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ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ε.Σ.Υ.
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις
συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το έργο, που
αναφέρεται στην επικεφαλίδα και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασµό µε τους όρους της
Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων (Γ.Σ.Υ) που εγκρίθηκε µε την Α.67
(Αρ.Γ.Γ.∆/257/679/Φ4/11-3-74) Εγκύκλιο Απόφαση του Υπουργείου ∆ηµοσίων 'Έργων, όπως αυτή ισχύει µετά
την έκδοση του Ν.4412/2016, σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που
ισχύουν, τα διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές διατοµές κλπ που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και µε
τις έγγραφες οδηγίες της.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Αντικείµενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν για την ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ 2018.
Οι ανωτέρω εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των εγκεκριµένων
τευχών δηµοπράτησης.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Η εκτέλεση του έργου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γ.Σ.Υ., γίνεται
σύµφωνα µε τη σύµβαση, ύστερα από ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Αφορά την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου. Όπου αναφέρεται στην παρούσα ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ νοείται ο ∆ήµος
Π. Φαλήρου όπου ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί µετά από το διαγωνισµό.
Η συνολικά απαιτούµενη πίστωση του έργου ανέρχεται σε 600.000,00 € εκ των οποίων τα 483.870,97 €
αποτελούν τον προϋπολογισµό των εργασιών και τα 116.129,03 € τον αποδιδόµενο Φ.Π.Α.
Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ.
Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού προσφοράς
του αναδόχου (Σ.Π.) προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που ανέρχονται στο 15% του
Σ.Π. και το ποσό της αναθεώρησης, όπως αναφέρονται στον προϋπολογισµό µελέτης. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί
(ποσοστό 24% επιπλέον) βαρύνει το ∆ήµο Π. Φαλήρου.
Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι οι τιµές του τιµολογίου της µελέτης, αποµειωµένες κατά το ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης και προσαυξηµένες κατά το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους και γενικών εξόδων που
υπολογίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%).
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών
υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί και αριθµητικά όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση µε
τα αναφερόµενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή µε τους όρους του Τιµολογίου για ένα και το αυτό θέµα, ισχύ έχουν
κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιµολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για
την πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων που καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. ∆ιευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που
υπεισέρχονται στην παρούσα σύµβαση υπόκεινται στις διατάξεις των κανονισµών που ισχύουν, και τις σχετικές
µε αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις.
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ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
Όπου απαιτείται πολεοδοµική άδεια, µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς
πρόσθετη αποζηµίωση, στην έκδοση άδειας δόµησης, µετά τον ορισµό των επιβλεπόντων (κατά την έννοια
των πολεοδοµικών διατάξεων) καθώς και στην αναθεώρηση των ΣΑΥ και ΦΑΥ ως προς τους υπόχρεους,
σύµφωνα µε το νόµο.
Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας, όπως, αµοιβές επίβλεψης, φορολογικά,
χαρτοσηµάνσεις, κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λ.π., καθώς και κάθε άλλης αδείας που θα απαιτηθεί, βαρύνουν τον
ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα την έχει υπολογίσει στην προσφορά του.
Οπου απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους αρµόδιους φορείς, ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική µέριµνα και
ευθύνη τόσο για την υποβολή των σχετικών στοιχείων, µελετών κ.λ.π., όσο και για την παρακολούθηση της
διεκπεραίωσης των διαδικασιών µε την παράλληλη συνδροµή του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και
135 του Ν.4412/16, από το ∆ήµαρχο Π. Φαλήρου εκ µέρους του ∆ήµου. Η σύµβαση συνάπτεται µε βάση την
απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη και τα σχέδια µε τα οποία διενεργήθηκε η δηµοπρασία. Το έγγραφο της
σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.
Για την υπογραφή της σύµβασης καλείται ο προσωρινός ανάδοχος, µε ειδική έγγραφη πρόσκληση, να
προσέλθει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την κοινοποίηση
της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται µαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Μέσα στην ίδια
προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τις σχετικές εγγυήσεις και τα απαιτούµενα από την
παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16.
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυήσεις
για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Κατά
της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή της.
Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταµένη αρχή.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε την παρ. 1 β
του άρθρου 72 του Ν 4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης,
χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των
µελών της, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο του νόµου.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε τον Ν 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα,
ανεξαρτήτως του ύψους των.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόµενες εντολές πληρωµής. Οι
κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, σύµφωνα µε
την ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται
προσωρινά στην πιστοποίηση µέχρι να ενσωµατωθούν στις εργασίες, σύµφωνα µε την παρ.12 του άρθρου
152 του Ν.4412/16.
Οι παραπάνω εγγυήσεις, αρχική και κρατήσεων, αποµειώνονται κατά την πρόοδο της κατασκευής των έργων,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 6 του παραπάνω άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ
1. Προθεσµίες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο σε προθεσµία ΕΝΝΕΑ (9)
συνολικά, ΜΗΝΩΝ από την υπογραφή της σύµβασης που αποτελούν και την συνολική προθεσµία
αποπεράτωσης του έργου.
Με την περαίωση του συνόλου των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στον ∆ήµο αίτηση για χορήγηση
βεβαίωσης περαίωσης. Η µη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιβάλλει αυτόµατα την επιβολή αντίστοιχης
ποινικής ρήτρας.
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2. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Ο ανάδοχος µε βάση την ολική προθεσµία συντάσσει και υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, στο διάστηµα από 15η έως 30η ηµέρα από την υπογραφή της
σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/16.
Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά αναθεωρητική περίοδο τις εργασίες που
προβλέπεται να εκτελεσθούν.
Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε την µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική
ανάλυση των ποσοτήτων, ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και
σχετική έκθεση.
Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
Η διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε την σειρά και την
διάρκεια κατασκευής των, µέσα στα όρια της συµβατικής προθεσµίας.
Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος γίνεται εντός 15 ηµερών από την υποβολή του, µε την πάροδο της
προθεσµίας αυτής θεωρείται εγκεκριµένο. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα
κατασκευής του έργου.
Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι
ποσότητες των εργασιών.
Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι εργασίας, τα
µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών κ.λ.π., για τις κύριες
δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριµένα την αξιοπιστία των προτεινοµένων προτάσεων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και 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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος
και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια προθεσµία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε
να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου.
Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του
αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο
ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Επίσης έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για την
υποβολή του χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και γενικότερα για την µη
τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την µη συµµόρφωσή του προς τις σύµφωνα µε την σύµβαση,
έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.
3. Παράταση
Παράταση προθεσµιών δεν αναγνωρίζεται αν ισχυριστεί ο ανάδοχος άγνοια των τοπικών συνθηκών της
περιοχής εκτέλεσης του έργου, αλλά µόνο για εξαιρετικούς λόγους, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του
αναδόχου (που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν την λήξη της προθεσµίας), πρόταση του επιβλέποντα
µηχανικού, γνωµοδότηση του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
εκδίδεται όχι αργότερα από την πάροδο τριών µηνών από την υποβολή του αιτήµατος του αναδόχου.
Για την παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου
147 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσµίας
περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν.
4412/16.
∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) σε περίπτωση ταχύτερης περαίωσης του έργου. Ο
φορέας κατασκευής, για την κάλυψη ή περιορισµό των καθυστερήσεων του έργου, αν ευθύνεται για αυτές ο
ανάδοχος, µπορεί να δώσει εντολή στο ανάδοχο να επιταχύνει
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου)
απαγορεύεται χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, που αποφασίζει µετά από αίτηση του αναδόχου και
πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άµεση ή έµµεση
υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής
κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου.
Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 164
του Ν.4412/16. Για την περίπτωση υπεργολαβιών ισχύουν τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Επί της αξίας του έργου της παρούσας εργολαβίας που αποτιµάται µε τιµές µονάδος προστίθεται εργολαβικό
ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%).
Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται, εκτός των δαπανών που αναφέρονται στην Γ.Σ.Υ., και ειδικές δαπάνες
που είναι απαραίτητες ή ενδεχόµενα ζητηθούν από τον εργοδότη, όπως:
 Σύνταξη τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, πρωτοκόλλων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεων κ.λ.π. σε ανάλογο
αριθµό αντιτύπων, σύµφωνα µε τα καταγραφέντα στοιχεία στο ηµερολόγιο και τα καταγραφέντα επιµετρητικά
στοιχεία του αναδόχου παρουσία του επιβλέποντα.
 Λήψη φωτογραφιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, κατά την κρίση της επίβλεψης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί
ειδική εντολή από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και
περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη, που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά
πληρωµής, για την εκτέλεση των εργασιών.
Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) µειωµένο κατά την
τεκµαρτή έκπτωση της εργολαβίας.
Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό
ποσοστό.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας βαρύνει το ∆ήµο Π. Φαλήρου.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για τον τρόπο επιµέτρησης των εργασιών ισχύουν τα αναφερόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου και
οι κανόνες επιµέτρησης που ορίζονται στα εγκεκριµένα Ενιαία Τιµολόγια ΝΑΟΙΚ, ΝΑΥ∆Ρ, ΝΑΟ∆Ο, ΝΑΠΡΣ,
ΗΛΜ, ΑΤΗΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
Επιµετρήσεις συντάσσονται στο τέλος κάθε µήνα και υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η
υποβολή των επιµετρήσεων από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο γίνεται το αργότερο είκοσι ηµέρες
µετά το τέλος του επόµενου της εκτέλεσής τους µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη “όπως
συντάχθηκαν από τον ανάδοχο”. Η έγκριση των επιµετρήσεων ολοκληρώνεται µε την έκδοση εγκριτικής
απόφασης από την Υπηρεσία µετά τον έλεγχό τους.
Όταν πρόκειται για εργασίες η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή του
έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 136 και το επιβλέποντα
προκειµένου να προβούν από κοινού στην σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών εργασιών ή
πρωτοκόλλου ζύγισης αντίστοιχα.
Όλα τα παραπάνω καθώς και θέµατα χαρακτηρισµού εδαφών, πληρωµής µε κατ΄ αποκοπήν τίµηµα, τελικών
επιµετρήσεων κ.λπ. διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Η πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών και της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού ανταλλάγµατος
καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύµβαση θα γίνει µε βάσει τους
λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις.
Ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν και τον υποβάλει µετά τη
λήξη κάθε µήνα. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί, µε
την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 152 του Ν.4412/16.
Στο λογαριασµό περιλαµβάνονται – µε έγκριση της υπηρεσίας – ηµιτελείς εργασίες µε προσωρινή τιµή
µειωµένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο της προβλεπόµενης
τιµής. Περιλαµβάνονται επίσης υλικά που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της υπηρεσίας στο εργοτάξια ή σε
αποθήκη που δηλώθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσία. Για τα υλικά αυτά φέρει ο ανάδοχος ακέραια την
ευθύνη µέχρι την οριστική ενσωµάτωσή τους στο έργο. Η πιστοποίησή τους γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 152 του Ν.4412/16.
Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί, υποβάλλονται στην Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους
διορθώνει και τους εγκρίνει µέσα σε ένα µήνα. Σε περίπτωση επιστροφής του λογαριασµού στον ανάδοχο, το
διάστηµα τους ενός µηνός επανυπολογίζεται από την επανυποβολή του λογαριασµού.
Σε περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασµού, αυτός µπορεί να συνταχθεί από την Υπηρεσία και το ποσό
του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε
αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί, εφ΄ όσον δεν
υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγµα.
Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και
θα αποδίδονται σύµφωνα µε τον Νόµο.
Για τις πληρωµές των λογαριασµών θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κανονικό τιµολόγιο σε (1) αντίτυπο.
2. ∆ιπλότυπο της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος.
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3. Τα ανά τρίµηνο δελτία φορολογικής ενηµερότητας, που προβλέπονται από τον νόµο.
4. Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισµών για την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των σχετικών µε την
εργολαβία υποχρεώσεών του.
5. Απόδειξη καταβολής ποσοστού 0,2% και 1% επί του ποσού κάθε λογαριασµού υπέρ του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
(άρθρο 12 Ν.915/79 και αποφάσεις 9/94 και 10/94 Ολοµέλειας Αρείου Πάγου) και 0,50 % υπέρ του Ε.Μ.Π.
6. Παραστατικό καταβολής στον λογαριασµό 040/546107/30 της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κράτησης
0,6% επί παντός λογαριασµού (Ν.2166/93, άρθρο 27 παρ. 34 και 35).
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα προκύπτει από την ισχύουσα νοµοθεσία για τους Ο.Τ.Α.
Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, προστίθενται τυχόν νόµιµες αποζηµιώσεις του αναδόχου ή αφαιρούνται,
σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν.4412/16, τυχόν επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες, περικοπές, συµπληρωµατική
κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), κ.λ.π., γενικά δε
προσθαφαιρούνται οφειλόµενα ή χρεωµένα στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το ποσό µε το οποίο θα
πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων.
Στις εντολές πληρωµής προστίθεται Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 1642/86.
Η πιστοποίηση ενός λογαριασµού δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη των εργασιών που
πιστοποιούνται, από την ευθύνη αποκατάστασης τυχόν ζηµιών στις ήδη εκτελεσµένες εργασίες, από την
ευθύνη για την κλοπή υλικών και δεν απαλλάσσει επίσης τον εργοδότη από το δικαίωµά του να απαιτήσει από
τον ανάδοχο να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύµβασης µέχρι της οριστικής παραλαβής.
Γενικότερα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο υπολογισµός της αναθεώρησης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 153 του Ν.4412/16 µε την επιφύλαξη της
τελευταίας παραγράφου, σύµφωνα µε την οποία για τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η έκδοση πρακτικών
διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων από την επιτροπή διαπίστωσης
τιµών δηµοσίων έργων (Ε∆Τ∆Ε).
Οι απολογιστικές εργασίες που µπορεί να ζητήσει η διευθύνουσα υπηρεσία να εκτελεσθούν, διέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/16. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών
πρέπει να τηρείται ειδικό ηµερολόγιο σύµφωνα µε την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. Το ύψος των αναγκαίων
απολογιστικών εργασιών που υποχρεούται να εκτελέσει ο ανάδοχος µετά από ειδική εντολή της υπηρεσίας δεν
µπορεί να ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ.
Υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν
επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή
τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15%
της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των
απολογιστικών εργασιών. Η εκτέλεση απρόβλεπτων και πρόσθετων εργασιών διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 155 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο καθορισµός από τα στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών
προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί
µέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την
άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν το σύνολο του έργου.
Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τις ΕΤΕΠ, τα
σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της υπηρεσίας,
κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τµήµα του έργου, πρέπει να είναι άρτια, τόσο ως προς την κατασκευή, την
αντοχή και καλή εµφάνισή του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή
γειτονικά) τµήµατα του έργου.
Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται µε την
δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνοµα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται στην
συµπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να
εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του, άνευ ετέρου και µε την τιµή που θα ζητήσει ο νέος
κατασκευαστής.
Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και αριθµητικό
έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από τον
εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη
εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της
µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής.
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Τα θέµατα που αφορούν σε τροποποίηση της σύµβασης κατά τη διάρκειά της, καθώς και αυξοµειώσεις
εργασιών και νέες εργασίες διέπονται από το άρθρο 156 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν.4412/16. Οι
γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται ρητά στο άρθρο 138 του ίδιου νόµου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει λεπτοµερή
διαγράµµατα των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης ή άλλων που θα κατασκευασθούν, µε πλήρεις
εξασφαλίσεις. Οι αποτυπώσεις αυτές των δικτύων που τυχόν κατασκευασθούν µε το έργο αυτό, θα
παραδοθούν στην υπηρεσία και σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου (AutoCAD). Στο τέλος του έργου και πριν την
προσωρινή παραλαβή, υποχρεούται ο ανάδοχος να συντάξει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική µορφή σειρά
σχεδίων “ως κατασκευάσθη”.
ΑΡΘΡΟ 17o: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α. 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 εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις
κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις
µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού,
ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του
φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαµόρφωση και
κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και
κάτω από το έδαφος κ.λ.π.
β. Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν µε τους
διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται
µε γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται µέσω της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή µε
κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσµατα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε
ενηµερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις
µηνιαίες ενηµερώσεις του χρονοδιαγράµµατος που προβλέπει το άρθρο 9.
γ. Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας 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.
δ. Ακόµα µε την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε
σκοπό να συµµορφωθεί, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα
οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύµβασής
του.
ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της
σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη σύµβαση.
στ. Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία προθεσµία, ο
ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία µέχρι και ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), µη
εξαιρουµένων Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόµενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται
καµία αποζηµίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των
τµηµάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες µερικές ή ολικές προθεσµίες.
ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
α. Οι απαιτούµενες εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας για την
κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει µελέτης συντασσόµενης από τον ανάδοχο (χωρίς
ιδιαίτερη αµοιβή) και εγκρινόµενης από την Υπηρεσία.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει στην τοποθέτηση
και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούµενων προσωρινών σηµάτων,
φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σηµάτων κ.λ.π σύµφωνα τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ
σήµανσης έργων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαµπτήριες και
προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας, για την
ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε
ατύχηµα λόγω των έργων, µη εξαιρουµένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά.
γ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς τη σήµανση υπόκειται σε ανέκκλητη ποινική ρήτρα 30
€ για κάθε κακώς τοποθετηµένο σήµα, ή µη τοποθετηµένο στη θέση που επιβάλλεται. Σε περίπτωση που ο
ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σηµάνσεως που αναφέρθηκε ανωτέρω, η Υπηρεσία
ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων των προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις "περί δηµοσίων
έργων" στις οποίες περιλαµβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, µπορεί να εκτελέσει την
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σήµανση σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει
ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση
της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον λογαριασµό του.
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των
εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να µη παρεµποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων και πεζών (από τη
διακίνηση των µηχανικών µέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών
εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή µικρού µήκους οδών παράκαµψης ή
προσπελάσεων πεζών προς οικοδοµές. Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν µπορεί να κυκλοφορεί όχηµα
βάρους µεγαλύτερου από εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να
αποφευχθεί η καταστροφή του . Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες
αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώµατος και των καταστρωµάτων των γεφυρών και άλλων
τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πάντα µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες
ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε είναι
υποχρεωµένος να συντηρεί τους δρόµους που χρησιµοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ µέρους του ∆ηµοσίου.
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ∆ΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. Κ.Λ.Π.
α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. θα πρέπει να
εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραµένουν.
Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδοµές, οδοστρώµατα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών
οργανισµών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα
τροφοδοτικά ή διανοµής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. Η επιζητούµενη ιδιαίτερη προσοχή
αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής
του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχηµάτων ή οικοδοµής κοντά στο όρυγµα), ο
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει το κατάλληλο σύστηµα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.
β. Οποιαδήποτε ζηµία, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί αυτός
το έργο ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο
οποίος είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει µε δαπάνες του.
γ. Καµία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή. Οι τιµές του
Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την
έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, µεσαίων,
βαρειών) ή εκτέλεσης µε τα χέρια.
δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους κατάληψης των έργων και κοντά
σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη,
παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεστούν από τις
αρµόδιες εταιρείες ή Οργανισµούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη µετατόπιση στύλων ή την
αποµάκρυνση γραµµών κ.λ.π.
ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισµούς Κοινής
Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα
την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για
καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παραλλήλων
εργασιών αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κ.λ.π. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση
των έργων να λάβει όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. Σε
περίπτωση που τυχόν συµβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 21ο: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Με τη λήξη της προθεσµίας περάτωσης του συνόλου του έργου εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης εργασιών από
την διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του Ν.4412/16.
Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα που έχουν περατωθεί
µπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16.
Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, σύµφωνα µε
το άρθρο 170 του Ν.4412/16. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται από επιτροπή που ορίζει η προϊσταµένη
αρχή, αφού προηγουµένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει ότι περατώθηκαν οι εργασίες.
Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας που συντάσσεται από
τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και
λειτουργίας µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης που αφορούν σε φθορές
λόγω συνήθους χρήσης του έργου.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί δωρεάν το έργο για δεκαπέντε (15) µήνες από την ηµέρα
υποβολής του τελικού συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα ή από την σύνταξη του πρωτοκόλλου περαίωσης εφ’
όσον τα επιµετρητικά στοιχεία έχουν υποβληθεί νωρίτερα ή ταυτόχρονα και οφείλει στο διάστηµα αυτό να
επανορθώνει κάθε βλάβη ή ζηµιά που θα γίνει στα έργα που εκτελέστηκαν απ΄ αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο
171 του Ν.4412/16. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη
τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται
σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή
οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που παραλείπει ο ανάδοχος της υποχρεώσεις
του αυτές, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο, σε
βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε
ειδικό τεύχος, µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση παράλειψης των υποχρεώσεων του αναδόχου κατά το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης,
ισχύουν και οι διατάξεις των παρ. 3 έως 8 του άρθρου 159 του ίδιου νόµου.
Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16. Στην οριστική παραλαβή
του έργου, η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ –
ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν
συµπεριλαµβάνονται στην σύµβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου ή
άλλος φορέας, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους και να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελουµένων από αυτόν
εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους
εργολήπτες.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις
απαιτούµενες, µε βάση τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για την
διέλευση σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση
γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στα οικεία άρθρα του τιµολογίου.
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών σε κατασκευές
από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή,
βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που
υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά, στην πρότερα τους κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 23ο: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα του,
αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση).
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και
διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις
που απορρέουν από την σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόµων, αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων και οφείλει να
ανακοινώσει, χωρίς καθυστέρηση, στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών,
που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.
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ΑΡΘΡΟ 25ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του
Π∆ 305/96).
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων
και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή
σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16, 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.4412/16.
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01
και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή
άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου :
Ν.4412/16.
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους
ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη
γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81
(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον
τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) – Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ)
και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει
τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης
του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα
εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα
νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα
εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο
ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη
συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (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
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Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011)
και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου
Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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 : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους
σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται
εγγράφως από τον ανάδοχο και 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. 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 (άρθρο 18 παρ.9).
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), όταν απαιτείται εκ
των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο
εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.)
Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις,
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχανικούς του
αναδόχου και της ∆ιευθύνουσας 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, κ.λπ.: Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (άρθρο 8) και την Εγκύκλιο 27 του τέως
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)
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
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αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του
ατυχήµατος.
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα
ασφάλειας και υγείας:
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π.∆. 105/95, Π.∆. 305//96 (αρ.12 παράρτηµα
IV µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε
να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆
305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV, µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κ.λπ.) και
τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π∆
1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα 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, κ.λπ.: Π.∆. 1073/81 (άρθρα
92-96), Π.∆. 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV, µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (άρθρα 30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων
πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.) : Π.∆ .1073/81 (άρθρα 109,110),
Ν.1430/84 (άρθρα 17,18), Π.∆. 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα 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, κ.λπ.,
εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο
εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81 (άρθρα 102-108), Ν.1430/84
(άρθρα 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποποιήσεις αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97,
Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των
οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τέως ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων»
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τέως ΥΠΕΚΑ και τέως ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52 ) και την
τροποποίηση αυτού : Ν. 3542/07 (άρθρα 7-9 και άρθρο 46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης
τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (άρθρο 47, 48) και η τροποποίηση αυτού: Ν. 3542/07 (άρθρα
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, κ.λπ.: Π.∆. 1073/81 (άρθρα 75-84),
Π.∆. 305/96 (άρθρο 8.δ και άρθρο 12, παράρτηµα IV, µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθρα 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π.∆. 216/78, Π.∆. 1073/81
(άρθρα 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθρο 8), Π.∆. 305/96 [άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο 12 παράρτηµα IV,
µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (άρθρο 32) και η τροποποίηση αυτού: Ν. 3542/07
(άρθρο 30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 10 α. Ο
ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και
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διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και
του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα,
φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆
395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03,
Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5)
και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ.
8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος
συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων
σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία
τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα
µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
5.1 Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94
και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV
µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η
τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.217, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής :
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και
η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
Π.∆. 778/80, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 34-44), Ν.1430/84 (άρθρα 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π.∆. 396/94
(άρθρο 9 παρ.4 παράρτηµα ΙΙΙ), Π.∆. 155/04, Π.∆. 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Α παρ.1, 10 και
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 4-6,14).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π.∆. 95/78, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 96, 99,.104, 105), Π.∆. 70/90 (άρθρο 15), Π.∆. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4,
παράρτηµα ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)
Π.∆. 778/80, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 26- 33, άρθρο 98), ΥΑ 3046/304/89, Π.∆. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4
παράρτηµα ΙΙΙ), Π.∆. 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα 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, Π.∆. 413/77, Π.∆. 225/89, ΚΥΑ 3329/89
και η τροποποίηση αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.∆. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτηµα ΙΙΙ),
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιήσεις αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ
3009/2/21-γ/94, Π.∆. 455/95 και η τροποποίηση αυτού: Π.∆. 2/06, Π.∆. 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης,
κατασκευή προβλήτας κ.λπ. µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π.∆. 1073/81
(αρ.100), Ν. 1430/84 (άρθρο 17), Π.∆. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτηµα ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π.∆.
305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).
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6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
ΝΟΜΟΙ
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.

495/76
1396/83
1430/84
2168/ 93
2696/99
3542/07
3850/10
4030/12
4412/16

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π. ∆. 413/77
Π. ∆. 95/78
Π. ∆. 216/78
Π. ∆. 778/80
Π. ∆. 1073/81
Π. ∆. 225/89
Π. ∆. 31/90
Π. ∆. 70/90
Π. ∆. 85/91
Π. ∆. 499/91
Π. ∆. 395/94
Π. ∆. 396/94
Π. ∆. 397/94
Π. ∆. 105/95
Π. ∆. 455/95
Π. ∆. 305/96
Π. ∆. 89/99
Π. ∆. 304/00
Π. ∆. 155/04
Π. ∆. 176/05
Π. ∆. 149/06
Π. ∆. 2/06
Π. ∆. 212/06
Π. ∆. 82/10
Π. ∆. 57/10

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΥΑ 130646/84
ΚΥΑ 3329/89
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09
Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ
Π/208/12-9-03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/
οικ/215/31-3-08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΙΩΤΙΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΑΝΝΑ ∆ΕΚΟΥΛΑΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
µε βαθµό Α'

µε βαθµό Α'

Σελίδα 13 από 13

