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Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο Διδικήρ ςγγπαθήρ Τποσπεώζευν 

1.1. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) είλαη ε δηαηχπσζε ησλ Γεληθψλ 
θαη Δηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ. 

1.2. Οη φξνη απηνί ζπκπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξψλνληαη κε ηνπο φξνπο ησλ 
ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο (Σ.Γ.) 

1.3. Φπζηθφ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  

«Καηεδάθιζη επικίνδςνυν εηοιμόπποπυν οικοδομών, δημοηικών κηιπίυν  

και απαλλοηπιυμένυν κηιπίυν για διανοίξειρ οδών», 

ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηεο Γ/λζεο Αξρ. Έξγνπ - Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπο φξνπο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ κειέηεο θαη δεκνπξάηεζήο ηνπ.  
1.4. Σερληθφ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε θαηεδάθηζε, ε άξζε επηθηλδπλφηεηαο θαη ε ιήςε 
κέηξσλ πξνζηαζίαο εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ αλάινγα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ην 
ηεχρνο Σερληθήο πεξηγξαθήο θαη ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 
 
Ζ Μειέηε αθνξά: 
α) ηελ θαηεδάθηζε επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ, δειαδή θηίξηα ηα νπνία έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ 
επηηξνπή επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ Γπηηθήο Διιάδαο, ε νπνία επηηξνπή ζπλέηαμε πφξηζκα – 
έθζεζε θαη έθξηλε ηελ χπαξμε ζαθψλ θηλδχλσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ νηθνδνκψλ σο 
επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θαη έθξηλε επηβεβιεκέλε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 
13/22-04-1929 πνπ αλαθέξεη φηη ε θαηεδάθηζε απηψλ, απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν γηα λα απνζνβεζεί ν 
θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνίθσλ θαη ησλ δηεξρνκέλσλ. Όια ηα παξαπάλσ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
γηα θάζε θηίξην ζα ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε απφ ηελ αξκφδηα αξραηνινγηθή ππεξεζία, γηα ην αλ ην θηίζκα 
εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3028/2003 θαη ρξήδεη ηδηαίηεξνπ ρεηξηζκνχ.  
β) ηελ θαηεδάθηζε θηηζκάησλ ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Παηξέσλ, ζηα νπνία έρεη εθδνζεί ε αληίζηνηρε νηθνδνκηθή 
άδεηα θαη θαηεδαθίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαλνηρζνχλ νδνί ή θνηλφρξεζηνη ρψξνη.  
γ) ηελ άξζε επηθηλδπλφηεηαο θηηξίσλ ηα νπνία έρνπλ θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ 
νηθνδνκψλ Γπηηθήο Διιάδαο σο επηθίλδπλα θηίζκαηα, απφ άπνςε ζηαηηθή θαη δνκηθή θαη πξέπεη λα αξζεί ε 
επηθηλδπλφηεηα απηψλ κε θαζαηξέζεηο ηνπηθά επηθίλδπλσλ ζηνηρείσλ, φπσο απνθνιιήζεηο επηρξηζκάησλ, 
καξκάξσλ, ζηεζαίσλ θ.ι.π.  
δ) ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη δεκηψλ θαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ θαη πεξηνίθσλ, κέζσ ζήκαλζεο θαη πεξίθξαμεο ηνπ ρψξνπ, θαζψο  θαη κε ηελ 
ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ (πιαίζηα ζηήξημεο θαη ελίζρπζεο, ιακαξίλεο, ζθάθεο θιπ), 
πνπ ζα ζπιιέγνπλ ελδερφκελεο πηψζεηο ζαζξψλ ηκεκάησλ ησλ θηηξίσλ. 

εκεηψλεηαη εδψ, φηη νη ηδηνθηήηεο ησλ παξαπάλσ θηηζκάησλ έρνπλ εηδνπνηεζεί γηα ην πφξηζκα ηεο 
επηηξνπήο θαη νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ επηδείμεη αδηαθνξία ή νηθνλνκηθή αδπλακία, ζην λα εθηειέζνπλ ηηο 
εξγαζίεο θαηεδάθηζεο ή απνθαηάζηαζεο.  

Άιινη ηδηνθηήηεο δελ έρνπλ πξνβεί ζηελ ιήςε ησλ ππνδεηθλπνκέλσλ απφ ηελ έθζεζε κέηξσλ, ελψ ζε 
άιια θηίζκαηα δελ έρνπλ βξεζεί νη ηδηνθηήηεο.  
 
Δπιζημαίνοςμε όηι: 

 Πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ νη παξαπάλσ αλαγξαθφκελεο εξγαζίεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπο, ν 
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα εθδψζεη απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο πνπ 
απαηηνχληαη θαη πνπ ζα επηηξέπνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εξγαζίεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη Πνιενδνκηθέο 
άδεηεο (εγθξίζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ), γλσκνδνηήζεηο απφ αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο (ππεξεζία Νεσηέξσλ 
κλεκείσλ θ.α.), άδεηεο απφ θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΓΔΤΑΠ θ.α., γλσκνδνηήζεηο απφ 
Αξρηηεθηνληθφ πκβνχιην, άδεηεο θαηάιεςεο πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ, ελεκέξσζε πεξί 
θαηεδαθίζεσλ ζην αξκφδην αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη φηη άιιν κπνξεί λα ρξεηαζηεί. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ζηαηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 
ηθξησκάησλ θαη θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο, νη νπνίεο κειέηεο ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

 Απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ Τπεξεζία αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη θνζηνιφγεζε 
ησλ εξγαζηψλ γηα θάζε θηίξην μερσξηζηά, φηαλ νινθιεξψλνληαη νη εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί 
ζρεηηθή έθζεζε θαη θαηακεξηζκφο δαπάλεο εξγαζηψλ ζηνπο ηδηνθηήηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη κέζσ 
θηεκαηνινγίνπ, λα ππνδεηρζνχλ νη ηδηνθηήηεο ή νη δηαρεηξηζηέο ησλ αθηλήησλ, κε ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ 
γηα ηελ εχξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπο, εηδηθά πξηλ ηελ θαηεδάθηζε ελφο θηηξίνπ. Δπίζεο ν εξγνιάβνο 
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ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο επηβιέπνληεο θαη ηελ επηηξνπή εθηίκεζεο ηηκαιθψλ, γηα ηελ εθηίκεζε θαη 
αμηνιφγεζε πιηθψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ. 

 Πξηλ ηελ θαηεδάθηζε ή ηελ άξζε επηθηλδπλφηεηαο ζε έλα θηίξην, ζα πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη νη 
επηβιέπνληεο ην έξγν θαη ε επηηξνπή αθαλψλ εξγαζηψλ, έηζη ψζηε απφ θνηλνχ λα επηκεηξνχλ ηηο εξγαζίεο. 

 ηελ θαηεδάθηζε ελφο θηηξίνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία θαιέζκαηνο ησλ 
ειεγθηψλ δφκεζεο θαη λα δειψζεη ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ζηελ Πνιενδνκία (κέζσ ηεο εθδηδφκελεο 
αδείαο).  

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηεδάθηζεο ή ηεο άξζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε έλα θηίξην, σο 
δηαρεηξηζηήο ΑΔΚΚ, λα ππνβάιιεη ζηνηρεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (ΓΑ) πνπ ζα παξαρζνχλ, 
φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 «Τπνρξεψζεηο δηαρεηξηζηψλ ΑΔΚΚ» ηεο Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010. Θα 
πξέπεη λα γίλεηαη ε αληίζηνηρε ελεκέξσζε ζηνλ θάθειν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη λα ππνγξαθζεί ε 
ζχκβαζε κε ηελ πηζηνπνηεκέλε εηαηξία. 
ειέηε ηνπ έξγνπ. 
 
 

Άπθπο 2ο: Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ, κανονιζμοί και διαηάξειρ πος ιζσύοςν 

Όιεο νη αλαθεξφκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ θαη ζα επηκεηξεζνχλ ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο 
θαη ην ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο (ΔΣΔΠ: ΦΔΚ 2221 Β΄/30-07-2012, Ζ/Μ 
εγθαηαζηάζεσλ θηηξίνπ). 

Γηα φπνηεο εξγαζίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηα παξαπάλσ ζα έρνπλ ηζρχ ηα:  
(1) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα θαζψο θαη ηα ηζρχνληα (ΑΣΖΔ, ΖΛΜ, θιπ) 
(2) Οη Δπξσθψδηθεο. 
(3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.). 
(4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 
Ηζρχνπλ επίζεο νη δηαηάμεηο:  

• ηνπ Ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» θαη γηα φζα άξζξα είλαη 

ζε ηζρχ 

• ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α 147) θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ην λφκν απηφ Π.Γ., Απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ, 
φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

• ηνπ Ν.4314/2014 (ΦΔΚ Α 265 «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 
ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3419/2005 (Α’ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη 

• ηνπ Ν.3614/2007 (ΦΔΚ Α 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

• ηνπ Ν.4014/2011 (ΦΔΚ Α 209) θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ην λφκν απηφ Π.Γ., Απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ 
• Ο Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87) «Πεξί Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηε…», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ Α 85) θαη νη Καλνληζηηθέο πξάμεηο (Τ.Α.) πνπ έρνπλ εθδνζεί 
πξνο εθηέιεζή θαη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ λφκσλ, θαζψο θαη φιεο νη Δγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα 
ηελ εξκελεία ηνπο 

• ηνπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ Α 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη 

• ηνπ Ν.4013/2011(ΦΔΚ Α 204) «Πεξί χζηαζεο αλεμάξηεηεο εληαίαο αξρήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ…», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνπο Ν. 4146/2013 (ΦΔΚ Α 90), Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ Α 
120) & 4254/2014 (ΦΔΚ Α 85), θαζψο θαη νη Καλνληζηηθέο πξάμεηο (Τ.Α.) πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο 
εθηέιεζή θαη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ λφκσλ, θαζψο θαη φιεο νη Δγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ 
εξκελεία ηνπο 

• ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

• ηνπ ηζρχνληνο Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, Πνιενδνκηθνχ 
Καλνληζκνχ, θαζψο θαη ηνπ ΓΠ θαη ησλ πνιενδνκηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ 

• ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 
• ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο Υαιχβσλ Οπιηζκνχ θπξνδέκαηνο (Κ.Σ.Υ.) 
• ηνπ Καλνληζκνχ θνξηίζεσλ Γνκηθψλ Έξγσλ 
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• ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα 
• ηνπ Διιεληθνχ Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ 
•  ηεο Τ.Α. (ΦΔΚ Β/1914/15-07-2012) κε Αξ. 6690 «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE» 
ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

• ηνπ «ΚΧΓΗΚΑ ΝΟΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ» φπσο απηφο 
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ Α 84) φπσο ηζρχεη. 

• ηνπ ΠΓ 395/94 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 
εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ θαη 
91/383/ΔΟΚ φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 89/99 (ΦΔΚ 94/Α/13-5-1999) θαη ην ΠΓ 304/00(ΦΔΚ 
241/3-11-2000) 

• ηνπ Π.Γ. 305/96 ( ΦΔΚ 212 Α’) «Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο  πνπ πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ηα πξνζσξηλά θαη θηλεηά εξγνηάμηα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ» 
θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ θαη  εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ 

• ηεο Τ.Α. (ΦΔΚ Β/1176/22-09-2000) «Καζηέξσζε ηνπ θαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο 
απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ» 

• ηεο Τ.Α. (ΦΔΚ Β/946/09-07-2003) «Έγθξηζε ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ νδηθψλ 
έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα» 

• ηεο ΚΤΑ (ΦΔΚ Β/1312/2010) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)» 

• Οη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφµνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εηξελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ 
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 
ξεηά παξαπάλσ 

 

Άπθπο 3ο: ςμβαηικό Ανηικείμενο - Τπογπαθή ύμβαζηρ 

3.1α. Ο Αλάδνρνο νθείιεη εληφο ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χµβαζεο λα πξνβεί ζηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 145, §2 ηνπ Ν.4412/2016. 

3.1β.  Ο Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ή ησλ έξγσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ, σο 

δηαρεηξηζηήο ΑΔΚΚ, λα ππνβάιιεη ζηνηρεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (ΓΑ) πνπ ζα παξαρζνχλ απφ 

ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 «Τπνρξεψζεηο δηαρεηξηζηψλ ΑΔΚΚ» ηεο Τ.Α. 

36259/1757/Δ103/2010.  

Αλαιπηηθά : 

Οη δηαρεηξηζηέο ΑΔΚΚ ππνρξενχληαη: 
α) θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο έξγνπ λα ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνμήισζε, ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηδίσο ηελ αλαθχθισζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ. 

β) ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο πιηθψλ θαη θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, λα πεξηνξίζνπλ ηε ρξήζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα ελ ιφγσ πξντφληα, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνιακβάλεηαη ε ειεπζέξσζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ, λα θαζίζηαηαη ε αλαθχθισζε επθνιφηεξε θαη λα 
απνθεχγεηαη ε αλάγθε δηάζεζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. 

γ) ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο πιηθψλ, ηνπο θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο, λα ελζσκαηψλνπλ απμαλφκελε πνζφηεηα αλαθπθισκέλνπ πιηθνχ 
ζηα έξγα πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζνληαη νη αγνξέο γηα αλαθπθισκέλα πιηθά 

δ) λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλία κε ηνπο δηαθηλεηέο ησλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δνκηθέο θαηαζθεπέο 

γηα επηζηξνθή ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην έξγν. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ή ησλ έξγσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ, νη δηαρεηξηζηέο ΑΔΚΚ  

ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηνηρεία γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ (ΓΑ) πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηε 
δξαζηεξηφηεηά ηνπο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ γηα 

• ην φλνκα θαη ηε Γηεχζπλζε ηνπ δηαρεηξηζηή 
• ηνλ ηφπν θαη ηε δξαζηεξηφηεηα πξνέιεπζεο ησλ απνβιήησλ 

• ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ 

• ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα θαη΄ φγθν (θ.ν.) ή θαηά βάξνο (θ.β.) ησλ απνβιήησλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα 
παξαρζεί απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

• ηηο πνζφηεηεο θ.ν ή θ.β. αλά θαηεγνξία απνβιήησλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα παξαρζνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ 
Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ. 

• εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπ ηχπνπ ησλ πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην 
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δηαρεηξηζηή 

• εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ζα νδεγεζνχλ πξνο αλαθχθισζε – αμηνπνίεζε 
• εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ γηα πγεηνλνκηθή ηαθή 

• επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο ηνπ δηαρεηξηζηή κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή φηη ζα ζπλεξγαζζεί κε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο. 
 

Δηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ΑΔΚΚ γηα Γεκφζηα Έξγα: 

β) Χο πξνο ηα δεκφζηα έξγα: 

β.1) Ζ δηαρείξηζε ηεο πεξίζζεηαο πιηθψλ εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα έξγα: 

−− είηε πεξηιακβάλεηαη σο φξνο ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, 

−−είηε πεξηιακβάλεηαη σο φξνο ζηελ ζχκβαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ 

β.2) Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαηαζθεπήο ή θαηεδάθηζεο έξγσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ ή θηηξηαθψλ έξγσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα έξγα: 

−−είηε πεξηιακβάλεηαη σο φξνο ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο , 

−−είηε πεξηιακβάλεηαη σο φξνο ζηελ ζχκβαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ 

β.3) Ο δηαρεηξηζηήο ησλ απνβιήησλ θαηαζθεπήο ή θαηεδάθηζεο έξγσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ ή θηεξηαθψλ 

έξγσλ κεηά απφ ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ηνπο νθείιεη λα θαηαζέηεη, ζηελ Τπεξεζία πνπ 

επηβιέπεη ην έξγν, βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ απφ εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3, (εδ. α.3) ηνπ άξζξνπ ηεο Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη νπδεκία απνδεκίσζε γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξνηφλησλ ΑΔΚΚ 

θαη ηελ κεηέπεηηα δηαρείξηζή ηνπο, δηφηη ηα αλσηέξσ θφζηε είλαη αλεγκέλα ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 

3.2. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

Με ηνλ φξν "χκβαζε" λνείηαη ε χκβαζε αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαιπηηθά 
πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ θαηά ηνλ ρξφλν 
εγγχεζεο.  

Ζ ζχκβαζε γηα ηελ  θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 135 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21, θαζψο θαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο  
Γηαθήξπμεο. 

Ζ «χκβαζε» ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε, πνπ  απνηεινχλ  
αλαπφζπαζην κέξνο  ηεο. 

Σα πκβαηηθά Σεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο, θαζνξίδνληαη ζηε 
Γηαθήξπμε. 

Οη φξνη «χκβαζε», «χκβαζε Πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ» θαη «Δξγνιαβηθφ  πκθσλεηηθφ» 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα. 

 

3.3. ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα εμήο: 

 Έγγξαθα νξηζκνχ εθπξνζψπνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4. 

 Γήισζε δηνξηζκνχ αληηθιήηνπ θαη δήισζε απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ απφ κέξνπο ηνπ αληηθιήηνπ 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2&3 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
επέθεξε ν λ. 4782/21. 

 Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην κε εκεξνκελίεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 
έξγνπ. 
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ε πεξίπησζε πνπ αλάδνρνο είλαη Κνηλνπξαμία Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 
ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο. Δπίζεο πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ θνηλνχ εθπξνζψπνπ ηεο 
Κνηλνπξαμίαο απέλαληη ηνπ ΚηΔ, θαζψο θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 140 
ηνπ Ν 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

 Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 82/96 (φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί) βεβαηψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα 
ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ, εθφζνλ απαηηνχληαη. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ κε ζπλεκκέλν ζπλνδεπηηθφ πίλαθα γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν 
εξγαζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ γηα δηνξηζκφ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο 
νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο κε πηζηνπνηεκέλν δηαρεηξηζηή απνβιήησλ γηα ηελ 
δηάζεζε ησλ απνβιήησλ – απνξξηκκάησλ – πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη ηελ θαηάζεζή ηεο ζηελ 
επηβιέπνπζα ππεξεζία, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Άπθπο 4ο: Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ 

4.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο ηνπ Έξγνπ 
θαη ηεο χκβαζεο ελ γέλεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

4.2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο "θαιήο εθηέιεζεο" ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε 
ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη 
απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ 
ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ 
θνξέα. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ 
γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο εθδφηξηαο Σξαπέδεο απνθαίλεηαη γξαπηά ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

4.3. Κάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ε ζηνλ θνξέα 
θαηαζθεπήο, ε ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεη ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ην 
ηίηιν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν δίλεηαη ε εγγχεζε, ην πνζφ γηα ην νπνίν παξέρεηαη ε εγγχεζε θαη ην ρξφλν 
ηζρχνο φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε, επί πιένλ δε ηνλ φξν φηη ν εγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ην 
δηθαίσκα ηεο δηδήζεσο θαη αλαγλσξίδεη αλεπηθχιαθηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

4.4. Ζ αξρηθή εγγχεζε "θαιήο εθηέιεζεο", πνπ απνηειεί πξναπαίηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, 
ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ησλ εξγαζηψλ πξνο ηνλ 
Αλάδνρν. Οη θξαηήζεηο απηέο νξίδνληαη ζε πέληε ζηα εθαηφ (5%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ εξγαζηψλ θαη 
δέθα ζηα εθαηφ (10%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηηο 
πηζηνπνηήζεηο κέρξηο φηνπ απηά ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. Οη θξαηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 
αληηθαηαζηαζνχλ κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 4.3 θαη 
4.4. 

4.5. ρεηηθά κε ηελ απμνκείσζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο, ηελ επηζηξνθή ηεο 
θιπ., εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
επέθεξε ν λ. 4782/21. 

4.6. Δπηζεκαίλεηαη νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηαηάμεσλ, θαιχπηνπλ θαη ηελ 
αδπλακία ηνπ Αλαδφρνπ γηα πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ  ζε φηη αθνξά ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.  

 

Άπθπο 5ο: Γιοίκηζη έπγος - Δπίβλετη 

5.1. Ζ δηνίθεζε ηνπ έξγνπ, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο αζθνχληαη απφ ηελ αξµφδηα Γηεπζχλνπζα γηα ην 
Έξγν Τπεξεζία ηνπ Γήµνπ Παηξέσλ. 

5.2. Ζ Γηεπζχλνπζα γηα ην Έξγν Τπεξεζία ζα νξίζεη σο επηβιέπνληεο γηα ην έξγν ή ηµήµαηα ηνπ, ηερληθνχο 
ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε εηδηθφηεηα. Οη ηερληθνί απηνί ππάιιεινη ηεο αξµφδηαο Γ/λζεο ηνπ 
Γήµνπ Παηξέσλ ζα αλαθέξνληαη σο «Δπηβιέπνληεο». χµθσλα µε ην άξζξν 136, § 3 & 4 ηνπ Ν. 4412/2016, 
θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21, ε επίβιεςε απνζθνπεί ζηελ πηζηή ηήξεζε 
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ησλ φξσλ ηεο χµβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο απηφ λα µεηψλεη ηηο ζπµβαηηθέο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
Δπηζεµαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζπµµνξθψλεηαη µφλν ζε έγγξαθεο εληνιέο ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ 
εμνπζηνδνηεµέλσλ νξγάλσλ ηνπ µέζα ζηα πιαίζηα ηεο χµβαζεο, ζε πεξίπησζε δε δηαθσλίαο ηνπ µε απηέο 
νθείιεη λα γλσξίζεη άµεζα θαη εγγξάθσο ηηο ζέζεηο ηνπ ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.  

5.3. χµθσλα µε ην άξζξν 136, § 4 ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 
4782/21 θαη ηε ζχµβαζε, ε άζθεζε ηεο επίβιεςεο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο δε µεηψλεη ζε θαµία 
πεξίπησζε ηηο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο θαη µφλνλ απηφο επζχλεηαη ηφζν γηα ηελ εθαξµνγή ηεο 
µειέηεο φζν θαη γηα ηελ άξηηα, εµπξφζεζµε, έληερλε θαη ζχµθσλε µε ηνπο θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο επηζηήµεο 
θαη ηερληθήο εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.  

5.4. Ο δηεπζχλσλ απφ µέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη µεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο 
ππεξεζίαο λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ ηα έξγα ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ή ζηνπο άιινπο 
ηφπνπο παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 138, § 14 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

5.5. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσµα λα αληηθαηαζηήζεη ή λα αλαπιεξψζεη ηνλ Δπηβιέπνληα 
Μεραληθφ, γλσξίδνληαο ηνχην µε έγγξαθφ ηεο ζηνλ αλάδνρν.  

 

Άπθπο 6ο: Γιεύθςνζη έπγος από ηον ανάδοσο – Πποζυπικό - Δκπποζώπηζη 

6.1. χµθσλα µε ην άξζξν 139 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 
4782/21, ε δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο γίλεηαη απφ 
ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ Τπεξεζία. 

6.2. Σν έξγν δηεπζχλεηαη θαη παξαθνινπζείηαη επί ηφπνπ, εθ µέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο, απφ 
πιεξεμνχζην αληηπξφζσπφ ηεο απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ πξέπεη λα είλαη Γηπισµαηνχρνο Πνιηηηθφο 
Μεραληθφο ή Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν εθ’ φζνλ 
έρεη ηα απφ ην λφµν δηθαηψµαηα γηα ηελ δηνίθεζε ηέηνηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε αηνµηθήο επηρείξεζεο.  

6.3. Γηα έξγα µε πξνυπνινγηζµφ µεγαιχηεξν ησλ 3.000.000,00 € ε ειάρηζηε ηερληθή ζηειέρσζε ηνπ 
εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ηερληθνχο αλαιφγσλ πξνζφλησλ θαη πείξαο, απφ ηνπο νπνίνο ν 
έλαο πξέπεη λα είλαη δηπισµαηνχρνο αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχµαηνο (ΑΔΗ) θαη έλαο πηπρηνχρνο 
αλσηάηνπ ηερλνινγηθνχ ηδξχµαηνο (ΑΣΔΗ) ή φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ λ. 4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

6.4. Γηα ηελ επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ έλα 
δηπισµαηνχρν Πνιηηηθφ ή Ζιεθηξνιφγν ή Μεραλνιφγν Μεραληθφ, κε θαηαζθεπαζηηθή πείξα αληίζηνηρσλ 
έξγσλ, θαζψο θαη ηνπο αλαγθαίνπο ΣΔ Μεραληθνχο, Δξγνδεγνχο θαη ινηπνχο ηερληθνχο θαη δηνηθεηηθνχο, 
νηθνλνµηθνχο ππαιιήινπο. Δπίζεο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ εθδνζείζα νηθνδνκηθή άδεηα κε ηα νλφκαηα ησλ 
επηβιεπφλησλ ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα πξνβαίλεη ζχκθσλα κε ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ζε δηαδηθαζίεο 
ειέγρνπ θαη απηνςηψλ φπσο ειεγθηέο δφκεζεο θαη ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο. 

6.5. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη δήισζε αλαζέζεσο ηεο επίβιεςεο 
θαη παξαθνινχζεζεο επί ηφπνπ ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζε αξµφδηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 
µεραληθνχο, πνπ έρνπλ ηα λφµηµα πξνζφληα, ή θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ εθ΄ φζνλ έρεη ηα λφµηµα πξνζφληα.  

6.6. Δθ΄ φζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ αιιάμεη ν επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ επηβιέπσλ µεραληθφο, πξέπεη λα 
θαηαηεζνχλ λέεο δειψζεηο αλαζέζεσο θαη αλαιήςεσο επίβιεςεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ απφ ην λέν Μεραληθφ θαη γηα ην ηµήµα ηνπ έξγνπ πνπ απνµέλεη. 

6.7. Ζ αµνηβή γηα ηελ επίβιεςε θαη παξαθνινχζεζε θαηαζθεπήο ησλ επί ηφπνπ ησλ εξγαζηψλ µε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη αλ πξνθχπηεη, πεξηιαµβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη βαξχλεη 
απνθιεηζηηθά απηφλ.  

6.8. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη εηδηθεπµέλν θαη λα ηπγράλεη ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. 
Ζ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα δηαηάμεη ηελ απνµάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην 
νπνηνπδήπνηε απαζρνινχµελνπ ζε απηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ ζεσξήζεη αθαηάιιειν γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν, ζχµθσλα µε ην άξζξν 138 § 8 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 
4782/21. 

6.9. Οη θνηλνπνηήζεηο ζηνλ αλάδνρν θαη ε εθπξνζψπεζή ηνπ ζηελ Τπεξεζία δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 4412/16 θαη ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Ν. 4782/2021.  

6.10. χµθσλα µε ηελ εγθχθιην 2/86, ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., νη ζρεηηθέο µε ηηο επηδφζεηο εγγξάθσλ δηαηάμεηο 
είλαη ηα άξζξα 222 θαη επφµελα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνµίαο.  
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Άπθπο 7ο: Πποθεζμίερ - Ποινικέρ πήηπερ 

7.1. ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ  

Γηα ηελ πεξάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο, νξίδεηαη ζπλνιηθή 
πξνζεζκία δεκαοκηώ μηνών (18) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

7.2. ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΘΔΜΗΔ 

Δθηφο απφ ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΔ 
ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΘΔΜΗΔ θαη ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΘΔΜΗΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 
ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

 

7.2.1 Δνδεικηικέρ ημημαηικέρ πποθεζμίερ (Δ.Π.) 

(1) 1ε  Δλδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία (1ε Δ.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
παξαδίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή. 

i. Βεβαίσζε / δήισζε παξαιαβήο απφ ηελ Τπεξεζία φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην 
έξγν ζπλνδεπφκελε απφ αληίζηνηρν πίλαθα, εκθαίλνληα ηα ππφςε ζηνηρεία θαη ηελ εκεξνκελία 
παξαιαβήο ηνπο. 

ii. Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα γηα ηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 
φπσο θαη γηα ην επηηειηθφ πξνζσπηθφ, πνπ πξνηείλεηαη. ε πεξίπησζε Αλαδφρνπ Κνηλνπξαμίαο ζα 
δειψλεηαη νπσζδήπνηε θαη ε εηαηξία πξνέιεπζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηειέρνπο. 

iii. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή κειψλ ηεο Αλαδφρνπ Κνηλνπξαμίαο, ζε πεξίπησζε πνπ 
ν Αλάδνρνο ή επηρεηξήζεηο-κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο 
ή/θαη δήισζε φηη βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ή ηεο πηζηνπνίεζεο. 

 (2) 2ε Δλδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία (2ε Δ.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή νινθιεξψλνληαη, ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη:  

iv. Σν νξγαλφγξακκα ηεο Οκάδαο Μειεηψλ – Δξεπλψλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη, κε ην γεληθφ πληνληζηή 
θαη πίλαθα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ. 

v. Πξνηάζεηο γηα ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ ηνπ έξγνπ, 
θαζψο θαη πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ ιήςεο θαη απφζεζεο πιηθψλ. 

vi. Πιήξεο έιεγρνο ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ, κε ηπρφλ δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, 
εξεπλψλ θιπ. Ο έιεγρνο απηφο ζα αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηερληθψλ 
κειεηψλ κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ θαη ηπρφλ πιεκκειψο 
κειεηεζέλησλ επί κέξνπο ζεκάησλ κε ζθνπφ λα πξνθχςεη, κε βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο 
ηερληθέο κειέηεο φπσο απηέο ζα βειηησζνχλ σο αλσηέξσ, ζπλνιηθφ έξγν ηερληθά άξηην θαη 
ιεηηνπξγηθφ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη λα επηηπγράλεη ηελ πξνδηαγξαθφκελε 
δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

ην ίδην δηάζηεκα νξηζηηθνπνηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ε νκάδα επίβιεςεο ηνπ έξγνπ θαη ε 
θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ. 

 

(3) 3ε Δλδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία (3ε Δ.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή νινθιεξψλνληαη, ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη (εθφζνλ 
απαηηεζνχλ): 

vii. Έθζεζε απηνςίαο γηα ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ, 
αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ή κεηαηφπηζεο δηθηχσλ ΟΚΧ. Ζ έθζεζε απηή ζα ζπλνδεχεηαη κε πίλαθα 
φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ΟΚΧ ή άιισλ νξγαληζκψλ, ηα ζεκεία ηνπ 
έξγνπ ζηα νπνία ζπλαληψληαη ηα έξγα ησλ νξγαληζκψλ απηψλ, ηα απαηηνχκελα κέηξα ή ελέξγεηεο, 
ηα αξκφδηα πξφζσπα ή ππεξεζίεο (κε δηεχζπλζε θαη ηειέθσλν) θαζψο θαη ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο 
εξεπλεηηθψλ ηνκψλ. 
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viii. Οη πξνβιεπφκελεο απφ ην ΠΓ 305/96 θαη ην ΠΓ 17/96 δειψζεηο θαη γλσζηνπνηήζεηο γηα αλάζεζε 
θαζεθφλησλ Σερληθνχ Αζθαιείαο (ΣΑ), πληνληζηή  Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (ΤΑ) θαη Γηαηξνχ 
Αζθαιείαο (ΓΑ). 

ix. Πιήξσο πινπνηεκέλε ηελ απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ή ησλ ππαξρνπζψλ εκηηειψλ  
θαηαζθεπψλ (ηεχρε, ζρέδηα, ειεθηξνληθά αξρεία). 

x. Οξηζηηθφ πξφγξακκα ηπρφλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ. 

xi. Αλαθνξά πξνφδνπ ζρεηηθή κε ινηπνχο ρψξνπο πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα 
ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο, ρψξνπο απφζεζεο, γηα ηελ πξφνδν ησλ ζρεηηθψλ ΜΠΔ, φπνπ 
πξνβιέπνληαη, θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη γηα ηελ 
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

 

(4) 4ε Δλδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία (4ε Δ.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν 
Αλάδνρνο ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή έρεη ηελ ππνρξέσζε λα έρεη εγθαηαζηήζεη εάλ ηνπ έρεη δεηεζεί απφ 
ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία ην εξγνηαμηαθφ ηνπ εξγαζηήξην θαη λα πξνηείλεη γηα έγθξηζε άιια 
εξγαζηήξηα. 

 

 

7.2.2 Αποκλειζηικέρ ημημαηικέρ πποθεζμίερ (Α.Π.) 

 

 ε 10 εκέξεο απφ ηελ ζχκβαζε ε κειέηε ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο.  

 ε 10 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα ζπληάμεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο (ΑΤ) ηνπ έξγνπ θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ (ΦΑΤ) ηα νπνία ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο.  

 Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ην ηδησηηθφ 

αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην κε ην νπνίν πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί.  

 Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ην 
"Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ". 

 Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ 
ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή νινθιεξψλνληαη, ππνβάιιεηαη ή/θαη παξαδίδεηαη: 

Σν νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ηνπ λ. 4782/21), ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ε πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο. 

Όρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή νινθιεξψλνληαη, ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη  (εθόζον 
απαιηείηαι): 

 Αλαθνξά πξνφδνπ γηα ηηο εξγαζίεο απνηχπσζεο ηεο κνξθήο ηνπ  θπζηθνχ εδάθνπο θαη γηα ηε 
δηαδηθαζία ςεθηαθήο ππνβνιήο ζηνηρείσλ (δείγκα).  

 Αλαθνξά πξνφδνπ γηα ηελ αλαζθφπεζε θαη επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κειεηψλ. Ζ 
αλαθνξά απηή ζα ζπλνδεχεηαη κε αξρηθφ ιεπηνκεξή πίλαθα φισλ ησλ ηπρφλ εθπνλνπκέλσλ 
θαη ησλ πξνο εθπφλεζε κειεηψλ θαη αληίζηνηρν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα κειεηψλ, 
ζπλδπαζκέλν κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζπκθσλεκέλν κε ηελ Οκάδα Μειέηεο, 
εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη. 

 Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.), θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν. 4412/2016  
θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4782/21.  

 

7.5. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΠΗ ΠΡΟΘΔΜΗΧΝ 

7.5.1. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαη φπσο νξίδνπλ νη 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε έγθξηζεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ν 
Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε ιφγσ ηεο παξάηαζεο απηήο, κε κφλε θαη 
απνθιεηζηηθή εμαίξεζε ηε λφκηκε αλαζεψξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 
Ννκνζεζία.  
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7.5.2. Παξάηαζε πξνζεζκίαο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν, εάλ ηζρπξηζηεί άγλνηα ησλ ηνπηθψλ 
ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ, ησλ πξνβιεκάησλ εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο, πξνβιεκάησλ απφ 
δίθηπα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ΟΚΧ, ή/θαη παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ, ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο θαη 
εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ, ηεο θαηάζηαζεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ησλ πεγψλ θαη ησλ 
ζπλζεθψλ γηα δηάλνημε λέσλ, ησλ δπζρεξεηψλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο 
άγλνηα ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ή αδπλακία έγθαηξεο εμαζθάιηζεο κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ απφ ηελ 
Διιεληθή ή/θαη μέλε Βηνκεραλία, εξγαηνηερληηψλ, ρεηξηζηψλ ή άιινπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θιπ. 
Δπίζεο δελ κπνξεί λα αηηεζεί παξαηάζεσο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα εθηειέζεη εξγαζίεο, θαηφπηλ 
παξαπφλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ καζεηψλ (δηεπζπληψλ, εθπαηδεπηηθψλ θ.α.) ζηα φκνξα ζρνιηθά θηίξηα, 
γηα ιφγνπο ζνξχβσλ, ζθφλεο θ.α. 

 

7.6. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΤΝΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΘΔΜΗΧΝ 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηφζν ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο φζν θαη ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 
επηβάιινληαη φπσο ζην άξζξν 148 ηνπ Ν 4412/2016  θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 
4782/21. Οη πνηληθέο απηέο ξήηξεο είλαη επηπξφζζεηεο ζηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
παξαιείςεηο ελεξγεηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ινηπνχο φξνπο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. 

 

Άπθπο 8ο: Υπονοδιάγπαμμα καηαζκεςήρ έπγος 

8.1. Γηα ην ρξνλνδηάγξαµµα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

8.2. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χµβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη µέζα ζε πξνζεζµία δεθαπέληε εµεξψλ λα 
ππνβάιιεη ην ρξνλνδηάγξαµµα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ µε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηµεµαηηθέο πξνζεζµίεο, 
ζχµθσλα θαη µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145, § 1 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εγθξίλεη ην 
ρξνλνδηάγξαµµα µέζα ζε δεθαπέληε (15) εµέξεο, µε ηπρφλ ζπµπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο.  

8.3. Σν εγθεθξηµέλν ρξνλνδηάγξαµµα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξαµµα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 145, § 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 
Αλαπξνζαξµνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάµµαηνο εγθξίλνληαη, φηαλ µεηαβιεζνχλ νη πξνζεζµίεο, ην αληηθείµελν ή νη 
πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. 

8.4. ε έξγα πξνυπνινγηζµνχ άλσ ηνπ 1.000.000,00 € είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχληαμε ηεπρψλ ή 
δηαγξαµµάησλ µε ηε µέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 145 § 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. Επίζηρ, ηο σπονοδιάγπαµµα θα ζςνοδεύεηαι 

από έκθεζη, όπος θα πεπιγπάθονηαι αναλςηικά οι µέθοδοι επγαζίαρ, ηα µησανήµαηα πος θα 

σπηζιµοποιηθούν και οι αποδόζειρ ηοςρ, ο απιθµόρ ηων επγαηών κλπ, για ηιρ κύπιερ 

δπαζηηπιόηηηερ, έηζι πος να εδπαιώνοςν ηην αξιοπιζηία ηων πποηάζεων.  

8.5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη µε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξµνγή ηνπ 
ρξνλνδηαγξάµµαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξµφδεη θάζε µήλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα εξγαζία μέθπγε απφ 
απηφ, νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζµία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ.  

8.6. Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάµµαηνο θαηαζθεπήο πνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 
αλαδφρνπ ζα παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν αλάδνρνο 
µπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο, άξζξν 
160, § 2 θαη 4 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

 

Άπθπο 9ο: Υπημαηοδόηηζη - Πποκαηαβολέρ 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Κ.Α. 30-7422.00002. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ηεο 
ζχκβαζεο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ, κε ηελ Τπεξεζία λα 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, ελεκεξψλνληαο ηνλ αλάδνρν κε έγγξαθε εληνιή. Γελ 
πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν.  

 

Άπθπο 10ο: Δπιμέηπηζη επγαζιών - Αθανείρ επγαζίερ 

10.1. Γηα ηηο επηκεηξήζεηο, ηηο αθαλείο εξγαζίεο θαη ηελ ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνχ 
εδάθνπο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

10.2. Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, ηζρχνπλ νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 
4782/21 (άξζξν 70). 
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10.2.1. Δπηκέηξεζε εξγαζηψλ κε ηηκέο κνλάδνο: 

 Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Σηκνιφγην Μειέηεο ηνπ έξγνπ θαη 
ζηηο εγθεθξηκέλεο θαη  ηζρχνπζεο αλαιχζεηο ηηκψλ (ΑΣΟΔ, ΑΣΖΔ θ.ι.π.). Ζ Αλαπξνζαξκνγή θαη 
ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ, κε ηελ απφθαζε κε Αξηζκ. Πξση. Γ11γ/o/9/7/7-2-
2013 ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. φπνπ εγθξίζεθε ε αλαπξνζαξκνγή θαη  
ζπκπιήξσζε ησλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ (έθδνζε 3.0) Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, 
Οηθνδνκηθψλ θαη Πξαζίλνπ θαη (έθδνζε 1.0) Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, 
Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ.  

 Αλ γηα θάπνηα εξγαζία δελ νξίδεηαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο, ζα 
επηκεηξείηαη θαη ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθά θαη κφλνλ εθηειεζζείζεο κνλάδεο, κε 
ιακβαλνκέλεο ππφςε νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλήζεηαο. 

10.2.2. Δπηκέηξεζε εξγαζηψλ απνηηκσκέλσλ κε θαηά απνθνπή ηηκήκαηα: 

 Γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ πνπ ζπληζηνχλ έλα ζχλνιν ηζρχεη ε κνλάδα 
ηεκ. “1”. 

 

Θα εθαξκφδεηαη γεληθά ε ΒΓΓ/01/20/80 Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, νη δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

 

Άπθπο 11ο: Πιζηοποιήζειρ – Δνηολέρ πληπυµών 

11.1. Οη πηζηνπνηήζεηο θαη νη εληνιέο πιεξσµψλ ησλ εθηεινπµέλσλ έξγσλ γίλνληαη ζχµθσλα µε ην άξζξν 
152 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21 (άξζξν 71). Σα ζηνηρεία 
ησλ ινγαξηαζµψλ ζπληάζζνληαη µε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ππνγξάθνληαη απφ απηφλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ 
Τπεξεζία ζηα απαηηνχµελα αληίηππα αλά µεληαία ρξνληθά δηαζηήµαηα ή άιιεο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ε 
ζχµβαζε. Οη ινγαξηαζµνί ζπληάζζνληαη πάληα αλαθεθαιαησηηθνί θαη γηα ηελ πιεξσµή ζπλνδεχνληαη απφ 
αλαθεθαιαησηηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα ησλ εγθεθξηµέλσλ επηµεηξήζεσλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ απφ ηελ 
αξρή ηνπ έξγνπ, ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, ην ζπλνπηηθφ πίλαθα ππνινγηζµνχ 
ηεο αλαζεψξεζεο, πίλαθα ηεθκεξίσζεο επάξθεηαο πνηνηηθψλ ειέγρσλ, απφ ηηο απνθάζεηο πνπ 
αλαγλσξίδνπλ απνδεµηψζεηο ή επηβάιινπλ πνηληθέο ξήηξεο ή πεξηθνπέο ή άιιεο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε 
θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

11.2. χµθσλα µε ην άξζξν 60 ηνπ Ν. 2676/99, φπσο ηζρχεη, ε Τπεξεζία ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ θάζε 
εμφθιεζε ή νπνηαδήπνηε ηµεµαηηθή θαηαβνιή ρξεµάησλ λα απαηηεί ηελ πξνζθφµηζε βεβαίσζεο ηνπ ΗΚΑ γηα 
ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιφµελσλ πξνο απηφ εηζθνξψλ ή άιισλ ζπλαθψλ νθεηιψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε 
παξαθξαηεί ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ην θαηαβάιιεη απεπζείαο ζην ΗΚΑ. 

 

Άπθπο 12ο: Δπγολαβικά ποζοζηά – Απολογιζηικέρ επγαζίερ - Αναθεώπηζη ηιµών – 

Δπιβαπύνζειρ 

12.1. ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη πνζνζηφ 18% επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ππνινγίδνληαη κε 
βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ηπρψλ λέσλ ηηκψλ κνλάδαο, γηα ηα γεληθά θαη επηζθαιή 
έμνδα, ην φθεινο ηνπ εξγνιάβνπ, θιπ. ην πνζνζηφ απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κε αξ.πξση. 8371/ 
27.7.2016 ζπκθσλία ηνπ άξζξνπ 53, παξ.7 (πεξ.ζ) ηνπ Ν.4412/2016. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, φηαλ ηνπ 
δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, µέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο 
ζχµβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., ζχµθσλα µε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. ηελ πεξίπησζε απηή, θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη 
πεξηιαµβάλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ε πξαγµαηηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη ζχµθσλα µε ηα λφµηµα απνδεηθηηθά 
πιεξσµήο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ. Δπί ηεο δαπάλεο απηήο θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% 
µεησµέλν θαηά ηελ έθπησζε ηεο δεµνπξαζίαο. Δπί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγήζεη ν 
εξγνδφηεο ζηνλ αλάδνρν δελ θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ.  

12.2. Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ησλ ηειψλ, δηνδίσλ ησλ παληφο είδνπο µεηαθνξηθψλ µέζσλ, ηνπ 
εηδηθνχ θφξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 επί ησλ εηζαγνµέλσλ απφ ην εμσηεξηθφ πιηθψλ θαη ησλ αλαθεξνµέλσλ 
θφξσλ ζηα Ν.Γ. 4456/65 θαη 4535/66.  

12.3. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο φπσο 
ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

12.4. Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξµνγή νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 
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12.6. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απφδνζε ηνπ Φ.Π.Α. ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1642/1986, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

 

Άπθπο 13ο: Σποποποίηζη ζύμβαζηρ - Αςξοµειώζειρ επγαζιών – Νέερ επγαζίερ 

13.1. Δηδηθά ζέκαηα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θξίλνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

13.2. Ο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάζζεηαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

13.3. Πξνθεηµέλνπ λα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηµέλε µειέηε ν 
Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ Πξσηφθνιιν Καλνληζµνχ Σηµψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ 
(Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.). Σν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ζπληάζζεηαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016  
θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

13.4. Ζ ζχληαμε Σηµψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ γίλεηαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156, § 4–6 
ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

13.5. Πξνθεηµέλνπ γηα λέα επί µέξνπο εξγαζία, ε ηηµή ηεο, πνπ ζα θαλνληζηεί ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, ζα 
µεηψλεηαη θαηά ην πξνζθεξζέλ απφ ηνλ αλάδνρν πνζνζηφ έθπησζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία 
ππάγεηαη θαη ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ (18%) γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ.  

13.6. Δπηζεµαίλεηαη φηη ην θπζηθφ θαη νηθνλνµηθφ αληηθείµελν ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ δελ πξέπεη λα 
µεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο, θαηά ηα νξηδφµελα ζηελ παξ.4 ηνπ 
άξζξνπ 132 Ν. 4412/2016. Γπλαηφηεηα µεηαβνιήο πθίζηαηαη, µφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 132 
θαη 156 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

13.7. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ µε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζµνχο:  

- Να αλαθέξεηαη ξεηά ε δπλαηφηεηα απηή ζηε δηαθήξπμε, ηε ζχκβαζε θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

- Να κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηα ζπµβαηηθά ηεχρε, νχηε θαηαξγείηαη νµάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο ζχµβαζεο. 

- Να κελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. 

- Να κελ ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσµή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχµβαζε. 

- Να κελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηµέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπµβαηηθήο δαπάλεο νµάδαο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, 
αζξνηζηηθά, πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο αμίαο ζχµβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., 
αλαζεψξεζε ηηµψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. ηελ αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιαµβάλνληαη ππφςε 
µφλν νη µεηαθνξέο δαπάλεο απφ µία νµάδα εξγαζηψλ ζε άιιε.  

Σα πνζά πνπ εμνηθνλνµνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%), µεηψλνπλ ηζφπνζα 
ηε δαπάλε ηεο αμίαο ζχµβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ 
«επί έιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχµθσλε γλψµε ηνπ ηερληθνχ ζπµβνπιίνπ, χζηεξα 
απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο. 

Ο πξνυπνινγηζµφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξµφδεηαη ε παξάγξαθνο απηή αλαιχεηαη ζε Οµάδεο Δξγαζηψλ, 
νη νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια ηνπ ηερληθνχ αληηθεηµέλνπ ησλ 
έξγσλ, έρνπλ παξφµνην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην ίδην πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηµέο µνλάδαο 
ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία µεηά ηελ έθδνζή ηεο ζα έρεη 
εθαξµνγή ζε φια ηα σο άλσ έξγα, πξνζδηνξίδνληαη νη Οµάδεο Δξγαζηψλ αλά θαηεγνξία έξγσλ.  

 

Άπθπο 14ο: Δπείγοςζερ ππόζθεηερ επγαζίερ - Βλάβερ 

14.1. Δάλ ππάξρεη αλάγθε λα εθηειεζηνχλ πξφζζεηεο επείγνπζεο εξγαζίεο, µπνξεί λα εγθξηζεί ε εθηέιεζή 
ηνπο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή πξηλ απφ ηε ζχληαμε αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα εξγαζηψλ θαη µέρξη ηνπ 
πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξν 155 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

14.2. ρεηηθά µε ηηο βιάβεο ζηα έξγα θαη ηελ αλαγλψξηζε απνδεµηψζεσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
157 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

 

Άπθπο 15ο: Ηµεπολόγιο έπγος – Ηµεπολόγιο µέηπυν αζθαλείαρ 

15.1 Ζκεξνιφγην έξγνπ 
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1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ 

επξείαο ρξήζεο. Σν ηερληθφ ζηέιερνο πνπ ηεξεί κε εληνιή ηνπ αλαδφρνπ ην εκεξνιφγην, γλσζηνπνηείηαη κεηά 

απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Σο ημεπολόγιο ζςμπληπώνεηαι ανά 

εβδομάδα θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε απηφ ηδίσο: 

α) ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ, 

β) αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ζε 

εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, 

γ) ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηαπ εξγνδφηε, 

δ) ζέζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη πξφνδνο ή δελ 

εθηεινχληαη, αιιά θαη νη ζρεηηθνί ιφγνη, 

ε) ψξα έλαξμεο θαη πέξαηνο θξίζηκσλ εξγαζηψλ εληφο ηεο εκέξαο, 

ζη) αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο θχξηνπ εμνπιηζκνχ, 

δ) ζπλζήθεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηηο ξπζκίζεηο θαη ηνλ 

ζρεηηθφ εμνπιηζκφ, 

ε) ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 

ζ) νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, 

η) θαζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκίεο, κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο, 

θαζψο θαη ν ρξφλνο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή επαλάιεςεο εξγαζηψλ, 

ηα) νη εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, 

ηβ) έθηαθηα πεξηζηαηηθά, 

ηγ) ζεκαληηθέο επηζθέςεηο ή επηθνηλσλίεο κε ην Γεκφζην ή ηνπηθέο αξρέο ή παξφδηνπο ηδηνθηήηεο, θαη 

ηδ) θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν. 

2. Σν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη κε ςεθηαθή ππνγξαθή απφ ηνλ ηεξνχληα απηφ θαη απνζηέιιεηαη 

ειεθηξνληθά ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ζηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ. Ο επηβιέπσλ 

ηνπ έξγνπ ειέγρεη θαη δηνξζψλεη ην εκεξνιφγην, αλ απαηηείηαη, θαη ην ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ 

πξντζηάκελν ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

3. Ο πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ειέγρεη ηηο εγγξαθέο θαη δχλαηαη λα απνξξίςεη φζεο εμ 

απηψλ θξίλεη σο αλαθξηβείο, ελψ κπνξεί λα ρνξεγήζεη εληνιή πξνο ηνλ αλάδνρν γηα ηελ εγγξαθή ζην 

εκεξνιφγην θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δθφζνλ 

θξηζεί αλαγθαίν, είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία λα θαηαγξάθνληαη γεγνλφηα ή 

θαηαζηάζεηο κε ζθαξηθήκαηα, θσηνγξαθίεο, θαηαγξαθέο κε video ή άιιεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο νπηηθψλ 

κέζσλ.  

4. Δθφζνλ, ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα εβδνκαδηαία ηήξεζε θαη θνηλνπνίεζε ηνπ 

εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100) επξψ, νχηε αλψηεξε ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, γηα θάζε εβδνκάδα 

παξάιεηςεο, αλαιφγσο κε ην χςνο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Ζ εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη 

απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν 

επηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο. 

5. Οη εγγξαθέο ηνπ εκεξνινγίνπ δελ απνηεινχλ πιήξε απφδεημε γηα ηα γεγνλφηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζε 

απηφ, ζπλεθηηκψληαη φκσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά έγγξαθα, εθφζνλ ηνχην θέξεη βεβαία ρξνλνινγία, πνπ 

απνδεηθλχεη ηνλ ρξφλν ζχληαμήο ηνπ. 

15.2. Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο 

χµθσλα µε ην άξζξν 3 § 14 ηνπ Π.Γ. 305/96 θαη θαηά ηα φζα πξνβιέπεη ε Δγθχθιηνο 27 µε αξηζ. Πξση. 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/369/15-10-2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο Ζµεξνινγίνπ Μέηξσλ Αζθαιείαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ Ν. 

1396/83, επεθηείλεηαη ζε φια ηα εξγνηάμηα πνπ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζχµθσλα µε ηελ 

§ 12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 305/96, δειαδή ζε εξγνηάμηα µε πξνβιεπφµελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα 
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ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηµεοεµέξεο θαη ζην νπνίν ζα απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ είθνζη 

εξγαδφµελνη ή ν πξνβιεπφµελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εµεξνµίζζηα.  

 

Άπθπο 16o: Γενικέρ και ειδικέρ ςποσπεώζειρ ηος αναδόσος 

16.1. Ο αλάδνρνο έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

16.2. Όιεο νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα εθηειεζζνχλ ζχµθσλα µε ηα πµβαηηθά ζηνηρεία, 
Σεχρε θαη ρέδηα, πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή ζπµπιεξψζεηο ηνπο. Ο αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσµέλνο λα εθαξµφδεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο µειέηεο θαη λα ζπµµνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο νδεγίεο 
ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πιήξε, ηέιεηα θαη ζχµθσλε µε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο 
θαλνληζµνχο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.  

16.3. Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεµία πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε νπνηαδήπνηε 
θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, πνπ είλαη ππνρξεσµέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο 
θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηε δεµία ή ηε θζνξά ζηελ πξφηεξε ηνπο θαηάζηαζε. 

16.4. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη, εθηφο απφ ηα αλαγθαία, θάζε είδνπο κεραλήκαηα, 
εγθαηαζηάζεηο, κεηαθνξηθά κέζα, φξγαλα θαη εξγαιεία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 609/86, φπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα θαη ην απαηηνχκελν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη 
έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζα ιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα 
αζθαιείαο πξνο απνθπγή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα θαη κε ηελ 
εγθχθιην ππ’ αξ. ΓΗΠΑΠ/νηθ./502/01.07.2003 ηνπ Τπ. ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ Β’ /946/9-7-2003). 

16.5. Γε ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νρινχζεο εξγαζίεο θαηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο. Δπίζεο ν αλάδνρνο δελ 
ζα κπνξεί λα εθηειέζεη εξγαζίεο, θαηφπηλ παξαπφλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ καζεηψλ (δηεπζπληψλ, 
εθπαηδεπηηθψλ θ.α.) ζηα φκνξα ζρνιηθά θηίξηα, γηα ιφγνπο ζνξχβσλ, ζθφλεο θ.α.  

16.6. Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζίαο ππεξσξηαθήο ή θαηά ηηο αξγίεο ή λπρηεξηλήο ζχµθσλα µε απηά πνπ 
νξίδεη ν Νφµνο. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε 
αµνηβή. Καηά ηελ εθηέιεζε µηαο ηέηνηαο εξγαζίαο ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί φινπο ηνπ Νφµνπο 
θαη Καλνληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα εηδνπνηεί έγγξαθα πξηλ απφ είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο ηνπιάρηζηνλ ηνλ επηβιέπνληα µεραληθφ γηα ηελ 
πξφζεζή ηνπ λα δνπιέςεη ππεξσξηαθά ή ζε εµέξεο αξγίαο.  

16.7. Ζ έθδνζε θαη εμαζθάιηζε ηπρφλ απαηηνχµελσλ αδεηνδνηήζεσλ αλήθεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
αλαδφρνπ. Δπίζεο ε αλαζεψξεζε ή ε ελεκέξσζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, εάλ απαηηείηαη, είλαη ππνρξέσζε 
ηνπ αλαδφρνπ, κέζσ ηνπ επηβιέπνληνο έξγνπ πνπ έρεη νξηζηεί απφ απηφλ. 

16.8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ζχλαςε ζχκβαζεο κε πηζηνπνηεκέλν δηαρεηξηζηή απνβιήησλ γηα ηελ 
δηάζεζε ησλ απνβιήησλ – απνξξηκκάησλ – πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη ηελ θαηάζεζή ηεο ζηελ 
επηβιέπνπζα ππεξεζία, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 
16.9 Ο αλάδνρνο (εάλ απαηηείηαη), είλαη ππνρξεσκέλνο ζχµθσλα µε ηνλ ΚΟΚ, Ν.2696/1999 (ΦΔΚ 57Α/ 23-
03-1999) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 48 απηνχ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε µε ην Ν. 4313/2014 (ΦΔΚ 261Α/17-12-
2014), αιιά θαη ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο Πξνδηαγξαθψλ θαη Οδεγηψλ ήµαλζεο Δθηεινχµελσλ Έξγσλ 
ΓΜΔΟ/Ο/613/2011 (ΦΔΚ 905Β/20-05-2011) λα ζπληάμεη ηε µειέηε πεξηνξηζηηθψλ µέηξσλ θαη εξγνηαμηαθήο 
ζήµαλζεο, ζχµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ νπνία ζα ππνβάιεη ζηε Γ/λνπζα Τπεξεζία πξνο έιεγρν. ηε 
ζπλέρεηα ε Γ/λνπζα Τπεξεζία ζα µεξηµλήζεη γηα ηελ έθδνζε Απφθαζεο Γεµνηηθνχ πµβνπιίνπ εθφζνλ 
απαηηείηαη, γηα ηηο νδνχο εθηφο ΒΟΓ. Αθνινχζσο ν αλάδνρνο ζα µεξηµλήζεη µε ελέξγεηεο ηνπ γηα ηελ ππνβνιή 
ησλ µειεηψλ αξµνδίσο θαη ηε ιήςε ησλ απαξαηηήησλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ απφ ηηο αξµφδηεο αξρέο 
(Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο ηεο Απνθεληξσµέλεο Γηνίθεζεο, Γ/λζε Σξνραίαο), φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην άξζ. 52 ηνπ ΚΟΚ, φπσο ηζρχεη, θαη ζα νινθιεξψζεη φιεο ηηο πξναλαθεξφµελεο δηαδηθαζίεο 
πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη αθνχ θαηαζέζεη ηηο εγθξίζεηο πνπ ζα ιάβεη ζην πξσηφθνιιν ηεο 
Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο.  

 

16.8. ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

16.8.1. Οη δηαγσληδφκελνη κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη έρνπλ  δηεξεπλήζεη πιήξσο: 

 Σελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 Σα πδξνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο. 

 Σηο πεξηνρέο πεγψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη απηέο 
ησ απνζέζεσλ. 
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 Σελ Γηεζλή θαη Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, πιηθψλ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Σηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Σα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο (π.ρ. 
ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ.), Σνπηθέο Αξρέο θιπ. 

 Σνπο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο θαη ηα πξνβιήκαηα εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο. 

 Σηο δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο εξγνηαμίσλ κε ηνλ ζθνπφ λα θαηαζηνχλ πιήξσο ελήκεξνη ησλ 
ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Δπίζεο έρεη εθηηκήζεη κε επάξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 
θηλδχλνπο θαη φιεο εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπ. 

 Σηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θαηαζθεπψλ ιφγσ ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ θαη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ 
ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο. 

 Σηο εθηειεζζείζεο απαιινηξηψζεηο θαη εθείλεο πνπ παξακέλνπλ αθφκα αλεθηέιεζηεο. 

 Σνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ηελ ππφςε πεξηνρή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 
 

16.8.2. Σνλίδεηαη φηη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ. πνηφηεηα ππεδάθνπο, 
απνηειέζκαηα πάζεο θχζεσο εξεπλψλ, ζηνηρεία πάζεο θχζεσο παξαηεξήζεσλ, θιπ., πνπ έγηλαλ, ή 
γίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ άιινπο, ηπρφλ αγσγνί ΟΚΧ, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη κφλν. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ δεζκεχνπλ 
ζπκβαηηθά ηελ Τπεξεζία, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο απιφ βνήζεκα γηα ηελ ζχληαμε ησλ 
Πξνζθνξψλ. Αθήλεηαη πάλησο ζηελ θξίζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία απηά ή 
θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 
έξεπλεο, ή παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε θαη αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
ηνπο δηαηέζεθαλ. 

16.8.3. Γεδνκέλνπ φηη γηα ηηο δηάθνξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ πξνβιέπεηαη ελνπνίεζε 
ησλ θαηεγνξηψλ γαηνεκηβξαρσδψλ θαη βξαρσδψλ ζε κία θαηεγνξία (ζε "θάζε είδνπο έδαθνο") θαη 
αλεμάξηεηα απφ ηελ απφζηαζε κεηαθνξάο (γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή απνζέζεσλ) φπσο απηή 
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη απφ άιιεο ηνπηθέο ζπλζήθεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ 
θαηαζθεπή, απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα δηαθφπηεηαη ε ππάξρνπζα θπθινθνξία, ηξνπνπνίεζε ηεο 
δηαδνρήο ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο θιπ.), ν Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πιήξσο 
ελεκεξσζεί ζηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο κε επηζθέςεηο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη κειέηε ησλ γεσηερληθψλ 
ζπλζεθψλ αθφκε θαη κε γεσινγηθή κειέηε, γεσηξήζεηο ή / θαη κε δηεξεπλεηηθά θξέαηα πνπ εθηέιεζε ν 
ίδηνο, εθφζνλ έθξηλε απηά αλαγθαία. 

16.8.4. Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 
εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε ή απφ άιινπο πηζαλνχο εξγνιήπηεο, ψζηε λα 
ηηο πάξεη ν Αλάδνρνο ππφςε θαηά ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κε 
παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ή απφ άιινπο Αλαδφρνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζή ηνπ. 
Αληίζεηα ππνρξενχηαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη κε ηα κέζα πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί (ηθξηψκαηα θιπ.) 
ξπζκίδνληαο έηζη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκβάιιεη θαλέλα  εκπφδην ζηηο 
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή άιινπο Αλαδφρνπο.  

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα ζπλεξγεία, ή ηνπο εξγνιάβνπο ησλ 
εηαηξεηψλ θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο πνπ ζα εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή, ή ηηο παξπθέο ηεο 
πεξηνρήο ηνπ έξγνπ (ζρεηηθή είλαη ε παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/2016). Δπηζεκαίλνληαη 
ζρεηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Ο.Σ.Δ. γηα ηελ ηειεθσλνδφηεζε 
ηεο νδνχ, ή θαη νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνληαη απφ ζπλεξγεία ηεο ΓΔΖ ή απφ εξγνιάβνπο ηεο ΓΔΖ ηεο 
πεξηνρήο ησλ έξγσλ απηήο ηεο εξγνιαβίαο.  

16.8.5. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αλάγθε λα δηεξεπλήζεη ν Αλάδνρνο ηηο δπλαηφηεηεο 
πξνζπνξηζκνχ λεξνχ πνπ ζα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, γηαηί επηζεκαίλεηαη φηη 
αλάινγα κε ην ηκήκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζα ππάξρνπλ κηθξέο ή κεγαιχηεξεο δπζρέξεηεο 
πξνζπνξηζκνχ ηνπ αλαγθαίνπ λεξνχ. 

16.8.6. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ηεο 
θχζεο θαη ηνπνζεζίαο ηνπ έξγνπ, ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θπξίσο 
φζνλ αθνξά ζηηο θάζε είδνπο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ζηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο πιηθψλ, ζπζθεπψλ, 
νξγάλσλ, θιπ, ζηηο ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο, ζηηο κεηαθνξέο, 
δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, χπαξμε εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, λεξνχ, 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νδψλ, ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο, 
ζηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο, ζην επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζηελ 
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δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ζην είδνο, πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ κπνξνχλ 
λα ζπλαληεζνχλ πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο θιπ.  

Δπίζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο γηα ην 
είδνο θαη ηα κέζα επθνιίαο, ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν, ή ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο. 

16.8.7. Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, πνπ αθνξά 
ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ 
πξνο ηε ζχκβαζε. 

16.9. ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΝΑ ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΥΟΡΖΓΟΤΝΣΑΗ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηελ δηάζεζή ηνπ 
ζηνηρεία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θιπ., πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ 
ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ. 

Ζ επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
"εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ", γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηα η θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ 
Αλάδνρν. 

16.10. ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

Πξηλ ηελ έλαξμε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ 
Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζχκθσλα  θαη κε ηνπο ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Δπεηδή ππάξρεη 
πηζαλφηεηα ζπλάληεζεο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ 
πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζηε ζρεηηθή πεξηνρή, είλαη δπλαηφλ ν αλάδνρνο λα ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη 
δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαη άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, δειαδή αλαζθαθηθφ  έξγν, χζηεξα απφ 
εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. 

ε πεξίπησζε αξραηνινγηθψλ ηνκψλ εδάθνπο απηέο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ κε πξνεηδνπνίεζε 
πξνο ηελ επίβιεςε ηνπιάρηζηνλ 4 εξγαζίκσλ εκεξψλ.  

16.10.1. Αλ θαηά ηηο εξεπλεηηθέο ηνκέο, ή ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζε ί ε χπαξμε αξραίσλ - 
νπνηαζδήπνηε ειηθίαο - ηφηε, πέξαλ ηεο εηδνπνηήζεσο ηεο Δπηβιέςεσο θαη ηεο αξκφδηαο Δθνξίαο 
Αξραηνηήησλ, επηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ππφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη κε ηε 
ζπκκεηνρή ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε απνδεκίσζε λα παξέρεη ζπλεξγεία 
θαη κέζα θαη λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο αλαζθαθήο. Ο Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη πξφζζεηεο 
απνδεκίσζεο γηα ζηαιίεο κεραλεκάησλ θαη ζπλεξγείσλ θαη άιιεο ζπλέπεηεο απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ 
έξγνπ ιφγσ ηεο βξαδείαο πξνφδνπ ησλ αλαζθαπηηθψλ εξγαζηψλ. 

16.10.2. ε θάζε πεξίπησζε ε ηδηνθηεζία ησλ επξεκάησλ αλεμάξηεηα είδνπο ησλ αλήθεη ζην Διιεληθφ 
Γεκφζην. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε ζρεηηθή Διιεληθή Ννκνζεζία.  

16.11. ΥΡΖΖ ΤΛΗΚΧΝ, ΜΔΘΟΓΧΝ θιπ. ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΑ ΔΤΡΔΗΣΔΥΝΗΑ 

16.11.1. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα ή ηξφπνη εξγαζίαο απφ ηα απαηηνχκελα γηα ην 
έξγν θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε ή παξάλνκε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, ή κεζφδσλ, 
ή κειεηψλ, ή κεραλεκάησλ θιπ. πνπ θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο.  

16.11.2. Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ζθφπηκα ή αζέιεηα λα απνθηήζεη κε νξζφ θαη λφκηκν ηξφπν ηα 
δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ε παξάιεηςε απηή ζεσξείηαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηζχξεη ηηο 
αθφινπζεο θπξψζεηο: 

 Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη κε κνλνκεξή ελέξγεηα ηνπ λα ηνπ παξαθξαηήζεη απφ ηνλ πξψην επφκελν 
ινγαξηαζκφ, ή λα εθπέζεη απφ ηηο εγγπήζεηο γηα θαιή εθηέιεζε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα 
δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ή ην πνζφ ζην νπνίν ηπρφλ ζα θαηαδηθαζηεί, ή ζπγθαηαδηθαζζεί απφ ηνλ 
θάηνρν ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Σνχην ηζρχεη έζησ θαη αλ ε ζρεηηθή δίθε δελ έρεη ηειεζηδηθήζεη. 

 Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε. 
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16.12. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 

Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ, ή / θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη 
αζηηθά. 

16.13. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΗ ΠΑΡΑΛΔΗΦΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

16.13.1. Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ 
απηνχ ηνπ άξζξνπ, ε Τπεξεζία Δπίβιεςεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ 
Αλαδφρνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.  

Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα 
ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

16.13.2. Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ / 
ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά 
αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κία απφ 
ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ).  

16.14. ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΑΚΡΑΝ ΣΖ ΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΟΓΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

16.14.1. Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / 
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη ρψξνη / πεξηνρέο είλαη ε 
δψλε θαηαιήςεσο ηνπ έξγνπ θαη θάζε ρψξνο είηε πιεζίνλ, είηε καθξάλ απηήο, ζηνλ νπνίν ζα 
εθηειεζζνχλ εξγαζίεο θαη ζα αλαπηπρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, 
φπσο ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο, εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ 
θιπ. 

16.14.2. Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη' αλαινγία θαη γηα ηηο νδνχο 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ν Αλάδνρνο γηα νδηθέο κεηαθνξέο, ηα ηπρφλ έξγα ελίζρπζεο ππνδνκήο ησλ 
θιπ. 

16.15. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

16.15.1. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηδηαίηεξε ακνηβή, γηαηί νη δαπάλεο θαη 
νη ακνηβέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ 
πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα 
παξαθάησ: 

α) Ζ ιήςε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ επηβιέπνληα θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ 
Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ, πνπ ζα ηα ππνβάιιεη γηα  αξκφδην 
έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ζχκθσλα κε φζν 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

β) Ζ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ θαη νδψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
πξνζπέιαζε πξνο ηηο πεγέο πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.  Δπίζεο νη ηπρφλ δαπάλεο κίζζσζεο ρψξνπ, ή αγνξάο ησλ 
αλαγθαίσλ εδαθηθψλ ισξίδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ εξγνηαμηαθψλ νδψλ θαη νδψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα πξνζπέιαζε πξνο ηηο πεγέο πιηθψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ηνπίνπ ησλ νδψλ απηψλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.  

Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη ε Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακηά δέζκεπζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν 
θακηά δηεπθφιπλζε ή θάιπςε δαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε νδνχο πξνζπέιαζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο 
δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ έιιεηςή ηνπο ν δε Αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε έιιεηςήο 
ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκφζεη ηελ ηερλνινγία, ηα κέζα, ην πξφγξακκα θιπ. ζηηο 
δεδνκέλεο ηνπηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί ε εξγαζία αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ 
επηπιένλ δαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο ε Τπεξεζία δελ ζα ηνπ αλαγλσξίζεη θακηά απνδεκίσζε.  

γ) Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο γηα 
ηελ απφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πεξηζζεπκάησλ θπηηθψλ γαηψλ, ππνιεηκκάησλ θάζε είδνπο 
έξγσλ, φπσο νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 
εξγαζίαο, ηελ δηάξθεηα απηήο, ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο (ζε ζπζρεηηζκφ κε ην 
δεκνπξαηνχκελν έξγν). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Τπεξεζία δελ ζα αλαγλσξίζεη θακηά θαζπζηέξεζε, ή 
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζρεηηδφκελα κε ηέηνηα πξνβιήκαηα, ελψ 
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παξάιιεια ζεσξείηαη απηνλφεην φηη νη θάζε είδνπο απνζέζεηο θιπ. ζα γίλνληαη ζε ζέζεηο θαη θαηά 
ηξφπν πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ 
αξκφδησλ Αξρψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ελ πξνθεηκέλσ ζα γίλεη απζηεξή ηήξεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ 
έξγνπ. 

δ) Αλάινγα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν δ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απφζεζεο 
πιηθψλ θάζε είδνπο (αδξαλή, θπηηθέο γαίεο ζε αλακνλή γηα ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο θιπ.), θαζψο 
θαη ηειηθήο απφζεζεο πιηθψλ, ηνπο δαλεηνζαιάκνπο ή ηα ιαηνκεία ηνπ έξγνπ.  

ε) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ 
επαιήζεπζε ησλ ραξάμεσλ, απνηππψζεσλ θιπ. εξγαζηψλ θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαιεία. 
Καζ΄φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα παξέρεη ηνπνγξαθηθά 
κεραλήκαηα (απνζηαζηφκεηξν laser, ρσξνβάηε, ηαρχκεηξν θηι.). Δπηζεκαίλεηαη φηη αλεμάξηεηα απφ 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη απφ ην αλ εθ ηνπ ειέγρνπ ζεσξήζεζαλ αθξηβή ηα ζηνηρε ία, 
κνλαδηθφο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ αθξίβεηα θαη νξζφηεηα ησλ ραξάμεσλ παξακέλεη ν 
Αλάδνρνο.  

δ) Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, λα δηακνξθψζεη ζηνλ ρψξν 
ηνπ εξγνηαμίνπ ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ, θαιαίζζεηνπ νηθίζθνπ, πδαηνζηεγνχο θαη 
πξνθπιαγκέλνπ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε επαξθή σθέιηκε επηθάλεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζ' 
απηφλ ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο ηνπ εξγνδφηε θαη ηεο Τπεξεζίαο Γηνίθεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
αλαδφρνπ. Θα εμαζθαιίδνληαη άλεηνη ρψξνη εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα 
θέξεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θσηηζκνχ, ζέξκαλζεο θαη αεξηζκνχ, θαζψο απεπζείαο ηειεθσληθή 
ζχλδεζε, κε κηα γξακκή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο απφ ην πξνζσπηθφ επίβιεςεο.  

16.15.2. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη 
ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. πκπιεξσκαηηθά, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, 
φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο 
απηήο, ν δε έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ή ηελ επίβιεςε, δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ πξνθχπηεη γη' απηφλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

16.15.3. ρεηηθά κε δεκηέο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ έρεη ηζρχ ην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

16.15.4. Οπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο 
δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζε ηξίηνπο, ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ 
νθείινληαη είηε ζε ακέιεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ή ζηηο νπνηεζδήπνηε 
θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζηελ χπαξμε  ηνπ έξγνπ θαζ' εαπηνχ, βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Ζ επζχλε θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο κέρξη θαη ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ Δγγχεζεο.  

16.15.5. ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν 
Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο.  

16.15.6. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβαίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ή δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην έξγν, ή  θάπνην ηκήκα ηνπ έξγνπ, 
φπσο θαη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζην έξγν αλαξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλα κε 
έγγξαθε άδεηα ηεο Τπεξεζίαο. 

16.16. ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΔΓΑΦΟΤ (εάλ απαηηείηαη) 

Πξηλ ηελ έλαξμε νπνησλδήπνηε απνηππψζεσλ ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ή /θαη θαηαζθεπψλ, ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα ελεκεξψλεη γξαπηά ηελ Τπεξεζία ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ πέληε εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εθηέιεζε 
κεηξήζεσλ, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ψζηε λα 
παξίζηαληαη ζηηο απνηππψζεηο. 

16.16.1. Μέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 7 ηεο παξνχζαο θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη, γηα φιν 
ην έξγν ηελ απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο (π.ρ. αλαπαζζάισζε άμνλα ζηα ηκήκαηα 
πνπ έρεη γίλεη παζζάισζε, παζζάισζε ζηα ηκήκαηα πνπ ν άμνλαο έρεη πξνζδηνξηζζεί αλαιπηηθά 
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ρσξίο παζζάισζε επί ηνπ εδάθνπο, έιεγρνο ππαξρνπζψλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ ή/θαη εγθαηάζηαζε 
λέσλ, εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη, ιήςε δηαηνκψλ θιπ.) ζε φιν ην εχξνο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ.  

16.16.2. Οη εξγαζίεο απνηχπσζεο ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο απφ ηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία θαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ απηήλ κε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ.  

Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θιηκάθην ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη έκπεηξνπο γηα ην ππφςε αληηθείκελν ηερληθνχο, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ 
(θιηκαθίνπ) ζα είλαη ζπλππεχζπλα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο. 

16.16.3. Γηα ην παξφλ έξγν, φπσο λνκνζεηηθά πξνβιέπεηαη, ηα ζηνηρεία απνηχπσζεο ζα παξαδίδνληαη 
θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

16.16.4. Οη ηπρφλ πξφζζεηεο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο (REPERS) γηα ηελ πχθλσζε ηνπ ππάξρνληνο 
πςνκεηξηθνχ δηθηχνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζηαζεξφ (αλππνρψξεην) έδαθνο. Δπίζεο ν έιεγρνο ηνπ 
πςνκεηξηθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ REPERS ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αθξίβεηαο ησλ 
θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

 

Άπθπο 17o: Ποιόηηηα και πποέλεςζη ςλικών – Γειγμαηολητίερ - Γοκιμέρ 

17.1. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο αγνξάο, ρσξίο 
βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχµθσλα µε ηα ζπµβαηηθά δεδνµέλα, ηνπο 
ηζρχνληεο θαλνληζµνχο θαη πξνδηαγξαθέο. Ο αλάδνρνο είλαη εμ’ νινθιήξνπ µφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή 
ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζεη, ηε ρξεζηµνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, ζχµθσλα 
µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ΔΤ, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ, ησλ πξφηππσλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπµβαηηθψλ ηεπρψλ. 

17.2. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηνπ αξµνδίνπ 
νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά µε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εµθάληζε 
θιπ.  

17.3. Γηα ηα αδξαλή πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, κε 
δαπάλεο ηνπ, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθψλ απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, πξνο 
δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο. Ο αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ηε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ζθιεξφηεηα, θνθθνκεηξηθή 
δηαβάζκηζε, πιαζηηθφηεηα, πδξνθηιία θ.ι.π.), ησλ ελζσκαησκέλσλ ζηηο εξγαζίεο θάζε είδνπο αδξαλψλ 
πιηθψλ, γηαηί εμππαθνχεηαη φηη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε ηεο 
έληερλεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε δφθηκα πιηθά. Οπνηνζδήπνηε εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ 
Τπεξεζία, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε, αλεμάξηεηα απφ ηα απνηειέζκαηα απηνχ. 

17.4. ηελ πεξίπησζε παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ ζθπξνδεκάησλ, νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ, πξέπεη 
λα γίλεηαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε, δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρνο ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζε 
ζπρλφηεηα βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηεο ΔΤ θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ. Πξνο ηνχην 
ζα ζπληάζζνληαη δειηία ειέγρνπ, ζηα δε πξσηφθνιια παξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πξέπεη λα 
ζεκεηψλεηαη φηη ηα πιηθά, κεηά απφ έιεγρν, βξέζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

17.5. Δάλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηµνπνίεζε πιηθά δελ πιεξνχλ 
ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε µε ρξεζηµνπνίεζε ησλ πιηθψλ απηψλ. Δάλ ν Αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα πιηθά δελ 
ρξεζηµνπνηνχληαη, αλ δελ θξηζεί πξψηα ε θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν. Ζ δαπάλε γηα ηνπ 
ειέγρνπο απηνχο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε 
αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη απνδίδεηαη 
απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.  

17.6. ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχµελα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ, ν εξγνιάβνο δε δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ, νχηε απνδεµίσζε γηα 
δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Ο εξγνιάβνο δε θέξεη θαµία επζχλε γηα ηελ θαθή 
πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη ζε απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθ’ φζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη 
εγγξάθσο. Σα πιηθά απηά παξαδίδνληαη µε πξσηφθνιιν ζηνλ εξγνιάβν, ν νπνίνο µεηά ηελ παξαιαβή ηνπο 
θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεµία ή απψιεηα ζηα πιηθά απηά. 

17.7. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα θάλεη δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρν ηεο πνηφηεηαο 
ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γη’ απηφ ηηο εγθαηαζηάζεηο, κέζα θαη πξνζσπηθφ αλαδφρνπ, 
ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ηα παξαπάλσ απξνθάζηζηα ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο, κε ηηο 
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απαηηνχκελεο δαπάλεο φισλ, πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα γεληθά έμνδα, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη απφ 
ηελ επζχλε ηνλ αλάδνρν ηνλ κνλαδηθφ θαη εμ’ νινθιήξνπ ππεχζπλν γηα ηελ πνηφηεηα θαη έιεγρν ησλ πιηθψλ 
θαη εξγαζηψλ. 

17.8. Γεληθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή µε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε 
ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ µέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, έρνπλ εθαξµνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 
ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

17.9. Δξγαζηεξηαθέο Γνθηκέο (Πνηφηεηα πιηθψλ θαη εξγαζηψλ) 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζηνχλ θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ην 
έξγν θαηαζθεπήο,  νξίδνληαη θαησηέξσ σο εμήο: 

 ηξψζεηο αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ζπλερνχο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο (θιεηζηνχ 
ηχπνπ) 

i. 1 δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ εηζδπηηθφηεηαο θαη κάιζσζεο, αλά εκέξα, απφ ηε δεμακελή 
απνζήθεπζεο ηνπ ζπλδεηηθνχ πιηθνχ 

 
 

ii. 1 δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ αληίζηαζεο ζε ζξπκκαηηζκφ θαηά Los Angeles αδξαλψλ πιηθψλ 
iii. 1 δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ αληίζηαζεο ζε ζηίιβσζε (PSV) αδξαλψλ πιηθψλ  
iv. 1 δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ αληίζηαζεο ζε ιείαλζε (θζνξά) (ΑΑV) αδξαλψλ πιηθψλ  
v. 1 δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ δείθηε πιαθνεηδνχο αδξαλψλ πιηθψλ  
vi. 1 δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ πνζνζηνχ ζξαχζεο θαη ηειείσο ζθαηθψλ θφθθσλ αδξαλψλ 

πιηθψλ γηα αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα επηθαλεηαθήο ζηξψζεο θαη 1 δνθηκή γηα αζθαιηηθφ 
ζθπξφδεκα φισλ ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ πιελ ηεο επηθαλεηαθήο 

vii. 1 δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ ηζνδχλακνπ άκκνπ αλά εκέξα 
viii. 1 δνθηκή πξνζδηνξηκνχ εηδηθνχ βάξνπο θαη απνξξφθεζεο πγξαζίαο κφλν εάλ αιιάμεη ε 

πεγή ιήςεο αδξαλψλ πιηθψλ 
ix. 1 δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ αλζεθηηθφηεηαο ζε απνζάζξσζε (δνθηκή πγείαο) αλά έξγν, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αιιάδεη ε πεγή ιήςεο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ 
x. 2 δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο κίγκαηνο αδξαλψλ θαη ηνπ 

πνζνζηνχ ζπλδεηηθνχ πιηθνχ εκεξεζίσο 
xi. 2 δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ πνζνζηνχ παηπάιεο/αζθάιηνπ αλά εκέξα 
xii. 2 δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ επζηάζεηαο εκεξεζίσο 
xiii. 2 δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ παξακφξθσζεο εκεξεζίσο 
xiv. 2 δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ πνζνζηνχ θελψλ εκεξεζίσο 
xv. 2 δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ ιφγνπ εθειθπζηηθψλ αληνρψλ εκεξεζίσο 
xvi. 3 θαξφηα ειέγρνπ ζπκπχθλσζεο (απφ θαξφηα) αλά 5.000 m

2
 

xvii. 3 θαξφηα ειέγρνπ πάρνπο ζηξψζεο (απφ θαξφηα) αλά 5.000 m
2
 

 Μέζνδνη Διέγρνπ θαη πξνδηαγξαθέο θπξνδεκάησλ 
Ηζρχνπλ φζα πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ΔΣΔΠ θαη ζηνλ θαλνληζκφ ζθπξνδέκαηνο. 

 Μέζνδνη Διέγρνπ θαη πξνδηαγξαθέο ηδεξνπιηζκνχ 
Ηζρχνπλ φζα πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ΔΣΔΠ. 

 Μέζνδνη Διέγρνπ θαη πξνδηαγξαθέο αδξαλψλ πιηθψλ 
Ηζρχνπλ φζα πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ΔΣΔΠ. 

 

Άπθπο 18o: Ποιοηικόρ Έλεγσορ 

18.1. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ δηαθξίλεηαη : 

18.1.1. ε ειέγρνπο πνπ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ κε ζηφρν ηνλ δηθφ ηνπ έιεγρν 
πνηνηηθήο απφδνζεο, ξχζκηζεο παξαγσγήο, ξχζκηζεο ζρέζεψλ ηνπ κε πξνκεζεπηέο ηνπ θ.ιπ. Ζ ππθλφηεηα 
ησλ ειέγρσλ απηψλ θαη ε έθηαζή ησλ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο δελ ζα πιεξσζεί 
κε ηδηαίηεξε ακνηβή έζησ θαη αλ ε επίβιεςε θάλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ ησλ ειέγρσλ γηα 
νπνηνδήπνηε ζθνπφ. Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία αλά κήλα, 
ελψ παξάιιεια αληίγξαθν ζα ηεξείηαη ζην αξρείν ηνπ εξγνηαμίνπ. 

18.1.2. ε ειέγρνπο πνπ ζα γίλνληαη κε θνηλή κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο θαη αλαδφρνπ θαη κε δαπάλε ηνπ 
αλαδφρνπ. Οη έιεγρνη απηνί είλαη αλεμάξηεηνη ησλ ειέγρσλ ηνπ άξζξνπ 18.1.1. θαη απνηεινχλ κία 
ειαρηζηνπνηεκέλε απαίηεζε απφδεημεο φηη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη κέζνδνη ρξήζεο ησλ πιηθψλ 
θαη νη θαηαζθεπέο πνπ έγηλαλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Σν είδνο θαη ε 
ππθλφηεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ή θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ παξαγγειία ηεο εθηέιεζεο ησλ ειέγρσλ απηψλ γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ Δπίβιεςε ή ηνλ 
Αλάδνρν. ε θάζε πεξίπησζε ε παξαγγειία αλαγξάθεηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ή δίλεηαη κε έγγξαθε 
εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ αλάδνρν. Δληνιή δηδνκέλε δηα ηνπ εκεξνινγίνπ 
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ηνπ έξγνπ πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε έγγξαθν. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ν έιεγρνο, ην 
αληηθείκελν ειέγρνπ, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο δεηγκαηνιεςίαο θαζψο θαη ην Δξγαζηήξην ησλ δνθηκψλ. Σφζν 
ζηελ δεηγκαηνιεςία φζν θαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πξέπεη λα παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ηεο Τπεξεζίαο 
θαη ηνπ αλαδφρνπ.  

Όηαλ νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο γίλνληαη απφ νπνηνδήπνηε εθ ησλ Σκεκάησλ Δξγαζηεξίσλ πνπ έρνπλ έδξα 
ζηελ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ή ην Σκήκα Δξγαζηεξίνπ ηεο ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ –ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ- ΗΟΝΗΟΤ πνπ έρεη έδξα ζηελ Πάηξα, ή ην Κ.Δ.Γ.Δ./ΤΠΤΜΔΓΗ δελ 
είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο λα παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ αλαδφρνπ. Όηαλ νη 
εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο εθηεινχληαη ζε άιια ηδησηηθά αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα, πιελ ησλ αλσηέξσ, είλαη 
ππνρξεσηηθφ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο λα παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
Γ/λνπζα Τπεξεζία ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ην ηδησηηθφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην κε ην 
νπνίν πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί.  

Ζ ππεχζπλε δήισζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηεξίνπ, ε νπνία 
ρνξεγείηαη απφ ην Κ.Δ.Γ.Δ./ΤΠΤΜΔΓΗ θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ, φηη 
απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζην ππ’ φςε έξγν. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ απφ έλα εθ ησλ θξαηηθψλ εξγαζηήξησλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ, ηνχην ζα 
δειψλεηαη επίζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

Δάλ ε εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ δελ γίλεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν (πιελ ξεηήο γξαπηήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο) 
ε νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλεπαγφκελε θαζπζηέξεζε 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δελ ζπληζηά ιφγν παξάηαζεο πξνζεζκηψλ, νχηε απνηειεί ιφγν κε επηβνιήο ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ παξνχζα ΔΤ πνηληθψλ ξεηξψλ. 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ θαη πνπ ζα 
επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνλ αλάδνρν, νξίδεηαη ζην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο ΔΤ, αλαιφγσο ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ. 
Αλαθνξηθά κε ηηο κεζφδνπο ειέγρνπ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ζθπξνδεκάησλ θαη γηα ηηο κεζφδνπο ειέγρνπ θαη 
ηηο πξνδηαγξαθέο ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηζρχνπλ φζα πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ΔΣΔΠ. 

Γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ απαηηείηαη δεηγκαηνιεςία ε ζέζε ιήςεο ηνπ θάζε δείγκαηνο ζα ππνδεηθλχεηαη 
απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα παίξλνληαη απφ ζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ πην δπζκελή εηθφλα γηα ηελ πνηνηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ έξγνπ. 

Οη δνθηκέο πνπ γίλνληαη, κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ δνθηκίσλ θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, 
πνπ ζπλνδεχεη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαη απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχςεη, χζηεξα απφ ηελ παξαβνιή ησλ 
πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δνθηκψλ θαηά ηηο πξνζσξηλέο ηκεκαηηθέο 
επηκεηξήζεηο, αξηζκφο δνθηκίσλ κηθξφηεξνο απηνχ πνπ θαζνξίζηεθε ζην άξζξν 17.9 ηεο παξνχζαο ΔΤ, 
επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο 150 € γηα θάζε δνθηκή πνπ ιείπεη, ε νπνία παξαθξαηείηαη 
κε βάζε απφθαζε ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο θαη εθπίπηεη απφ ηελ επφκελε πηζηνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ 
ζα ζπληαρζεί. Ζ πνηληθή ξήηξα είλαη αλέθθιεηε θαη ν αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ ιείπεη δελ δχλαηαη λα 
θαιπθζεί κε πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζηα επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο. 

Ζ Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα κελ πξνβεί ζε πηζηνπνίεζε κέξνπο ή ζπλφινπ εξγαζηψλ γηα ηηο 
νπνίεο δελ έρνπλ πξνζθνκηζηεί νη απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. 

ηα αλαγθαία παξαζηαηηθά ζηνηρεία θάζε πηζηνπνίεζεο ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλεηαη θαη αληίγξαθν 
αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ, γηα θάζε έιεγρν θαη γηα θάζε 
ηκήκα εθηειεζκέλεο εξγαζίαο ή πνζφηεηαο πιηθνχ , πνπ έγηλαλ θαη' αληηζηνηρία κε ηηο πηζηνπνηνχκελεο 
πνζφηεηεο εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ θαη επί ηφπνπ πιηθψλ. Παξάιεηςε ηέηνηνπ πίλαθα ζεσξείηαη σο έιιεηςε 
νπζηψδνπο επηκεηξεηηθνχ ζηνηρείνπ. 

18.1.3. ε ειέγρνπο πνπ ζα γίλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηεο Τπεξεζίαο. Οη έιεγρνη απηνί λννχληαη σο 
αλαθαίξεην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο θαη απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ είηε 
πξνιεπηηθά, είηε ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνπο ειέγρνπο ησλ άξζξσλ 18.1.1. θαη 18.1.2. είηε αθφκε θαη κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαζθεπήο πξνο δηαπίζησζε ηεο απφθξηζεο πξνο ηηο 
απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ - πξνδηαγξαθψλ. Δπεηδή ε έθηαζε θαη ε ππθλφηεηα ησλ ειέγρσλ ελαπφθεηηαη 
θαη' απφιπην ηξφπν ζηελ Τπεξεζία, ε δαπάλε ησλ ειέγρσλ απηψλ δελ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Όκσο ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη απξνθάζηζηα λα δηεπθνιχλεη ηελ Τπεξεζία ζηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ απηψλ 
ζπλδξάκνληαο απηήλ φπνπ απαηηείηαη. 

18.1.4. ε ειέγρνπο ηεο γεσκεηξίαο ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ πνπ γίλνληαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ή ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ νπνίσλ ε δαπάλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Οη έιεγρνη απηνί απνζθνπνχλ ζηελ 
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δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνβιέςεσλ ηεο κειέηεο, ησλ Καλνληζκψλ -Πξνδηαγξαθψλ θ.ι.π. ηφζν γηα ηα 
ελζσκαησκέλα πιηθά, φζν θαη γηα ηηο θαηαζθεπέο. 

18.1.5. ε καθξνζθνπηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο. Ο ζθνπφο ηνπ 
ειέγρνπ απηνχ είλαη πξνθαλήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία ζε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζηψζεη πξνθαλείο 
απνθιίζεηο απφ θαλνληζκνχο ή Πξνδηαγξαθέο ή πξνθαλείο θαθνηερλίεο έρεη ην δηθαίσκα δηα ηεο Δπίβιεςεο 
λα δηαηάμεη ηελ άκεζε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ. ηελ πεξίπησζε 
πνπ νη έιεγρνη απνδείμνπλ αδηθαηνιφγεηε ηελ επέκβαζε ηεο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη ηζφρξνλεο 
πξνο ηελ δηαθνπή παξάηαζεο φισλ ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αθνινπζνχλ ρξφλν ηεο δηαθνπήο. ηελ 
πεξίπησζε φκσο πνπ νη έιεγρνη δείμνπλ ειαηησκαηηθά πιηθά ή θαηαζθεπέο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε 
πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη δελ δηθαηνχηαη παξάηαζεο. 

 

Άπθπο 19ο: Δπγαζίερ παπαλλαγήρ Γικηύυν Ο.Κ.Ω. - ύνδεζη µε δίκηςα Ο.Κ.Ω. 

19.1.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ζην έξγν λα θξνληίζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηελ 
παξνρή θαη ζχλδεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ κε ΓΔΖ (ή άιιν πάξνρν), ΓΔΤΑΠ, ΟΣΔ (ή άιιν 
πάξνρν) γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (εξγνηαμηαθέο παξνρέο). 

19.2.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη/ζπλδξάκεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ζηελ δηαδηθαζία γηα 
ηελ παξνρή θαη ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηεξίσλ ηνπ έξγνπ κε ηα δίθηπα ησλ Ο.Κ.Χ. 
(ΓΔΖ, ΓΔΤΑΠ, ΟΣΔ θιπ.).   

19.3.  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη ε πξνζθφκηζε θάζε απαξαίηεηνπ 
εγγξάθνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ έξγνπ. Ζ 
ακνηβή ηνπ ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.  

 

19.4. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ δίθηπα Ο.Κ.Χ., 
πνπ ζα πξέπεη λα κεηαηεζνχλ. Δάλ είλαη εθηθηφ ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο απηέο - ζε ζπλελλφεζε µε ηνπο 
Ο.Κ.Χ.- απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε επηπιένλ αµνηβή ή απνδεκίσζε γηα ιφγνπο 
θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Δάλ ν αλάδνρνο δε ζα έρεη θακία αλάκημε, είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε γηα ιφγνπο θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

19.5. Ο αλάδνρνο µε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζα ζπληάμεη ηνπο απαξαίηεηνπο ηερληθνχο θαθέινπο γηα ηε ζχλδεζε 
µε ηα δίθηπα Ο.Κ.Χ. (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΤΑΠ, θιπ) θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο αδεηνδνηήζεηο. Δηδηθφηεξα γηα 
ηελ ζχλδεζε µε ηελ ειεθηξηθή επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απαηηείηαη ζχµθσλα µε ην άξζξν 2 
ηνπ λ.4483/1965, λα ππνβιεζεί Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε (Τ.Γ.Δ), Έθζεζε 
Παξάδνζεο ηεο Ζιεθηξηθήο Δγθαηάζηαζεο θαη Πξσηφθνιιν Διέγρνπ ηεο Ζιεθηξηθήο Δγθαηάζηαζεο. Σα 
παξαπάλσ ζα είλαη ζχµθσλα µε ηελ Τ.Α Φ.50/503/168/19.04.2011 θαη ζα ζπληαρζνχλ µε δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ.  

19.6. Δξγαζίεο εθζθαθψλ θιπ. ζε ζέζεηο φπνπ δηαηεξνχληαη ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ, ή ηκήκαηα 
νρεηψλ, ή φπνπ πθίζηαληαη αγσγνί ΟΚΧ θιπ. γεληθά πξέπεη λα εθηεινχληαη κε κεγάιε πξνζνρή γηα ηελ 
απνθπγή δεκηψλ ή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο.  

19.7. Οπνηαδήπνηε δεκηά, ε νπνία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
εθηειεί απηφο ην έξγν, ή ζε ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ έξγσλ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά 
ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηε δαπάλε επαλφξζσζεο ηεο 
δεκηάο. 

19.8. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θξνπζηηθά κέζα, ή άιια κέζα εθζθαθήο αλ επηηξέπνληαη θαη 
ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ή εξγαζίεο παζζάισλ θιπ. θάζε δεκηά πνπ 
ηπρφλ πξνθχςεη πξαγκαηηθή ή απνζεηηθή ησλ γχξσ θαηαζθεπψλ θιπ. ζα βαξχλεη, σο απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλα, ηνλ Αλάδνρν. 

19.9. Γελ ζα γίλεη απνδεθηή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξζείζεο 
αηηίεο θαη νη ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ είλαη εληαίεο θαη ακεηάβιεηεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο 
θπθινθνξίαο, ή άιιν αίηην, ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα, ή ην ζπκθέξνλ ρξήζεο 
κεραληθψλ κέζσλ (ειαθξψλ, κεζαίσλ, βαξέσλ), ή εθηέιεζεο κε ηα ρέξηα.  

19.10. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζε κεξηθά ηκήκαηα ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηεο νδνχ 
θαη θνληά ζ' απηά, πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζηχινη ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΟΣΔ, ζσιήλεο χδξεπζεο θιπ. Έηζη 
ζα παξαζηεί αλάγθε, παξάιιεια πξνο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη απφ 
απηφλ, λα εθηειεζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο εηαηξίεο ή Οξγαληζκνχο, Τπεξεζίεο, ή / θαη ηνλ ίδην θαη 
εξγαζίεο γηα ηελ κεηαηφπηζε ζηχισλ, ή απνκάθξπλζε ππαξρνπζψλ γξακκψλ θιπ.  
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19.11. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ επίζπεπζε ηεο 
απνκάθξπλζεο ησλ πην πάλσ εκπνδίσλ, λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
απηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζήο ηνπ γηα θαζπζηεξήζεηο ή 
δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θπξίσο έξγν ηνπ, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ παξάιιεισλ εξγαζηψλ 
απνκάθξπλζεο ζηχισλ, κεηαηφπηζεο γξακκψλ θιπ. Αληίζεηα απηφο νθείιεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
έξγσλ, λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα λα απνθεπρζνχλ βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πην πάλσ εηαηξηψλ. 
ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ βιάβεο, ζα βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνλ Αλάδνρν.  

19.12. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ππφγεησλ αγσγψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ΟΚΧ ζε 
πεξηνρέο επεξεαδφκελεο απφ ηα έξγα, ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη θξνληίδεο λα 
εθνδηαζζεί κε ηα απαξαίηεηα δηαγξάκκαηα θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ Αγσγψλ Κνηλήο 
Χθέιεηαο θαη αθνχ έιζεη ζε επαθή κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ ΟΚΧ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε 
εηδνπνίεζε απηψλ ,πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη, παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπο, δηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα 
ηελ επηζήκαλζε ησλ αγσγψλ ΟΚΧ θαη ηελ ελ ζπλερεία απνθάιπςε απηψλ, εθφζνλ ήζειε απαηηεζεί ε 
δηεπζέηεζή ηνπο. 

Απηή ε επζχλε αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο ζα  πξέπεη κέζα ζην πιαίζην ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ λα έιζεη ζε επαθή κε ηνπο ΟΚΧ θαη λα επηζεκάλνπλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα 
πξνέιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΚΧ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ (θαη αληίζηξνθα) θαη λα 
ζπλππνινγίζνπλ ηελ ζρεηηθή επηξξνή απηψλ ησλ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ 
ζα ζπληάμεη, ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο, ζηε απφδνζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο ηνπ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θιπ. 

19.13. Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ΟΚΧ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ, θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα :  

α) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη έγγξαθα θαη έγθαηξα ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ηηο ζπλαληφκελεο 
δπζρέξεηεο ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, απφ ηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θιπ, 
ζπλνδεχνληαο ηηο αλαθνξέο ηνπ κε ππνδείμεηο ιχζεο γηα ηα δεκηνπξγνχκελα ηερληθά πξνβιήκαηα. 

β) Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ  εγθαηαζηάζεηο θιπ. ηξνπνπνηψληαο ζηελ αλάγθε ην 
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαδνρή εξγαζηψλ, ή αθφκε θαη εθηειψληαο πξφζζεηεο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο κεηά απφ εηδηθή εληνιή ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

γ) Ζ Τπεξεζία, κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, νθείιεη λα βνεζήζεη απηφλ, ζε φια ηα δηαβήκαηα πνπ 
απαηηνχληαη πξνο ηηο αξκφδηεο Αξρέο θαη ηνπο ΟΚΧ, γηα ηελ άξζε θάζε εκπνδίνπ ζηελ πξνψζεζε ησλ 
εξγαζηψλ, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε λα αιιεινγξαθεί, λα ζπλελλνείηαη θαη λα 
ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ΟΚΧ ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

Άπθπο 20o: Σοποθέηηζη πινακίδυν - Μέηπα Αζθαλείαρ – ήμανζη 

20.1. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνκεζεπηεί θαη 
ηνπνζεηήζεη ελδεηθηηθή πηλαθίδα κε πιεξνθνξίεο ηνπ έξγνπ ε δηάζηαζε ηεο νπνίαο, νη αλαγξαθφκελεο 
ελδείμεηο, ν ρξσκαηηζκφο θαη ν ηξφπνο ζηήξημεο θαζψο θαη νη ζέζεηο ηνπνζέηεζήο ηεο ζα θαζνξίδεηαη έγθαηξα 
απφ ηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, αθνινπζψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πηλαθίδσλ γηα ηα 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θαη κε έξγα. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, θαη ηνπνζέηεζεο ηεο πηλαθίδαο 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα γεληθά έμνδά ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 
ηνπνζεηεζεί ε πηλαθίδα κέζα ζηελ παξαπάλσ νξηδφκελε πξνζεζκία, ε Τπεξεζία πνπ δηεπζχλεη ην έξγν ηελ 
πξνκεζεχεηαη, ηελ κεηαθέξεη θαη ηελ ηνπνζεηεί ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

20.2. Ο Αλάδνρνο, θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ ηνπνζέηεζε θαη 
λα επηκειείηαη ηεο ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο φισλ ησλ πξνζσξηλψλ, θαηά ηνλ Κ.Ο.Κ. θαη ηα δηεζλή 
πξφηππα θαη γεληθά ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 5/95 (ΓΜΔΟ/ε/νηθ./305/21-3-95) θαη ηηο Π.Σ.Π. πεξί ζήκαλζεο 
ησλ νδψλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ (αξ. ΓΗΠΑΠ/νηθ./502/01.07.2003, ΦΔΚ Β’/946/9-7-2003), θαλψλ αληαλαθιαζηηθψλ 
πηλαθίδσλ θαη ζεκάησλ, γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ επί ηεο νδνχ, θαηά ηελ εκέξα θαη ηε 
λχθηα. Γεληθά ν Αλάδνρνο, νθείιεη λα ιαβαίλεη κε απνθιεηζηηθή κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαη ζπλερψο, φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ, γηα πξφιεςε νπνηνπδήπνηε 
αηπρήκαηνο ή δεκίαο, θαζ' φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Σα κέηξα απηά ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα ηα ηεξεί θαη γηα φζν δηάζηεκα κεηά ην πέξαο εξγαζηψλ απαηηεζεί, κέρξηο φηνπ ε Τπεξεζία πξνβεί 
ζηελ απαξαίηεηε κφληκε ζήκαλζε θαη δηαγξάκκηζε. 

20.3. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζεκάλεη έγθαηξα ην έξγν, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε Τπεξεζία 
αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο “Πεξί Γεκνζίσλ 
Έξγσλ” ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε θχξσζε ηεο έθπησζεο ηνπ εξγνιάβνπ, κπνξεί λα εθηειέζεη ηε 
ζήκαλζε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο δελ παχεη θαη ζ’ απηή ηε πεξίπησζε λα έρεη 
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αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί απφ ηελ ακέιεηά ηνπ απηή. Ζ δαπάλε εθηέιεζεο ηεο 
παξαπάλσ εξγαζίαο ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ αθαηξείηαη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. 

20.4. Ο Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε ηξνραίν αηχρεκα ή δεκία 
ζπκβεί, νθεηιφκελν ζε ακέιεηα ή κε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο, απφ ηνλ ίδην είηε απφ ηνπο 
εξγαδνκέλνπο, πνπ απαζρνιεί ζην έξγν. Αθφκε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα κέηξα αζθάιεηαο 
γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ γηα ην εξγαηνυπαιιειηθφ ηνπ πξνζσπηθφ. 
ε θάζε πεξίπησζε ηξνραίνπ ή άιινπ αηπρήκαηνο ή δεκίαο ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο έρεη 
απνθιεηζηηθά φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ηα κέηξα 
αζθάιεηαο θ.ι,π, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Τ.Α. αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ ΤΠΤΜΔΓΗ «Οδεγίεο 
ήκαλζεο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ – ΔΔΟ, ηεχρνο 7), ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ 
ζε νδνχο εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 

20.5. Σα κέζα θαη νη ηξφπνη ζήκαλζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ν Αλάδνρνο ζηα 
εθηεινχκελα απ' απηφλ έξγα, εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ζηνπο 
νδεγνχο ησλ νρεκάησλ, έγθαηξε θαη επαξθήο πιεξνθφξεζε γηα ηε κεηαβνιή ησλ θαλνληθψλ ζπλζεθψλ 
θπθινθνξίαο, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ θαη 
γεληθά ηελ απνθπγή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, πεξηγξάθνληαη ζηελ αξηζκ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 Απφθαζε 
Τθππνπξγνχ ΤΠΟΜΔΓΗ: «Έγθξηζε Πξνδηαγξαθήο θαη νδεγηψλ ήκαλζεο Δθηεινπκέλσλ Οδηθψλ Έξγσλ 
(ΟΜΟΔ - ΔΔΟ)». εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δαπάλε πξνκήζεηαο ηεο 
απαηηνχκελεο ζήκαλζεο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 

20.6. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ηα κέηξα πνπ ρξεηάδνληαη φηαλ 
εθηεινχληαη νη εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία γεληθά πεδψλ θαη 
νρεκάησλ, ηφζν απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, φζν θαη απφ ηελ ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ. ε 
θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα γίλνπλ εθζθαθέο θαη γεληθά λα απνθιεηζηεί απ’ ηελ θπθινθνξία δξφκνο 
ή πεδνδξφκην ή ηκήκα ηνπο, πξηλ εγθξηζεί απ’ ηελ επίβιεςε κε έγγξαθν θαη θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ αλάδνρν 
πξνζσξηλή δηάβαζε γηα ηα ηξνρνθφξα ή ηνπο πεδνχο, αλάινγα κε παξάθακςε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 
αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο, ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο δηεξρφκελεο 
θπθινθνξίαο, θαη φηη είλαη, ν κφλνο ππεχζπλνο, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή δεκίαο, θαη έρεη απνθιεηζηηθά 
απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο, γηα θάζε ηη πνπ ζα ζπκβεί, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, είηε 
απφ ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ, είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ 
απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ. 

20.7. Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ζε θάζε ζέζε θαη θαζ’ φιε ησλ δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο, ν αλάδνρνο 
ππνρξεψλεηαη λα πξνβαίλεη ζηελ πιήξε ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ζε πεξίθξαμε θαη ηδηαίηεξε ζήκαλζε θάζε 
επηθίλδπλεο ζέζεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ), ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ην 
ηνλ Ν. 2696/1999 (ΦΔΚ Α΄57/22-3-99), φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

20.7.1. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε θάιπςε κε αζθαιηφκηγκα ησλ ηνκψλ ηνπ 
νδνζηξψκαηνο, πνπ γίλνληαη απ’ απηφλ ζε νδφ κε θπθινθνξία, γηα  ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο θαη ηνλ 
πεξηνξηζκφ ζηα ειάρηζηα ρξνληθά φξηα ησλ δπζθνιηψλ, νη νπνίεο πξνθαινχληαη ζηελ θπθινθνξία ιφγσ ηεο 
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 

20.7.2. Δθ’ φζνλ δελ ιακβάλνληαη ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα, θαη εθηφο απφ ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο 
θπξψζεηο ηηο νπνίεο ππέρεη απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο, επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο απφ ηελ Γ/λνπζα 
Τπεξεζία σο εμήο: Γηα θάζε επηκέξνπο εξγαζία θαη γηα θάζε κέξα θαηά ηελ νπνία ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ 
επηβιέπνληα ή ηνπο ακέζσο πξντζηακέλνπο ηνπ αηειήο ζήκαλζε ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ ή ηνκή νδνχ 
θπθινθνξίαο ρσξίο αζθαιηηθή θάιπςε πνπ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο επηθίλδπλεο ζηελ θπθινθνξία ή γεληθά 
πιεκκειήο ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνεθηεζέληα κέηξα αζθαιείαο, επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν 
πξφζηηκν απφ ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή απηνχ, ςπό μοπθή Ποινικήρ Ρήηπαρ 
μέσπι και 150,00 εςπώ αλά πεξίπησζε θαη κέξα. Ζ επηβνιή  ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πξνζηίκνπ, κπνξεί λα 
επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε πεξίπησζε θαη εκέξα, κέρξη  ζπκκνξθψζεσο ηνπ αλαδφρνπ θαη παξαθξαηείηαη 
απφ ηνλ ακέζσο πξνζερή ινγ/ζκφ. Σα αλσηέξσ πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ παξαθξαηεζεί πξνζσξηλά, 
νξηζηηθνπνηνχληαη, κεηψλνληαη ε δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 
αλαδφρνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη δηα ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ 
απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ζ’ απηφλ ηεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γ/λνπζαο 
Τπεξεζίαο. 

20.7.3. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί ε επηβιέπνπζα Τπεξεζία λα δηαηάμεη ηνλ αλάδνρν λα ζπληάμεη εηδηθή 
κειέηε ζεκάλζεσο ηνπ εξγνηαμίνπ, ε νπνία αθνχ εγθξηζεί, ζα εθαξκνζηεί ζ’ απηφλ. Δπίζεο ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη εθ’ φζνλ δηαηαρζεί, λα θαηαζθεπάζεη ή αλαθαηλίζεη πξνζσξηλέο παξαθακπηεξίνπο ηεο 
θαηαζθεπαδφκελεο νδνχ, ηνχηνπ εγθξηλνκέλνπ απφ ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία, γηα ηελ νκαιή θαη αθψιπην 
δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 
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Άπθπο 21o: Ππόλητη και ανηιµεηώπιζη ηος επγαζιακού κινδύνος - .Α.Τ. & Φ.Α.Τ. 

21.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν µε ηξφπν αζθαιή θαη ζχµθσλα µε ηνπο λφµνπο, 
δηαηάγµαηα, αζηπλνµηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξάδνληαη µέζσ ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, 
αλαθνξηθά µε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνµέλσλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξµφζεη ην χζηεµα 
Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Ο.Γ.Α.Τ.Δ.) ζην έξγν, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο 
θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Χο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην (.Ο.Γ.Α.Τ.Δ.) νξίδνληαη νη εμήο:  

- Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 

- Οξηζµφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο 
ζπνπδαηφηεηαο απηψλ ησλ ζεζµψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφµσλ, ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή ζεµάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαζψο θαη ηνπ ηαηξνχ 
εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνµνζεζίαο, Ν. 1568/85, Π.Γ. 17/96: «Ρχζµηζε 
ζεµάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησµάησλ, Τγηεηλήο – Αζθάιεηαο θιπ.», Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 294/88: 
«Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη 
εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθάιεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθµεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξαγξάθνπ 1 
ηνπ Ν. 1568/85». Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 
θαη ζην αξµφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .ΔΠ.Δ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο, 
ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, µεηξήζεηο, αλαπξνζαξµνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ .Α.Τ. & Φ.Α.Τ. 
πεξηιαµβαλνµέλεο ηεο εθηίµεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θιπ, ν αλάδνρνο 
µπνξεί λα ζπµβάιιεηαη µε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή/θαη µε εηδηθά αδεηνδνηεµέλε (Π.Γ. 95/99 & Π.Γ. 17/96) 
απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ Δπαγγειµαηηθνχ Κηλδχλνπ. 

- Καζνξηζµφο αξµνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέµαηα Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΑΤΔ). 

- Οξγάλσζε ππεξεζηψλ Α.Τ.Δ. ππεξγνιάβσλ. 

- Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο Καη’ ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα: αλαθνξά αηπρήµαηνο 
δηεξεχλεζε ησλ αηπρεµάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνµνζεζίαο αληηµεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο 
ρξήζε µέζσλ αηνµηθήο πξνζηαζίαο εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνµέλσλ. 

- Καηάξηηζε εηδηθψλ µειεηψλ πρ. θπθινθνξηαθψλ πεξηνξηζµψλ θαη εξγνηαμηαθήο ζήµαλζεο ή γηα βνεζεηηθέο 
θαηαζθεπέο, φπνπ ηέηνηα µειέηε πξνβιέπεηαη απφ ηε λνµνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην .Α.Τ. ηεο µειέηεο ή 
ηεο θαηαζθεπήο. 

- Γηαδηθαζίεο επηζεσξήζεσλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξαµµαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ 
ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζµνχ, ησλ µεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνµαδηαία βάζε, εθηφο αλ αιιηψο 
νξίδεηαη ζηε λνµνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε 
ιήςε µέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, πνπ επηζεµαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο 
πξέπεη λα ηεθµεξηψλνληαη γξαπηά. 

- Άιιεο πξνβιέςεηο: α) Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην έξγν πξνο ην 
αξµφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .ΔΠ.Δ. β) Καηάξηηζε πξνγξάµµαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνµέλσλ 
ζε ζέµαηα Α.Τ.Δ. γ) Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξµνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφµελνπο ζην 
εξγνηάμην. δ) Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε µεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέµαηα Α.Τ.Δ. µε ην ζπληνληζηή Α.Τ.Δ. θαη 
ηνπο ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο. 

21.2. Τποσπέυζη αναδόσος για αναθεώπηζη .Α.Τ και Φ.Α.Τ. 

Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ 
Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέµαηα Α.Τ.Δ. θαη 
λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ Φ.Α.Τ. Σν .Α.Τ. αλαπξνζαξµφδεηαη ζε ζπλάξηεζε µε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην 
δε Φ.Α.Τ. εµπεξηέρνληαη νη ελδερφµελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φ.Α.Τ. 
ζπµπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη µε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ΚηΔ ελεµεξσµέλνο έηζη ψζηε 
λα πεξηέρεη ηα πξαγµαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
παξαδνζεί απφ ηελ Τπεξεζία .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. ζηνλ αλάδνρν µαδί µε ηελ ηερληθή µειέηε, απηφο 
ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμή ηνπο αδαπάλσο γηα ην Γεµφζην.  

Σν .Α.Τ. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:  

I. ηνηρεία ηνπ έξγνπ φπσο: είδνο έξγνπ, ρξήζε απηνχ, ζχληνµε πεξηγξαθή, αθξηβήο δηεχζπλζε έξγνπ, 
ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα εθπφλεζε ηνπ .Α.Τ. 

II. Πιεξνθνξίεο γηα ηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη ην πθηζηάκελν πεξηβάιινλ. 
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III. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεζφδνπο θαη ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα 
εξγαζηψλ, π.ρ. θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχµθσλα µε ην 
εγθεθξηµέλν ρξνλνδηάγξαµµα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

IV. ηνηρεία γηα ηηο εξγνηαμηαθέο ππνδνκέο φπσο: πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή 
πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ξχζµηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεµάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ 
εξγνηαμίνπ, θαζνξηζµφ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνµηδήο αρξήζησλ, ζπλζήθεο 
απνθνµηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ, δηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α΄ βνεζεηψλ, κειέηεο 
θαηαζθεπήο ηθξησµάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. εηδηθνί ηχπνη ηθξησµάησλ, 
αληηζηεξίμεηο µεγάισλ νξπγµάησλ ή επηρσµάησλ θιπ θαη δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε 
χςνο. 

V. Δθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ 
θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίµεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππφθαζεο ηνπ έξγνπ 
µε θιηµάθσζε ηεο εθηίµεζεο επηθηλδπλφηεηαο (Υ= ραµειή εθηίµεζε θηλδχλνπ, Μ= µέηξηα εθηίµεζε 
θηλδχλνπ, Τ= πςειή εθηίµεζε θηλδχλνπ). ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα 
πξέπεη λα ιαµβάλνληαη ππ’ φςε νη επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 

VI. Δλαιιαθηηθέο µκεζφδνπο εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ µπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

VII. Γηα ηνλ ελαπνµέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηµέλα µέηξα γηα ηελ 
πξφιεςή ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά µέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεµα ΗΗ ηνπ 
άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 305/96). 

VIII. πλεξγαζία παξαγφλησλ ηνπ έξγνπ 

IX. Αιιεινεπηθάιπςε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

Σν Φ.Α.Τ. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο: 

I. ηνηρεία ηνπ έξγνπ φπσο: είδνο έξγνπ, ρξήζε απηνχ, ζχληνµε πεξηγξαθή, αθξηβήο δηεχζπλζε έξγνπ, 
αξηζκφ αδείαο, ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα εθπφλεζε ηνπ Φ.Α.Τ. 

II. ηνηρεία απφ ην µεηξψν ηνπ έξγνπ φπσο: ηερληθή πεξηγξαθή έξγνπ, παξαδνρέο µειέηεο, ηα ζρέδηα 
«σο θαηαζθεπάζζε». 

III. Οδεγίεο θαη ρξήζηµα ζηνηρεία ζε ζέµαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 
έξγνπ φπσο: εξγαζίεο ζπληήξεζεο, µεηαηξνπήο, θαζαξηζµνχ. Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά 
αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα 
δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηµνχ θιπ), ζηελ ππξαζθάιεηα, θιπ. 

IV. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ φπσο: Α) ηνλ θαλνληζµφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ 
(φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεµεξσηηθά θπιιάδηα 
θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεµεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο, ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πψο ζα 
ρξεζηµνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζηελ πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ. Β) ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο 
γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθµεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ (νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ 
εμνπιηζµνχ πνπ αλήθεη ζηε ζπγθεθξηµέλε εξγνιαβία, ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο 
εθηάθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ.). Γ) ηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ (πεξηιαµβάλνληαη ζπγθεθξηµέλεο 
νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ). 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην .Α.Τ. θαη ν Φ.Α.Τ. ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην µε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη 
είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξεψλεηαη λα παξαθνινπζεί ηελ 
χπαξμε θαη εθαξµνγή ησλ .Α.Τ.– Φ.Α.Τ. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν Φ.Α.Τ. ζπλνδεχεη ην έξγν 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη µε επζχλε ηνπ ΚηΔ.  

21.3. Γαπάλε ζχληαμεο .Α.Τ & Φ.Α.Τ.: φιεο νη δαπάλεο, πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ 
νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφµν, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηαµφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

 

Άπθπο 22o: Απαιηούμενα Μέηπα Αζθαλείαρ και Τγείαρ ζηο  επγοηάξιο* 

22.1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή 
ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα 
ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ.7-9), Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42), Δγθχθιην 27 ΤΠΔΥΧΓΔ κε 
α.π.  ΓΗΠΑΓ/ νηθ. 369 / 15 - 10 – 2012. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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* H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

** O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ  άξζξν δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ 
ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ: Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ. 

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

22.2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα 
ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα (άξζξν 138, παξ.7, Ν. 4412/2016). 
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
(ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-
01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο 
ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: (άξζξν 138, παξ.7, Ν. 4412/2016). 
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο 
ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε 
γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81(αξ. 111), 
ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). 
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ 
απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη 
ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην 
έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 
22.3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα : 
22.3.1. Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) – Φάθεινο  Αζθάιεηαο Τγείαο 
(ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ 
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα 
ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 
εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 
12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο 
κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ 
ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4412/2016 (αξ. 138 παξ.7). 
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα 
δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα 
εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο 
θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 
ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4412/2016 (αξ. 138 παξ.7). 
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΧΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Σν 
πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ 
ζην Ν. 4412/2016 (αξ. 138). Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 
22.4. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ : 
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα 
ΗΗ). 
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν 
δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-
11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 
22.5. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 
Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4412/2016 
αξ. (170 θαη 171). Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ 
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θαη ην ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 
(παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 
22.6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε 
ζηνηρείσλ αζθάιεηαο σο θάησζη: 
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο 
ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4). 
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ 
εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο 
επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα 
ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 
δ. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη 
αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε 
δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 
ε. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, 
εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: 

 Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 
πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη 
παξ.3-8). 

 Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο 
ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1). Ο 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Σν βηβιίν ππνδείμεσλ 
ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε 
εξγαζίαο. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ 
εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ 
Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη 
νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά 
επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

 Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην 
ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 
απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο 
αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα 
εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί 
ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο 
Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 

 Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 
εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 

 Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 
22.7. Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ 
ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην 
εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο 
Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη 
αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο 
εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ κε 
αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 
22.8. πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (.Α.Τ.) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.) 
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. 
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ 
ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / 
δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 
22.9. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην 
22.9.1.Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ 
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV 
κέξνο Α, παξ. 18.1). 
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, 
ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο: ΠΓ 1073/81 (αξ.75-
79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη 
ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ η νπο  θηλδχλνπο η σλ ε εγθαηαζηάζεσλ  απηψλ : Π 
Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).  
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο 
θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε 
ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε 
ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), 
Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14). 
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο 
: πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, 
εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν 
εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 
(αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 
396/94, Π.Γ. 305/96  (αξ.9,παξ.γ). 
22.9.2. Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφζεζε 
πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη 
ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 
- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η. ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» 
(ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή 
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : 
Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο 
ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, 
ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 
305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 
(αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη 
κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: θξαδαζκνχο (ΠΓ 176/05), ζφξπβν (ΠΓ 
85/91, ΠΓ 149/06), πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ 
(ΠΓ 397/94), πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο (Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 
82/10). 
22.10. Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ 
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). 
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ 
θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ 
θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα 
ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 
499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 
305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7- 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, 
Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
Γ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – Η/Μ 

 
                                                          
                                             Διδική ςγγπαθή Τποσπεώζευν (Δ..Τ.) 

      

 

 

29 

 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) 
θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο, 
Άδεηα θπθινθνξίαο, Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο, Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο), 
Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ 
θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1) κε ηελ άδεηα λα ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή, Βεβαίσζε αζθαινχο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν 
ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 
(αξ. 4α παξ.3 θαη 6), Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο ,ζπληήξεζεο 
θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. 
παξ.7 ). 
22.11.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα 
νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα 
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα: 
22.11.1. Καηεδαθίζεηο: 
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 
ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/220/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), 
ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 
212/06,ΤΑ 21017/84/09. 
22.11.2. Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή 
θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/220/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β 
ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ). 
22.11.3. Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε 
ζηέγεο. 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-
6,14 ). 
22.11.4. Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), 
Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 
22.11.5. Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 
(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 
22.11.6. Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ. 
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε 
ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 
3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 
2254/220/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-
γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 
22.11.7. Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ 
λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 
παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13). 
22.12. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ  ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ  ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ  ΜΔΣΡΑ  ΑΦΑΛΔΙΑ  ΚΑΙ  ΤΓΔΙΑ  ΣΟ  ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΗ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

 

Π. Γ. 305/96 

Π. Γ. 89/99 

Π. Γ. 304/00 

ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 

ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 

ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 

ΚΤΑ αξ.6952/11 
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Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ 

Π. Γ. 413/77 

Π. Γ. 95/78 

Π. Γ. 216/78 

Π. Γ. 778/80 

Π. Γ. 1073/81 

Π. Γ. 225/89 

Π. Γ. 31/90 

Π. Γ. 70/90 

P. D. 85/91 

P. D. 499/91 

ΦΔΚ 337/A/76 

ΦΔΚ 126/A/83 

ΦΔΚ 49/A/84 

ΦΔΚ 147/A/93 

ΦΔΚ 57/A/99 

ΦΔΚ 50/A/07 

ΦΔΚ 116/A/08 

ΦΔΚ 84/A/10 

ΦΔΚ 249/A/12 

ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 

ΦΔΚ 128/A/77 

ΦΔΚ 20/A/78 

ΦΔΚ 47/A/78 

ΦΔΚ 193/A/80 

ΦΔΚ 260/A/81 

ΦΔΚ 106/A/89 

ΦΔΚ 31/A/90 

ΦΔΚ 31/A/90 

ΦΔΚ 38/A/91 

ΦΔΚ 180/A/91  

Π. Γ. 395/94  

Π. Γ. 396/94 

Π. Γ. 397/94 

Π. Γ. 105/95 

Π. Γ. 455/95 

 

Π. Γ. 155/04 

Π. Γ. 176/05 

Π. Γ. 149/06 

Π. Γ. 2/06 

Π. Γ. 212/06 

Π. Γ. 82/10 

Π. Γ. 57/10 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ 

ΤΑ 130646/84 

ΚΤΑ 3329/89 

ΚΤΑ 8243/1113/91 

ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 

KYA 16440/F.10.4/445/93 

ΦΔΚ 220/A/94 

ΦΔΚ 220/A/94 

ΦΔΚ 221/A/94 

ΦΔΚ 67/A/95 

ΦΔΚ 268/A/95 

ΦΔΚ 212/A/96 FEK 94/A/99 

ΦΔΚ 241/A/00 

ΦΔΚ 121/A/04 

ΦΔΚ 227/A/05 

ΦΔΚ 159/A/06 

ΦΔΚ 268/A/06 

ΦΔΚ 212/A/06 

ΦΔΚ 145/A/10 

ΦΔΚ 97/A/10 

ΑΠΟΦΑΔΗ 

ΦΔΚ 154/B/84 

ΦΔΚ 132/B/89 

ΦΔΚ 138/B/91 

ΦΔΚ 187/B/93 

ΦΔΚ 765/B/93 

ΑΓΑ: Β4301-8ΞΧ 

Γ.ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ 

ΚΤΑ αξ. 8881/94 

ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94 

ΤΑ 2254/220/Φ.6.9/94 

ΤΑ 3131.1/20/95/95 

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 

ΤΑ 3046/304/89 

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 

ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11 

ΤΑ 21017/84/09 

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 

ΑΠΟΦΑΔΗ 

ΦΔΚ 450/Β/94 

ΦΔΚ 451/Β/93 

ΦΔΚ 301/Β/94 

ΦΔΚ 73/Β/94 

ΦΔΚ 978/Β/95 

ΦΔΚ 677/Β/95 

ΦΔΚ 1035/Β/96 

ΦΔΚ 113/Β/97 

ΦΔΚ 987/Β/99 

ΦΔΚ 1186/Β/03 

ΦΔΚ 708/Β/03 

ΦΔΚ 420/Β/11 

ΦΔΚ 59/Γ/89 

ΦΔΚ 1035/Β/00 

ΦΔΚ 1176/Β/00 

ΦΔΚ 686/Β/01 

ΦΔΚ 266/Β/01 

ΦΔΚ 16/Β/03 

ΦΔΚ 905/Β/11 

ΦΔΚ 1287/Β/09 

ΦΔΚ 155/Β/96 

Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ 

ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΔΔΠ Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΗΠΑΓ/ νηθ/215/31-3-
08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
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Άπθπο 23ο: Δπγοηαξιακοί σώποι - Καθαπιζµοί 

23.1. ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΔΞΔΤΡΔΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ (ΣΧΝ) ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 
(ΧΝ) ΣΟΤ 
23.1.1. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ 
έξγνπ ιφγσ ηπρφλ αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αηηία γηαηί, 
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ 
ζπλζεθψλ. 
23.1.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, έγθαηξα, λα πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε, θαηάιεςε θαη δηεπζέηεζε ησλ 
θαηαιιήισλ ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, εηδνπνηψληαο 
γη' απηφ ηελ Τπεξεζία. Οη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ 
Κπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.  
23.1.3. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο 
θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζεί ε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο θνξέα 
θαη απφ ηελ Τπεξεζία, ε παξαρψξεζή ηνπο γηα ρξήζε (ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ, ρψξνπ απφζεζεο 
εξγνηαμίσλ θιπ.) ζα γίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαη κε φξνπο ρξήζεο πνπ ζα εθπιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Δ..Τ., θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. Οη φξνη απηνί ζα αλαγξάθνληαη ζηε 
ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο, ε νπνία ζα εθδίδεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.  
23.1.4. Έηζη ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
γηα ηηο θάζε θχζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ φπσο:  

 απνζήθεπζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ 

 παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

 νξγάλσζε πξνθαηαζθεπψλ 

 παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο 

 πξνεηνηκαζίαο πιηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή  

 εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ θαη εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ 

 δηακνλήο πξνζσπηθνχ 

 γξαθείσλ επίβιεςεο  

 πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θάζε θχζεσο αληηθεηκέλσλ (πιηθψλ θιπ.)  

 ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

 ρψξσλ ζηάζκεπζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ 

 θιπ. 
Όιεο νη δαπάλεο γηα ελνηθίαζε ή/ θαη αγνξά ηέηνησλ ρψξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
23.1.5. Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζ' απηφ, ή ν θίλδπλνο πεξηβαιινληηθήο 
ππνβάζκηζεο, δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ απφζεζε πιηθψλ ζηνπο 
ρψξνπο απνζήθεπζεο ή απφζεζεο, ηφηε ζα απνηίζεληαη κφλνλ ηα πιηθά εξγαζίαο κηαο εκέξαο, ρσξίο 
λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή πιάγησλ κεηαθνξψλ, 
θνξηνεθθνξηψζεσλ θιπ. γηαηί ζεσξείηαη φηη φιεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ 
εξγαζηψλ. 

23.2 ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΧΝ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΧΝ 
ΥΧΡΧΝ 

23.2.1. Πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, επί πιένλ ν Αλάδνρνο νθείιεη:  

α) Με δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε λα δηαξξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ (ηνπο) εξγνηαμηαθφ(νχο) ρψξνπο πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη(νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, (φπσο ζπγθξνηήκαηα 
κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ζπλεξγεία, εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην, απνζήθεο, γξαθεία θιπ.) φπσο επίζεο 
θαη ηηο πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία άιισλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

β) Να θπιάζζεη κε δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ ηα πιηθά, εξγαιεία, κεραλήκαηα θιπ. πνπ ηπρφλ ζα ηνπ 
παξαδίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φζα πιηθά ηπρφλ 
πηζηνπνηεζνχλ πξν ηεο ελζσκάησζεο ζην έξγν. 

γ) Να δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο φζα πιηθά έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν, κε δαπάλε ηνπ. 

23.2.2. Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, 
εξγαζηήξηα, γξαθεία, θηλεηά εξγνηαμηαθά ερνπεηάζκαηα θιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα 
αλεγεξζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπεη ε Τπεξεζία ή/ θαη 
νη ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο. 
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23.3. ΑΛΛΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

23.3.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ηα εξγνηάμηα θάζε πξνζσξηλή 
εγθαηάζηαζε πνπ ππάξρεη, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά 
ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ. θαη λα επηζθεπάζεη ή λα 
αλαθαηαζθεπάζεη ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ, πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε 
ηνπ Έξγνπ, κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ 
κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ Έξγνπ. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα άξεη ή λα θαηαζηξέςεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν, ην νπνίν ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηα 
αλσηέξσ ήηαλ απνηεζεηκέλα ή εγθαηεζηεκέλα, λα παξαδψζεη ηειείσο θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο ησλ 
εξγνηαμίσλ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε ηη άιιν, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Κπξίαο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνβαίλεη χζηεξα απφ δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο ζηελ άξζε θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο, πνπ έγηλε γηα 
απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ πεξηβαιινληηθή  ππνβάζκηζε, θιπ. 

23.3.2. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα, θαηά ηελ απφιπηε 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν ησλ εξγνηαμίσλ ειεχζεξν ησλ κεραλεκάησλ θαη 
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη απνιχησο θαζαξφ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηφηε ε Τπεξεζία ηνλ θαιεί 
εγγξάθσο λα ζπκκνξθσζεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ.  

Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία, ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα απφ 30 € αλά παξερφκελε 
εκεξνινγηαθή κέξα θαη ζα εθπίπηεηαη απφ επφκελεο πηζηνπνηήζεηο, ή ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ή θαηά 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

23.3.3. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο, 
εξγαιείνπ θιπ. πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα παίξλεη 
φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα πξνζιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη ην θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 
πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, λπθηνθχιαθεο θιπ.). ε πεξίπησζε απψιεηαο θζνξάο, βιάβεο, 
θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θιπ. πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη 
απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ 
θιπ., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε.  

23.3.4. Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ 
ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν  νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο δεκφζηαο 
ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

 

23.4. ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ 

Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζα εμαζθαιίζεη απφ ηελ ΓΔΖ  ζε θαηάιιειεο 
ζέζεηο ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηηο πνζφηεηεο θαη ζηελ ηάζε πνπ ζα ηνπ είλαη απαξαίηεηε. Ο Αλάδνρνο 
παξάιιεια ζα θξνληίζεη λα έρεη ζηα εξγνηάμηα ηνπ ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο, γηα πξνζσξηλή 
παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είηε γηα ηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηεο ΓΔΖ 
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελέξγεηαο απφ ην εζληθφ δίθηπν, είηε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην δίθηπν ππνζηεί 
βιάβε ή ππάξμνπλ δηαθνπέο ζηελ παξνρή ελέξγεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ.  

Οη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ αζθαιείαο θαη ηελ 
ηξνθνδφηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

23.5. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα εγθαηαζηήζεη µε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζην εξγνηάμην φια ηα 
πξνβιεπφµελα απφ ηνπο φξνπο πγηεηλήο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 305/96 (π.ρ. ηερλεηφο – θπζηθφο θσηηζµφο, 
πφζηµν λεξφ, µέηξα ππξαλίρλεπζεο – ππξφζβεζεο, πξψηεο βνήζεηεο, απνδπηήξηα, ληνπο, ληπηήξεο, 
απνρσξεηήξηα, ρψξνη αλάπαπζεο). 

23.6. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα δηαζέζεη φζνπο θχιαθεο απαηηνχληαη γηα ηε θχιαμε ηνπ 
εξγνηαμίνπ, ησλ πιηθψλ θαη ηνπ έξγνπ µέρξη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ. 

23.7. ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αθφµε θαη µεηά ηελ απνπεξάησζή ηνπο µέρξη ηε δηάιπζε ηνπ 
εξγνηαμίνπ ηνπ, ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη γηα ηελ 
απνµάθξπλζε ή θαηαζηξνθή ησλ άρξεζησλ πιηθψλ θαη άιισλ απνξξηµµάησλ ζε µέξε θαη µε ηξφπν πνπ ζα 
εγθξίλνπλ νη Γεµφζηεο Αξρέο. 

23.8. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα µεξηµλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηµµάησλ ζε 
θαηάιιειεο ζέζεηο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαζαξψλ θαη απαιιαγµέλσλ απφ άρξεζηα 
πιηθά, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζε εηδηθά containers µέρξη ηελ 
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απνµάθξπλζή ηνπο, ψζηε λα µελ παξεµπνδίδνληαη ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεµάησλ θαη ε θίλεζε ησλ 
δηεξρνµέλσλ. 

23.9. Αµέζσο µεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα θαηεδαθίζεη ηηο 
άρξεζηεο εγθαηαζηάζεηο, θηίζµαηα, πεξηθξάμεηο θαη άιια έξγα, λα απνµαθξχλεη ηα πξντφληα ηεο 
θαηεδάθηζεο θαη λα µεξηµλήζεη γηα ηνλ θαζαξηζµφ ηνπ έξγνπ µε δαπάλεο ηνπ. Δίλαη ππνρξεσµέλνο αθφµε λα 
απνµαθξχλεη απφ ην έξγν ηνλ εμνπιηζµφ, ηα µεραλήµαηα, πιηθά θαη εθφδηά ηνπ θαη νπνηαδήπνηε άιια 
θαηάινηπα ή απνξξίµµαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Τπνρξενχηαη γεληθά λα θαζαξίζεη 
µε εηδηθεπµέλν πξνζσπηθφ φινπο ηνπο ρψξνπο θαη λα µεξηµλήζεη γηα φ,ηη απαηηείηαη, ψζηε ην έξγν λα 
παξαδνζεί έηνηµν πξνο ρξήζε. Κάζε θαηεδάθηζε, απνµάθξπλζε θαη εθθαζάξηζε ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ 
αλάδνρν µε θξνληίδα ηνπ θαη δαπάλεο ηνπ, µεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο αξµφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπο Γήµνπ 
Παηξέσλ πνπ έρεη ηελ επίβιεςε θαη ζχµθσλα µε ηηο νδεγίεο ηεο. Οη νδεγίεο απηέο ζε θαµία πεξίπησζε δελ 
ζπλεπάγνληαη ηε µείσζε ησλ επζπλψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ.  

23.10. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζπµµνξθσζεί µε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαπάλσ παξαγξάθνπο απηνχ ηνπ άξζξνπ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσµα λα εθηειέζεη ζε βάξνο θαη 
γηα ινγαξηαζµφ ηνπ αλαδφρνπ ηηο παξαπάλσ πξνβιεπφµελεο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο, απνµάθξπλζεο θαη 
εθθαζάξηζεο, αθνχ ζα έρεη πεξάζεη ρσξίο θαµία ελέξγεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ρξνληθφ δηάζηεµα 
δεθαπέληε (15) εµεξνινγηαθψλ εµεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο. Οη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ 
παξαθξαηνχληαη απφ ηελ αµέζσο επφµελε πιεξσµή. 

 

Άπθπο 24ο: Μελέηη ηος έπγος και ηποποποιήζειρ – Καηαζκεςαζηικά ζσέδια – Μηηπώο 
έπγος 
24.1. Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξµνγή ηεο µειέηεο είλαη ππνρξεσµέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζµφ θαη 
αξηζµεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνµέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπµθσλίαο λα δεηήζεη έγθαηξα θαη 
εγγξάθσο (ηνπιάρηζηνλ 5 εξγάζηµεο εµέξεο λσξίηεξα) απφ ηνλ εξγνδφηε ηε ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη 
ην δηθαίσµα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί ζχµθσλα µε ηε 
ζχµβαζε αλαιαµβάλεη ξεηά λα εθαξµφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο µειέηεο θαη ηα θαζνξηδφµελα ζηα ηεχρε ηεο 
µειέηεο απηήο, θαζψο θαη απηά πνπ ππέβαιε θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ ππεξεζία, ηα νπνία µεηά ηελ έγθξηζή 
ηνπο απνηεινχλ ζπµβαηηθφ ηµήµα ηεο µειέηεο.  

24.2. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηµέλεο µειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηε 
δηφξζσζε ζθαιµάησλ ηεο ή ηε ζπµπιήξσζε ειιείςεψλ ηεο ή γηα ιφγνπο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ 
απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

24.3. Ο εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσµέλνο λα ρνξεγεί έγθαηξα ζηνλ αλάδνρν επαξθή ζηνηρεία (ζρέδηα, 
δηαγξάµµαηα ή νδεγίεο) έηζη ψζηε ν αλάδνρνο λα µπνξεί λα πινπνηεί ηνλ Υξνληθφ Πξνγξαµµαηηζµφ ηνπ 
Έξγνπ. Ο αλάδνρνο δελ ζα έρεη επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε πνπ νθείιεηαη ζε µε έγθαηξε παξάδνζε 
ζρεδίσλ ή νδεγηψλ απφ ηνλ επηβιέπνληα, εθφζνλ φµσο πξνεγνπµέλσο έρεη έγθαηξα θαη εχινγα δηαηππψζεη 
εγγξάθσο ζπγθεθξηµέλν αίηεµα.  

24.4. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα ζπληάζζεη αδαπάλσο θαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηνλ 
επηβιέπνληα νπνηνδήπνηε θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην ηπρφλ απαηηεζεί πέξαλ εθείλσλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηε 
Μειέηε Δθαξµνγήο. Σα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο εηο ηξηπινχλ, εγθαίξσο γηα ηηο 
θαηαζθεπέο πνπ αθνξνχλ, ψζηε λα ππάξρεη δηαζέζηµνο ρξφλνο γηα έιεγρν θαη ηπρφλ επαλππνβνιή θαη 
επαλέιεγρφ ηνπο. Μεηά ηνλ έιεγρν ν επηβιέπσλ επηζηξέθεη έλα αληίγξαθν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ µε 
µία απφ ηηο ελδείμεηο “εγθεθξηµέλν” ή “γηα επαλππνβνιή”. ηα ζρέδηα “γηα επαλππνβνιή” πξέπεη λα 
αηηηνινγνχληαη νη ιφγνη ηνπ ραξαθηεξηζµνχ απηνχ. Καµηά εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζρέδηα απηά δελ 
µπνξεί λα εθηειεζζεί πξηλ δνζεί έγγξαθε έγθξηζε ή πξηλ επηζηξαθνχλ εγθεθξηµέλα ηα θαηαζθεπαζηηθά 
ζρέδηα ηνπ εξγνιάβνπ. Με ηνλ γεληθφ φξν “Καηαζθεπαζηηθά ρέδηα” λννχληαη ηα ιεπηνµεξή ζρέδηα, βάζεη 
ησλ νπνίσλ ζα εξγάδνληαη ηα ζπλεξγεία ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη ζρέδηα πνπ δείρλνπλ ιεπηνµέξεηεο ησλ 
επί ηφπνπ θαηαζθεπαδνµέλσλ εηδψλ, ηξφπνπο θαη µεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη πνξεία εξγαζηψλ. Σα 
Καηαζθεπαζηηθά ρέδηα ζπλνδεχνληαη, φηαλ απαηηείηαη, απφ θσηνγξαθίεο, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, δηαγξάµµαηα θαη θάζε ηερληθφ ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία πνπ πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ην 
είδνο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζµνχ ζηα νπνία αθνξνχλ. 

24.5. Σα επηπιένλ θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή πξφζζεηεο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. Σα παξαδηδφµελα ζρέδηα πξέπεη λα είλαη πιήξε, 
λα πεξηέρνπλ φιεο ηηο απαηηνχµελεο πιεξνθνξίεο θαη λα είλαη ζπζρεηηζµέλα µεηαμχ ηνπο. Σα επηπιένλ 
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή πξφζζεηεο πξνδηαγξαθέο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ αλάδνρν γηα εθηέιεζε θαη ζπλνδεχνληαη απφ έγγξαθν ηεο 
επίβιεςεο. Σα παξαδηδφµελα ζρέδηα πξέπεη λα είλαη πιήξε, λα πεξηέρνπλ φιεο ηηο απαηηνχµελεο 
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πιεξνθνξίεο θαη λα είλαη ζπζρεηηζµέλα µεηαμχ ηνπο. Ο αλάδνρνο, παξαιαµβάλνληαο ηα ζρέδηα, νθείιεη λα 
ηα ειέγρεη θαη ζε πεξίπησζε αζαθεηψλ ή δηαθσληψλ, λα ηηο εληνπίδεη θαη λα δεηάεη πξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο 
απφ ηελ επίβιεςε µε έγγξαθφ ηνπ, ζην νπνίν ζα επηζεµαίλεη ηα ζπγθεθξηµέλα ζεµεία αζάθεηαο, δηαθσλίαο ή 
ειιείςεσλ.  

24.6. Ο αλάδνρνο, µε βάζε ηα ζρέδηα ηεο µειέηεο πνπ ηνπ ρνξεγήζεθαλ, ζα ζπληάζζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο ηα “ΟΠΧ ΔΚΣΔΛΔΘΖΚΔ” ζρέδηα. Με ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ 
πξνζσξηλή παξαιαβή, ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηνλ Δξγνδφηε ηα “ΟΠΧ ΔΚΣΔΛΔΘΖΚΔ” ζρέδηα, 
δειαδή δηαθάλεηα θάζε ζρεδίνπ πνπ ρξεζηµνπνηήζεθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ πνπ λα πεξηέρεη φιεο 
ηηο µεηαβνιέο, αλαζεσξήζεηο, δηνξζψζεηο θαη εγθξίζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ, έηζη πνπ θάζε ηέηνην ζρέδην 
λα απεηθνλίδεη αθξηβψο ην αληίζηνηρν ηµήµα ηνπ έξγνπ, φπσο έρεη πξάγµαηη εθηειεζζεί θαη παξαιεθζεί, µε ηα 
αθξηβή ζηνηρεία ηνπ, θαζψο θαη δχν αληίηππα θάζε εγρεηξηδίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 
ειεθηξνινγηθνχ θαη µεραλνινγηθνχ εμνπιηζµνχ, µεραλεµάησλ, ζπζθεπψλ θ.ιπ. εθφζνλ ππάξρνπλ.  

24.7. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ν έιεγρνο ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ µεηαγελέζηεξεο 
εξγαζίεο θαηαζηήζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζ’ απηφ αδχλαην (π.ρ. δηάζηξσζε 
πιάθαο πνπ θαιχπηεη δίθηπα), ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα παξνπζηάζεη ζηελ Δπίβιεςε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζρέδηα (εηο δηπινχλ) ζε αξρηθή µνξθή, πνπ ζα πεξηέρνπλ φζα απφ ηα ζηνηρεία ησλ 
ζρεδίσλ “ΟΠΧ ΔΚΣΔΛΔΘΖΚΔ” πξφθεηηαη λα θαηαζηνχλ αθαλή απφ ηε ζπλερηδφµελε πξφνδν ησλ 
εξγαζηψλ. Σα ζρέδηα απηά, ειεγρφµελα θαη ππνγξαθφµελα απφ ηελ Δπίβιεςε, ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα 
ηελ ηειηθή ζχληαμε ησλ “ΟΠΧ ΔΚΣΔΛΔΘΖΚΔ” ζρεδίσλ. Δπίζεο ζα δνζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή µνξθή 
ζηνλ εξγνδφηε θαη ζπγθεθξηµέλα ζε ζπµπηεζµέλνπο δίζθνπο απνζήθεπζεο δεδνµέλσλ CD-ROM.  

24.8. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη µε δαπάλεο ηνπ έγρξσµεο θσηνγξαθίεο, 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ – θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ – θαη µεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα ηνπ λα παξαδψζεη ζηε Γ/λνπζα Τπεξεζία πιήξεο 
ςεθηαθφ αξρείν (θσηνγξαθίεο θαη βίληεν) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ – θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο 
θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ – θαη µεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ  

24.9. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία, καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε 
Μεηξψν έξγνπ θαηά ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 170 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21 θαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ΔΤ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ζπκπεξηιάβεη ζην κεηξψν ηνπ έξγνπ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη φηη ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Γ/ζα Τπεξεζία. 

24.10. Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή ηεο, θαηά ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν. 4412/2016, ηειηθήο επηκέηξεζεο, επί πιένλ ζπλεπάγεηαη ηελ ζχληαμε θαη εθηχπσζή 
ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Αλαδφρσλ θαη πξφζζεηε πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην 
ηξία ζηα ρίιηα (3‰) ηνπ  αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. 

24.11. Οη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε  ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη θαηά αλεγκέλν ηξφπν 
ζηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

Άπθπο 25ο: Γοκιµέρ οικοδομικών και Η/Μ εγκαηαζηάζευν 

25.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη αµέζσο µεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ λα θάλεη µε δηθά ηνπ µέζα, φξγαλα θαη 
δαπάλεο (ζηηο δαπάλεο απηέο πεξηιαµβάλεηαη ε δαπάλε πξνµήζεηαο θαπζίµσλ, ε δαπάλε θαηαλάισζεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ.) ηηο απαηηνχµελεο δνθηµέο νηθνδνκηθψλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζα 
επαλαιαµβάλνληαη µέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζµάησλ ηνπο, νπφηε θαη εάλ 
δεηεζεί, ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηµψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα µεραληθφ θαη ηνλ 
αλάδνρν θαη ζα πεξηιαµβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. χµθσλα µε ην άξζξν 147, § 3 
ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21, µέζα ζηε ζπλνιηθή 
πξνζεζµία πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη λα έρνπλ γίλεη θαη νη δνθηµαζίεο ηνπ 
έξγνπ.  

25.2. Οη δνθηµέο ζα εθηεινχληαη ζχµθσλα µε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζµνχο θαη φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζην ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Σερληθήο Πεξηγξαθήο. Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηµψλ 
δηαπηζησζεί βιάβε, αλεπάξθεηα, µεηνλέθηεµα, ειάηησµα, θαθή πνηφηεηα πιηθψλ θηι νιφθιεξσλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ή ηµεµάησλ ηνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη ζε άµεζε επηζθεπή, ζπµπιήξσζε, 
απνθαηάζηαζε, ή θαη πιήξε αληηθαηάζηαζε θαη ελ ζπλερεία επαλάιεςε ησλ δνθηµψλ, µέρξηο φηνπ ηα 
απνηειέζµαηα θξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ έγθεηηαη ζηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ φρη µφλν µε ηξφπν ζχµθσλν πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ, 
αιιά θαη µε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ην ηειηθφ απνηέιεζµα ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

25.3. Ο αλάδνρνο νθείιεη µε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο λα 
ζπληάμεη -ρσξίο πξφζζεηε αµνηβή – θαη λα ππνβάιεη ζηελ επίβιεςε ζε δχν αληίγξαθα πιήξεηο θαη 
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ιεπηνµεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζµνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζηεθαλ απφ 
απηφλ. Μηα ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο, ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη 
ζην αξρείν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. Οη νδεγίεο απηέο ζπµπιεξψλνπλ θαη επηθαηξνπνηνχλ ην Δγρεηξίδην 
Λεηηνπξγηθφηεηαο θαη πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ ηνπ Πξνγξάµµαηνο Πνηφηεηαο θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο & 
Τγείαο. 

25.4. Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, λα δηδάμεη ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηε ρξήζε θαη ην ρεηξηζµφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

25.5. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη θνληά ζε θάζε µεράλεµα, ζπζθεπή, φξγαλν θηι ελδεηθηηθή 
πηλαθίδα νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, πνπ ζα αλαγξάθεη ηελ νλνµαζία ηνπο, ηνπο απαηηνχµελνπο 
ρεηξηζµνχο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ηε ζπρλφηεηα θαη ηα πξνηεηλφµελα πιηθά 
ζπληήξεζεο.  

25.6. Καηά ην ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήµαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε αµνηβή.  

25.7. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεµία γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο, µέζα 
ζηελ πξνζεζµία πνπ ζα ηνπ νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσµα λα εθηειέζεη ηελ 
επαλφξζσζε απηή απ΄ επζείαο, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζµφ ηνπ αλαδφρνπ.  

 

Άπθπο 26ο: Βεβαίυζη πεπάηυζηρ επγαζιών - Γιοικηηική παπαλαβή - Οπιζηική παπαλαβή –
– Υπόνορ ςποσπευηικήρ ζςνηήπηζηρ 
26.1. Γηα ηε βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

26.2. Γηα ηε δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. χµθσλα µε ηελ §4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, εάλ απφ ηε 
ζχµβαζε πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ παξάιιεια πξνο ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ, δελ απαηηείηαη ε 
δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο παξαιαβήο. Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο 
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.  

26.3. Γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

26.4. χµθσλα µε ην άξζξν 172 § 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 
4782/21, ε νξηζηηθή παξαιαβή δηελεξγείηαη θαηφπηλ ιήμεο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά 
ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηελ ζπληήξεζή ηνπ, νξίδεηαη ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21, ζε 15 
κήλεο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ.  

26.5. Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21 θαη ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ ΠΓ 509/85, νθείιεη λα ζπληεξεί ην έξγν 
κέζα ζην ρξφλν εγγχεζεο θαη λα εθηειεί κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε φιεο ηηο εξγαζίεο επηζθεπψλ, 
αλαθαηαζθεπψλ θαη επαλφξζσζεο φισλ ησλ ειιείςεσλ, δεκηψλ, ειαηησκάησλ,  ζπξξηθλψζεσλ, αηειεηψλ ή 
άιισλ θαθνηερληψλ πνπ ηπρφλ ζα εκθαληζζνχλ ζην έξγν κέζα ζηνλ ρξφλν εγγχεζεο, ψζηε ην έξγν λα 
δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζπληάζζεηαη πίλαθαο πξνγξάκκαηνο ελεξγεηψλ 
ζπληήξεζεο γηα ηελ πεξίνδν εγγχεζεο ηνπ έξγνπ θαη νη ζρεηηθέο αλαθνξέο θαη νη ζπλεπαγφκελεο ελέξγεηεο 
ελζσκαηψλνληαη ζην ΦΑΤ – Μεηξψν ηνπ έξγνπ. 

26.6. χµθσλα µε ηα άξζξα 170 § 7 θαη 172 § 8, ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
επέθεξε ν λ. 4782/21, θαζηεξψλεηαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα 
ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεµνζίνπ έξγνπ. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ έξγνπ επηβάιιεηαη 
λα δηαπηζηψλεη φηη γηα ην παξαιαµβαλφµελν πξνζσξηλά ή νξηζηηθά έξγν έρεη θαηαζηεί Φ.Α.Τ. θαη φηη απηφο 
είλαη ελεµεξσµέλνο ζχµθσλα µε ηελ § 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 305/96. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζα 
αλαγξάθεηαη ξεηά ζην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο. 

26.7. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην έξγν θαηά ην 
ρξφλν εγγχεζεο κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε ηπρφλ ηέηνησλ ειιείςεσλ. ηηο επηζθέςεηο ζα θαιείηαη λα 
παξεπξίζθεηαη θαη ν Αλάδνρνο. 

26.8. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλεζεί λα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ εξγαζίεο επηζθεπψλ ή 
επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, πνπ απνηεινχλ ππνρξέσζή ηνπ θαη κάιηζηα ζε 
εχινγν ρξφλν (αλάινγα κε ην είδνο ηεο βιάβεο) θαη ζε βαζκφ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ινγηθά ηελ 
Τπεξεζία, ηφηε ε Τπεξεζία ζα δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη 
λα εηζπξάμεη ην θφζηνο ηνπο θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ Αλάδνρν.   
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Άπθπο 27o:  Πποζηαζία πεπιβάλλονηορ 

27.1. ΓΔΝΗΚΑ 

27.1.1. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία ηα αλαθεξφκελα ζηα 
ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ, θαηηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
Απφθαζε έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (εάλ έρεη εθδνζεί). Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί 
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην θαη ηηο δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ. 

27.1.2. Δπεηδή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ν Αλάδνρνο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα δηαηεηαγκέλα ζηνηρεία ησλ 
κφληκσλ έξγσλ, δηαηεξείηαη φκσο ε επζχλε ηνπ ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, ρξήζεηο πιηθψλ, 
δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο εξγνηαμηαθψλ νδψλ, εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηακνξθψζεσλ ησλ έξγσλ, 
απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, θαη ζηνηρεία ησλ κφληκσλ έξγσλ γηα ηα νπνία ππάξρεη επηινγή 
βάζεη ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ απηφλ.  

27.2. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΣΔΛΔΗΧΜΔΝΟ ΔΡΓΟ  

Οη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην ηειεησκέλν έξγν πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην 
ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη φζνλ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν, ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο 
πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, κεηά ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαη πξηλ ηελ ηειηθή επηκέηξεζε, ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ησλ εξγνηαμίσλ, ζηελ απνμήισζε φισλ ησλ πξνζσξηλψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ απνθνκηδή φισλ ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη αρξήζησλ θαη θάζε άιινπ θαηάιιεινπ 
κέηξνπ, ψζηε ηειηθά ε επηξξνή ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην πεξηβάιινλ λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

27.3. ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

27.3.1. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα 
πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη: 

 Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Διαρηζηνπνίεζε θαηάηκεζεο ελνηήησλ ρξήζεσλ γεο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ νπνησλδήπνηε δεζκεχζεσλ πνπ πξνθαιεί ην έξγν γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 
πεξηνρήο. 

 Λήςε θαηαιιήισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο ηπρφλ ππάξρνπζαο βιάζηεζεο θαηά ην ζηάδην ηεο 
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη θακηά παξέκβαζε ζην ππάξρνλ θπζηθφ πεξηβάιινλ, εθηφο 
απφ ηελ απαξαίηεηε δψλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πξέπεη απζηεξά λα θαζνξηζζεί εθ ησλ 
πξνηέξσλ. 

Δηδηθφηεξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ πξαζίλνπ. Γηα 
ηελ θαηαζηξνθή δαζηθψλ πεξηνρψλ, φηαλ απηή είλαη αλαπφθεπθηε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε άδεηα ηεο 
αξκφδηαο Αξρήο. Μεηά ην πέξαο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε. 
27.3.2. Θα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ εθηεηακέλα έξγα γηα εξγνηάμηα.  Αλ θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην, απηά ζα 
γίλνπλ κε βάζε πξνεγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία ζρέδηα θαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα θαη ζα 
απνκαθξπλζνχλ εληειψο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, απνθαζηζηψληαο  πιήξσο  ην 
πεξηβάιινλ. 

27.3.3. Θα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απνβιήησλ, θαη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ 
φξνη: 

 Δπηβάιιεηαη λα εμαζθαιηζζεί ε ζπγθέληξσζε ησλ ιπκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ζηεγαλνχο βφζξνπο θαη ε 
κεηαθνξά /δηάζεζή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. 

 Αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα ππφινηπα απφβιεηα ηνπ εξγνηαμίνπ, φπσο ιάδηα 
- πεηξειαηνεηδή - ρεκηθά θιπ. ζε ρσξηζηνχο βφζξνπο απ' απηνχο ησλ ιπκάησλ, απαγνξεπκέλεο 
απνιχησο ηεο απφξξηςήο ηνπο επί ηνπ εδάθνπο. Ηδηαίηεξνη ρψξνη ζα απαηηεζνχλ θαη γηα ηελ απνρέηεπζε 
ησλ απφλεξσλ θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο. 

 Απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηελ εθθφξησζε ησλ πιηθψλ - θαπζίκσλ θιπ. ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απφ 
νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο. 

 Ζ ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνμηθψλ νπζηψλ ζα επηηξέπεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη 
κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη επξείαο δηάρπζεο. 

 Απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξντφληα επεμεξγαζίαο πιηθψλ. 

 Γηαθνπή εξγαζηψλ θαηφπηλ παξαπφλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ καζεηψλ (δηεπζπληψλ, εθπαηδεπηηθψλ 
θ.α.) ζηα φκνξα ζρνιηθά θηίξηα, γηα ιφγνπο ζνξχβσλ, ζθφλεο θ.α. θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 
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27.3.4.  Διαρηζηνπνίεζε παξελνριήζεσο ησλ δηθηχσλ ΟΚΧ  φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, απαηηείηαη ε 
άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο  (θίλδπλνη 
κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμίαο θιπ.). 
27.3.5. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε απφξξηςεο ησλ πεξηζζεπκάησλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε 
ρψξνπο πνπ έρνπλ ήδε θαζνξηζζεί ή ζα θαζνξηζζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ 
απφξξηςε ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ζε πξνο αλάπιαζε ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα ηεζνχλ γη' απηφ ην ζθνπφ απφ ηελ Τπεξεζία  
Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 
απνθνκηδήο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ζηελ Τπεξεζία θαη ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ζρέδην φπνπ ζα αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά νη ρψξνη απφζεζεο, ηα έξγα απνθαηάζηαζεο, νη πνηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα απνηεζνχλ, ηα 
δξνκνιφγηα θαη ν ηχπνο ησλ θνξηεγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ζρεηηθά 
κε ηελ απνκάθξπλζε θαη απφζεζε ησλ πιηθψλ εθζθαθήο, (ε πηζαλφηεηα παξάιιειεο ελαπφζεζεο απφ άιια 
έξγα, ν θνξέαο απνθαηάζηαζεο - δηαρείξηζεο θιπ.). Ζ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ εθζθαθψλ ζα γίλεηαη 
ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ 
αξκνδίσλ Αξρψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Aλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαη ζηελ 
πεξίπησζε ππεξγνιάβσλ ή κηζζσκέλσλ απηνθηλήησλ. 
ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ε Τπεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην κηθηφ ή/θαη 
θαζαξφ θνξηίν ησλ νρεκάησλ, ζηηο δηαδξνκέο απηψλ θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 
27.3.6. Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ. Απηφ απαηηεί :  

 Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ή /θαη θαηαζθεπή παξαθακπηεξίσλ εμππεξέηεζεο ηεο 
θπθινθνξίαο.  

 Απνθπγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληέο, θαπλφ ή ζθφλε, θαη ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ πνηφηεηαο εθπνκπήο (φπσο εγθαηαζηάζεηο θίιηξσλ ή /θαη θαηάιιειεο 
επηζηξψζεηο κέξνπο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, θιπ.). Μέξηκλα γηα θαζαξηζκφ ησλ δξφκσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ εξγνηαμίνπ, φηαλ απηνί είλαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο . 

 Απνθπγή ζρεκαηηζκνχ εζηηψλ κνιχλζεσλ (π.ρ. απφ ιηκλάδνληα λεξά). 

 Απνθπγή, ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξχπαλζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο  θαη ηελ 
ζρεηηθή λνκνζεζία π.ρ. κε ρξήζε θηλεηψλ (εξγνηαμηαθψλ) ερνπεηαζκάησλ φπνπ ε ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ 
ππεξβαίλεη ηα 65 dB(A) ζην φξην ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ παξαθείκελνη 
απνδέθηεο. 

 Πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα: 
1) ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο 
2) ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο  θαηά ην εθηθηφ. 

 ήκαλζε /επηζήκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο. 

27.4. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε, 
φπσο δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο γχξσ απφ ην ρψξν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ 
Τπεξεζία, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη δε ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο, 
ιφγσ απζαίξεηεο θνπήο ή βιάβεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ, απφζεζεο πιηθψλ, ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ 
κεραλεκάησλ ή θαηαπάηεζεο θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ κεραληθά κέζα. Γελ ζα θνπεί θαλέλα δέλδξν ή 
δελδξχιιην ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Γηα λα δνζεί ε έγθξηζε ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ππνβάιιεη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ζην νπνίν ζα έρνπλ ζεκεησζεί ηα δέλδξα ή δελδξχιιηα πνπ ζα πξέπεη 
λα θνπνχλ. 

27.5. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηελ 
ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη κε ηελ κε αξηζ. 36259/1757/Δ103/22-8-2010 ΚΤΑ «Μέηξα, φξνη θαη 
πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 
(ΑΔΚΚ)» (ΦΔΚ Β΄ 1312/24-8-2010). 

 

Άπθπο 28ο: Αζθαλίζειρ για αηςσήµαηα – Αζθάλιζη έπγος  

28.1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
28.1.1. Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ 
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
28.1.2 Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαη 
λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ.  
28.1.3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. 
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28.1.4. Χο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.Γ. 
400/1970. Οη αληαζθαιίζεηο  δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ.  400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη 
δεθηέο σο αζθαιηζηήξηα ηνπ Έξγνπ. 
28.1.5. Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα, ή ζηελ αιινδαπή, ζα 
πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο  θαη δηέπεηαη απφ ην Ν.Γ. 400/1970, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 118/1985. 
28.1.6. Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη 
αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, 
πεξηνξηζκνχο θιπ., θαη ν αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε 
πξφζσπα ή/ θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ  αζθαιηζηεξίσλ. 
28.1.7. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο : 
 -  ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί  εγγξάθσο 
 - ζα πεξηιακβάλνπλ  φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 

ηεο ππνινίπνπ  ΔΤ θαη 
 - ζα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ ΚηΔ. Ζ έγθξηζε ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ 
κέξνπο ηνπ απνδνρήο φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη κε επάξθεηα ζηνπο φξνπο 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο Δ..Τ. 
28.1.8. Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ  αζθαιίζηξνπ πνπ απνηειεί αζθαιηζηηθφ βάξνο 
θαη πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ  ηεο αζθαιίζεσο , ζα γίλεηαη κε ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. 
28.1.9. Ο Αλάδνρνο νθείιεη - κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ - λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ λα 
θαιχπηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ  ηηο αζθαιίζεηο  (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο) πνπ αλαθέξνληαη  ζην 
παξφλ άξζξν.   
28.1.10. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κε δφθηκε δξαζηεξηφηεηα, ζε  ρψξεο κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ 
γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα κπνξνχλ λα  αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ 
Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο  θαη ε  Διιεληθή Ννκνζεζία. 
Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θεξεγγπφηεηα  ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, ν δε Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ ιπζηηεινχο ειέγρνπ. Οπσζδήπνηε, καδί 
κε ην αζθαιηζηήξην  ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη  ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζρεηηθφ κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο  θαη ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεη παξεκθεξή έξγα πνπ έρεη 
αζθαιίζεη ζηελ Διιάδα. 
28.1.11. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε ΔΤΡΧ. 
28.1.12.  
          α. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ θάζε ζηνηρείν απφ ηελ Σερληθή 
Πξνζθνξά πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο θαη θάζε αληίζηνηρν ζηνηρείν πνπ έρεη ζέζεη ν Κ.η.Δ., ππφςε ησλ 
δηαγσληδφκελσλ, φπσο επίζεο  θαη ηηο ελ ζπλερεία έξεπλεο  θαη κειέηεο πνπ εθηέιεζε/ ζπλέηαμε σο 
αλάδνρνο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θιπ. απφ 
ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ, αλ ηνπ ην δεηνχλ. Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη γηα θάζε πξφθιεζε θζνξάο 
ή βιάβεο πνπ ζα ζπκβεί ζην έξγν απφ νπνηαδήπνηε αηηία αθφκε θαη απφ αλσηέξα βία ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηφζν ηνλ Κ.η.Δ φζν θαη ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ. 
 β.  Ο  ΚηΔ  έρεη  ην  δηθαίσκα  
  - λα επηθνηλσλεί απ’ επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο 

  - λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο 

  - λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη   ειέγρσλ 

Ζ ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα νπνηαζδήπνηε 
θχζεο  απνδεκηψζεηο. 

 γ.  Καηά  ηελ ππνβνιή ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ  ζπκβνιαίνπ νη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο ζα πξέπεη λα 
ζπλππνβάιινπλ θαη δήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο  άξζξνπ  ηεο 
Δ..Τ. πεξί “ Αζθαιίζεσλ”  θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην  θαιχπηνληαη  πιήξσο θαη ρσξίο θακηά εμαίξεζε φινη 
νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν  ηεο Δ..Τ. 

Γηαθνξεηηθά, ε Τπεξεζία, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε αζθαιηζηηθή 
εηαηξία ηεο πξνηίκεζήο ηεο ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή 
ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ  πιεξεμνχζηνο. 

28.1.13. Δπηζχξεηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ : 
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 α. Οη αιινδαπέο θαη ζπλεπψο θαη νη ειιεληθέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο  ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεηε  πξνο ηνλ θαλφλα 
δεκνζίαο ηάμεσο ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 400/1970 είλαη άθπξν. 

 β. Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν  εάλ έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

 γ.  Ζ απνδεκίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ  ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο 
ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, αδηάθνξν εάλ απηή παξαπέκπεη ζε μέλνπο θαλφλεο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ 
ζεκειίσζε ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο, ε νπνία θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ. 

 

28.2. ΔΗΓΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΣΗ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ 

28.2.1. Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο 
ζχκβαζεο, ή ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη εληφο κελφο απφ ηε ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε. 
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη, ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο  ηνπ 
ππνρξεψζεηο, ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη  θξηζνχλ απφ ηνλ ΚηΔ ζαλ κε ζπκβαηέο κε ηηο αληίζηνηρεο 
ζπκβαηηθέο  απαηηήζεηο, ν ΚηΔ  δηθαηνχηαη  λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) 
αληίζηνηρε( εο) αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε (εηο), ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζχλαςεο ηεο (ησλ) ζχκβαζεο    
(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ε 
πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ζα επηβαξχλνληαη κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο.  ε πεξίπησζε 
πνπ παξέιζεη ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα :  
 -  λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε πιεξσκή πξνο ηνλ 

Αλάδνρν, αλ ππάξρεη. 
 -  ή λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο 

πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 
 -  ή  λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο 

είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην. 
Οη ηφθνη  ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη : 
 -     γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο θαη  
 -     γηα ηα ινηπά  έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο  πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ. 
28.2.2. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί, ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν 
πνζφ ησλ  αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ, γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα 
θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε  θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ 
πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ. 
ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηέβαιε, ζα γίλεηαη 
κε πξνζαχμεζε ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο. Οη ηφθνη  ππεξεκεξίαο ζα πξνζκεηξνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία  
θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ. 

28.2.3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ (ζηνπο) δηθαηνχρν(νπο) θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα 
εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 
αζθαιηζηεξίσλ. 
ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα 
 -  λα παξαθξαηεί ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηελ επφκελε θαηαβνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν 
 -  ή λα εθπίπηεη απφ ηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 
28.2.4. ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, 
παξαιείςεη, ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκία θιπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, 
ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο, ή βιάβεο, ή 
θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. Ο ΚηΔ, ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο 
ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζα ην ζπκςεθίζεη κε ηελ πξνο ηνλ Αλάδνρν πξνζερή 
πιεξσκή ηνπ. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη πξνζερήο πιεξσκή, ν ΚηΔ ζα ην εθπέζεη απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο 
εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 
28.2.5. ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ην Έξγν, ζε 
νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη 
ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 
28.3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ  ΚηΔ ΣΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΧΝ  ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ   ΤΜΒΑΔΧΝ 

28.3.1. Ο έιεγρνο απφ ηνλ Κ.η.Δ. ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ νπνίσλ ε αζθαιηζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αλάζεζεο, ζα γίλεη πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
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28.3.2. Ο έιεγρνο απφ ηνλ Κ.η.Δ ζα αθνξά  ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ 
πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο Δ..Τ. 

28.3.3. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Αλαδφρνπ λα πξνζθνκίζεη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πνπ λα θαιχπηεη 
φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο ΔΤ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη 
λα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαξαηηήησο “Βεβαίσζε Αζθάιηζεο” (Cover Note), φπνπ 
λα αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην αζθαιηζηήξην 
ζπκβφιαην. ηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

28.3.4. Ζ κε ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, έηζη ψζηε ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε 
λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη λα γίλεη δεθηή απφ ηνλ ΚηΔ, ζπλεπάγεηαη αθ’ ελφο 
αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα 3.000 ΔΤΡΧ, αθ’ εηέξνπ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο απφ ηνλ ΚηΔ ζην φλνκα, γηα 
ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ αζθαιηζηεξίνπ(σλ) ζπκβνιαίνπ(σλ) πνπ λα θαιχπηεη(νπλ) ηηο 
ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο, πιεξσκή αζθαιίζηξσλ, θ.ι.π. 

 

28.4. ΑΦΑΛΗΖ  ΣΟΤ  ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  ΣΟΤ  ΔΡΓΟΤ 

28.4.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία φιν ην 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα Ννκνζεζία   
(Γηαηάμεηο  πεξί  ΗΚΑ  θιπ) 

28.4.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη 
αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε 
δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (πεξί  ΗΚΑ  θιπ). Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πάζεο θχζεσο 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε  εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη 
θαη πάζεο θχζεσο ζπλεξγάηεο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην 
αιινδαπφ πξνζσπηθφ. 

28.4.3. Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ αζθάιηζεο, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ. 

28.4.4. Οη φξνη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ. 

28.5. ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ - ΚΤΡΗΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

28.5.1. Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ 

α . Αληηθείκελν αζθάιηζεο 

Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε “ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ”  ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη Σξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο  
ζα ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε Σξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην, ςπρηθή νδχλε ή 
εζηθή βιάβε θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη  θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα  ηεο πεξηφδνπ Μειεηψλ - Καηαζθεπψλ θαη πεξηφδνπ ζπληήξεζεο  εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ 
θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, 
νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ. Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο /εγθαηαζηάζεηο  
β . Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο 
Ζ επζχλε  ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ 
Έξγνπ 
γ .  Όξηα  Απνδεκίσζεο 

(1) Σα ειάρηζηα φξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη 
Σξίησλ, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα είλαη ηα αθφινπζα: 
Γηα πιηθέο δεκηέο (ζεηηθέο ή απνζεηηθέο) ζε πξάγκαηα Σξίησλ αλεμάξηεηα  
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ Σξίησλ 300.000 ΔΤΡΧ/πεξηζηαηηθφ 
Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή Θάλαην Σξίησλ θαηά  άηνκν 300.000 ΔΤΡΧ /άηνκν 
Γηα ζσκαηηθή Βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ  κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα  απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
παζφλησλ  1.000.000 ΔΤΡΧ /πεξηζηαηηθφ 
Σν αζξνηζηηθφ αλψηαην φξην επζχλεο Αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 
έλαληη Σξίησλ, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 1.200.000 ΔΤΡΧ, 
δηπιαζηαδφµελν ζηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ πξνυπνινγηζµνχ πάλσ απφ ην πνζφ ησλ 15.000.000€. 
(2)  Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε έλαληη Σξίησλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν 
πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Σν αλψηαην  αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ Αζθαιηζηψλ ζα αλέξρεηαη ζην 50% 
ηνπ  αληίζηνηρνπ πνζνχ, ην νπνίν  ηζρχεη θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 
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(3)  Θα θαιχπηεηαη επίζεο θαη ε εξγνδνηηθή Αζηηθή Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πεξίπησζε 
αηπρεκάησλ ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν.  
 

28.5.2. Αζθάιηζε  Κχξηνπ  Μεραληθνχ  Δμνπιηζκνχ. 
 α .Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεηαη θαη ν Κχξηνο ή Βαζηθφο (Δηδηθφο θαη πλήζεο ¨Βαξέσο 
Σχπνπ¨) Μεραληθφο Δμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ. 

 β . ην Αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 
αληίζηνηρσλ Μεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο 
ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα,  αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο  δπλακηθφηεηαο. 

 γ . Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο    
(εμαηξνχκελσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεσο κεραληθψλ ή / θαη ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή 
πξνθαινχληαη απφ Αλσηέξα Βία, Αλζξψπηλν ιάζνο ή / θαη ηπραία πεξηζηαηηθά. 

 δ . Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ  απνδεκίσζε γηα 
ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο.  

 ε . Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηελ κεηαθίλεζε, ηελ κεηαθνξά θαη ηνπο αλαγθαίνπο 
ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ 
εθηείλεηαη ζε φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ άθημε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ κέρξη  ηελ απνκάθξπλζή ηνπο 
απφ απηφ . 

28.6. ΑΦΑΛΗΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

28.6.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
Ννκνζεζία, ηα απηνθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ Δξεπλψλ, 
Καηαζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

28.6.2. Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ Αζθαιηζηεξίσλ  είλαη ν Αλάδνρνο, 
ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη  ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν, φπνηε ηνπ δεηεζεί. 

28.6.3. Ζ ζχκβαζε αζθαιίζεσο αζηηθήο επζχλεο απφ νρήκαηα, ππνρξεσηηθψο ζα θαηαξηηζζεί  εγγξάθσο, 
ρσξίο  ηα κέιε λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ εγθχξσο άιιε ξχζκηζε. 

28.7. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 

ην εληαίν αζθαιηζηήξην ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη : 

28.7.1. “ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο Αζθαιηδφκελνο πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην πάζεο θχζεσο 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν Κχξηνο  ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ), νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη νη Μειεηεηέο. 

28.7.2. Ο ΚηΔ., νη εθπξνζσπνχζεο Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη χκβνπινη ηνπ ΚηΔ (θαη /ή 
ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη  Σξίηα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 
ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο “ Γηαζηαπξνχκελε επζχλε 
αιιήισλ” (cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ησλ αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ. 
28.7.3. Ζ αζθαιηζηηθή  εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ θαηά : 
 - ηνπ Αλαδφρνπ 
 -  θαη /ή ησλ Μειεηεηψλ θαη πκβνχισλ ηνπ 
 -  θαη / ή ηνπ ΚηΔ 
 -  θαη / ή ησλ Δθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ θαη / ή ησλ πκβνχισλ ηνπο 
 -  Καη /ή κέξνπο ή/ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή 
ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκία απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ  πξνζψπσλ, νη νπνίνη 
θαιχπηνληαη  απφ ην αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε 
θαη / ή δεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ  πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ. 
Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ., 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα 
φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ. 
28.7.4. ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ ε 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκία θιπ., απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη 
ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Δθφζνλ ε Τπεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο 
άιιεο δηαηππψζεηο ( εηδηθέο, ή αιινχ είδνπο εληνιή, ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ 
αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ Τπεξεζία  
θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία  απνδέρεηαη απφ ηνχδε  θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε 
ζηελ Τπεξεζία, κεηά απφ αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. 



ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
Γ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – Η/Μ 

 
                                                          
                                             Διδική ςγγπαθή Τποσπεώζευν (Δ..Τ.) 

      

 

 

42 

 

Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Τπεξεζία θαη’ νπδέλα ηξφπν ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο 
επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε. 

28.7.5. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηεο Τπεξεζίαο, ησλ 
πκβνχισλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη 
ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ. 

28.7.6. Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο 
εηαηξείαο, ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο. 

28.7.7. Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεηαη  θαη ε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο θαη/ ή ησλ πκβνχισλ ηεο θαη 
/ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε Πξνζηήζαληνο). 

28.8. Γεληθά θάζε έξγν αζθαιίδεηαη σο πξνο ηηο πιηθέο δεµηέο θαη απψιεηεο θαη ηηο αζηηθέο επζχλεο γηα 
ζσµαηηθέο βιάβεο θαη απψιεηεο ή δεµηέο πεξηνπζίαο ηξίησλ, σο εμήο: α) αζθάιηζε έξγνπ έλαληη 
νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, πιηθήο δεµηάο ή θαηαζηξνθήο µεξηθήο ή νιηθήο θαηά ηηο πεξηφδνπο εθηέιεζεο θαη 
ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, β) αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο γηα ζσµαηηθή βιάβε ή ζάλαην θαη γηα ζπλεπαθφινπζεο 
ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε ή θαη αζζέλεηα ηξίησλ θαη γηα απψιεηα ή δεµηά πεξηνπζίαο πνπ αλήθεη ζε ηξίηνπο 
θαηά ηηο πεξηφδνπο εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, γ) αζθάιηζε δηαζηαπξνχµελεο αζηηθήο επζχλεο 
ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ έξγνπ έλαληη αιιήισλ γηα πιηθέο δεµηέο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη γηα ζσµαηηθέο 
βιάβεο ζε πεξηφδνπο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, δ) αζθάιηζε θαηά παληφο θηλδχλνπ εξγνηαμηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη µεραληθνχ εμνπιηζµνχ πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε) 
αζθάιηζε πθηζηάµελεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη πιηθψλ δεµηψλ θαηά ηελ πεξίνδν 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ νθείινληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζη) αζθάιηζε ηεο εξγνδνηηθήο επζχλεο ηνπ 
αλαδφρνπ έλαληη ηνπ απαζρνινχµελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηηο πεξηφδνπο εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 
έξγνπ.  

28.9. Tν Αζθαιηζηήξην πµβφιαην ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ην αξγφηεξν 
εληφο ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο ηνπ έξγνπ µαδί µε ηελ απφδεημε πιεξσµήο ηεο 
πξψηεο δφζεο ησλ αζθαιίζηξσλ. 

 

Άπθπο 29ο: Έκπηυζη αναδόσος – Γιακοπή επγαζιών – Γιαλύζη ζύµβαζηρ 

29.1. χµθσλα µε ην άξζξν 160 ηνπ N. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 
4782/21, εάλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπµβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δε ζπµµνξθψλεηαη µε ηηο 
γξαπηέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο µπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία. Ζ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ αλάδνρν θαζνξίδνληαη απφ ηηο ππφινηπεο παξαγξάθνπο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.  

29.2 Ζ δηαδηθαζία θαη νη ζπλέπεηεο ηεο δηαθνπήο εξγαζηψλ θαη δηάιπζεο ηεο ζχµβαζεο είηε απφ ππαηηηφηεηα 
αλαδφρνπ είηε απφ ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν λ. 4782/21. 

 

Άπθπο 30ο: Γιοικηηική - Γικαζηική – Γιαιηηηική επίλςζη διαθοπών  

30.1. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πνπ πξνζβάιινπλ έλλνµν ζπµθέξνλ 
ηνπ αλαδφρνπ ρσξεί έλζηαζε πνπ θαηαηίζεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηα 
ζέµαηα ηεο Γηνηθεηηθήο επίιπζεο ζπµβαηηθψλ δηαθνξψλ πεξηέρνληαη ζηνλ Ν.4412/16 θαη ζηνλ Ν. 4782/2021. 

30.2. Ζ δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 θαη ηνπ Ν. 4782/2021. 

30.3 Ζ δηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 θαη ηνπ Ν. 4782/2021. 

 

Άπθπο 31ο: Γιάθοπα θέµαηα 

31.1. Ζ ππφ ηνπ αλαδφρνπ ππνβνιή πξνζθνξάο θαη ππνγξαθή ηεο χµβαζεο Δξγνιαβίαο ππέρεη ηελ έλλνηα 
ηεο ξεηήο θαη αλεπηθχιαθηεο δήισζεο φηη παξαηηείηαη θάζε δηθαηψµαηνο ηνπ απφ ην Άξζξν 388 ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα γηα µεξηθή ή νιηθή ιχζε ηεο χµβαζεο ή ηξνπνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ αλέιαβε µε απηήλ, 
ζε πεξίπησζε έθηαθηεο ή απξφβιεπηεο µεηαβνιήο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα νπνία ζηεξίρζεθε, αθφµα θαη εάλ 
απφ ηελ µεηαβνιή απηή, ή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ηπρφλ επαρζήο γηα ηνλ αλάδνρν.  

31.2. Όια ηα πµβαηηθά ηνηρεία απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ επηηξέπεηαη ε 
ρξεζηµνπνίεζή ηνπο απφ νπνηνλδήπνηε ιάβεη µέξνο ζην δηαγσληζµφ ή απφ ηνλ αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε 
άιιν έξγν.  
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Άπθπο 32ο: Γήλυζη ανάλητηρ επίβλετηρ ηηρ άδειαρ ηος έπγος 

 
32.1 Ο αλάδνρνο (εάλ απαηηείηαη) ππνρξενχηαη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιεη 
δήισζε αλάιεςεο ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζην αξκφδην Γξαθείν Πνιενδνκίαο, ρσξίο θακία ακνηβή, 
επηβαξπλφκελνο κε θάζε ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ δηαδηθαζία απηή. Δίλαη δπλαηφλ ε αλάιεςε ηεο επίβιεςεο 
απηήο λα γίλεη απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνχ έξγνπ (άξζξν 6 ηεο παξνχζεο Δ..Τ). ε θάζε πεξίπησζε 
αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλάιεςεο ηεο επίβιεςήο, άκεζα κε ηελ έθδνζή ηεο, ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 
ζηελ Τπεξεζία .  
32.2 ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάιεςε ηεο επίβιεςεο γίλεη απφ άιιν κεραληθφ, απηφ πξέπεη λα 
γλσζηνπνηεζεί έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ αξκφδηα έγθξηζε.  
32.3 ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ κεραληθνχ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε, ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα επαλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ επηβιέπνληα ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή 
Αξρή.  
32.4 Σηο φπνηεο δαπάλεο (ακνηβή, θφξνο, θξαηήζεηο θ.ι.π.) γηα ηελ αλάιεςε ησλ παξαπάλσ επηβιέςεσλ 
έιαβαλ ππ’ φςηλ ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηελ 
πεξηέιαβαλ ζ' απηήλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο πληάμαο               Ο Σκεκαηάξρεο           Ζ  Γηεπζχληξηα 
                                          Κηηξηαθψλ Έξγσλ            Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Ζ/Μ 
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