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ΩΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

1.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

(1) Σο παρόν τεύχοσ τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (Τ) αφορϊ τουσ γενικούσ και ειδικούσ  

ςυμβατικούσ όρουσ, με βϊςη τουσ οπούουσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπών Σευχών και 

ςτοιχεύων Δημοπρϊτηςησ, θα εκτελεςτεύ  από τον Ανϊδοχο, το υποϋργο 2 «Εγκαταςτάςεισ 

Επεξεργαςίασ Λυμάτων Δ.Κ.  Ν. Βύςςασ του Δήμου Ορεςτιάδασ» του ϋργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΗ 

Δ.Κ. Ν.ΒΤΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ».   

(2) Σο αντικεύμενο τησ εργολαβύασ περιλαμβϊνει:  

-την εκπόνηςη τησ Οριςτικόσ Μελϋτησ, τησ μελϋτησ Εφαρμογόσ και των κϊθε 

εύδουσ ςυμπληρωματικών μελετών και ερευνών, 

-την καταςκευό των ϋργων Πολιτικού Μηχανικού,  

-την προμόθεια και εγκατϊςταςη όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού 

εξοπλιςμού,  

-την θϋςη ςε αποδοτικό λειτουργύα και την δοκιμαςτικό λειτουργύα του ϋργου για 

χρονικό διϊςτημα  έξι (6) μηνών.  

(3) Σο ακριβϋσ αντικεύμενο του  ϋργου  θα εύναι όπωσ ορύζεται ςτην Διακόρυξη Δημοπραςύασ, το 

Σεύχοσ Σεχνικό Περιγραφό – Ειδικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα λοιπϊ Σεύχη Δημοπρϊτηςησ.  

 

1.2. ΟΡΙΜΟΙ – ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ 

1.2.1. Οριςμού 

Οι λϋξεισ και εκφρϊςεισ που χρηςιμοποιούνται ϋχουν το νόημα που καθορύζεται ςτο Άρθρο 2 του 

Ν.4412/16 και επύ πλϋον όπωσ καθορύζεται κατωτϋρω: 

α.  «υμβατικό Σύμημα»: το ποςό του εργολαβικού ςυμφωνητικού (δαπϊνη εργαςιών μαζύ 

με ΓΕ και ΟΕ και ποςό απροβλϋπτων δαπανών) χωρύσ την αναθεώρηςη και το ΥΠΑ. 

β. «Έργο»: το ςύνολο των υποχρεώςεων που απορρϋουν από τη ύμβαςη, τισ οπούεσ 

καλεύται να εκπληρώςει ο Ανϊδοχοσ και οι οπούεσ ςυνιςτούν την παροχό του.  

γ.  «Προςωρινϋσ Εργαςύεσ» ό «Προςωρινϊ Έργα»: όλεσ οι εργαςύεσ, τα ϋργα και οι 

εγκαταςτϊςεισ κϊθε εύδουσ, που ϋχουν προςωρινό χαρακτόρα και απαιτούνται για την 

εκτϋλεςη του ϋργου. 

δ.   «Μόνιμεσ Εργαςύεσ» ό «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτόρα ϋργα, που θα 

εκτελεςτούν και θα ςυντηρηθούν ςύμφωνα με τη ύμβαςη. 

ε. «Εργοτϊξιο»:το ςύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργαςύεσ και γενικϊ 

εκτελεύται τεχνικό ϋργο, όπωσ ορύζεται ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ. 

ςτ. «Τπηρεςύα»: η αρμόδια κατϊ περύπτωςη Τπηρεςύα του Κυρύου του Έργου (ΚτΕ), η 

οπούα δημοπρατεύ το ϋργο και ςυναλλϊςςεται με τον Ανϊδοχο ωσ Διευθύνουςα 

Τπηρεςύα ό / και ωσ Προώςταμϋνη Αρχό, όπωσ κατϊ περύπτωςη ορύζεται ςτον Νόμο. 
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ζ. «Διαγωνιζόμενοι» ό «Διαγωνιζόμενοσ»: οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ό / και 

κοινοπραξύεσ των ανωτϋρω επιχειρόςεων που πληρούν τισ προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ 

τουσ ςτο Διαγωνιςμό τησ ανϊθεςησ εκτϋλεςησ του ϋργου. 

η. «Απρόβλεπτεσ Δαπϊνεσ»: οι δαπϊνεσ που δεν εύναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλόρωσ 

ςτη φϊςη δημοπρϊτηςησ του ϋργου και δεςμεύονται για να καλύψουν τισ δαπϊνεσ που 

ορύζονται ςτο Άρθρο 156 του Ν.4412/16. 

θ. «Ευρωπαώκϊ πρότυπα»: τα πρότυπα που ϋχουν επιλεγεύ από τον ΚτΕ για την εκτϋλεςό 

του και τα οπούα ϋχουν εγκριθεύ από την Ευρωπαώκό επιτροπό τυποπούηςησ (CEN) ό 

από την Ευρωπαώκό επιτροπό ηλεκτροτεχνικόσ τυποπούηςησ (CENELEC) ωσ 

"Ευρωπαώκϊ πρότυπα (ΕΝ)" ό ωσ "κεύμενα εναρμόνιςησ (HD)", ςύμφωνα με τουσ 

κοινούσ κανόνεσ αυτών των οργανιςμών. 

ι. «Ευρωπαώκό τεχνικό ϋγκριςη»: η ευνοώκό τεχνικό εκτύμηςη τησ καταλληλότητασ ενόσ 

προώόντοσ για χρόςη, με γνώμονα την ικανοπούηςη των βαςικών απαιτόςεων για τισ 

καταςκευϋσ και με βϊςη τα εγγενό χαρακτηριςτικϊ του προώόντοσ και τουσ τιθϋμενουσ 

όρουσ εφαρμογόσ και χρόςησ του. Η ευρωπαώκό ϋγκριςη χορηγεύται από τον ΕΛΟΣ. 

ια. «Κοινϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ»: οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που ϋχουν εκπονηθεύ 

ςύμφωνα με διαδικαςύα αναγνωριςμϋνη από τα κρϊτη μϋλη και ϋχουν δημοςιευθεύ 

ςτην Επύςημη Εφημερύδα των Ευρωπαώκών Κοινοτότων. 

ιβ. «Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ»: τετρακόςιεσ ςαρϊντα (440) Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ 

Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ) με υποχρεωτικό εφαρμογό ςε όλα τα δημόςια, όπωσ εκδόθηκαν 

με την υπ’ αριθμόν ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 Απόφαςη του Αναπληρωτό 

Τπουργού Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΥΕΚ 

2221/Β΄/30-07-2012) 

1.2.2. υντομογραφύεσ 

1.2.2.1. υντομογραφύεσ Σευχών Δημοπρϊτηςησ 

ΔΔ : Διακόρυξη Δημοπραςύασ 

Τ :  υγγραφό Τποχρεώςεων 

ΠΜ :  Προώπολογιςμόσ Μελϋτησ 

ΠΠ :  Προώπολογιςμόσ Προςφορϊσ 

ΣΠ :  Σιμολόγιο Προςφορϊσ 

ΣΕΠΕΠ :  Σεχνικό Περιγραφό – Ειδικϋσ Προδιαγραφϋσ 

ΣΜ :  Σιμολόγιο Μελϋτησ 

ΕΣΕΠ : Ελληνικέσ Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ 

ΣεΠρο : Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

1.2.2.2. υντομογραφύεσ Κωδύκων, Προδιαγραφών, Κανονιςμών, Οδηγιών 

ΕΝ : Ευρωπαώκϋσ Προδιαγραφϋσ  

CEN :  Ευρωπαώκό Επιτροπό Συποπούηςησ 
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ISO :  Διεθνόσ Οργανιςμόσ Συποπούηςησ 

ΕΛΟΣ :  Ελληνικόσ Οργανιςμόσ Συποπούηςησ 

CENELEC :  Ευρωπαώκό Επιτροπό Ηλεκτροτεχνικόσ Συποπούηςησ 

CIE :  Διεθνόσ Επιτροπό Υωτιςμού 

ΕΣΑ :  Ευρωπαώκϋσ Σεχνικϋσ Εγκρύςεισ 

DIN :  Γερμανικό Ινςτιτούτο Συποπούηςησ 

BS :  Βρετανικϊ Πρότυπα 

ANFOΣ : Γαλλικϋσ Προδιαγραφϋσ 

ASTM :  Αμερικανικϋσ Πρότυπεσ Μϋθοδοι Δοκιμών 

ΚΜΛΕ :  Κανονιςμόσ Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργαςιών 

ΚΣ :  Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ 

ΚΣΦ :  Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ Φϊλυβα 

NF :  Γαλλικϊ Πρότυπα 

ΠΣΠ :  Πρότυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

1.2.2.3. υντομογραφύεσ Τπηρεςιών / Οργανιςμών 

ΤΠΕΔΔΑ :  Τπουργεύο Εςωτερικών, Δημόςιασ Διούκηςησ και Αποκϋντρωςησ 

ΤΠΟΜΕΔΤ :  Τπουργεύο Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

ΤΠΕΦΩΔΕ :  Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ, Φωροταξύασ και Δημοςύων  Έργων  

ΤΠΕΚΑ : Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ  

ΓΓΔΕ :  Γενικό Γραμματεύα Δημοςύων Έργων 

ΓΤ :  Γεωγραφικό Τπηρεςύα τρατού 

ΔΕΗ :  Δημόςια Επιχεύρηςη Ηλεκτριςμού 

ΔΕΚΟ :  Δημόςιεσ Επιχειρόςεισ και Οργανιςμού 

Ε.Δ. :  Επιτροπό Διαγωνιςμού 

ΕΕ :  Ευρωπαώκό Ένωςη 

ΕΟΚ :  Ευρωπαώκό Οικονομικό Κοινότητα   

ΕΟΦ :  Ευρωπαώκόσ Οικονομικόσ Φώροσ  

ΙΚΑ :  Ίδρυμα Κοινωνικών Αςφαλύςεων 
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ΚΕΔΕ :  Κεντρικό Εργαςτόριο Δημοςύων Έργων 

ΝΠΔΔ :  Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου Δικαύου 

ΝΠΙΔ :  Νομικϊ Πρόςωπα Ιδιωτικού Δικαύου 

ΝΚ :  Νομικό υμβούλιο του Κρϊτουσ 

ΟΚΩ :  Οργανιςμού Κοινόσ Ωφϋλειασ 

ΠΕΔΕ :  Περιφερειακό Εργαςτόριο Δημοςύων Έργων 

ΠΕΠ :  Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα 

ΣΕΕ :  Σεχνικό Επιμελητόριο Ελλϊδοσ 

1.2.2.4. Άλλεσ υντομογραφύεσ 

ΑΠΕ :  Ανακεφαλαιωτικόσ Πύνακασ Εργαςιών 

ΚΤΑ :  Κοινό Τπουργικό Απόφαςη 

Ν :  Νόμοσ 

ΠΔ :  Προεδρικό Διϊταγμα 

ΠΚΣΜΝΕ :  Πρωτόκολλο Κανονιςμού Σιμών Μονϊδοσ Νϋων Εργαςιών 

ΥΕΚ :  Υύλλο Εφημερύδασ Κυβερνόςεωσ 

ΥΠΑ :  Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ 

ΤΑ :  Τπουργικό Απόφαςη 

 

1.3. ΕΡΜΗΝΕΙΕ 

τα ςυμβατικϊ τεύχη, εκτόσ αν από τα ςυμφραζόμενα ρητϊ προκύπτει διαφορετικϊ: 

(1) Λϋξεισ που αναφϋρονται ςε κϊποιο ςυγκεκριμϋνο γϋνοσ θα αφορούν και ςε όλα τα γϋνη και 

αντύςτροφα. 

(2) Λϋξεισ που αναγρϊφονται ςτον ενικό θα αφορούν την ύδια ϋννοια και ςτον πληθυντικό και 

αντύςτροφα. 

(3) Λϋξεισ που αναγρϊφονται με κεφαλαύα γρϊμματα θα ϋχουν την ύδια ϋννοια με τισ ύδιεσ λϋξεισ 

που αναγρϊφονται με πεζϊ γρϊμματα και αντύςτροφα. 

(4) Εκτόσ εϊν ρητϊ ορύζεται διαφορετικϊ, «ημϋρα», «βδομϊδα», «μόνασ», «ϋτοσ» κτλ. θα ςημαύνει 

«ημερολογιακό ημϋρα», «ημερολογιακό βδομϊδα», «ημερολογιακόσ μόνασ», «ημερολογιακό 

ϋτοσ» κτλ. 

(5) Διατϊξεισ, που αναφϋρονται ςε «ςυμφωνύα», «ςυγκατϊθεςη» ό ςε ςυνώνυμα / παρϊγωγϊ 

τουσ, προώποθϋτουν ότι η υπόψη ςυμφωνύα, ςυγκατϊθεςη κτλ., θα διατυπώνεται εγγρϊφωσ. 
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(6) «Εγγρϊφωσ» ό παρϊγωγα τησ λϋξησ αυτόσ, ϋχουν τη ςημαςύα που αποδύδεται ςτισ ϋννοιεσ 

αυτϋσ από τον Κώδικα Πολιτικόσ Δικονομύασ. 

(7) Οι τύτλοι που χρηςιμοποιούνται γενικϊ δεν θα λαμβϊνονται υπόψη κατϊ την ερμηνεύα του 

κειμϋνου τησ παρούςασ. 

(8) Όπου αναφϋρονται οι όροι «με δαπϊνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανϊδοχο», «ςε βϊροσ 

του Αναδόχου», «χωρύσ ιδιαύτερο αντϊλλαγμα», «χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη», νοεύται ότι 

όλεσ οι ςχετικϋσ δαπϊνεσ ϋχουν περιληφθεύ ανοιγμϋνα ςτισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ και ο 

Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται κανϋνα πρόςθετο αντϊλλαγμα ό/ και καμύα πρόςθετη αμοιβό ό 

αποζημύωςη πϋρα από τισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ του. 

(9) Όπου ςτην παρούςα και ςτα λοιπϊ ςυμβατικϊ τεύχη γύνεται αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνα 

ϊρθρα, παραγρϊφουσ, εδϊφια κτλ. νόμων, προεδρικών διαταγμϊτων, υπουργικών 

αποφϊςεων, ςυμβατικών τευχών κτλ., αυτό γύνεται για διευκόλυνςη και ευθεύα αναφορϊ ςτισ 

πλϋον ςυναφεύσ διατϊξεισ, χωρύσ από την αναφορϊ αυτό να αποκλεύεται η ιςχύσ ϊλλησ 

ιςχύουςασ διϊταξησ που τυχόν δεν αναφϋρεται ρητϊ. 

 

1.4. ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ 

(1) Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 2 και 3  του Άρθρου 105 καθώσ και ςτο Άρθρο 143 

του Ν.4412/16. 

(2) Ο Αντύκλητοσ του Αναδόχου θα εύναι εξουςιοδοτημϋνοσ για την παραλαβό των εγγρϊφων τησ 

Τπηρεςύασ που απευθύνονται ό κοινοποιούνται ςτον Ανϊδοχο από τα γραφεύα τησ 

Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ ό τησ Προώςτϊμενησ Αρχόσ.  

(3) υναινϋςεισ, εγκρύςεισ, προςδιοριςμού, ειδοποιόςεισ, αιτόςεισ, ενςτϊςεισ, δηλώςεισ, που 

απαιτούνται ςτα πλαύςια τησ εκτϋλεςησ του ϋργου πρϋπει: 

i. να γύνονται εγγρϊφωσ με την ϋννοια του Κώδικα Πολιτικόσ Δικονομύασ,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοπούηςό τουσ με κϊθε νόμιμο τρόπο και 

iii. να γύνονται ςτισ δηλωμϋνεσ με τα ϋγγραφα τησ προςφορϊσ ό τησ ςύμβαςησ 

διευθύνςεισ, εκτόσ εϊν ϋχουν λϊβει χώρα μεταβολϋσ, οι οπούεσ όμωσ ϋχουν 

γνωςτοποιηθεύ εγγρϊφωσ, ϊλλωσ οι ανωτϋρω πρϊξεισ λογύζεται ότι γύνονται 

εγκύρωσ ςτισ όδη δηλωμϋνεσ διευθύνςεισ. 

 

1.5. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ, ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΛΨΑ ΠΟΤ ΔΙΕΠΟΤΝ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

1.5.1. Ιςχύουςεσ διατϊξεισ 

(1) Η εκτϋλεςη των ϋργων διϋπεται, ερμηνεύεται και ςυμπληρώνεται από την Ελληνικό 

Νομοθεςύα και για ϋργα που ςυγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαώκό Ένωςη επιπλϋον και 

από την Κοινοτικό Νομοθεςύα. Ειδικότερα, ςε θϋματα παραγωγόσ δημοςύων ϋργων, ιςχύουν οι 

διατϊξεισ του Ν.4412/16(ΥΕΚ 147/08.08.2016 τεύχοσ Α΄)«Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, 

Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Η 

εκτϋλεςη των ϋργων ςυμπληρώνεται με τουσ όρουσ τησ παρούςασ και των λοιπών 

ςυμβατικών τευχών.  



  Σελίδα 

  7 

 

(2) Τπ’ αριθμόν ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 Απόφαςη του Αναπληρωτό Τπουργού Ανϊπτυξησ , 

Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΥΕΚ 2221/Β΄/30-07-2012) με θϋμα 

«Έγκριςη τετρακοςύων ςαρϊντα (440) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), με 

υποχρεωτικό εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα» 

(3) Όπου γύνεται αναφορϊ ςε νομοθεςύα, ιςχύουςεσ διατϊξεισ ό κεύμενεσ διατϊξεισ, νοεύται, εκτόσ 

εϊν ρητϊ προβλϋπεται διαφορετικϊ, κϊθε κανόνασ δικαύου, εθνικόσ, κοινοτικόσ ό διεθνόσ 

εφαρμοζόμενοσ ςτην Ελλϊδα, περιεχόμενοσ ςε κϊθε πηγό δικαύου (ύνταγμα, Νόμοι, 

Προεδρικϊ Διατϊγματα, Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ, Εγκύκλιοι, Οδηγύεσ, Κανονιςμού, Εθνικού και 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ) όπωσ αυτόσ τροποποιόθηκε, ςυμπληρώθηκε και ιςχύει κϊθε φορϊ κατϊ 

την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ Διακόρυξησ Δημοπραςύασ. 

1.5.2. Προδιαγραφϋσ και Κανονιςμού 

Για την εκτϋλεςη του ϋργου ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 178 του Ν.4412/16. Επιπρόςθετα, 

ενδεικτικϊ αλλϊ όχι περιοριςτικϊ, ιςχύουν οι κανονιςμού και προδιαγραφϋσ που ορύζονται ςτη 

παρούςα υγγραφό Τποχρεώςεων και τισ ΣεΠρο.  

1.5.3. Γλώςςα 
Επύςημη γλώςςα τησ ςύμβαςησ εύναι η Ελληνικό και ςε αυτό θα ςυντϊςςονται όλα τα ϋγγραφα, η 

αλληλογραφύα κτλ. Αναδόχου και Τπηρεςύασ. ε περύπτωςη που υπϊρχουν κεύμενα ςυνταγμϋνα ςε 

δύο γλώςςεσ, για κϊθε περύπτωςη ερμηνεύασ επύςημη και υπεριςχύουςα εύναι η Ελληνικό Γλώςςα. 

 

1.6. ΤΜΒΑΗ 

(1) Η ςύμβαςη για την εκτϋλεςη του ϋργου θα υπογραφεύ ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτο Άρθρο 

135 και 182 του Ν.4412/16 και ςτη Διακόρυξη Δημοπραςύασ.  

(2) Η «ύμβαςη» ςυνύςταται από το ομώνυμο κεύμενο και από τα υμβατικϊ Σεύχη, που 

αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ. 

(3) Σα υμβατικϊ Σεύχη και η ςειρϊ ιςχύοσ τουσ, ςε περύπτωςη αςυμφωνύασ των όρων τουσ, 

καθορύζονται ςτη Διακόρυξη. Οι όροι «ύμβαςη», «ύμβαςη Καταςκευόσ του Έργου» και 

«Εργολαβικό υμφωνητικό» χρηςιμοποιούνται ταυτόςημα. 

 

1.7. ΜΕΛΕΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1.7.1. Τπϊρχουςεσ μελϋτεσ και πληροφοριακϊ ςτοιχεύα  κατϊ τη δημοπρϊτηςη του ϋργου 

(1) Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ καταςκευόσ του ϋργου θα παραδοθούν ςτον Ανϊδοχο: 

 ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ   

 ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ    

(2) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να λϊβει γνώςη όλων των ςτοιχεύων που υπϊρχουν από ϋρευνεσ ό 

και μελϋτεσ που ϋχουν γύνει ό ακόμη και με αναζητόςεισ / ςυνεντεύξεισ ςτουσ φορεύσ, 

οργανιςμούσ, γραφεύα γεωτεχνικών ερευνών κτλ., που ϋχουν εκπονόςει ςχετικϋσ μελϋτεσ / 

ϋρευνεσ για την Τπηρεςύα και το ϋργο.   
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1.7.2. Εκπόνηςη μελετών και λόψη ςτοιχεύων από τον Ανϊδοχο, η αμοιβό των οπούων εμπεριϋχεται 

ανοιγμϋνα ςτισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυντϊξει την Οριςτικό Μελϋτη  και την Μελϋτη Εφαρμογόσ για το 

ςύνολο των ϋργων που θα καταςκευϊςει, ςύμφωνα με τον Κανονιςμό Μελετών, όπωσ 

καθορύζεται ςτο Σεύχοσ 3 (ΣΕΠΕΠ). Οι προθεςμύεσ υποβολόσ των μελετών αναφϋρονται ςτο 

Άρθρο 8 τησ παρούςησ. 

(2) Επιπλϋον ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκπονόςει όλεσ τισ μελϋτεσ και ϋρευνεσ, που εύναι 

αναγκαύεσ για την εκτϋλεςη των ϋργων, όπωσ ορύζεται ςτην παρούςα Τ και τα λοιπϊ 

ςυμβατικϊ τεύχη. την κατηγορύα αυτό εμπύπτουν, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ: 

-αποτύπωςη τησ μορφόσ του φυςικού εδϊφουσ και των υφιςτϊμενων 

εγκαταςτϊςεων και δικτύων,   

-ςύνταξη και ενημϋρωςη του χρονοδιαγρϊμματοσ, αδειοδοτόςεισ, κτλ.,  

-ςύνταξη και ενημϋρωςη προγρϊμματοσ διαςφϊλιςησ ποιότητασ, ΑΤ και ΥΑΤ,  

-εκπόνηςη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων για λατομεύα, 

δανειοθαλϊμουσ, χώρουσ απόθεςησ κτλ. που τυχόν θα απαιτηθούν,  

(3) Οι ωσ ϊνω μελϋτεσ ό/ και ϋρευνεσ θα εκπονηθούν ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ  και τα 

οριζόμενα ςτη Διακόρυξη, από Ομϊδα Μελετών, που θα διαθϋτει τα νόμιμα προςόντα. Η 

υποβολό των μελετών αυτών θα γύνεται ϋγκαιρα ςτη Διευθύνουςα Τπηρεςύα, για την αρμόδια 

ϋγκριςη, που θα πραγματοποιεύται ςύμφωνα με όςα αναφϋρονται ςτην παρούςα Τ. 

(4) Τπενθυμύζεται ότι τόςο για την εφαρμογό των μελετών, όςο και για την ποιότητα και αντοχό 

των ϋργων, μόνοσ υπεύθυνοσ εύναι ο Ανϊδοχοσ τησ καταςκευόσ και ο ϋλεγχοσ που θα αςκηθεύ 

από την Τπηρεςύα, δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από την ευθύνη αυτό, ό την οποιαδόποτε 

ϊλλη που προκύπτει γι’ αυτόν από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. 

(5) Σο ςύνολο των δαπανών για την εκπόνηςη των απαιτούμενων μελετών και ερευνών θα 

βαρύνει τον Ανϊδοχο. 

 

1.7.3. Σρόποσ υποβολόσ, ελϋγχου και εγκρύςεισ μελετών του Αναδόχου 

(1) Για την εκπόνηςη και υποβολό των μελετών που αναφϋρονται ςτο παρόν Άρθρο, ο Ανϊδοχοσ 

πϋρα από το γενικό χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου θα εκπονόςει και ειδικό 

αναλυτικό χρονοδιϊγραμμα μελετών ό/και ερευνών, ςυνδυαςμϋνο με το χρονοδιϊγραμμα 

καταςκευόσ, το οπούο θα υποβϊλει για ϋγκριςη μϋςα ςτην προβλεπόμενη ςτο Άρθρο 8 τησ 

παρούςασ  προθεςμύα. Οι υποβολϋσ των μελετών που θα εκπονόςει ο Ανϊδοχοσ θα γύνουν 

ςύμφωνα με το εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα μελετών του ϋργου. 

(2) Οι εγκρύςεισ των υποβαλλομϋνων μελετών ό/και αποτελεςμϊτων ερευνών θα γύνονται, υπό 

την προώπόθεςη επαρκούσ πληρότητασ και ορθότητϊσ των, μετϊ από ϋλεγχο, εντόσ  

προθεςμύασ ενόσ μηνόσ από την υποβολό τουσ, λαμβϊνοντασ υπόψη και τον διατιθϋμενο, από 

το χρονικό προγραμματιςμό του ϋργου, χρόνο. ε περύπτωςη ελλιπούσ ό λανθαςμϋνησ μελϋτησ 

ό / και ϋρευνασ, η μελϋτη ό / και η ϋρευνα θα επιςτρϋφεται και ο χρόνοσ ελϋγχου και ϋγκριςησ 

θα εκκινεύ από τη ςυμπλόρωςη / διόρθωςη και επανυποβολό τησ. Ο χρόνοσ ςυμπλόρωςησ / 

διόρθωςησ και επανελϋγχου δεν αναγνωρύζεται ωσ αιτύα καθυςτϋρηςησ των εργαςιών του 

ϋργου και των μελετών ό/και ερευνών. 
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(3) Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να προβεύ ςε λεπτομερό ϋλεγχο μερικών ό και του ςυνόλου 

των μελετών ό/και ερευνών του Αναδόχου, με ό χωρύσ τη ςύμπραξη υμβούλων. Αν κατϊ τη 

διαδικαςύα ελϋγχου προκύψουν αμφιςβητόςεισ ωσ προσ την επϊρκεια των ςχετικών 

υπολογιςμών ό των εφαρμοζόμενων υπολογιςτικών μεθόδων, η Τπηρεςύα δύναται να ζητόςει 

πρόςθετουσ υπολογιςμούσ ό/και ελϋγχουσ με την εφαρμογό ϊλλων ςυναφών υπολογιςτικών 

μεθόδων. 

(4) Όλεσ οι υποβολϋσ θα γύνονται ςτην Τπηρεςύα ςε τρύα (3) αντύτυπα. Η διϊρθρωςη και τα 

περιεχόμενα των μελετών παρουςιϊζονται αναλυτικϊ ςτο Σεύχοσ 4 (ΚΜΕ). Μετϊ την ϋγκριςη 

η Τπηρεςύα θα παραδύδει ςτον Ανϊδοχο μια (1) θεωρημϋνη ςειρϊ. 

1.7.4. Αλληλουχύα μελετών και καταςκευών 

(1) Ουδεμύα καταςκευό θα εκτελεύται αν προηγουμϋνωσ δεν ϋχει εγκριθεύ η αντύςτοιχη μελϋτη 

Εφαρμογόσ. Σούτο αφορϊ και τα ενδιϊμεςα ςτϊδια καταςκευόσ των προςωρινών ό των 

μόνιμων ϋργων. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προγραμματύςει κατϊλληλα τισ καταςκευαςτικϋσ του δραςτηριότητεσ, 

ώςτε να υπϊρχει επαρκόσ χρόνοσ για την εκπόνηςη των μελετών ό/και ερευνών και για τισ 

αντύςτοιχεσ εγκρύςεισ. 

(3) Η ϋγκριςη των μελετών ό/και ερευνών (υπολογιςμών, ςχεδύων, κτλ.) από την Τπηρεςύα δεν 

απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από τισ ευθύνεσ του που απορρϋουν από τη ςύμβαςη. 

1.7.5. Γλώςςα μελετών / ερευνών / ςχεδύων 

Σόςο οι αναγραφϋσ ςτα ςχϋδια όςο και οι παραδοχϋσ μελϋτησ και οι υπολογιςμού θα εύναι ςτην 

Ελληνικό γλώςςα.  Ξενόγλωςςεσ εκτυπώςεισ θα εύναι αποδεκτϋσ μόνο για φύλλα υπολογιςμών από 

ηλεκτρονικό υπολογιςτό, εφόςον αυτού ςυνοδεύονται από μετϊφραςη - υπόμνημα ςτην Ελληνικό 

γλώςςα, που θα τύχει τησ αποδοχόσ τησ Τπηρεςύασ. Σα τεχνικϊ φυλλϊδια (brochures)  επιθυμητό 

εύναι να εύναι ςτην Ελληνικό γλώςςα, αλλϊ μπορεύ να εύναι ςτη γλώςςα που εκδύδονται, κατϊ 

προτύμηςη ςτην Αγγλικό. 

 

1.8. ΠΑΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΨΝ ΣΕΤΦΨΝ 

(1) Σα ςυμβατικϊ τεύχη του ϋργου θα εύναι ςτην κατοχό τησ Τπηρεςύασ και θα φυλϊςςονται με 

μϋριμνϊ τησ.  τον Ανϊδοχο, κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, θα χορηγηθούν μύα  ςειρϊ  

θεωρημϋνων αντιγρϊφων των  ςυμβατικών τευχών. Ο Ανϊδοχοσ μπορεύ να παρϊγει για τισ 

ανϊγκεσ του πρόςθετα αντύγραφα των ανωτϋρω τευχών, με μϋριμνα και δαπϊνεσ του. 

(2) Όλα τα τεχνικϊ ϋγγραφα, τεύχη, λογιςμικό κτλ., που θα ςυνταχθούν από τον Ανϊδοχο κατϊ 

την εκτϋλεςη του ϋργου, όπωσ, ςχϋδια, μελϋτεσ, καταμετρητικϊ / επιμετρητικϊ ςτοιχεύα, 

εφαρμογϋσ προγραμμϊτων Η/Τ κτλ. θα εύναι ςτην κατοχό του Αναδόχου και θα φυλϊςςονται 

με μϋριμνϊ του. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει ςτην Τπηρεςύα αντύγραφα των ανωτϋρω 

ςτοιχεύων με μϋριμνα και δαπϊνεσ του, όποτε ζητηθεύ από την Τπηρεςύα ό τουσ εκπροςώπουσ 

τησ.  

(3) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να φυλϊςςει επύ τόπου του ϋργου ϋνα τουλϊχιςτον αντύγραφο των 

ςυμβατικών τευχών και των τυχόν τροποποιόςεών τουσ, των μελετών που ο ύδιοσ ςυνϋταξε, 

καθώσ και τησ αλληλογραφύασ του ϋργου.  Η Τπηρεςύα θα δικαιούται να ϋχει πρόςβαςη ςτα 
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ανωτϋρω κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ ό κατϊ τισ ώρεσ λειτουργύασ του εργοταξύου, 

εφόςον αυτϋσ υπερβαύνουν τισ κατϊ τα ανωτϋρω εργϊςιμεσ. 

(4) Εφόςον υποπύπτει ςτην αντύληψη ενόσ εκ των ςυμβαλλομϋνων μερών ςφϊλμα ό ελϊττωμα 

τεχνικόσ φύςησ ςε οποιοδόποτε ϋγγραφο, ςχϋδιο, μελϋτη κτλ., που προορύζεται για χρόςη 

κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, το υπόψη μϋροσ θα ενημερώςει ϊμεςα το ϊλλο μϋροσ ςχετικϊ. 

 

1.9. ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΣΗ ΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΙΦΕΙΨΝ Η ΟΔΗΓΙΨΝ 

(1) Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 137 του Ν.4412/16, με τισ κατωτϋρω διευκρινύςεισ: 

(2) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ειδοποιόςει εγγρϊφωσ την Τπηρεςύα οποτεδόποτε διαφαύνεται 

περύπτωςη καθυςτϋρηςησ ό, με οποιοδόποτε τρόπο, παρακώλυςησ των εργαςιών, ςε 

περύπτωςη κατϊ την οπούα κϊποιο ςχϋδιο, οδηγύα κτλ. που βρύςκεται ςτο αρχεύο, δεν 

παραςχεθεύ ςε αυτόν από την Τπηρεςύα ό τουσ τυχόν υμβούλουσ τησ μϋςα ςε εύλογη διορύα.  

Η ϋγγραφη ειδοπούηςη θα περιϋχει λεπτομϋρειεσ του περιεχομϋνου του απαιτούμενου 

ςχεδύου, οδηγύασ κτλ., λεπτομερό αιτιολόγηςη του ςκοπού που αυτό θα εξυπηρετόςει, καθώσ 

και τησ διορύασ που αυτό θα πρϋπει να τεθεύ ςτη διϊθεςη του Αναδόχου, και λεπτομϋρειεσ τησ 

φύςησ και τησ ϋκταςησ των προβλημϊτων που τυχόν θα δημιουργηθούν εϊν το ζητούμενο 

ϋγγραφο, οδηγύα κτλ. δεν εκδοθεύ ϋγκαιρα. 

(3) Αν η Τπηρεςύα καταςτεύ υπερόμερη ςτην ϋκδοςη του κατϊ τα ανωτϋρω αιτηθϋντοσ εγγρϊφου, 

οδηγύασ κτλ. και ο Ανϊδοχοσ υποςτεύ αποδεδειγμϋνα καθυςτϋρηςη ό αυξημϋνο κόςτοσ κατϊ 

την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων ωσ ϊμεςο αποτϋλεςμα τησ υπόψη 

υπερημερύασ τησ Τπηρεςύασ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ενημερώςει εγγρϊφωσ την Τπηρεςύα 

ςχετικϊ και θα δικαιούται ςύμφωνα με το Άρθρο 17.1 τησ παρούςασ: 

i. Να υποβϊλει πλόρωσ αιτιολογημϋνη αύτηςη παρϊταςησ των προθεςμιών, 

εφόςον παραβιαςτεύ ό υπϊρχει κύνδυνοσ παραβύαςησ τμηματικόσ ό ςυνολικόσ 

προθεςμύασ του ϋργου (κατϊ το Άρθρο 8.2 τησ παρούςασ) και  

ii. Να υποβϊλει πλόρωσ αιτιολογημϋνη αύτηςη για την καταβολό ςε αυτόν 

αποζημύωςησ μόνο για τισ θετικϋσ του ζημύεσ. 

 

1.10. ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΕΓΓΡΑΥΨΝ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΣΕ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ διατηρεύ τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικϊ δικαιώματα 

των εγγρϊφων, ςχεδύων, μελετών, λογιςμικού, εφαρμογών λογιςμικού κτλ, που ςυντϊχθηκαν 

από αυτόν ό για λογαριαςμό του με δικό του δαπϊνη.  Με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο 

Ανϊδοχοσ θεωρεύται ότι παραχωρεύ ςτον ΚτΕ και τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ του το δωρεϊν 

ανϋκκλητο δικαύωμα τησ χρόςησ των υπόψη εγγρϊφων, ςχεδύων, μελετών, λογιςμικού, 

εφαρμογών λογιςμικού κτλ., ςυμπεριλαμβανομϋνου και του δικαιώματοσ τροποποιόςεων, 

βελτιώςεων κτλ. αυτών, καθώσ και του δικαιώματοσ χρόςησ των υπόψη τροποποιημϋνων 

ό/και βελτιωμϋνων εκδόςεων για τισ ανϊγκεσ του ϋργου καθ΄ όλη τη διϊρκεια τησ ωφϋλιμησ ό 

τησ πραγματικόσ ζωόσ του ϋργου. 

(2) Η κυριότητα των προγραμμϊτων Η/Τ και λογιςμικού εμπορύου που τυχόν θα 

χρηςιμοποιηθούν από τον Ανϊδοχο παραμϋνει ςε αυτόν, όμωσ ο ΚτΕ ϋχει το δικαύωμα να τα 

χρηςιμοποιεύ χωρύσ καμύα επιβϊρυνςη και χωρύσ κανϋνα περιοριςμό κατϊ τη διϊρκεια και για 

τισ ανϊγκεσ τησ ςύμβαςησ. 
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(3) Εϊν τα κατϊ τα ανωτϋρω ϋγγραφα, ςχϋδια, μελϋτεσ,  εφαρμογϋσ προγραμμϊτων Η/Τ κτλ. 

ευρύςκονται ςτην κατοχό του Αναδόχου, θα παραδοθούν ςτον ΚτΕ κατϊ την με οποιοδόποτε 

τρόπο λόξη ό λύςη τησ ςύμβαςησ.  ε περύπτωςη αρχεύων με ςτοιχεύα ςε ηλεκτρονικό μορφό, 

ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυνοδεύςει την παρϊδοςό τουσ με ϋγγραφη τεκμηρύωςό τουσ και 

με οδηγύεσ για την ανϊκτηςη / διαχεύριςό τουσ. 

 

1.11. ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΕΓΓΡΑΥΨΝ ΣΟΤ ΚΣΕ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 

Ο ΚτΕ διατηρεύ τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικϊ δικαιώματα των ΣεΠρο, 

των τεχνικών ό ϊλλων μελετών, των εγχειριδύων ποιότητασ, των  ςχεδύων κτλ. που ςυντϊχθηκαν από 

αυτόν ό για λογαριαςμό του.  Ο Ανϊδοχοσ θα ϋχει το δικαύωμα, με μϋριμνα και δαπϊνη του, να 

χρηςιμοποιόςει και να παρϊγει αντύγραφα των υπόψη εγγρϊφων για τισ ανϊγκεσ τησ ςύμβαςησ. Σα 

υπόψη ϋγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ό χρηςιμοποιηθούν, κατϊ οποιοδόποτε τρόπο, 

από τρύτα πρόςωπα πϋραν του Αναδόχου και των υπεργολϊβων του, παρϊ μόνο για τισ ανϊγκεσ του 

ϋργου και με την ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ Τπηρεςύασ. 

 

1.12. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να θϋςει υπόψη τησ Τπηρεςύασ όλα τα ςτοιχεύα που θα του ζητηθούν 

εκϊςτοτε, ακόμα και τα θεωρούμενα ωσ εμπιςτευτικϊ (κοςτολογικϊ κτλ.), που εύλογα θα 

επιτρϋψουν ςτην Τπηρεςύα να διαπιςτώςει τη ςυμμόρφωςη του Αναδόχου με τισ ςυμβατικϋσ 

του υποχρεώςεισ. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μην γνωςτοποιόςει προσ τρύτουσ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ τύπου, γραπτού ό/και 

ηλεκτρονικού) οποιαδόποτε ϋγγραφα ό/και πληροφορύεσ, που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του 

κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του, χωρύσ προηγούμενη 

ϋγγραφη ϊδεια του ΚτΕ. 

 

1.13. ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΜΕ ΣΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΣΗΡΗΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΨΝ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει τη ςυμβατικό υποχρϋωςη να τηρεύ το ςύνολο των κανόνων του 

εςωτερικού δικαύου, την κοινοτικό νομοθεςύα, καθώσ και τη διεθνό νομοθεςύα, που ϋχει 

καταςτεύ εςωτερικό δύκαιο. Η κατϊ τα προηγούμενα ςυμβατικό υποχρϋωςη του Αναδόχου 

αναφϋρεται ςτουσ κανόνεσ δικαύου που διϋπουν τισ πρϊξεισ ό παραλεύψεισ εκπλόρωςησ των 

ςυμβατικών του υποχρεώςεων ό πρϊξεισ ό παραλεύψεισ που ϋγιναν κατϊ την εκπλόρωςη των 

υποχρεώςεών του αυτών και βρύςκονται ςε ςυνϊφεια με αυτϋσ.  Επιπροςθϋτωσ, ο Ανϊδοχοσ 

αναλαμβϊνει τη ςυμβατικό υποχρϋωςη να τηρεύ τουσ κανόνεσ δικαύου τησ εςωτερικόσ 

νομοθεςύασ ϊλλων κρατών, εφόςον οι τελευταύοι διϋπουν πρϊξεισ ό παραλεύψεισ εκπλόρωςησ 

των ςυμβατικών του υποχρεώςεων ό πρϊξεισ ό παραλεύψεισ που ϋγιναν κατϊ την εκπλόρωςη 

των υποχρεώςεών του αυτών και βρύςκονται ςε ςυνϊφεια με αυτϋσ. 

(2) Επύςησ ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να ανακοινώνει αμϋςωσ ςτην Τπηρεςύα το 

περιεχόμενο όλων των δικογρϊφων ό ϊλλων δημοςύων ό ιδιωτικών εγγρϊφων, που του 

κοινοποιούνται και αναφϋρονται ςτην εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων.  Η 

υποχρϋωςό του αυτό καλύπτει και ϋγγραφα που εκδόθηκαν από αρχϋσ τησ αλλοδαπόσ. 
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(3) Ο Ανϊδοχοσ,  ωσ υπεύθυνοσ για την τόρηςη των Νόμων, των Αςτυνομικών και λοιπών 

διατϊξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρύσ αμϋλεια ςτη Διευθύνουςα 

Τπηρεςύα τισ ςχετικϋσ διαταγϋσ και εντολϋσ των διαφόρων Αρχών ςχετικϊ με υποδεικνυόμενα 

μϋτρα ελϋγχου και αςφαλεύασ κτλ., που απευθύνονται ό κοινοποιούνται ςε αυτόν κατϊ τη 

διϊρκεια τησ ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ. 

(4) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην ϋκδοςη με μϋριμνα, ευθύνη και δαπϊνεσ του, κϊθε ϊδειασ που 

προβλϋπεται από τουσ ανωτϋρω Νόμουσ, Διατϊγματα κτλ., που απαιτεύται για την εκτϋλεςη 

των εργαςιών του. 

 

1.14. ΕΤΘΤΝΗ ΜΕΛΨΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

Η ευθύνη μελών Κοινοπραξύασ διϋπεται από τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 140 του Ν.4412/16. 

1.15. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 165 και 166 του Ν.4412/16.  

1.16. ΕΓΦΨΡΗΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ – ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Η εκχώρηςη του ϋργου ό/και των δικαιωμϊτων που απορρϋουν από τη ύμβαςη διϋπεται από τισ 

διατϊξεισ του Άρθρου 164 του Ν.4412/16.  

 

1.17. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΕΔΙΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1.17.1. Γνώςη ςυνθηκών καταςκευόσ 

(1) Η ςυμμετοχό ςτη δημοπραςύα με την υποβολό προςφορϊσ αποτελεύ αμϊχητο τεκμόριο, ότι οι 

διαγωνιζόμενοι ϋχουν επιςκεφθεύ και ελϋγξει την φύςη και την τοποθεςύα του ϋργου, ϋχουν 

πλόρη γνώςη των γενικών και τοπικών ςυνθηκών καταςκευόσ αυτού και ϋχουν ςυμπεριλϊβει 

ςτην οικονομικό προςφορϊ τουσ οτιδόποτε ςχετικό με τη φύςη του γηπϋδου των 

εγκαταςτϊςεων κυρύωσ ςε ότι αφορϊ: 

-την περιοχό του ϋργου, 

-τισ κϊθε φύςησ πηγϋσ λόψησ υλικών, 

-θϋςεισ προςωρινόσ ό οριςτικόσ απόθεςησ προώόντων εκςκαφόσ, 

-τισ μεταφορϋσ, διϊθεςη, διαχεύριςη και αποθόκευςη υλικών, 

-τη δυνατότητα εξαςφϊλιςησ εργατοτεχνικού προςωπικού, νερού, ηλεκτρικού 

ρεύματοσ και οδών προςπϋλαςησ, 

-τισ ςυνόθωσ επικρατούςεσ μετεωρολογικϋσ ςυνθόκεσ, 

-τη διακύμανςη τησ ςτϊθμησ των υδϊτων των ποταμών, χειμϊρρων, παλύρροιασ ό 

παρόμοιεσ φυςικϋσ ςυνθόκεσ ςτον τόπο των ϋργων,  

-τη διαμόρφωςη του εδϊφουσ (υψομετρικϊ, κτλ.) και την κατϊςταςη των 

εδαφικών ςυνθηκών, τισ ιδιομορφύεσ και τη φύςη του εδϊφουσ ςτο 

διατιθϋμενο για την καταςκευό των ϋργων γόπεδο, 

-το εύδοσ, την ποιότητα και την ποςότητα των κατϊλληλων εκμεταλλεύςιμων 

υλικών, που βρύςκονται ςτην περιοχό, 
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-το εύδοσ και τα μϋςα (μηχανόματα, υλικϊ και υπηρεςύεσ), τα οπούα θα απαιτηθούν 

πριν από την ϋναρξη και κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών,  

-τουσ τρόπουσ προςπϋλαςησ και τα προβλόματα κυκλοφορύασ, 

-τισ δυςχϋρειεσ που εύναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργαςύεσ που θα 

εκτελούνται ταυτόχρονα ςτην περιοχό του ϋργου από τον ΚτΕ ό από ϊλλουσ 

εργολόπτεσ,  

-τισ δυςχϋρειεσ που θα προκύψουν από τισ λειτουργούςεσ εγκαταςτϊςεισ του ΚτΕ 

και των οπούων η λειτουργύα δεν πρϋπει να διακόπτεται ό να  παρενοχλεύται 

και τϋλοσ, 

-ϊλλα θϋματα, τα οπούα μπορεύ καθ' οιονδόποτε τρόπο να επηρεϊςουν τισ 

εργαςύεσ, την πρόοδο, ό το κόςτοσ αυτών ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τησ 

ύμβαςησ. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ αποδϋχεται ότι ϋχει μελετόςει, με ςκοπό τη ςυμμόρφωςό του, το ιςχύον θεςμικό 

πλαύςιο, την ΣεΠε και τα ςχϋδια δημοπρϊτηςησ, τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ για την υπόψη 

περιοχό και τισ ςυνθόκεσ του ϋργου, τα τυχόν διατιθϋμενα ςτοιχεύα και πληροφορύεσ από τισ 

Σοπικϋσ Αρχϋσ, Δημόςιεσ Επιχειρόςεισ και Οργανιςμούσ, καθώσ και τα λοιπϊ ςυμβατικϊ 

ςτοιχεύα τησ εργολαβύασ που ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο φϊκελο τησ δημοπραςύασ και 

αποτελούν μαζύ με τη διακόρυξη τη βϊςη τησ προςφορϊσ του, καθώσ και ότι αποδϋχεται και 

ανεπιφύλακτα αναλαμβϊνει να εκτελϋςει όλεσ τισ υποχρεώςεισ του, που απορρϋουν από τισ 

ανωτϋρω ςυνθόκεσ και όρουσ. 

(3) Ο ανϊδοχοσ ϋλαβε γνώςη των Αποφϊςεων Έγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων του ϋργου και 

ότι δεςμεύεται ςτην τόρηςό τουσ ςτα ςημεύα που τον αφορούν. 

(4) Σονύζεται ότι τα ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ υφιςτϊμενεσ ςυνθόκεσ, όπωσ π.χ., ποιότητα 

υπεδϊφουσ, αποτελϋςματα κϊθε φύςησ ερευνών, ςτοιχεύα κϊθε φύςησ παρατηρόςεων κτλ., 

που ϋγιναν ό γύνονται από την Τπηρεςύα ό από ϊλλουσ, τύθενται ςτη διϊθεςη των 

διαγωνιζόμενων για ενημϋρωςό τουσ και μόνο. Σα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι ενδεικτικϊ και δεν 

δεςμεύουν ςυμβατικϊ την Τπηρεςύα, αλλϊ μπορούν να χρηςιμεύςουν ωσ βοόθημα για τη 

ςύνταξη των προςφορών. Αφόνεται πϊντωσ ςτην κρύςη των διαγωνιζομϋνων να 

αξιολογόςουν τα ςτοιχεύα αυτϊ ό και να προβούν με δικό τουσ ευθύνη, φροντύδα και δαπϊνη 

ςε οποιεςδόποτε ςυμπληρωματικϋσ ϋρευνεσ ό παρατηρόςεισ για επαλόθευςη, επϋκταςη ό/και 

ακριβϋςτερο καθοριςμό των ςτοιχεύων που τουσ διατϋθηκαν. Ο Ανϊδοχοσ με την προςφορϊ 

του θεωρεύται ότι ϋχει πλόρωσ ενημερωθεύ για τισ επιτόπιεσ ςυνθόκεσ ςύμφωνα με το παρόν 

Άρθρο. 

(5) Παρϊλειψη του Αναδόχου προσ ενημϋρωςό του με κϊθε δυνατό πληροφορύα που αφορϊ ςτουσ 

όρουσ τησ ςύμβαςησ, δεν τον απαλλϊςςει από την ευθύνη για την πλόρη ςυμμόρφωςό του 

προσ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και δεν προκύπτει για τον Ανϊδοχο κανϋνα δικαύωμα 

οικονομικόσ ό ϊλλησ φύςησ ό/και παρϊταςησ προθεςμύασ εξ αιτύασ αυτού του λόγου. 

1.17.2. Εγκαταςτϊςεισ Επιχειρόςεων και Οργανιςμών Κοινόσ Ωφελεύασ (ΟΚΩ) 

(1) Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ϋχει υπόψη του, ότι ενδϋχεται ςτην περιοχό του ϋργου να υφύςτανται 

εναϋριεσ ό υπόγειεσ εγκαταςτϊςεισ ΟΚΩ, οι οπούεσ πρϋπει να μετατοπιςτούν από τουσ κυρύουσ 

των. 
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(2) Με τισ εργαςύεσ αυτϋσ ουδεμύα οικονομικό ό τεχνικό ανϊμιξη θα ϋχει ο Ανϊδοχοσ, υποχρεούται 

όμωσ να διευκολύνει χωρύσ προφϊςεισ την εκτϋλεςη των ωσ ϊνω εργαςιών, χωρύσ να 

δικαιούται εξ αιτύασ αυτού του λόγου ιδιαύτερη αποζημύωςη λόγω καθυςτϋρηςησ ό 

δυςχερειών που τυχόν παρουςιϊζονται ςτισ εργαςύεσ που εκτελούνται από αυτόν, Παρϊ 

μόνον τησ από τον Νόμο παρϊταςησ προθεςμύασ εκτϋλεςησ του ϋργου. 

(3) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, ύςτερα από ϋρευνα που θα διεξϊγει ςτα γραφεύα των αρμοδύων 

ΟΚΩ, να αναζητόςει ςτοιχεύα για τουσ υφιςτϊμενουσ, ςτην περιοχό των ϋργων, αγωγούσ 

ύδρευςησ και αποχϋτευςησ κτλ., οι οπούοι εμπλϋκονται με το ϋργο. Η επαλόθευςη και 

ςυμπλόρωςη των ςτοιχεύων αυτών αποτελεύ ευθύνη του Αναδόχου. Αμϋςωσ μετϊ την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποχρεούται ςτη λόψη οδηγιών και πληροφοριών από τουσ 

αρμόδιουσ φορεύσ (ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΔΕΤΑ, Υυςικό Αϋριο κτλ.) για τυχόν αγωγούσ ό καλώδια ςτισ 

θϋςεισ των ϋργων, καθώσ και ςτην αποκϊλυψη και ακριβό προςδιοριςμό τούτων πριν από την 

ϋναρξη οποιαςδόποτε εργαςύασ, όπωσ και ςτη μετϋπειτα προςταςύα των προσ αποφυγό 

ζημιών, η αποκατϊςταςη ό η αποζημύωςη των οπούων θα βαρύνει αποκλειςτικϊ τον Ανϊδοχο. 

1.17.3. Τφιςτϊμενεσ Εγκαταςτϊςεισ 

Δεν υπϊρχουν. 

 

1.18. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΜΥΨΝΗΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΤ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ αποδϋχεται, με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ότι το ςυμφωνημϋνο εργολαβικό 

αντϊλλαγμα επαρκεύ για την κϊλυψη των κϊθε φύςησ υποχρεώςεών του που απορρϋουν από 

τη ςύμβαςη. 

(2) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρϋπει, κατϊ την υποβολό τησ Προςφορϊσ τουσ, να ϋχουν ςυνεκτιμόςει 

με επϊρκεια τουσ επιχειρηματικούσ κινδύνουσ και όλεσ τισ ςυνθόκεσ που θα επηρεϊςουν τη 

διαμόρφωςη τησ Προςφορϊσ τουσ, καθώσ και τουσ χρόνουσ που απαιτούνται: 

i για τισ διατυπώςεισ εκτελωνιςμού υλικών, εφοδύων και μηχανημϊτων, που 

τυχόν θα ειςϊγουν από το εξωτερικό. 

ii. για τισ εγκρύςεισ μελετών κτλ. καθώσ και τισ διατυπώςεισ και διαδικαςύεσ 

ϋκδοςησ των κϊθε φύςησ αδειών. 
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ΩΡΘΡΟ 2. Ο ΕΡΓΟΔΟΣΗ (ΚΣΕ) 

2.1. ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΦΨΡΨΝ 

(1) Ο ΚτΕ υποχρεούται, με την εγκατϊςταςη του Αναδόχου, να του παραδώςει  τα απαραύτητα 

για την εκτϋλεςη των ϋργων γόπεδα, ελεύθερα από κϊθε δϋςμευςη, όπωσ αυτϊ ορύζονται ςε 

ςχετικό ςχϋδιο δημοπρϊτηςησ.  

(2) Ο ΚτΕ ουδεμύα υποχρϋωςη αναλαμβϊνει για να απαλλοτριώςει ό και παραχωρόςει χώρουσ για 

ύδρυςη λατομεύων, για δανειοληψύα, για απόθεςη, για εγκαταςτϊςεισ εργοταξύων ςε ϊλλη 

θϋςη πϋρα από αυτό του ςχετικού ςχεδύου κτλ. Οι χώροι αυτού θα πρϋπει να εξευρεθούν και 

ενοικιαςτούν ό/και αγοραςθούν από τον Ανϊδοχο με αποκλειςτικό του μϋριμνα και δαπϊνη. 

 

2.2. ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΟΤ ΚΣΕ 

Ο ΚτΕ εύναι υπεύθυνοσ να διαςφαλύςει ότι το προςωπικό του, οι ςυνεργϊτεσ του, οι τυχόν 

ύμβουλού του και οι τυχόν λοιπού εργολόπτεσ που εργϊζονται για λογαριαςμό του ςτο εργοτϊξιο: 

(1) υνεργϊζονται με τον Ανϊδοχο ςτα πλαύςια τησ εκπλόρωςησ των υποχρεώςεών του  

(2) υμπεριφϋρονται κατϊ τρόπο που προςόκει με τα όςα απαιτούνται από τον Ανϊδοχο ςτα 

πλαύςια των όςων αναφϋρονται ςτη παρούςα Τ.  

 

2.3. ΑΞΙΨΕΙ ΣΟΤ ΚΣΕ 

(1) Η ειδοπούηςη θα κατατύθεται το ςυντομότερο δυνατό από το χρόνο κατϊ τον οπούο υπϋπεςε 

ςτην αντύληψη του ΚτΕ το γεγονόσ ό οι περιςτϊςεισ που ςτοιχειοθετούν την αξύωςό του και 

μϋςα ςτισ εκϊςτοτε προθεςμύεσ που τυχόν ορύζονται ςτην παρούςα και ςτισ ιςχύουςεσ 

διατϊξεισ του Άρθρου 1.5 τησ παρούςασ. την ειδοπούηςη θα καθορύζεται και η προθεςμύα 

μϋςα ςτην οπούα πρϋπει να καταβληθούν τα οφειλόμενα. 

(2) ε περύπτωςη μη εμπρόθεςμησ καταβολόσ των οφειλομϋνων από τον Ανϊδοχο, οι ςχετικϋσ 

δαπϊνεσ θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερύασ. ε περύπτωςη που παρϋλθει 

τρύμηνο χωρύσ η καταβολό να ϋχει ςυντελεςθεύ, ο ΚτΕ ϋχει το δικαύωμα: 

-να ςυμψηφύςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερημερύασ) με επόμενη 

καταβολό προσ τον Ανϊδοχο, αν υπϊρχει, εύτε 

-να εκπϋςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερημερύασ) από τισ οποιαςδόποτε 

φύςησ εγγυόςεισ του Αναδόχου που ϋχει ςτα χϋρια του, εύτε 

-να αναζητόςει το οφειλόμενο ποςό (με τουσ τόκουσ υπερημερύασ) με τισ νόμιμεσ 

διαδικαςύεσ εύςπραξησ οφειλόσ προσ το Δημόςιο. 

Οι τόκοι υπερημερύασ θα υπολογύζονται από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ προσ τον Ανϊδοχο 

των οφειλομϋνων ποςών. 
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ΩΡΘΡΟ 3. H ΕΠΙΒΛΕΧΗ 

3.1. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ ΣΗ ΕΠΙΒΛΕΧΗ 

(1) Η Τπηρεςύα διοικεύ, παρακολουθεύ και επιβλϋπει το ϋργο και εκπροςωπεύται από το προςωπικό 

επύβλεψησ του ϋργου, το οπούο διευθύνει ο Προώςτϊμενοσ τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ. Ο 

Ανϊδοχοσ υπόκειται ςτον ϋλεγχο τησ Τπηρεςύασ και οφεύλει να επιτρϋπει ελεύθερα την εύςοδο 

ςτουσ επιβλϋποντεσ και ςε όλουσ τουσ εντεταλμϋνουσ για την επύβλεψη του ϋργου υπαλλόλουσ 

τησ Τπηρεςύασ, όπωσ επύςησ και ςτουσ ςυμβούλουσ, που τυχόν θα χρηςιμοποιόςει η Τπηρεςύα για 

να τη ςυνδρϊμει και ςε  όποιον ϊλλο η Τπηρεςύα αποφαςύςει να δώςει ςχετικό ϋγκριςη. 

(2) Η Τπηρεςύα μϋςα ςε δϋκα (10) ημϋρεσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ύμβαςησ θα 

κοινοποιόςει με ϋγγραφό τησ προσ τον Ανϊδοχο τον μηχανικό ό τουσ μηχανικούσ, οι οπούοι θα 

αςκούν τα καθόκοντα των Επιβλεπόντων, ςύμφωνα με το Άρθρο 136 του Ν.4412/16.  

(3) Σο γεγονόσ ότι η Τπηρεςύα επιβλϋπει το ϋργο δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από οποιαδόποτε 

ευθύνη που προκύπτει από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και τουσ ιςχύοντεσ νόμουσ.  

(4) Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 136 του Ν.4412/16 

 

3.2. ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΠΙΒΛΕΧΗ 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να ςυμμορφώνεται προσ τισ προφορικϋσ ό ϋγγραφεσ εντολϋσ τησ 

Τπηρεςύασ που δύνονται για την κανονικό και ϋντεχνη εκτϋλεςη του ϋργου. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν τα 

οριζόμενα ςτην παρ.1,3 και 4 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16.  

 

3.3. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ 

Ο ΚτΕ διατηρεύ το δικαύωμα τησ αντικατϊςταςησ του προςωπικού τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ ό τησ 

Προώςταμϋνησ Αρχόσ οποτεδόποτε και για οποιοδόποτε αιτύα, χωρύσ εκ του λόγου τούτου να 

θεωρεύται ότι προςβϊλλεται ϋννομο ςυμφϋρον του Αναδόχου ό να ςτοιχειοθετεύται δικαύωμα ςτον 

Ανϊδοχο να αξιώςει αποζημύωςη ό παρϊταςη προθεςμιών. 
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ΩΡΘΡΟ 4. Ο ΑΝΑΔΟΦΟ 

4.1. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

4.1.1. Επαλόθευςη ςτοιχεύων που χορηγούνται 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, μετϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, αλλϊ και όλοι οι διαγωνιζόμενοι 

κατϊ τη φϊςη του διαγωνιςμού εφόςον το κρύνουν αναγκαύο, να επαληθεύςει όλα τα ςτη διϊθεςό 

τουσ ςτοιχεύα από την Τπηρεςύα και να εκτελϋςει και τυχόν ςυμπληρωματικϋσ ϋρευνεσ και μελϋτεσ, 

προκειμϋνου να οριςτικοποιηθούν τα καταςκευαςτικϊ ςχϋδια των ϋργων.  

(2) Η επαλόθευςη των διατιθεμϋνων ςτοιχεύων με επύ τόπου μετρόςεισ υπϊγεται ςτην κατηγορύα των 

ειδικών υποχρεώςεων του Αναδόχου, για τισ οπούεσ δεν προβλϋπεται καταβολό αμοιβόσ ςτον 

Ανϊδοχο. χετικϊ με την αποτύπωςη τησ μορφόσ του φυςικού εδϊφουσ ιςχύουν τα αναφερόμενα 

ςτα Άρθρο 7.2 τησ παρούςασ. 

 

4.1.2. Καταςκευό του ϋργου 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταςκευϊςει το ϋργο ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Ν.4412/16.  

(2) Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να εκτελϋςει τα διϊφορα ϋργα ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ τϋχνησ και 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρούςασ και τα ςχϋδια τησ οριςτικόσ μελϋτησ - μελϋτησ 

εφαρμογόσ, που θα υποβϊλει και θα εγκριθεύ από την Τπηρεςύα. Ο Ανϊδοχοσ διατηρεύ την πλόρη 

ευθύνη για την καλό εκτϋλεςη των εργαςιών (βλ. και Άρθρο 14.2 τησ παρούςασ). 

 

4.1.3. Τποχρεώςεισ του Αναδόχου που απορρϋουν από τη ςυγχρηματοδότηςη του ϋργου από την Ε.Ε., 

ςύμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) αριθ. 

821/2014, που αφορούν ςτο ΕΠΑ 2014-2020.  

(1) τισ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου ςυμπεριλαμβϊνεται ακόμα, ϊνευ ιδιαύτερησ 

αμοιβόσ, και η ϊμεςη και απροφϊςιςτη ςυμμόρφωςη του Αναδόχου: 

i. τα πορύςματα ποιοτικού ελϋγχου που τυχόν θα διενεργηθεύ από ανεξϊρτητο 

φορϋα ό ύμβουλο του Δημοςύου, ςτα πλαύςια τόρηςησ των όρων 

ςυγχρηματοδότηςησ του ϋργου από την Ε.Ε.  

ii. τισ υποδεύξεισ και οδηγύεσ τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ που ςυγχρηματοδοτεύ το 

ϋργο και επιβλϋπει την τόρηςη τον όρων ςυγχρηματοδότηςησ του ϋργου από 

την Ε.Ε, και ιδύωσ ςε εκεύνεσ που αφορούν ςε δρϊςεισ και μϋτρα δημοςιότητασ. 
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(2) ε κατϊλληλα ςημεύα, και ςε εμφανεύσ θϋςεισ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, με δικϊ του ϋξοδα, να 

τοποθετόςει πινακύδεσ, οι οπούεσ θα ςυμμορφώνονται με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ περύ 

δημοςιότητασ των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από την ΕΕ.  

Ο Δικαιούχοσ υποχρεούται να αναρτϊ διαφημιςτικό πινακύδα ςτο εργοτϊξιο εφόςον: 

- Η ςυνολικό δημόςια ςυνειςφορϊ υπερβαύνει τα 500.000 ευρώ 

- Η πρϊξη ςυνύςταται ςτη χρηματοδότηςη ϋργων υποδομόσ ό καταςκευόσ 

Η πινακύδα περιλαμβϊνει:   

- Σο ϋμβλημα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, ςύμφωνα με τα πρότυπα γραφικόσ 

παρουςύαςησ που ορύζονται ςτο Παρϊρτημα Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 

ςηματοδότηςησ του Κοινοτικού Πλαιςύου τόριξησ.  

-  Αναφορϊ ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη 

- Αναφορϊ ολογρϊφωσ ςτο οικεύο Σαμεύο 

- Επιλεγμϋνο μόνυμα από τη ΔΑ , το οπούο προβϊλλει την προςτιθϋμενη αξύα τησ 

κοινοτικόσ παρϋμβαςησ 

 Όλεσ οι παραπϊνω πληροφορύεσ πρϋπει να καταλαμβϊνουν τουλϊχιςτον το 25% τησ 

πινακύδασ. Σο υπόδειγμα τησ διαφημιςτικόσ πινακύδασ που αναρτϊται ςτο εργοτϊξιο 

παρατύθεται ςτο Κεφϊλαιο ΙΙΙ του Οδηγού Δημοςιότητασ του Κοινοτικού Πλαιςύου τόριξησ. 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ πρϊξησ, η πινακύδα αντικαθύςταται από τη μόνιμη επεξηγηματικό 

πινακύδα. 

 

4.2. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται για παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ του ϋργου, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ 

του Άρθρου 302 του Ν.4412/16. Σο ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ χωρύσ ΥΠΑ. 

 

 

4.3. ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΨΠΟ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

ύμφωνα με όςα ορύζονται ςτο Άρθρο 139 του Ν.4412/16, ςχετικϊ με το προςωπικό του Αναδόχου, 

ιςχύουν και τα ακόλουθα: 

(1) Σο βραδύτερο ςε τριϊντα  (30) ημερολογιακϋσ μϋρεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

καταςκευόσ του ϋργου, θα αναλϊβει τα καθόκοντϊ του ο προώςτϊμενοσ του εργοταξιακού 

γραφεύου για λογαριαςμό του Αναδόχου. Ο προώςτϊμενοσ του εργοταξιακού γραφεύου θα 

εύναι Διπλωματούχοσ Μηχανικόσ Ανωτϊτησ χολόσ με δεκαετό εμπειρύα ςτην καταςκευό και 

διούκηςη αναλόγου μεγϋθουσ και κατηγορύασ ϋργων. 

(2) Για την ϋγκριςη του ανωτϋρω προτεινόμενου προώςτϊμενου του εργοταξιακού γραφεύου, ο 

Ανϊδοχοσ, μαζύ με το οργανόγραμμα τησ παραγρϊφου 6.6 τησ παρούςασ, θα υποβϊλει ςτην 

Τπηρεςύα όλεσ τισ πληροφορύεσ, πιςτοποιητικϊ και λοιπϊ λεπτομερό ςτοιχεύα, που θα 

αφορούν ςτα προςόντα και ςτην εμπειρύα του. Η Τπηρεςύα μπορεύ, κατϊ την απόλυτη κρύςη 

τησ, να μην δώςει την ϋγκριςό τησ για τον προτεινόμενο, ςε περύπτωςη κατϊ την οπούα 
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θεωρόςει ότι αυτόσ δεν ϋχει τα απαραύτητα προςόντα και πεύρα ό δεν εύναι κατϊλληλοσ για 

την ανωτϋρω θϋςη. Ο προώςτϊμενοσ του εργοταξιακού γραφεύου οφεύλει να ομιλεύ, διαβϊζει 

και γρϊφει ϊριςτα την Ελληνικό  γλώςςα. ε αντύθετη περύπτωςη θα υπϊρχει μόνιμα ειδικόσ 

τεχνικόσ διερμηνϋασ. 

(3) Ο προώςτϊμενοσ του εργοταξιακού γραφεύου θα εύναι αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ για το 

υπόψη ϋργο και η απουςύα του από το εργοτϊξιο θα εύναι αιτιολογημϋνη και θα οφεύλεται 

μόνο ςε λόγουσ που ϋχουν να κϊνουν με εκτόσ εργοταξύου απαςχόληςη που αφορϊ ςτο 

υπόψη ϋργο. Όταν ο προώςτϊμενοσ του εργοταξιακού γραφεύου απουςιϊζει, ωσ ανωτϋρω, θα 

υπϊρχει ςτο εργοτϊξιο ο αναπληρωτόσ του που θα ϋχει εγκριθεύ από την Τπηρεςύα. 

(4) Ο προώςτϊμενοσ του εργοταξιακού γραφεύου θα εύναι πλόρωσ εξουςιοδοτημϋνοσ με 

ςυμβολαιογραφικό πληρεξούςιο να εκπροςωπεύ τον Ανϊδοχο ςε όλα τα θϋματα του 

εργοταξύου, περιλαμβανομϋνησ τησ παραλαβόσ των εντολών, ειδοποιόςεων, οδηγιών ό 

παρατηρόςεων τησ Τπηρεςύασ επύ τόπου του ϋργου και τησ υπογραφόσ κϊθε εγγρϊφου και 

ςτοιχεύου που η υπογραφό του προβλϋπεται επύ τόπου του ϋργου (παραλαβϋσ, επιμετρόςεισ, 

ημερολόγια κτλ). 

(5) Ο προώςτϊμενοσ του εργοταξιακού γραφεύου εύναι αρμόδιοσ για την ϋγκαιρη, ϋντεχνη, ϊρτια 

και αςφαλό εκτϋλεςη των εργαςιών και για τη λόψη και εφαρμογό των απαιτούμενων 

μϋτρων προςταςύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων ςτο ϋργο, καθώσ και κϊθε τρύτου. Γι 

αυτό ο προώςτϊμενοσ του εργοταξιακού γραφεύου πρϋπει να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα 

υπεύθυνη δόλωςη, με την οπούα να αποδϋχεται το διοριςμό του και τισ ευθύνεσ του. Ομούωσ 

και ο αναπληρωτόσ του. 

(6) Η Τπηρεςύα δύναται κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ να ανακαλϋςει  ϋγγραφα την ϋγκριςό τησ 

για τον οριςμό του προώςτϊμενου του εργοταξιακού γραφεύου ό του αναπληρωτό του, οπότε 

ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να τουσ απομακρύνει και να τουσ αντικαταςτόςει με ϊλλουσ, των 

οπούων ο διοριςμόσ θα υπόκειται ςτην ϋγγραφη ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ.  

(7) Ρητϊ καθορύζεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψη προςώπων του Αναδόχου ςε καμύα περύπτωςη 

δεν απαλλϊςςει τον τελευταύο από τισ ευθύνεσ και τισ υποχρεώςεισ του, ο δε Ανϊδοχοσ 

παραμϋνει πϊντοτε αποκλειςτικϊ και εξ ολοκλόρου υπεύθυνοσ απϋναντι ςτην Τπηρεςύα. 

 

 

4.4.     ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ, ΣΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΒΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕ 

ΣΡΙΣΟΤ 

(1) Γενικϊ ιςχύουν τα οριζόμενα ςτη παρ.13 και παρ.14  του Άρθρου 138 του Ν.4412/16. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διευκολύνει την εκτϋλεςη εργαςιών από την Τπηρεςύα, ό από ϊλλουσ 

εργολόπτεσ που χρηςιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου ςε εργαςύεσ παρϊπλευρων χώρων, που 

δεν περιλαμβϊνονται ςτη ςύμβαςη του, ενώ πρϋπει να ςυνεργαςτεύ, κατϊ το δυνατόν, με τουσ τυχόν 

αναδόχουσ των ϋργων για την τϊχιςτη αποτύπωςη και παραλαβό τησ παρούςασ κατϊςταςησ των 

ϋργων ωσ ϋχουν.   

(3) Ενδεικτικϊ, αναφϋρονται ωσ μϋτρα διευκόλυνςησ, η εξαςφϊλιςη διελεύςεων (οχημϊτων / 

μηχανημϊτων / προςωπικού / υλικών) ϊλλων εργοληπτών, η ρύθμιςη τησ ςειρϊσ των εργαςιών του 

ώςτε να ςυντονύζονται με τισ εργαςύεσ από την παρουςύα ϊλλων εργοληπτών ςτουσ χώρουσ 

εκτϋλεςησ των εργαςιών ό/και από την εγκατϊςταςη εξοπλιςμού του ΚτΕ ό ϊλλων. Κατϊ τον ύδιο 
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τρόπο θα πρϋπει να ςυμπεριφϋρεται και με τα ςυνεργεύα ό τουσ εργολόπτεσ των Εταιρειών και 

Οργανιςμών Κοινόσ Ωφϋλειασ, που τυχόν θα εργϊζονται ςτα εργοτϊξια ό τισ παρυφϋσ του ϋργου. 

(4) Κϊθε διαφωνύα ό κϊθε διαφορϊ μεταξύ του Αναδόχου και ϊλλων εργοληπτών, που 

χρηςιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου ςε εργαςύεσ παραπλεύρων χώρων θα διευθετηθεύ 

κατ’αρχόν με την μεςολϊβηςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, με ςκοπό την απρόςκοπτη ςυνϋχιςη των 

εργαςιών. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ςυμμορφωθεύ με την απόφαςη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ και ςε 

περύπτωςη που διαφωνεύ μπορεύ να αςκόςει κϊθε νόμιμο δικαύωμϊ του, χωρύσ η ϊςκηςη αυτό να 

αναςτεύλει την εκτϋλεςη του ϋργου.   

 

4.5. ΩΔΕΙΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΕΙ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην ϋκδοςη ό εξαςφϊλιςη, με μϋριμνα, ευθύνη και δαπϊνεσ του, των 

κϊθε εύδουσ αδειών ό υποχρεωτικών παραςτατικών ςτοιχεύων που προβλϋπονται από τη 

νομοθεςύα ό αλλού και που εύναι απαραύτητεσ προώποθϋςεισ  για την εκτϋλεςη των κϊθε εύδουσ 

εργαςιών. Προσ τούτο ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να υποβϊλλει το ςχετικό αύτημϊ του ςτην, κατϊ 

περύπτωςη, αρμόδια Τπηρεςύα του ΚτΕ ό αλλού. Παρϊλληλα οφεύλει να κοινοποιεύ το αύτημϊ του 

(με αντύγραφα όλων των ςυναφών δικαιολογητικών) ςτην Επύβλεψη. Η υποχρϋωςη αυτό ιςχύει 

και για τισ περιπτώςεισ αδειών ό υποχρεώςεων χρηματοοικονομικόσ φύςησ. 

(2) Ο ΚτΕ ουδεμύα υποχρϋωςη αναλαμβϊνει για να παρϊςχει ςτον Ανϊδοχο τισ απαιτούμενεσ 

διοικητικϋσ ϊδειεσ για τη διενϋργεια των πρϊξεων εκπλόρωςησ των ςυμβατικών του 

υποχρεώςεων. 

(3) Όςον αφορϊ ϊδειεσ που μπορούν να εκδοθούν κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αρμόδιασ διοικητικόσ 

αρχόσ, ο Ανϊδοχοσ εξακολουθεύ να φϋρει αποκλειςτικϊ τον κύνδυνο μη ϋκδοςόσ τουσ. Κατ' 

εξαύρεςη, ο ΚτΕ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τον ςυνδρϊμει, εφόςον ςυντρϋχουν οι 

ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

-Ο νόμοσ καταλεύπει ςτον ΚτΕ τη διακριτικό ευχϋρεια να παρϊςχει τη ςυνδρομό 

αυτό ό όχι. 

-Η παροχό τησ ςυνδρομόσ αυτόσ δεν θα ςυνιςτούςε κακό χρόςη τησ διακριτικόσ 

του ευχϋρειασ ό κατϊχρηςη εξουςύασ. 

(4) χετικϊ με την αδειοδότηςη για αδρανό υλικϊ, λατομεύα, δανειοθαλϊμουσ και χώρουσ απόθεςησ, 

ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτο Άρθρο 5.3 τησ παρούςασ. 

(5) Για τη θϋςη τησ Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων ςε λειτουργύα απαιτεύται η ϋκδοςη 

αδειών λειτουργύασ από ςχετικϋσ Τπηρεςύεσ, όπωσ ενδεικτικϊ η Πυροςβεςτικό Τπηρεςύα, το 

Τπουργεύο Βιομηχανύασ,  η ΔΕΗ κτλ. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ςυντϊξει ϋγκαιρα όλα τα απαραύτητα 

ςχϋδια και μελϋτεσ και να προβεύ ςε όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ, ώςτε να μην προκύψει καμύα 

καθυςτϋρηςη για την ϋναρξη λειτουργύασ των εγκαταςτϊςεων. 

(6) Ο ΚτΕ αναλαμβϊνει να προβεύ ςτισ όποιεσ αναγκαύεσ ενϋργειεσ για την ϋκδοςη των αδειών 

διϊθεςησ των παραπροώόντων επεξεργαςύασ (εςχαρύςματα, ϊμμοσ, ιλύσ κτλ.), πριν την περϊτωςη 

των εργαςιών καταςκευόσ του ϋργου. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ςυνδρϊμει τον ΚτΕ παρϋχοντασ τισ 

απαραύτητα ςχϋδια και πληροφορύεσ (ποςότητα και χαρακτηριςτικϊ των παραπροώόντων 

επεξεργαςύασ κτλ.).   
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ΑΡΘΡΟ 5. ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

5.1. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

5.1.1. Προςωρινϋσ εγκαταςτϊςεισ 

(1) Όλεσ οι απαιτούμενεσ προςωρινϋσ εγκαταςτϊςεισ (υπόςτεγα αποθόκευςησ, θϊλαμοι διαμονόσ, 

εργαςτόρια, γραφεύα κτλ.), για την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ εργολαβύασ, θα ανεγερθούν με 

μϋριμνα, δαπϊνη και ευθύνη του Αναδόχου, ςτισ περιοχϋσ που υποδεικνύονται ςτα χϋδια 

Δημοπρϊτηςησ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, να προβεύ ϋγκαιρα ςτην κατϊληψη και διευθϋτηςη των 

εργοταξιακών χώρων, ειδοποιώντασ γι' αυτό την Τπηρεςύα, η οπούα θα εκδώςει και ςχετικό ϋγκριςη. 

(2) Αν οι ςυνθόκεσ του ϋργου ό ο κύνδυνοσ ζημιών ς' αυτό, δεν επιτρϋπουν, κατϊ την απόλυτη κρύςη 

τησ Τπηρεςύασ, την απόθεςη υλικών ςτουσ χώρουσ αποθόκευςησ, τότε θα αποτύθενται μόνον τα υλικϊ 

εργαςύασ μιασ ημϋρασ, χωρύσ να προκύπτει δικαύωμα του Αναδόχου για αποζημύωςη, λόγω πρόςθετων 

ό πλϊγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώςεων κτλ., γιατύ θεωρεύται ότι όλεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται 

ςτισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ του. 

(3) Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται καμύασ αποζημύωςησ ό παρϊταςησ προθεςμύασ περϊτωςησ του ϋργου 

λόγω τυχόν ανεπϊρκειασ των χώρων εργοταξύων ό από οποιαδόποτε ϊλλη ςχετικό αιτύα, διότι, κατϊ 

την υποβολό τησ προςφορϊσ του, δηλώνεται ςαφώσ ότι ο Ανϊδοχοσ ϋλαβε γνώςη των τοπικών 

ςυνθηκών. 

(4) Ο Ανϊδοχοσ, με δικό του μϋριμνα και δαπϊνη, θα διαρρυθμύςει κατϊλληλα τον (τουσ) εργοταξιακό 

(ουσ) χώρο (ουσ), που θα περιλαμβϊνει (ουν) όλεσ τισ εγκαταςτϊςεισ που απαιτούνται για την 

καταςκευό του ϋργου, όπωσ επύςησ και τισ προςπελϊςεισ προσ τουσ χώρουσ αυτούσ, χωρύσ να 

εμποδύζει τη λειτουργύα λοιπών  εγκαταςτϊςεων του ΚτΕ κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών. Όλεσ οι 

ωσ ϊνω εγκαταςτϊςεισ θα πληρούν τισ απαιτόςεισ των ςυμβατικών τευχών και τισ τυχόν κατϊ 

περύπτωςη εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ. 

(5) Όλοι οι χώροι υγιεινόσ θα ςχεδιαςτούν και καταςκευαςτούν ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ 

Τπηρεςύασ. Όλεσ οι εγκαταςτϊςεισ (υδραυλικϋσ, ηλεκτρολογικϋσ, λοιπϋσ) θα ςχεδιαςτούν, 

καταςκευαςθούν και λειτουργούν ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ που διϋπουν τισ υπόψη 

εγκαταςτϊςεισ και ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ. 

(6) Σα ϋξοδα λειτουργύασ και ςυντόρηςησ όλων των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων εύτε πρόκειται για 

χώρουσ του Αναδόχου εύτε πρόκειται για χώρουσ τησ αποκλειςτικόσ χρόςησ τησ Τπηρεςύασ, βαρύνουν 

τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ και εύναι υπεύθυνοσ για τη λειτουργύα και ςυντόρηςό τουσ ςύμφωνα με τισ 

ιςχύουςεσ διατϊξεισ τησ δημόςιασ τϊξησ, αςφϊλειασ και υγιεινόσ. 

5.1.2. Καθαριςμόσ εργοταξύων, καταςκευών και εγκαταςτϊςεων 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται με δαπϊνη του και πριν από την παρϊδοςη προσ χρόςη κϊθε τμόματοσ 

ϋργου, καθώσ και μετϊ την περϊτωςη ολόκληρου του ϋργου, να αφαιρϋςει και απομακρύνει από τουσ 

περύ το επύμαχο τμόμα του ϋργου χώρουσ και γενικϊ από τα εργοτϊξια, κϊθε προςωρινό καταςκευό ό 

εγκατϊςταςη που απαιτόθηκε, τα απορρύμματα, εργαλεύα και ικριώματα, μηχανόματα, πλεονϊζοντα 

υλικϊ χρόςιμα ό ϊχρηςτα, προςωρινϋσ εγκαταςτϊςεισ μηχανημϊτων κτλ., να ϊρει κϊθε βοηθητικό 

ϋργο κτλ., το οπούο θα υποδειχθεύ από την Τπηρεςύα ωσ ϊχρηςτο ό επιζόμιο για τη μετϋπειτα 

λειτουργύα του ϋργου ό τμόματοσ αυτού, να ιςοπεδώςει τουσ χώρουσ ςτουσ οπούουσ αυτϊ εύχαν 

αποτεθεύ ό εγκαταςταθεύ και να παραδώςει τελεύωσ καθαρϋσ/ούσ τόςο τισ καταςκευϋσ όςο και τουσ 
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χώρουσ γύρω από το εργοτϊξιο και γενικϊ να μεριμνόςει για οτιδόποτε ϊλλο ςχετικό απαιτεύται για 

την παρϊδοςη του ϋργου ώςτε να λειτουργόςει εύρυθμα, κατϊ τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. 

(2) Επύςησ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προβαύνει, από τη ςτιγμό που εξϋλιπε ο λόγοσ, κατϊ την κρύςη 

τησ Τπηρεςύασ, και ςτην ϊρςη (καθαύρεςη, αποκόμιςη κτλ.) κϊθε προςτατευτικόσ καταςκευόσ που 

καταςκευϊςτηκε  για την εκτϋλεςη του ϋργου (εργαςιών και παραγωγόσ υλικών) και που επιβλόθηκε 

από οποιοδόποτε λόγο, για την αποφυγό κϊθε φύςησ ζημιών, φθορών, ατυχημϊτων κτλ. ςε 

ιδιοκτηςύεσ, οικοδομϋσ, δϋνδρα, αγρούσ, καλλιεργόςιμεσ εκτϊςεισ, κοινωφελεύσ εγκαταςτϊςεισ και 

κϊθε φύςησ ϋργα, καθώσ και απομϊκρυνςη των εργοταξύων. 

(3) Εϊν μϋςα ςε δϋκα (10) ημϋρεσ από την ϋγγραφη υπόμνηςη εκ μϋρουσ τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ 

δεν προβεύ ο Ανϊδοχοσ ςτην ϋναρξη και, μϋςα ςε εύλογη προθεςμύα, περϊτωςη  των ανωτϋρω 

εργαςιών, αυτϋσ εκτελούνται ςε βϊροσ του Αναδόχου και εκπύπτει η δαπϊνη που ϋγινε από την πρώτη 

επόμενη πληρωμό ό την εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ ό κατϊ οποιοδόποτε ϊλλο τρόπο ςύμφωνα με τισ 

κεύμενεσ διατϊξεισ, πϋρα από τη μη ϋκδοςη βεβαύωςησ εμπρόθεςμησ εκτϋλεςησ του ϋργου ό τμόματοσ 

αυτού εξ αιτύασ αυτού του λόγου. 

 

5.2. ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ - ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, με δικό του ευθύνη, μϋριμνα και δαπϊνη, να εξαςφαλύςει τα δικαιώματα 

για προςωρινϋσ ό/και ειδικϋσ προςβϊςεισ ςτα εργοτϊξια, για εκτϊςεισ, εγκαταςτϊςεισ, και κϊθε 

φύςησ υποδομϋσ εύτε ςτα εργοτϊξια εύτε εκτόσ αυτών, εύτε να μιςθώςει ό/και να καταςκευϊςει τισ 

υπόψη υποδομϋσ, εφόςον απαιτεύται, για την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων. 

Οποιεςδόποτε δαπϊνεσ ςε αδειοδοτόςεισ, αγορϋσ, ενοικιϊςεισ, υλικϊ, μηχανόματα, εξοπλιςμό και 

εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτϋρω ςκοπό θα βαρύνουν αποκλειςτικϊ τον Ανϊδοχο και 

θα εύναι ανοιγμϋνεσ ςτισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ του. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ ϋχει το δικαύωμα να χρηςιμοποιεύ υφιςτϊμενεσ οδούσ για την προςπϋλαςη, με τη ρητό 

υποχρϋωςη ότι τα μηχανόματα και τα λοιπϊ μεταφορικϊ μϋςα που θα κινούνται ςε δημόςιεσ οδούσ 

δεν θα υπερβαύνουν τα ανώτατα όρια διαςτϊςεων και βαρών που προβλϋπονται από τισ ιςχύουςεσ 

διατϊξεισ, για να αποφεύγονται εμπόδια ςτην ομαλό κυκλοφορύα και κύνδυνοι ατυχημϊτων και 

βλϊβεσ ςτισ οδούσ. Οποιεςδόποτε ϊλλεσ πρόςθετεσ προςπελϊςεισ χρειαςθούν για το Έργο, θα 

καταςκευαςθούν και θα ςυντηρηθούν με ευθύνη και δαπϊνη του Αναδόχου.  

(3) Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να παύρνει όλα τα κατϊλληλα μϋτρα για να προλϊβει κϊθε βλϊβη ςε γϋφυρεσ, 

λοιπϊ τεχνικϊ ϋργα και δρόμουσ κϊθε φύςησ, που εξυπηρετούν την περιοχό, από τη χρόςη τουσ ωσ 

οδών μεταφορϊσ για τισ ανϊγκεσ του. Ειδικότερα θα πρϋπει να λαμβϊνει υπόψη περιοριςμούσ ςτα 

κυκλοφορούντα φορτύα, όταν επιλϋγει τισ οδούσ μεταφορϊσ και τα μεταφορικϊ μϋςα, με ςκοπό να 

αποφύγει κϊθε ζημιϊ ό αςυνόθη φθορϊ των υπόψη υποδομών, ακόμα και χωματόδρομων. 

(4) Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για να λϊβει, με μϋριμνα και δαπϊνη του, κϊθε αναγκαύο μϋτρο 

προφύλαξησ ό ενύςχυςησ οδικών τμημϊτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών ϋργων ό χωματόδρομων, 

ανεξϊρτητα αν αυτό το μϋτρο προδιαγρϊφεται ειδικϊ ό όχι ςτα επιμϋρουσ ςυμβατικϊ τεύχη. ε 

περύπτωςη που προκληθούν αςυνόθεισ φθορϋσ ό βλϊβεσ ςτο οδικό δύκτυο, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται 

ςε αποκατϊςταςό τουσ.  

(5) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εξαςφαλύςει μόνιμη, ςυνεχό και ελεύθερη προςπϋλαςη προσ και από 

τισ θϋςεισ καταςκευόσ του ϋργου κατϊ τη διϊρκεια των καταςκευαςτικών περιόδων (εκχιονιςμόσ, 

αποκατϊςταςη καταπτώςεων, διαβρώςεων κτλ).  Οποιεςδόποτε δαπϊνεσ ςε μηχανόματα, εξοπλιςμό 
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και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτϋρω ςκοπό θα βαρύνουν αποκλειςτικϊ τον Ανϊδοχο 

και θα εύναι ανοιγμϋνεσ ςτισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ του. 

(6) Οι τυχόν απαιτούμενεσ εργαςύεσ καταςκευόσ εκτροπών ό παρακϊμψεων τησ κυκλοφορύασ καθώσ 

και οι εργαςύεσ ςόμανςησ και εξοπλιςμού αυτών για την καταςκευό του ϋργου, ςε κϊθε φϊςη 

εκτϋλεςησ αυτού, θα γύνονται με βϊςη μελϋτη, ςύμφωνα με το χρονοδιϊγραμμα και τισ ιςχύουςεσ 

προδιαγραφϋσ κατϊ τη ςτιγμό τησ εκπόνηςησ τησ μελϋτησ. Η ςχετικό μελϋτη θα ςυντϊςςεται από τον 

Ανϊδοχο χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό και θα εγκρύνεται από την Τπηρεςύα. Οι κϊθε εύδουσ απαιτούμενεσ, 

εργαςύεσ εξαςφϊλιςησ τησ κυκλοφορύασ δεν πληρώνονται ιδιαύτερα, εκτόσ εϊν ορύζεται διαφορετικϊ 

ςτα ςυμβατικϊ τεύχη. 

(7) Για τισ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ απαγορεύεται η χρόςη υποβαθμιςμϋνων υλικών, όπωσ, πχ. 

ςιδηρϊ βαρϋλια, κορδϋλεσ, πρόχειρεσ πινακύδεσ, πρόχειροι μεταλλικού οριοδεύκτεσ, ςκαλωςιϋσ, κτλ, 

επιτρεπόμενων τούτων μόνο για εντελώσ προςωρινόσ και ελαχύςτησ χρονικόσ διϊρκειασ επεύγουςεσ 

τοπικϋσ ρυθμύςεισ. 

(8) Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προβαύνει ςτην ϊμεςη επικϊλυψη με αςφαλτόμιγμα των τομών του 

οδοςτρώματοσ που γύνονται από αυτόν ςε οποιεςδόποτε υπϊρχουςεσ αςφαλτοςτρωμϋνεσ οδούσ με 

ςυνεχιζόμενη κυκλοφορύα, για την αποφυγό ατυχημϊτων και τον περιοριςμό, ςτα ελϊχιςτα δυνατϊ 

χρονικϊ όρια, των δυςκολιών οι οπούεσ προκαλούνται ςτην κυκλοφορύα, λόγω τησ εκτϋλεςησ των 

ϋργων. Ανϊλογεσ απαιτόςεισ ιςχύουν για ϊμεςη κϊλυψη τομών ςε μη αςφαλτοςτρωμϋνεσ οδούσ που 

εξυπηρετούν την κυκλοφορύα. 

(9) Ουδεμύα εργαςύα εκςκαφών γενικϊ ό αχρόςτευςη οδού ό τμόματοσ διατομόσ οδού, ό ερεύςματοσ, 

ό πεζοδρομύου ό ϊλλησ πρόςβαςησ επιτρϋπεται, πριν εγκριθεύ αρμοδύωσ  και ολοκληρωθεύ πλόρωσ η 

καταςκευό από τον Ανϊδοχο προςωρινόσ διϊβαςησ τροχοφόρων ό πεζών. ε περύπτωςη που 

εκτελούνται καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ πϊνω από οδούσ, πεζοδρόμια και λοιπϋσ προςβϊςεισ, ςτισ 

οπούεσ δεν ϋχει διακοπεύ η κυκλοφορύα κατϊ τη διϊρκεια τησ καταςκευόσ, θα πρϋπει να 

εξαςφαλύζονται χαρακτηριςτικϊ ελεύθερου χώρου και να υπϊρχει προςτατευτικό ςκεπό, η οπούα να 

αποκλεύει την περύπτωςη πτώςησ εργαλεύων, υλικών τησ καταςκευόσ κτλ. επύ τησ κυκλοφορούμενησ 

πρόςβαςησ. Η καταςκευό τησ ωσ ϊνω προςτατευτικόσ ςκεπόσ ανόκει ςτην κατηγορύα των εργαςιών 

για τισ οπούεσ δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη αμοιβό του Αναδόχου. Κατϊ ςυνϋπεια την εργαςύα αυτό θα 

πρϋπει ο Ανϊδοχοσ να την περιλϊβει, κατϊ ανηγμϋνο τρόπο, ςτην προςφορϊ του. 

(10) Φωρύσ ςτο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοπούηςη των όρων 

αυτού του Άρθρου, η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να ςυμπληρώνει ενϋργειεσ του Αναδόχου, αν 

τούτο απαιτεύται, ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του. Η Τπηρεςύα μπορεύ να αςκόςει το δικαύωμα αυτό 

όταν ο Ανϊδοχοσ αμελόςει ό αποδειχθεύ ανύκανοσ να ικανοποιόςει τισ απαιτόςεισ αυτού του ϊρθρου.  

Πϋραν του καταλογιςμού των ςχετικών δαπανών για την περύπτωςη εκτϋλεςησ εργαςιών / 

ενεργειών από την Τπηρεςύα, η μη ικανοπούηςη των όρων του παρόντοσ ϊρθρου ςυνιςτϊ 

αντιςυμβατικό ςυμπεριφορϊ του Αναδόχου και επιςύρει την εφαρμογό ςυμβατικών κυρώςεων, μύα 

από τισ οπούεσ εύναι η επιβολό προςτύμου(ων). 

(11) Όλοι οι προαναφερθϋντεσ όροι του παρόντοσ Άρθρου ιςχύουν για όλουσ τουσ χώρουσ / περιοχϋσ, 

ςτισ οπούεσ ο Ανϊδοχοσ θα επιτελϋςει κϊποια δραςτηριότητα. Σϋτοιοι χώροι / περιοχϋσ μπορεύ να 

εύναι λατομεύα, δανειοθϊλαμοι, χώροι απόθεςησ, εγκαταςτϊςεισ προκαταςκευόσ τμημϊτων του ϋργου 

κτλ.  
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5.3. ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ, ΛΑΣΟΜΕΙΑ, ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΦΨΡΟΙ ΑΠΟΘΕΗ 

5.3.1. Γενικϊ 

(1) Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτην παρ.10 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16. 

(2) Οι πηγϋσ λόψησ υλικών πρϋπει να εύναι νομύμωσ λειτουργούντα λατομεύα ό κατϊλληλα υλικϊ από 

περύςςεια ϊλλου καταςκευαςμϋνου ϋργου, για τα οπούα πρϋπει να υπϊρχει ϊδεια από την Τπηρεςύα. 

Για τον ςκοπό αυτό, ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλει τισ προτϊςεισ του, λαμβϊνοντασ υπόψη τα 

προδιαγραφόμενα ςτη Μελϋτη Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων. Ο ΚτΕ δεν ϋχει υποχρϋωςη να 

εξαςφαλύςει για τον Ανϊδοχο χώρουσ λόψησ υλικών.  

(3) Πριν χρηςιμοποιηθεύ οποιαδόποτε πηγό υλικών, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να φροντύςει, με 

δαπϊνεσ του, για την εξϋταςη του υλικού από εγκεκριμϋνο εργαςτόριο προσ διαπύςτωςη τησ 

καταλληλότητϊσ του. 

(4) ε περύπτωςη που τα υλικϊ από τισ πηγϋσ που αναφϋρονται ανωτϋρω δεν επαρκούν ό 

αποδεικνύονται ακατϊλληλα, τότε ο Ανϊδοχοσ θα φροντύςει να βρει νϋεσ πηγϋσ υλικών, που θα 

εγκρύνει η Τπηρεςύα. 

(5) ημειώνεται εδώ ςαν διευκρύνιςη ότι οι τιμϋσ προςφορϊσ του Αναδόχου περιλαμβϊνουν κατϊ 

ανηγμϋνο τρόπο, όλεσ τισ δαπϊνεσ που προώποθϋτει η εφαρμογό του παρόντοσ ϊρθρου.  

 

5.3.2. Φώροι Απόθεςησ 

(1) Η απόθεςη των περιςςευμϊτων κατϊλληλων προώόντων ορυγμϊτων, των τυχόν ακατϊλληλων 

προώόντων ορυγμϊτων για την καταςκευό επιχωμϊτων και των ϊχρηςτων προώόντων κϊθε εύδουσ, 

που θα χρηςιμοποιηθούν για την αποκατϊςταςη των χώρων επϋμβαςησ, θα απομακρύνονται και θα 

διαςτρώνονται με μϋριμνα και δαπϊνεσ του Αναδόχου ςε χώρουσ, που θα εγκρύνει η Τπηρεςύα.  

(2) Ο Ανϊδοχοσ, χωρύσ καμύα επύ πλϋον αποζημύωςη, υποχρεούται, πϋρα από τη μεταφορϊ ςε 

οποιαδόποτε απόςταςη και τη διϊςτρωςη των προώόντων ςτουσ χώρουσ απόθεςησ, να εξαςφαλύςει 

τη ςταθεροπούηςη τουσ με τα απαραύτητα ϋργα υποδομόσ και με κατϊλληλη ςυμπύκνωςη, ώςτε οι 

επιφϊνειεσ που θα προκύψουν να εύναι βατϋσ ςε οχόματα και αξιοποιόςιμεσ. Προκειμϋνου να 

ολοκληρωθούν τα «ϋργα αποκατϊςταςησ» που περιλαμβϊνονται ςτουσ εγκεκριμϋνουσ όρουσ τησ 

περιβαλλοντικόσ μελϋτησ, θα πρϋπει να απομϋνουν μόνον οι παρακϊτω εργαςύεσ: 

-Οι επιφανειακϋσ ειδικϋσ χωματουργικϋσ διαμορφώςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τυχόν 

προβλεπόμενα τεχνικϊ ϋργα 

-Οι οποιεςδόποτε εκςκαφϋσ θεμελύων  

-Η διϊςτρωςη επιφανειακού ςτρώματοσ κηποχώματοσ και η φύτευςό του  

-Η καταςκευό οδοςτρωμϊτων (αςφαλτικών, από ςκυρόδεμα, αναςφϊλτωτων), 

πλακοςτρώςεων κτλ. 

-Συχόν ϊλλεσ ειδικϋσ καταςκευϋσ που δεν ανόκουν ςτισ γενικϋσ χωματουργικϋσ 

διαμορφώςεισ και τα ςχετικϊ τεχνικϊ ϋργα ςταθεροπούηςησ αυτών 

(3) Οι ανωτϋρω δαπϊνεσ θεωρούνται ότι περιλαμβϊνονται, κατϊ ανηγμϋνο τρόπο, ςτισ τιμϋσ τησ 

προςφορϊσ του Αναδόχου. Γι' αυτό γύνεται επιτακτικό η ανϊγκη αναγνώριςησ των ειδικών ςυνθηκών 

του ϋργου από όλουσ τουσ διαγωνιζόμενουσ κατϊ το ςτϊδιο των προςφορών.  
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5.4. ΠΑΡΟΦΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ, ΣΗΛΕΥΨΝΟΤ ΚΑΙ ΝΕΡΟΤ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ με δικό του ευθύνη, φροντύδα και δαπϊνη, θα εξαςφαλύςει την ηλεκτροδότηςη του 

εργοταξύου του. Ο Ανϊδοχοσ παρϊλληλα θα φροντύςει να ϋχει ςτο εργοτϊξιό του τισ κατϊλληλεσ 

βοηθητικϋσ εγκαταςτϊςεισ, για προςωρινό παροχό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, εύτε για την περύπτωςη 

καθυςτϋρηςησ των αναγκαύων εργαςιών για την εξαςφϊλιςη τησ ενϋργειασ από το εθνικό δύκτυο, εύτε 

για τισ περιπτώςεισ που το δύκτυο υποςτεύ βλϊβη ό υπϊρξουν διακοπϋσ ςτην παροχό ενϋργειασ κατϊ 

τη διϊρκεια τησ καταςκευόσ των ϋργων. Οι βοηθητικϋσ εγκαταςτϊςεισ θα καλύπτουν τουλϊχιςτον τον 

ηλεκτροφωτιςμό αςφαλεύασ, τα τυχόν ςυςτόματα αςφϊλειασ καθώσ. 

(2) ε περύπτωςη που η διατιθϋμενη ηλεκτρικό ιςχύσ του ΚτΕ επαρκεύ, εύναι δυνατό η χορόγηςη 

ηλεκτρικόσ ιςχύοσ από τον ΚτΕ ςτον Ανϊδοχο μετϊ από ςχετικό αύτηςη του. Για τον ςκοπό αυτό με 

δαπϊνεσ του ο Ανϊδοχοσ θα καταςκευϊςει τισ ςχετικϋσ εγκαταςτϊςεισ ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ 

Τπηρεςύασ και θα τοποθετόςει μετρητό τησ ϋγκριςησ τησ Τπηρεςύασ. Η ηλεκτροδότηςη θα γύνει μετϊ 

από προςκόμιςη υπεύθυνησ δόλωςησ εγκαταςτϊτου και την ευθύνη για τισ εγκαταςτϊςεισ θα φϋρει ο 

Ανϊδοχοσ. Ο Ανϊδοχοσ θα χρεώνεται για την παρεχόμενη ιςχύ και ενϋργεια  με βϊςη τουσ 

λογαριαςμούσ ΔΕΗ προσ τον ΚτΕ.  

(3) Ανϊλογα με το μϋγεθοσ των φορτύων και τον ελϊχιςτο αναγκαύο χρόνο ςυνεχούσ παροχόσ 

ηλεκτρικού ρεύματοσ, μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν ωσ βοηθητικϋσ εγκαταςτϊςεισ εφεδρικϊ 

ςυςτόματα παραγωγόσ (ηλεκτροπαραγωγϊ ζεύγη, γεννότριεσ) ό αποθόκευςησ και απόδοςησ 

ηλεκτρικού ρεύματοσ (ςυςςωρευτϋσ, ςύςτημα αδιϊλειπτησ παροχόσ ηλεκτρικού ρεύματοσ - UPS). Σα 

υπόψη ςυςτόματα μπορεύ να εύναι τύπου "STAND BY" εφόςον οι ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ ϋχουν 

δυνατότητα λειτουργύασ για το χρονικό διϊςτημα ενεργοπούηςησ του ςυςτόματοσ "STAND BY", 

αλλιώσ θα πρϋπει να εξαςφαλιςθούν ςυςτόματα τύπου "ON LINE". 

(4) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προβεύ ςε όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ και να καταβϊλλει όλεσ τισ 

ςχετικϋσ δαπϊνεσ για την εγκατϊςταςη των κατϊλληλων υποςταθμών και την καταςκευό των 

απαραύτητων δικτύων για τη μεταφορϊ και διανομό του ηλεκτρικού ρεύματοσ, από τα ςημεύα 

παροχόσ ςτα ςημεύα κατανϊλωςησ του ϋργου. 

(5) Όλεσ οι δαπϊνεσ που αφορούν ςτισ υποχρεώςεισ του παρόντοσ Άρθρου, δεν θα πληρωθούν  

ιδιαιτϋρωσ, και θα πρϋπει να ϋχουν ςυνυπολογιςθεύ ανηγμϋνα ςτισ τιμϋσ προςφορϊσ του Αναδόχου. 

 

5.5. ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτισ εργοταξιακϋσ θϋςεισ και ςτισ θϋςεισ που εκτελούνται οι εργαςύεσ, να 

προβαύνει ςτην τοποθϋτηςη των γενικϊ απαιτούμενων, ανϊλογα με τη φύςη των ϋργων, ςημϊτων και 

πινακύδων αςφαλεύασ, προειδοποιητικών, ρυθμιςτικών, πληροφοριακών και να επιμελεύται τησ 

ςυντόρηςησ αυτών. τισ επικύνδυνεσ για την κυκλοφορύα θϋςεισ θα τοποθετούνται υποχρεωτικϊ 

περύφραξη, ιδιαύτερη ςόμανςη, αυτόματα ςόματα που θα αναβοςβόνουν (FLASH LIGHTS) και 

κατϊλληλεσ διατϊξεισ αςφαλεύασ, λαμβανομϋνου υπόψη του Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ, όπωσ 

ιςχύει. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ ευθύνεται ποινικϊ και αςτικϊ για κϊθε ατύχημα που οφεύλεται ςτη μη λόψη των 

απαραύτητων μϋτρων αςφαλεύασ. 
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5.6. ΥΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να φυλϊςςει τουσ εργοταξιακούσ χώρουσ από ϊτομα μη ϋχοντα εργαςύα 

ό μη διαπιςτευμϋνα ό μη δικαιούμενα για οποιοδόποτε λόγο να ευρύςκονται ςτουσ χώρουσ που 

εκτελούνται ϋργα. Για το ςκοπό αυτό, θα χρηςιμοποιούνται, όπου παρύςταται ανϊγκη, φύλακεσ 

υπϊλληλοι του Αναδόχου γενικϊ ςε όλα τα εργοτϊξια του ϋργου κατϊ την ημϋρα και τη νύχτα. Σα 

ανωτϋρω μϋτρα θα λαμβϊνονται με ευθύνη και δαπϊνη του Αναδόχου. 

(2) O Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να μεριμνόςει για τη φύλαξη υλικών, εργαλεύων, μηχανημϊτων κτλ, 

τα οπούα ανόκουν ςε αυτόν, ό ςε τρύτουσ και βρύςκεται ςτον χώρο του εργοταξύου και να λαμβϊνει 

όλα τα ενδεικνυόμενα μϋτρα αςφαλεύασ καθώσ επύςησ να διαθϋτει και το κατϊλληλο για τον ςκοπό 

αυτό προςωπικό (φύλακεσ ημϋρασ, νυκτοφύλακεσ κτλ.). 

(3) ε περύπτωςη απώλειασ, φθορϊσ, βλϊβησ, καταςτροφόσ υλικού μηχανόματοσ κτλ., που ανόκει ςε 

αυτόν, ό ςε τρύτουσ, ο Ανϊδοχοσ εύναι απόλυτα υπεύθυνοσ για κϊθε αποζημύωςη και αποκατϊςταςό 

του, χωρύσ να δικαιούται να προβϊλλει οποιαδόποτε δικαιολογύα για τη ζημιϊ, ούτε να προβϊλλει 

αξύωςη για αποζημύωςό του.  
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ΑΡΘΡΟ 6. ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

6.1. ΠΡΟΛΗΧΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ 

(1) Αν δεν ορύζεται διαφορετικϊ ςτη ςύμβαςη, ο Ανϊδοχοσ θα εύναι υπεύθυνοσ για την εξεύρεςη, 

πρόςληψη και κινητοπούηςη ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ όλου του προςωπικού που απαιτεύται 

για την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, εργατοτεχνικού, επιςτημονικού ό ϊλλου, 

ημεδαπού ό αλλοδαπού, καθώσ και για την παροχό ςε αυτό των μϋςων, εργαλεύων κτλ. για την 

ϊςκηςη των καθηκόντων του.  χετικϊ ιςχύουν τα οριζόμενα ςτισ παρ.5 και παρ.8 του Άρθρου 138 

του Ν.4412/16. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει ελληνικό ό αλλοδαπό προςωπικό, ςύμφωνα με την 

ιςχύουςα νομοθεςύα. Σο αλλοδαπό προςωπικό του Αναδόχου πρϋπει να εφοδιαςτεύ με ςχετικό ϊδεια 

παραμονόσ και εργαςύασ ςτην Ελλϊδα, με ευθύνη, μϋριμνα και δαπϊνη του Αναδόχου και ςύμφωνα με 

την εκϊςτοτε ιςχύουςα εργατικό και λοιπό νομοθεςύα. 

 

6.2. ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτη παρ.7 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16. 

 

6.3. ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτην παρ.7 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16. 

 

6.4. ΨΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ – ΤΠΕΡΨΡΙΑΚΗ, ΝΤΦΣΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΙΑ – ΑΡΓΙΕ ΚΑΙ ΕΟΡΣΕ 

(1) Σο ωρϊριο εργαςύασ θα εύναι αυτό που εκϊςτοτε ορύζεται από τισ διατϊξεισ του Τπουργεύου 

Εργαςύασ για τισ εκτελούμενεσ κατϊ περύπτωςη εργαςύεσ. 

(2) Ενώ κατ’ αρχό θα πρϋπει να αποφεύγεται, ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ και προκειμϋνου να 

αντιμετωπιςτούν ϋκτακτα περιςτατικϊ που ςχετύζονται με την προςταςύα ζωόσ ό περιουςύασ ό 

αςφϊλειασ των ϋργων ό για να καταςτεύ δυνατό η τόρηςη του χρονοδιαγρϊμματοσ, επιτρϋπεται η 

εκτϋλεςη υπερωριακόσ ό νυκτερινόσ εργαςύασ και εργαςύασ κατϊ τισ αργύεσ και εορτϋσ ςύμφωνα με 

όςα ςχετικϊ ορύζονται από την Ελληνικό νομοθεςύα. ε περύπτωςη εκτϋλεςησ τϋτοιασ εργαςύασ, ο 

Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να ζητόςει πρόςθετη αποζημύωςη. Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ανωτϋρω 

εργαςύασ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εξαςφαλύζει τισ ςχετικϋσ ϊδειεσ  και να τηρεύ όλουσ τουσ 

Νόμουσ και κανονιςμούσ, που αφορούν τϋτοια εργαςύα. Εφόςον καθύςταται αναγκαύα η υπερωριακό 

ό νυκτερινό εργαςύα ό η εκτϋλεςη εργαςύασ κατϊ τισ αργύεσ και εορτϋσ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να 

την εκτελεύ χωρύσ αντύρρηςη, αναλαμβϊνοντασ και όλεσ τισ δαπϊνεσ. ε οποιαδόποτε περύπτωςη 

υπερωριακόσ απαςχόληςησ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ενημερώνει ϋγκαιρα την Τπηρεςύα. 

(3) Ειδικϊ για την υπερωριακό εργαςύα η Τπηρεςύα θα ςυνηγορόςει, εφόςον κρύνεται απαραύτητη και 

δεν υπϊρχει ϊλλη δυνατότητα για εξαςφϊλιςη περιςςοτϋρου προςωπικού, αλλϊ δεν μπορεύ να 

εγγυηθεύ την εξαςφϊλιςη τησ ςχετικόσ ϋγκριςησ από τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ. 

(4) Αν ο Ανϊδοχοσ δεν μπορϋςει να εξαςφαλύςει ϋγκριςη για υπερωριακό εργαςύα, αυτό δεν θα 

αποτελϋςει δικαιολογύα για παρϊταςη των προθεςμιών εκτϋλεςησ του ϋργου. 
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(5) Κατϊ την εκτϋλεςη νυκτερινόσ εργαςύασ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει με δαπϊνη του 

πρόςθετο και ικανοποιητικό φωτιςμό για την αςφϊλεια του προςωπικού του, του κοινού και εν γϋνει 

κϊθε φύςησ κυκλοφορύασ, καθώσ και κατϊλληλα μϋςα, που να επιτρϋπουν την καλό τοποθϋτηςη και 

επιθεώρηςη υλικών και την από κϊθε ϊποψη ορθό εκτϋλεςη των εργαςιών. 

(6) Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λϊβει υπόψη του την ιςχύουςα νομοθεςύα για ηχορύπανςη και ώρεσ 

κοινόσ ηςυχύασ ςτην περιοχό, για τον προγραμματιςμό εκτϋλεςησ του ϋργου.  Κατϊ τισ ώρεσ κοινόσ 

ηςυχύασ και τισ νυκτερινϋσ ώρεσ θα πρϋπει να αποφεύγεται εκτϋλεςη εργαςιών που ηχορυπαύνουν 

την περιοχό και να λαμβϊνονται κατϊλληλα προσ τούτο μϋτρα. 

 

6.5. ΤΠΟΔΟΜΕ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ 

Εκτόσ εϊν ορύζεται διαφορετικϊ ςτη ςύμβαςη, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει ςτο προςωπικό 

του όλεσ τισ διευκολύνςεισ ςε υποδομϋσ που ςχετύζονται με την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του 

υποχρεώςεων και την ϊςκηςη των καθηκόντων του προςωπικού του.  

 

6.6. ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

(1) Σο βραδύτερο ςε τριϊντα (30) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

καταςκευόσ του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να υποβϊλει οριςτικό οργανόγραμμα εργοταξιακού 

προςωπικού που θα τεθεύ υπόψη τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ για ϋλεγχο και αποδοχό ωσ προσ την 

ελϊχιςτη κϊλυψη των υπεύθυνων θϋςεων του εργοταξύου. 

(2) Ειδικότερα ο Ανϊδοχοσ εκτόσ από το διοριςμό του προώςτϊμενου του εργοταξιακού γραφεύου και 

του αναπληρωτό του (Άρθρο 4.3 τησ παρούςασ), υποχρεούται να ςτελεχώςει μόνιμα (και ανϊλογα με 

το εύδοσ των εκτελούμενων εργαςιών) τισ εργοταξιακϋσ του λειτουργύεσ με ειδικευμϋνο και ϋμπειρο 

προςωπικό, αναγκαύο επύ τόπου του ϋργου για την επαρκό καθοδόγηςη, παρακολούθηςη και 

εκτϋλεςη του ϋργου. το ανωτϋρω προςωπικό, από το οπούο θα πρϋπει να καλύπτονται και οι 

αρμοδιότητεσ υπεύθυνου χρονικού προγραμματιςμού και ελϋγχου τησ προόδου του ϋργου, 

υπεύθυνου ποιότητασ ϋργου και υπεύθυνου υγιεινόσ και αςφϊλειασ, θα περιλαμβϊνονται 

απαραύτητα, κατ' ελϊχιςτον οι ακόλουθοι: 

- Ένασ Διπλωματούχοσ Πολιτικόσ Μηχανικόσ, με τριετό τουλϊχιςτον εμπειρύα ςτη 

καταςκευό παρομούων ϋργων . 

- Ένασ Μηχανολόγοσ-Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ, Διπλωματούχοσ Ανωτϊτησ 

χολόσ με διετό τουλϊχιςτον εμπειρύα ςτην παρομούων ϋργων. 

Η ελϊχιςτη υποχρεωτικό ςτελϋχωςη του εργοταξύου κατϊ τη λειτουργύα και ςυντόρηςη του ϋργου 

από τον Ανϊδοχο ορύζεται ςτο Σεύχοσ 3 (ΣΕΠΕΠ).  

(3) Όλα τα ςτελϋχη, τα οπούα θα απαςχοληθούν ςτο Έργο κατϊ την εκτϋλεςη του Έργου, θα 

ςυμπεριληφθούν επωνύμωσ ςτο «Οργανόγραμμα Εργοταξύου» που θα ςυνταχθεύ και θα υποβληθεύ 

από τον Ανϊδοχο ςύμφωνα με τα οριζόμενα παραπϊνω. Σο οργανόγραμμα θα ςυνοδεύεται από τα 

Βιογραφικϊ ημειώματα και από τα Πιςτοποιητικϊ Εμπειρύασ των προαναφερόμενων ςτελεχών. 

(4) Ο Ανϊδοχοσ εύναι εξ ολοκλόρου υπεύθυνοσ για τη λόψη των απαραύτητων μϋτρων ώςτε να 

προληφθεύ οποιαδόποτε αταςθαλύα, παρανομύα, βύαιη διατϊραξη τϊξησ ό κατϊ οποιοδόποτε τρόπο 

ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ εκ μϋρουσ του προςωπικού του και για τη διατόρηςη ομαλών ςυνθηκών και 

την προςταςύα προςώπων και περιουςιών ςτουσ εργοταξιακούσ χώρουσ ό γύρω από αυτούσ. 
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(5) Η Τπηρεςύα δύναται κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ να ζητόςει την απομϊκρυνςη μϋλουσ ό μελών 

του προςωπικού του Αναδόχου από το ϋργο, οπότε ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να τουσ απομακρύνει και 

να τουσ αντικαταςτόςει με ϊλλουσ, των οπούων ο διοριςμόσ θα υπόκειται ςτουσ όρουσ τησ παρούςασ 

παραγρϊφου.  Επύςησ, η Τπηρεςύα μπορεύ να διατϊςςει τη ςτελϋχωςη του εργοταξύου με πρόςθετο 

προςωπικό, όποτε, κατϊ την κρύςη τησ, γύνεται απαραύτητο. 

(6) Ρητϊ καθορύζεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψη προςώπων του Αναδόχου ςε καμύα περύπτωςη δεν 

απαλλϊςςει τον τελευταύο από τισ ευθύνεσ και τισ υποχρεώςεισ του, ο δε Ανϊδοχοσ παραμϋνει 

πϊντοτε αποκλειςτικϊ και εξ ολοκλόρου υπεύθυνοσ απϋναντι ςτην Τπηρεςύα. 
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ΩΡΘΡΟ 7. ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ 

7.1. ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

(1) Εκτόσ εϊν ορύζεται διαφορετικϊςτη ςύμβαςη, ο Ανϊδοχοσ εύναι εξ ολοκλόρου μόνοσ υπεύθυνοσ με 

δικό του δαπϊνη για την επιλογό και παροχό των απαραύτητων εργατικών, υλικών και μηχανημϊτων, 

τη μεταφορϊ τουσ από τισ πηγϋσ προμηθεύασ τουσ, καθώσ και για τη χρηςιμοπούηςη τουσ και την εν 

γϋνει εκτϋλεςη των ϋργων κατϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ, των ςχετικών Προτύπων Σεχνικών 

Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμϋνων ςυμβατικών τευχών και ςχεδύων. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να εκτελϋςει τα διϊφορα ϋργα ςύμφωνα με τα γενικϊ και λεπτομερειακϊ 

ςχϋδια τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτη εφαρμογόσ, που θα ςυντϊξει ο ύδιοσ.  

(3) ε περύπτωςη που, κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ του ϋργου και μϋχρι την οριςτικό παραλαβό 

του, οι εργαςύεσ ό τμόμα τουσ ό τα υλικϊ που χρηςιμοποιούνται ό που χρηςιμοποιόθηκαν για την 

εκτϋλεςη των εργαςιών εύναι, κατϊ την κρύςη τησ Τπηρεςύασ, ελαττωματικϊ, ατελό ό ακατϊλληλα ό 

δεν πληρούν τισ απαιτόςεισ των προδιαγραφών και γενικϊ δεν ςυμφωνούν με εκεύνα που ορύζονται 

ςτη ςύμβαςη, ό ςε περύπτωςη που οποιαδόποτε εργαςύα παρουςιϊζει ελαττώματα τα οπούα δεν 

αποκαθύςτανται από τον Ανϊδοχο τότε εφαρμόζονται οι ςχετικϋσ διατϊξεισ τησ παρ.2 και τησ παρ.3 

του Άρθρου 159 του Ν.4412/16. 

(4) O Εργοδότησ ϋχει το δικαύωμα να διενεργεύ, ανϊ πϊςα ςτιγμό, δειγματοληψύα και ϋλεγχο 

ποιότητασ, διαςτϊςεων κτλ, τόςο των κϊθε φύςησ υλικών και εξοπλιςμού, όςο και των εργαςιών, 

ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. Οι παραπϊνω ϋλεγχοι και δοκιμϋσ δεν 

απαλλϊςςουν τον Ανϊδοχο από την ευθύνη ςαν μοναδικού και εξ ολοκλόρου υπεύθυνου για την 

ποιότητα και το δόκιμο των κϊθε φύςησ υλικών, ειδών, εξοπλιςμού και εργαςιών. 

(5) Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται ςε καμύα περύπτωςη, να επικαλεςτεύ την παρουςύα εκπρόςωπων τησ 

Τπηρεςύασ ςτον τόπο του ϋργου, για να απαλλαχθεύ από τισ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ του, εκεύ όπου 

διαπιςτώθηκαν, μεταγενϋςτερα, ελαττωματικϋσ εργαςύασ, παραλεύψεισ ό ατϋλειεσ, εκτόσ αν αυτϋσ 

οφεύλονται ςε γραπτϋσ εντολϋσ ό οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ. 

(6) Ο Ανϊδοχοσ θα ϋχει όλη την ευθύνη για κϊθε καθυςτϋρηςη ςτην πρόοδο ό αποπερϊτωςη του 

ϋργου από την εφαρμογό του παρόντοσ ϊρθρου, εκτόσ αν τα αποτελϋςματα των εργαςτηριακών 

δοκιμών αποβούν υπϋρ του Αναδόχου ό αν αποδειχθεύ ότι τα ϋργα δεν εύναι κακότεχνα. 

 

7.2. ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟΙ – ΦΑΡΑΞΕΙ – ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ θα πραγματοποιόςει πλόρη τοπογραφικό αποτύπωςη του γηπϋδου, ςτο οπούο θα 

καταςκευαςτεύ η Εγκατϊςταςη Επεξεργαςύασ Λυμϊτων, καθώσ επύςησ και των τυχόν υπαρχουςών 

εγκαταςτϊςεων και υπόγειων ό υπϋργειων δικτύων ςτη περιοχό των ϋργων. Για το ςκοπό αυτό θα 

λϊβει υπόψη την τοπογραφικό αποτύπωςη, που περιλαμβϊνεται ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ και (ςτη 

περύπτωςη υφιςτϊμενων εγκαταςτϊςεων) και όλα τα «ωσ καταςκευϊςτηκαν ςχϋδια», που θα του 

χορηγόςει η Τπηρεςύα. Η τοπογραφικό αποτύπωςη θα ςυνδεθεύ με το Σριγωνομετρικό Δύκτυο τησ 

Γεωγραφικόσ Τπηρεςύασ τρατού. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ, πριν αρχύςει κϊθε μόνιμη εργαςύα, πρϋπει να εγκαταςτόςει ϋνα ολοκληρωμϋνο 

ςύςτημα μόνιμων υψομετρικών αφετηριών (REPERES) ςτα διϊφορα τμόματα του ϋργου, όπωσ 

απαιτεύται ό ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ που θα του δοθούν. Οι ανωτϋρω αφετηρύεσ θα τοποθετηθούν με 

κλειςτό όδευςη, θα οριοθετηθούν και θα προςτατευθούν από κϊθε πιθανό φθορϊ και θα εύναι εκτόσ 
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εύρουσ κατϊληψησ των καταςκευών, ώςτε να μη θύγονται και να εύναι προςβϊςιμεσ ανεξϊρτητα των 

εκτελούμενων εργαςιών.  

(3) Η τοπογραφικό αποτύπωςη, η τοποθϋτηςη, οριοθϋτηςη, προςταςύα και εξαςφϊλιςη των 

υψομετρικών αφετηριών, θα γύνει με δαπϊνεσ του Αναδόχου, που θεωρούνται ανοιγμϋνεσ ςτισ τιμϋσ 

προςφορϊσ του ϋργου. 

(4) τισ υποχρεώςεισ του Αναδόχου περιλαμβϊνεται και ο κατϊλληλοσ τοπογραφικόσ εξοπλιςμόσ, που 

θα βρύςκεται επιτόπου του ϋργου και με τον οπούο θα γύνονται όλοι οι τοπογραφικού ϋλεγχοι κατϊ την 

διϊρκεια τησ καταςκευόσ.  

(5) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυντϊξει τοπογραφικϊ διαγρϊμματα, ςε όςεσ θϋςεισ εύναι αναγκαύα 

και δεν υπϊρχουν, ςτην κατϊλληλη και αποδεκτό από την Τπηρεςύα ακρύβεια και κλύμακα, για όλεσ τισ 

περιπτώςεισ που τϋτοια διαγρϊμματα θα απαιτηθούν, όπωσ π.χ., για δανειοθαλϊμουσ, λατομεύα, 

χώρουσ απόθεςησ, προςωρινϊ ϋργα, χώρουσ εργοταξύων, τεχνικϊ ϋργα κτλ. Σα διαγρϊμματα αυτϊ θα 

ςυνδϋονται με το Σριγωνομετρικό Δύκτυο τησ Γεωγραφικόσ Τπηρεςύασ τρατού. 

(6) Για όλεσ τισ τοπογραφικϋσ εργαςύεσ οι προδιαγραφϋσ που ιςχύουν εύναι εκεύνεσ του ΠΔ.696/74, 

όπωσ ιςχύει με τισ τροποποιόςεισ που επϋφεραν μεταγενϋςτερεσ διατϊξεισ, και των ςυναφών 

εγκυκλύων του Τπουργεύου Μεταφορών και Τποδομών.  

 

7.3. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ με ευθύνη και δαπϊνη του, υποχρεούται να προμηθεύςει και να μεταφϋρει επύ τόπου 

του ϋργου όλα τα μηχανόματα, εργαλεύα και λοιπό απαραύτητο εξοπλιςμό για την ϋντεχνη και 

εμπρόθεςμη εκτϋλεςη του ϋργου. Τποχρεούται να διαθϋτει επαρκό μεταφορικϊ, ανυψωτικϊ και ϊλλα 

μηχανικϊ μϋςα, εργαλεύα και ςυςκευϋσ για την εγκατϊςταςη, τον ϋλεγχο, τον εντοπιςμό τυχόν 

βλαβών και την αποκατϊςταςό τουσ μετϊ τον ϋλεγχο, προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτισ 

υποχρεώςεισ που απορρϋουν από τη ςύμβαςη.  

(2) Αν, παρ' όλα αυτϊ, και κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ Τπηρεςύασ, δεν κριθούν κατϊλληλα ό επαρκό 

τα μηχανικϊ και λοιπϊ μϋςα που ειςκομύςθηκαν ςτο ϋργο για την εμπρόθεςμη και ϋντεχνη περϊτωςη 

των εργαςιών, τότε ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, μϋςα ςε 15μερη προθεςμύα από τη λόψη ςχετικόσ 

γραπτόσ εντολόσ τησ Τπηρεςύασ, να αντικαταςτόςει ό ενιςχύςει τον επύ τόπου υπϊρχοντα  εξοπλιςμό 

του, ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ.   

(3) ε κϊθε περύπτωςη ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για την πρόοδο του ϋργου, ςύμφωνα με το 

εγκεκριμϋνο από την Τπηρεςύα χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ ϋςτω και αν η Τπηρεςύα  ϋκανε ό όχι 

χρόςη του παρόντοσ Άρθρου. 

(4) Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευμϋνο  μηχανικό εξοπλιςμό καταςκευόσ του ϋργου, όπωσ 

αυτόσ προκύπτει από τα ςυμβατικϊ τεύχη, ορύζεται ότι αυτόσ θα πρϋπει να γύνει αποδεκτόσ από την 

Τπηρεςύα πριν από την προςκόμιςό του ςτο ϋργο για ϋναρξη τησ εκτϋλεςησ των εργαςιών 

καταςκευόσ. Για τον ανωτϋρω λόγο ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει  να κοινοποιεύ προηγούμενα ςτην 

Τπηρεςύα τουσ τύπουσ των μηχανημϊτων με τα αναγκαύα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ καταςκευόσ και 

απόδοςησ, που θα εύναι ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ των όρων δημοπρϊτηςησ . 

(5) Επύςησ, με ευθύνη και δαπϊνη του, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εγκαταςτόςει και να εξοπλύςει πλόρωσ 

όλεσ τισ προβλεπόμενεσ εργοταξιακϋσ εγκαταςτϊςεισ, όπωσ αυτϋσ απαιτούνται για την εκπλόρωςη 

των ςυμβατικών του υποχρεώςεων ό/και ορύζονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη. 
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(6) Όλεσ οι ανωτϋρω εργαςύεσ και εγκαταςτϊςεισ δεν θα πληρωθούν ιδιαιτϋρωσ επειδό η δαπϊνη τουσ 

περιλαμβϊνεται ανοιγμϋνη ςτα κονδύλια των τιμών τησ προςφορϊσ του Αναδόχου. 

 

7.4. ΤΛΙΚΑ, ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

7.4.1. Γενικϊ 

(1) O Ανϊδοχοσ φϋρει ακϋραιη την ευθύνη για την ϊριςτη ποιότητα και τη ςυμφωνύα με τισ 

προδιαγραφϋσ των κϊθε φύςησ υλικών κτλ., που ενςωματώνονται ςτα διϊφορα ϋργα και 

εξυπακούεται, ότι με την προςφορϊ του ανϋλαβε την υποχρϋωςη και την ευθύνη να εκτελϋςει ϋντεχνα 

τα ϋργα με δόκιμα υλικϊ. 

(2) O Ανϊδοχοσ οφεύλει να προμηθεύςει με δικό του δαπϊνη όλα τα εργαλεύα και μηχανόματα, που 

εύναι αναγκαύα για την καταςκευό των ϋργων, την μεταφορϊ κϊθε εύδουσ υλικού από τα λατομεύα και 

τισ λοιπϋσ πηγϋσ, την εγκατϊςταςη και ςύνδεςη του εξοπλιςμού και γενικϊ για την εκτϋλεςη όλων 

των εργαςιών, που αποτελούν αντικεύμενο τησ παρούςασ εργολαβύασ. Οφεύλει επύςησ ο Ανϊδοχοσ να 

επιςκευϊζει, να ςυντηρεύ και να αςφαλύζει με δικϋσ του δαπϊνεσ τα μηχανόματα και τα εργαλεύα από 

κϊθε κύνδυνο. 

(3) Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να χρηςιμοποιόςει για την καταςκευό του ϋργου υλικϊ και ϋτοιμα ό 

ημικατεργαςμϋνα προώόντα που προδιαγρϊφονται, ςυνοδευόμενα, όπου απαιτεύται από τα 

ςυμβατικϊ τεύχη, από κατϊλληλα πιςτοποιητικϊ ποιοτικόσ ςυμμόρφωςησ, ςύμφωνα με το ΠΠΕ. 

Απαγορεύεται η χρηςιμοπούηςη υλικών απροςδιόριςτησ ποιότητασ ό ϊγνωςτησ προϋλευςησ ό η 

ενςωμϊτωςη ςτο ϋργο υλικών που δεν ϋχουν προηγουμϋνωσ τύχει τησ ϋγκριςησ τησ Τπηρεςύασ. 

(4) Όλα τα προςκομιζόμενα από τον Ανϊδοχο εύδη και υλικϊ για ενςωμϊτωςη ςτα ϋργα θα εύναι 

καινούργια, χωρύσ ελαττώματα και θα πληρούν τουσ αντύςτοιχουσ ςυμβατικούσ όρουσ, που 

καθορύζουν τον τύπο, κατηγορύα και λοιπϊ χαρακτηριςτικϊ των ειδών και υλικών που θα 

χρηςιμοποιηθούν. 

(5) Για την οποιαδόποτε πληρωμό υλικού, μηχανόματοσ ό ςυςκευόσ αυτό θα πρϋπει να προςκομιςθεύ 

ςτο εργοτϊξιο του ϋργου ό ςε αποθόκη φύλαξησ ςτην περιοχό. 

7.4.2. Τποβολό τεχνικών ςτοιχεύων και δειγμϊτων υλικών 

(1) Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτη παρϊγραφο 7.8.4 τησ παρούςασ Τ.  

(2) Οι ανωτϋρω υποβολϋσ ςτοιχεύων ςτην Τπηρεςύα για ϋγκριςη, πρϋπει να γύνονται ϋγκαιρα πριν από 

την παραγγελύα, κατϊ τρόπον ώςτε η Τπηρεςύα, αφού εκτελϋςει τισ οποιεςδόποτε κατ΄ αυτόν 

αναγκαύουσ ελϋγχουσ και διερευνόςει κατϊλληλα το θϋμα, να ϋχει ςτη διϊθεςό τησ επαρκό χρόνο για 

να διατυπώςει διαφωνύα, αποδοχό, ό οποιαδόποτε παρατόρηςη και να απομϋνει επύςησ επαρκόσ 

χρόνοσ ςτον Ανϊδοχο για να αναπροςαρμόςει, ςύμφωνα με τισ απόψεισ τησ Τπηρεςύασ την 

παραγγελύα του.  

(3) ύμφωνα με τα ανωτϋρω, ςτο χρονοδιϊγραμμα του ϋργου θα εξαςφαλύζονται τα κατϊλληλα 

χρονικϊ περιθώρια πριν από τισ παραγγελύεσ των εν λόγω μηχανημϊτων, υλικών, ςυςκευών και 

ϋτοιμων προώόντων και θα γύνεται ϋγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώςτε να μη δημιουργούνται 

καθυςτερόςεισ ςτην εκτϋλεςη των ϋργων. 

(4) Η ϋγκριςη των ειδών αυτών από την Τπηρεςύα, που γύνεται για την πραγματοπούηςη τησ 

παραγγελύασ από τον Ανϊδοχο, δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από τισ ευθύνεσ του και την υποχρϋωςη 
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του να εύναι τα εύδη που θα εγκαταςτόςει ςύμφωνα με τα ςυμβατικϊ τεύχη και να αποδειχθεύ τούτο 

κατϊ τισ δοκιμϋσ και παραλαβϋσ των εγκαταςτϊςεων. 

(5) Παραμϋνει ςτο ακϋραιο το δικαύωμα τησ Τπηρεςύασ να προβεύ ςε τυχαύα δειγματοληψύα επύ των 

υλικών, ςυςκευών, μηχανημϊτων, ϋτοιμων προώόντων κτλ. που προςκομύςθηκαν ςτο εργοτϊξιο και να 

εκτελϋςει δοκιμϋσ παραλαβόσ, ςύμφωνα με τα ςυμβατικϊ τεύχη, να διατϊξει δε την ϊμεςη 

απομϊκρυνςη από το εργοτϊξιο κϊθε εύδουσ υλικού, μηχανόματοσ, ςυςκευόσ, ετούμου προώόντοσ κτλ., 

που δεν πληρού τουσ ςυμβατικούσ όρουσ που αναφϋρονται ςτην ποιότητα και τα χαρακτηριςτικϊ του. 

(6) Οποιαδόποτε καθυςτϋρηςη προκύψει από τυχόν εςφαλμϋνη επιλογό από τον Ανϊδοχο, και 

απόρριψη τησ από την Τπηρεςύα, καθώσ και η επανυποβολό νϋων ςτοιχεύων από τον Ανϊδοχο, δεν θα 

αποτελεύ λόγο για παρϊταςη των ςυμβατικών προθεςμιών αποπερϊτωςησ του ϋργου. 

(7) Επιςημαύνεται ότι η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να μην εγκρύνει την ενςωμϊτωςη ςτο ϋργο 

προώόντων για τα οπούα θα εκφρϊζονται αμφιβολύεσ διαθεςιμότητασ ανταλλακτικών, αξιοπιςτύασ τησ 

παραγωγόσ (βιοτεχνικόσ ό βιομηχανικόσ) ό μη ύπαρξησ οργανωμϋνησ αντιπροςωπεύασ ςτην Ελλϊδα 

(για ειςαγόμενα προώόντα από το εξωτερικό).  Επιπρόςθετα, η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να 

αξιολογόςει μόνη εκεύνη ότι τα οποιαδόποτε ςχετικϊ προώόντα θα λειτουργούν αξιόπιςτα κϊτω από 

τισ ςυνθόκεσ για τισ οπούεσ προορύζονται, για  τη χρονικό περύοδο για την οπούα προορύζονται, και με 

προώπόθεςη εύλογησ δαπϊνησ ςυντόρηςησ, κατϊ τα λοιπϊ όπωσ ορύζεται ςτισ ΣεΠρο. Από τα κατϊ τα 

ανωτϋρω δικαιώματα τησ Τπηρεςύασ για προώόντα, κατϊ τα ϊλλα ςύμφωνα με τα ςυμβατικϊ τεύχη, 

δεν προκύπτει για τον Ανϊδοχο κανϋνα δικαύωμα οικονομικόσ ό ϊλλησ φύςησ ό/και παρϊταςησ 

προθεςμύασ. 

7.4.3. Υύλαξη υλικών 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαχωρύζει και φυλϊςςει, με μϋριμνα και δαπϊνη του, ςε ιδιαύτερουσ 

φυλαςςόμενουσ χώρουσ όςα υλικϊ ϋχουν προςκομιςτεύ ςτο εργοτϊξιο. Ομούωσ, ςε ιδιαύτερουσ χώρουσ 

θα φυλϊςςονται τα κατϊ τα ανωτϋρω δεύγματα υλικών, ςυςκευών, μηχανημϊτων, κτλ. 

(2) Οι χώροι αποθόκευςησ υλικών και δειγμϊτων θα υπϊρχουν ςτο εργοτϊξιο ό ςε κατϊλληλο 

εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπωσ θα ςυμφωνηθεύ μεταξύ του Αναδόχου και τησ Τπηρεςύασ, για 

την καλύτερη δυνατό αποδοτικότητα και την αξιοπιςτύα τησ ποιότητασ του ϋργου. 

 

7.5. ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ 

(1) Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 179 του Ν.4412/16.  

(2) Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα να προβαύνει ςε οποιαδόποτε επιθεώρηςη και ϋλεγχο όθελε κρύνει 

αναγκαύο ςχετικϊ με την ικανότητα και την επϊρκεια του προςωπικού του Αναδόχου, τα υλικϊ, τισ 

μεθόδουσ εργαςύασ, την πρόοδο των εργαςιών, το εργατικό κόςτοσ κτλ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να 

τηρεύ με ακρύβεια και πλόρη ενημερότητα, ςύμφωνα με τουσ εκϊςτοτε νόμουσ, όλα γενικϊ τα 

λογιςτικϊ βιβλύα, ςτοιχεύα και μητρώα που αφορούν ςτο προςωπικό που απαςχολεύ, τουσ μιςθούσ, τα 

ημερομύςθια και τα επιδόματα, τισ αςφαλιςτικϋσ και ϊλλεσ ειςφορϋσ κτλ., τισ απογραφϋσ του 

εξοπλιςμού, των μηχανημϊτων, των εργαλεύων και υλικών που προςκομύςθηκαν ςτο εργοτϊξιο και 

χρηςιμοποιούνται ςε αυτό και γενικϊ όλα τα βιβλύα, δελτύα και καταςτϊςεισ ςχετικϋσ με την πρόοδο 

των εργαςιών, τα διαγρϊμματα, τουσ ανακεφαλαιωτικούσ πύνακεσ και λοιπϊ ςτοιχεύα που όθελε 

ζητόςει η Τπηρεςύα. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να χορηγεύ ςτην Τπηρεςύα, μετϊ από ςχετικό 

αύτηςό τησ, αντύγραφα από τισ εκθϋςεισ καταςτϊςεισ κτλ., που αναφϋρθηκαν προηγουμϋνωσ. 
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7.6. ΜΕΣΡΑ ΑΥΑΛΕΙΑ – ΠΡΟΛΗΧΗ ΑΣΤΦΗΜΑΣΨΝ – ΪΛΕΓΦΟ ΕΠΙΒΛΑΒΨΝ ΑΕΡΙΨΝ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να παύρνει τα επιβαλλόμενα για κϊθε περύπτωςη μϋτρα αςφαλεύασ, για την 

πρόληψη οποιουδόποτε ατυχόματοσ και οποιαςδόποτε ζημιϊσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των 

ϋργων, εύναι δε μόνοσ υπεύθυνοσ γι' αυτϊ και ϋχει αποκλειςτικϊ αυτόσ όλεσ τισ αςτικϋσ και ποινικϋσ 

ευθύνεσ για κϊθε τι που θα ςυμβεύ, εύτε από δικό του υπαιτιότητα (από πρϊξεισ ό/και παραλεύψεισ 

του), εύτε από τα εργαλεύα και μηχανόματα που απαςχολούνται ςτο ϋργο του. Οι ςχετικϋσ ευθύνεσ του 

Αναδόχου ορύζονται περαιτϋρω ςτο Άρθρο 14 τησ παρούςασ. 

(2) Για την προςταςύα και αντιμετώπιςη πυρκαγιών ςτισ εγκαταςτϊςεισ των εργοταξιακών χώρων 

και ςτουσ χώρουσ εκτϋλεςησ των εργαςιών, καθώσ και ςε κϊθε μηχϊνημα του εξοπλιςμού του, ο 

Ανϊδοχοσ υποχρεούται να φροντύζει : 

 Για την εγκατϊςταςη κατϊλληλου εξοπλιςμού πυρόςβεςησ. 

 Για τον περιοδικό καθαριςμό των χώρων από επικύνδυνα για ανϊφλεξη υλικϊ 

και την κατϊλληλη διϊθεςό τουσ. 

 Να μην πραγματοποιεύ εργαςύεσ ςυγκολλόςεων ό εργαςύεσ ανοικτόσ φλόγασ 

κοντϊ ςε χώρουσ αποθόκευςησ καυςύμων ό ϊλλων εύφλεκτων υλών, του 

εργοταξύου και των γειτονικών ιδιοκτηςιών που ανόκουν ςε τρύτουσ. 

 Για την αςφαλό αποθόκευςη των εκρηκτικών υλών, που θα γύνεται κατόπιν και 

ςύμφωνα με ςχετικό ϊδεια τησ αρμόδιασ Αρχόσ και βϊςει των κεύμενων 

διατϊξεων διαχεύριςόσ τουσ. 

(3) Επύςησ ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να παύρνει όλα τα ενδεδειγμϋνα μϋτρα για την αποφυγό ζημιών και 

ατυχημϊτων από τη χρόςη εκρηκτικών υλών, όπωσ π.χ. ελεγχόμενεσ εκρόξεισ, ςυςτόματα 

ςυναγερμού για την απομϊκρυνςη ατόμων από τουσ χώρουσ των εκρόξεων, λόψη προςτατευτικών 

μϋτρων για υπερκεύμενεσ, υποκεύμενεσ ό παρακεύμενεσ καταςκευϋσ και ιδιοκτηςύεσ κτλ., εφόςον 

βεβαύωσ του επιτραπεύ από την Τπηρεςύα να χρηςιμοποιόςει εκρηκτικϋσ ύλεσ ςτισ εκςκαφϋσ. Σϋλοσ, ο 

Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ακολουθεύ όλεσ τισ υποδεύξεισ των εντεταλμϋνων οργϊνων του Κρϊτουσ 

(Επιθεώρηςη Εργαςύασ, Επιθεώρηςη Μεταλλεύων κτλ.). 

(4) Ρητϊ καθορύζεται ότι, ανεξϊρτητα από τα ανωτϋρω, ο Ανϊδοχοσ παραμϋνει μόνοσ και 

αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την αςφϊλεια των εργαζομϋνων ό των με ϊλλο τρόπο εμπλεκομϋνων ςτα 

ϋργα και εύναι δικό του ευθύνη η λόψη των ενδεδειγμϋνων και ορθών μϋτρων αςφαλεύασ και η τόρηςη 

των ςχετικών κανονιςμών. Για θϋματα πρόληψησ ατυχημϊτων ιςχύουν όςα ορύζονται από την 

Ελληνικό νομοθεςύα, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, κατϊ το χρόνο εφαρμογόσ των ςχετικών διατϊξεων. 

(5) Όλεσ οι δαπϊνεσ, που ςυνεπϊγονται τα ανωτϋρω, βαρύνουν τον Ανϊδοχο και θεωρούνται 

ανηγμϋνεσ ςτισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ του. 

 

7.7. ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΗ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλλει πριν από την ϋναρξη των εργαςιών χϋδιο Αςφαλεύασ και 

Τγεύασ (ΑΤ) καθώσ και να δημιουργόςει Υϊκελο Αςφαλεύασ και Τγεύασ (ΥΑΤ) ςύμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο Άρθρο 3 του ΠΔ.305/96. Σα ανωτϋρω ΑΤ και ΥΑΤ θα ςυνταχθούν ϋτςι, ώςτε να 

εύναι ςυμβατϊ με τα ςχετικϊ υποδεύγματα που ϋχουν ςυνταχθεύ από το ΣΕΕ (ΣΕΕ/10068/22-4-98 

ϋγγραφο προσ Τπουργούσ ΠΕΦΩΔΕ και Εργαςύασ και Κοινωνικών Αςφαλύςεων). 
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(2) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκτελεύ τα ϋργα με αςφαλό τρόπο και ςύμφωνα με τουσ Νόμουσ, 

Διατϊγματα, Αςτυνομικϋσ και λοιπϋσ διατϊξεισ και τισ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ, που αφορούν την 

υγιεινό και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων. Προσ τούτο πρϋπει ο Ανϊδοχοσ να υποβϊλει ϋγκαιρα 

προσ ϋγκριςη από την Τπηρεςύα εγχειρύδιο αςφϊλειασ, μαζύ με πύνακα διανομόσ και βεβαύωςησ 

ενημϋρωςησ όλου του προςωπικού του εργοταξύου, αλλϊ και κϊθε νεοπροςλαμβανομϋνου ςτο 

εργοτϊξιο. Σϋλοσ πρϋπει να ορύςει ϋνα μϋλοσ του εργοταξύου του ςαν Τπεύθυνο Αςφαλεύασ. Σο εν 

λόγω μϋλοσ του εργοταξύου θα ϋχει υποχρϋωςη για ενημϋρωςη και παρακολούθηςη τόρηςησ όλων 

των κανόνων υγιεινόσ και αςφϊλειασ από όλουσ τουσ εργαζόμενουσ. Ο προώςτϊμενοσ του 

εργοταξιακού γραφεύου του Αναδόχου παραμϋνει πϊντα τελικόσ υπεύθυνοσ για την υγιεινό και 

αςφϊλεια. 

(3) Ρητϊ καθορύζεται ότι ο Ανϊδοχοσ παραμϋνει μόνοσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την αςφϊλεια 

των εργαζομϋνων ςτα ϋργα και εύναι δικό του ευθύνη η λόψη των ενδεδειγμϋνων και ορθών μϋτρων 

αςφαλεύασ και η τόρηςη των ςχετικών κανονιςμών. Για θϋματα πρόληψησ ατυχημϊτων ιςχύουν όςα 

ορύζονται από την Ελληνικό νομοθεςύα, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει κατϊ το χρόνο τησ εφαρμογόσ των 

διατϊξεων. 

(4) Όλεσ οι δαπϊνεσ εφαρμογόσ των διατϊξεων υγιεινόσ και αςφϊλειασ βαρύνουν τον Ανϊδοχο και θα 

πρϋπει να ϋχουν ςυνυπολογιςθεύ απ’ αυτόν κατϊ τη διαμόρφωςη τησ προςφορϊσ του κατϊ ανηγμϋνο 

τρόπο ςτισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ του. 

 

7.8. ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

7.8.1. Πρόγραμμα ποιότητασ ϋργου 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, ςύμφωνα με το ϊρθρο 158 του ν.4412/2016 και με τα καθοριζόμενα 

ςτην  Απόφαςη ΔΕΕΠΠ/ΟΙΚ/802/2000 (ΥΕΚ Β1265/18-10-2000), για την ανϊπτυξη, τεκμηρύωςη και 

εφαρμογό ςτο ϋργο Προγρϊμματοσ Ποιότητασ Έργου (ΠΠΕ), ςε πλόρη ςυμμόρφωςη με τουσ 

χρονικούσ, οικονομικούσ, ποιοτικούσ κτλ. περιοριςμούσ και όρουσ που περιλαμβϊνονται ςτην 

παρούςα Τ και ςτα λοιπϊ ςυμβατικϊ τεύχη. 

(2) Σο ΠΠΕ θα αποτελεύ την τεκμηριωμϋνη και ςυςτηματικό παρουςύαςη των ειδικών μϋτρων και 

πρακτικών που θα εφαρμόςει ο Ανϊδοχοσ κατϊ τη διϊρκεια καταςκευόσ του ϋργου, για την 

εξαςφϊλιςη τησ ςυμμόρφωςόσ του με τισ απαιτόςεισ τησ ύμβαςησ. Θα περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον 

τα ςτοιχεύα που αναγρϊφονται ςτην Απόφαςη ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/611/01 (ΥΕΚ Β1013/2-8-2001).  

(3) Ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα για ϋλεγχο και ϋγκριςη το ΠΠΕ. Σα εγκεκριμϋνα ϋγγραφα 

του Προγρϊμματοσ Ποιότητασ Έργου θα αποτελϋςουν τα ϋγγραφα ελϋγχου, τα οπούα ο Ανϊδοχοσ 

οφεύλει να εφαρμόζει ςε κϊθε περύπτωςη. Σο ΠΠΕ πρϋπει να εύναι εύχρηςτο και εύκολα εφαρμόςιμο. 

Η  Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να διενεργεύ επιθεωρόςεισ για τη διαπύςτωςη τησ ςυμμόρφωςησ 

του Αναδόχου με τισ απαιτόςεισ του Προγρϊμματοσ Ποιότητασ. 

(4) Η ανϊπτυξη του προγρϊμματοσ ποιότητασ του ϋργου γύνεται ςε επύπεδο μελϋτησ εφαρμογόσ υπό 

την ϋννοια τησ παρούςασ ςυγγραφόσ και όλεσ οι ςχετικϋσ εργαςύεσ και τα παραδοτϋα ςτοιχεύα 

υπϊγονται ςτην κατηγορύα των μελετών τησ παρούςασ (μελϋτεσ η αμοιβό των οπούων πρϋπει να 

εμπεριϋχεται ανηγμϋνα ςτισ τιμϋσ τησ προςφορϊσ). 

(5) Ο Ανϊδοχοσ θα οργανώςει ϋνα λειτουργικό και αποτελεςματικό αρχεύο ςτοιχεύων και βιβλιοθόκη 

ςτην οπούα θα καταχωρούνται η αλληλογραφύα, όλα τα ϋγγραφα ελϋγχων, τα πρωτόκολλα, τα 

ςυμφωνητικϊ, τα ςχϋδια κτλ., και θα ελϋγχεται η διανομό τουσ. Οι λεπτομϋρειεσ οργϊνωςησ και 
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τόρηςησ του αρχεύου αυτού θα καθορύζονται ςτο Πρόγραμμα Ποιότητασ του Έργου, η εφαρμογό του 

οπούου θα επιτηρεύται από τον Τπεύθυνο Ποιότητασ του ϋργου. 

(6) Για την ανϊπτυξη και εφαρμογό του Προγρϊμματοσ Ποιότητασ δεν θα καταβληθεύ ςτον Ανϊδοχο 

οποιαδόποτε αμοιβό, γιατύ οι ςχετικϋσ δαπϊνεσ θεωρούνται ότι ϋχουν περιληφθεύ ανηγμϋνα ςτην 

οικονομικό προςφορϊ του. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκπονόςει, ςυντϊξει και υποβϊλει για ϋγκριςη 

από την Τπηρεςύα Πρόγραμμα Ποιότητασ Έργου (ΠΠΕ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην Απόφ. 

ΔΙΠΑΔ/611/01 (ΥΕΚ Β1013/2-8-01). 

 

7.8.2. Τπεύθυνοσ ποιότητασ ϋργου 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, καθ’ όλη τη διϊρκεια του ϋργου, να καλύπτει με ϋνα εξειδικευμϋνο 

ςτϋλεχοσ τη θϋςη του Τπεύθυνου Ποιότητασ ϋργου.  Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να καθορύςει, ςτο 

οργανόγραμμα, τα ϊτομα εκεύνα που ϋχουν αρμοδιότητεσ ςε θϋματα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και να 

προςδιορύςει γραπτϊ αυτϋσ τισ αρμοδιότητεσ ςτο ΠΠΕ που θα υποβϊλει. Ο Τπεύθυνοσ Ποιότητασ θα 

ϋχει πλόρη εξουςύα, ώςτε να διαςφαλύζεται ότι η πολιτικό ποιότητασ εύναι γνωςτό ςε όλο το 

προςωπικό και εφαρμόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρύθηκε, εφαρμόζεται, καθώσ επύςησ και να αναφϋρει 

ςτον προώςτϊμενο του εργοταξιακού γραφεύου, ςχετικϊ με την αποτελεςματικότητα του 

προγρϊμματοσ, ώςτε να λαμβϊνονται μϋτρα βελτύωςησ του.  

(2) Επύςησ ο Τπεύθυνοσ Ποιότητασ οφεύλει να προμηθευτεύ αρμοδύωσ τισ ςχετικϋσ με το αντικεύμενό 

του διαδικαςύεσ του ςυςτόματοσ διαςφϊλιςησ ποιότητασ τησ Τπηρεςύασ, εφόςον διατύθεται τϋτοιο, 

για να τισ λϊβει υπόψη του κατϊ την ςύνταξη του Προγρϊμματοσ Ποιότητασ του Έργου και των 

υποςτηρικτικών εγγρϊφων. 

 

7.8.3. Τποβολό αποτελεςμϊτων, πιςτοποιητικών και ϊλλων παραδοτϋων 

(1) Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου ποιότητασ θα υποβϊλλονται ϊμεςα ςτην Τπηρεςύα. Σα 

αποτελϋςματα ελϋγχου πρϋπει να ςυνοδεύονται από τισ απαιτούμενεσ ςτατιςτικϋσ αναλύςεισ, 

υπολογιςμούσ και ςυμπερϊςματα ςυμμόρφωςησ με τισ προδιαγραφϋσ. Ο Ανϊδοχοσ ςτο αρχεύο του θα 

διατηρεύ τα απαραύτητα ϋγγραφα, από τα οπούα θα αποδεικνύεται η ςυνϋχεια τησ διαδικαςύασ από 

την δειγματοληψύα μϋχρι τισ τελικϋσ δοκιμϋσ. 

(2) Ο αριθμόσ των ελϋγχων που θα πραγματοποιούνται πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον ύςοσ ςε εύδοσ και 

αριθμό με τουσ προβλεπόμενουσ ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. καθώσ και τουσ κανονιςμούσ κτλ. 

ςτουσ οπούουσ αυτϋσ παραπϋμπουν. 

(3) Σα αποτελϋςματα των ελϋγχων ςυνιςτούν δικαιολογητικϊ των ενδιϊμεςων και τελικών 

πληρωμών. Αποδεκτϊ αποτελϋςματα τϋτοιων ελϋγχων δεν απαλλϊςςουν τον Ανϊδοχο από την 

ευθύνη ποιότητασ του ϋργου ςύμφωνα με τα υμβατικϊ Σεύχη. 

 

7.8.4. Έλεγχοσ υλικών και εξοπλιςμού 

(1) Όχι αργότερα από τισ προθεςμύεσ που ορύζονται ςτην παρούςα Τ και τισ ΣεΠρο, ο Ανϊδοχοσ θα 

πρϋπει να προςκομύςει ςτην Τπηρεςύα, για προϋγκριςη τησ παραγγελύασ, τα αναγκαύα τεχνικϊ 

ςτοιχεύα (προϋλευςη, τεχνικϊ φυλλϊδια, τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, πιςτοποιητικϊ ποιότητασ και λοιπϊ 

ςτοιχεύα) και, όπου εύναι εφικτό, δεύγματα όλων των βαςικών υλικών, που ενςωματώνονται ςτο ϋργο.  

(2) Για τον ϋλεγχο προςκομιζόμενων ειδών και υλικών ιςχύουν τα παρακϊτω: 
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 Όλα τα εύδη και υλικϊ για την καταςκευό του ϋργου ό την ενςωμϊτωςό τουσ ςε 

αυτό θα πληρούν τισ απαιτόςεισ των αντύςτοιχων ΣεΠρο, όπωσ ορύζεται ςτα 

ςυμβατικϊ τεύχη. 

 Για τη λόψη των ςχετικών εγκρύςεων υλικών από την Τπηρεςύα ουςιαςτικϊ 

δικαιολογητικϊ θεωρούνται οι τεχνικϋσ εγκρύςεισ και πιςτοποιόςεισ και τα 

ςόματα ποιότητασ που ϋχουν εκδοθεύ ςτισ χώρεσ παραγωγόσ των, αλλϊ και ςε 

ϊλλεσ χώρεσ τησ ΕΕ και του ΕΟΦ, τησ Ελβετύασ, των ΗΠΑ και του Καναδϊ. 

 χετικϊ με την παραλαβό και τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ των υλικών που 

χρηςιμοποιούνται ςτην καταςκευό του ϋργου ό προορύζονται για ενςωμϊτωςη 

ςε αυτό, καθώσ και για τον χαρακτηριςμό των εδαφών, ιςχύουν τα 

προβλεπόμενα ςτο Ν.4412/16. 

 χετικϊ με την αποδοχό των υλικών και ειδών που πρόκειται να 

χρηςιμοποιηθούν ςτην καταςκευό του ϋργου, θα εφαρμόζονται οι ςχετικϋσ 

διατϊξεισ. 

(3) Για τον εξοπλιςμό οποιαςδόποτε προϋλευςησ, ο οπούοσ παραγγϋλλεται ϋτοιμοσ από το 

εμπόριο και πρόκειται να εγκαταςταθεύ ςτο ϋργο, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλλει για ϋγκριςη 

ςτην Τπηρεςύα τισ πληροφορύεσ, όπωσ αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτο Σεύχοσ 4 (ΚΜΕ). Οι ςχετικϋσ 

υποβολϋσ θα γύνονται εισ τριπλούν. Η μύα ςειρϊ (από τισ τρεισ) των ςτοιχεύων κτλ. που υπϋβαλε ο 

Ανϊδοχοσ, επιςτρϋφεται ςε αυτόν μαζύ με την κατϊ τα ανωτϋρω ϋκφραςη των απόψεων τησ 

Τπηρεςύασ. 

 

7.8.5. Γενικϋσ υποχρεώςεισ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ελϋγχει τα υλικϊ, τισ καταςκευϋσ και τον εξοπλιςμό με μϋριμνα και 

δαπϊνεσ του, ωσ προσ την επϊρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και ςυμβατότητα με την Τ, τισ ΣεΠρο, 

καθώσ επύςησ και τουσ κώδικεσ, κανονιςμούσ και προδιαγραφϋσ που αυτϋσ παραπϋμπουν. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ενημερώνει την Τπηρεςύα ϋγκαιρα για κϊθε λεπτομϋρεια που αφορϊ 

επιθεώρηςη και δοκιμϋσ υλικών ό καταςκευόσ ό εξοπλιςμού και τισ ςχετικϋσ δειγματοληψύεσ. 

(3) Ο ΚτΕ θα αςκόςει δια τησ Επύβλεψησ ϋλεγχο ποιότητασ (qualitycontrol) των υλικών, καταςκευών 

και εξοπλιςμού και ϋλεγχο διαςφϊλιςησ ποιότητασ (qualityassurance) ςτην ϋκταςη που θα κρύνει 

αναγκαύα. Η Τπηρεςύα δικαιούται να παρεμβαύνει με παρατηρόςεισ και υποδεύξεισ που θα αφορούν 

ςτην ποιότητα των υλικών, καταςκευών και εξοπλιςμού. 

(4) Για τισ διαδικαςύεσ και τισ επιπτώςεισ ςε περιπτώςεισ ακαταλληλότητασ υλικών και 

προκαταςκευαςμϋνων ςτοιχεύων, ελαττωμϊτων τησ καταςκευόσ, και παραλεύψεων τησ ςυντόρηςησ 

ιςχύουν γενικϊ όςα αναφϋρονται ςτα ΄Άρθρα157 και 159 του Ν. 4412/16. 
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7.9. ΑΠΟΥΤΓΗ ΟΦΛΗΗ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη, με μϋριμνα και δαπϊνη του, να παύρνει όλεσ τισ προφυλϊξεισ και 

αναγκαύα μϋτρα και, ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ, να προφυλϊςςει κατϊλληλα τισ γειτονικϋσ 

εγκαταςτϊςεισ, προκειμϋνου να αποφευχθούν οποιεςδόποτε ςημαντικϋσ οχλόςεισ ς' αυτϋσ.  

(2) Η ανωτϋρω υποχρϋωςη του Αναδόχου εκτεύνεται ςε όλεσ τισ περιοχϋσ όπου εκτελούνται εργαςύεσ, 

όπωσ π.χ. τα εργοτϊξια καθαυτϊ, τα ϊκρα του ϋργου, τα λατομεύα, οι δανειοθϊλαμοι, οι χώροι 

απόθεςησ, οι δρόμοι που χρηςιμοποιούνται από τρύτουσ κτλ. 

 

7.10. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

7.10.1. Γενικϊ 

(1) Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτην παρ.7 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλει  προτϊςεισ για την προςταςύα του περιβϊλλοντασ ςτην 

περιοχό του ϋργου. Οι προτϊςεισ αυτϋσ θα καθορύζουν με λεπτομϋρεια όλα τα μϋτρα που θα ληφθούν 

για την αποκατϊςταςη των περιοχών, που υποχρεωτικϊ θα υποςτούν ζημιϋσ από την εκτϋλεςη του 

ϋργου.  Οι προτϊςεισ αυτϋσ πρϋπει να ςυμφωνούν με τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ που ϋχουν 

εγκριθεύ για το ϋργο. Θα πρϋπει να γύνεται αναφορϊ ςτην απόφαςη ϋγκριςόσ τουσ. 

(3) Ενδεικτικϊ, τϋτοια μϋτρα θα εύναι, μετϊ την περϊτωςη του ϋργου, ο πλόρησ καθαριςμόσ των 

εργοταξύων, η αποξόλωςη όλων των προςωρινών εγκαταςτϊςεων, η αποκομιδό όλων των 

πλεοναζόντων υλικών και αχρόςτων και κϊθε ϊλλο κατϊλληλο μϋτρο, ώςτε τελικϊ η επιρροό του 

εκτελεςθϋντοσ ϋργου ςτο περιβϊλλον να εύναι η ελϊχιςτη δυνατό. 

(4) Σονύζεται ότι ο Ανϊδοχοσ θα εύναι μόνοσ υπεύθυνοσ για κϊθε ζημιϊ που θα προκαλϋςει ςε τρύτουσ 

από αυθαύρετη κοπό ό βλϊβη δϋνδρων, από αποθόκευςη υλικών, από κακό χειριςμό των 

μηχανημϊτων του ό καταπϊτηςη φυτεμϋνων περιοχών από τα μηχανικϊ μϋςα που διαθϋτει, και θα 

φροντύζει για την αποκατϊςταςη κϊθε τϋτοιασ ζημιϊσ με δικϋσ του δαπϊνεσ. 

7.10.2. Απαιτόςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ καταςκευόσ 

(1) Όλεσ οι εγκαταςτϊςεισ και τα ϋργα τα απαραύτητα για την οργϊνωςη και λειτουργύα του 

εργοταξύου, θα πρϋπει να ςυντηρούνται  και να λειτουργούν κατϊ τϋτοιο τρόπο, ώςτε να 

επιτυγχϊνεται αποφυγό ό ελαχιςτοπούηςη των διαταραχών του περιβϊλλοντοσ 

(2) Η ανϊπτυξη των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων θα γύνει ςτισ προβλεπόμενεσ από τα χϋδια 

Δημοπρϊτηςησ περιοχϋσ. Εργοτϊξια που αναπτύςςονται (περύφραξη, ςόμανςη, εκςκαφό κτλ.) και ςτη 

ςυνϋχεια εγκαταλεύπονται χωρύσ να εκτελούνται εργαςύεσ, θα υπόκεινται, κατϊ την απόλυτη κρύςη 

τησ Τπηρεςύασ, ςε ϊμεςη αποκατϊςταςη με ευθύνη και δαπϊνη του Αναδόχου, εφαρμοζομϋνων εν 

προκειμϋνω των οριζομϋνων ςτην παρ.5.1.2 τησ παρούςασ. 

(3) Θα πρϋπει να γύνεται πλόρησ ϋλεγχοσ των κϊθε φύςησ αποβλότων, και να τηρούνται οι παρακϊτω 

όροι: 

 Θα εξαςφαλιςτεύ η ςυγκϋντρωςη των λυμϊτων του εργοταξύου ςε ςτεγανούσ 

βόθρουσ και η διϊθεςό τουσ θα γύνεται ςε χώρουσ, που θα υποδεύξει η 

Τπηρεςύα.  

 Ανϊλογη ςυγκϋντρωςη και διϊθεςη απαιτεύται και για τα υπόλοιπα απόβλητα 

του εργοταξύου όπωσ λϊδια - πετρελαιοειδό - χημικϊ κτλ. ςε χωριςτούσ 

βόθρουσ από αυτούσ των λυμϊτων. Ιδιαύτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την 
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αποχϋτευςη των νερών καθαριςμού των μονϊδων παραγωγόσ και μεταφορϊσ 

ςκυροδϋματοσ. 

 Αποφυγό ρύπανςησ κατϊ τη φόρτωςη, μεταφορϊ και εκφόρτωςη των υλικών, 

καυςύμων κτλ. από οποιοδόποτε μϋςο μεταφορϊσ. 

 Η χρόςη οποιωνδόποτε τοξικών ουςιών θα επιτρϋπεται μόνον ύςτερα από 

ςχετικό ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ και μόνον εφόςον δεν εύναι ευρεύασ διϊχυςησ. 

 Αποφυγό ρύπανςησ του περιβϊλλοντοσ με προώόντα επεξεργαςύασ υλικών 

(ςκόνη, πριονύδι, τρύμματα, ρετϊλια, κτλ).  

(4) Φρόςη εκρηκτικών θα γύνεται υπό τουσ όρουσ που καθορύζονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη και 

ςτην κεύμενη νομοθεςύα, όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύει. 

(5) Για τισ αποθϋςεισ των περιςςευμϊτων προώόντων ορυγμϊτων και ϊλλων υπολειμμϊτων 

εργαςιών, προώόντων καθαιρϋςεων κτλ., ιςχύουν τα καθοριζόμενα ςτο Άρθρο 5.3.2 τησ παρούςασ. 

(6) Αποφυγό ό ελαχιςτοπούηςη όχληςησ των περιούκων.  Αυτό απαιτεύ: 

 Έργα αποκατϊςταςησ τησ κυκλοφορύασ ό/και καταςκευό παρακαμπτηρύων 

εξυπηρϋτηςησ τησ κυκλοφορύασ. χετικϊ γύνεται αναφορϊ ςτο Άρθρο 5.2 τησ 

παρούςασ. 

 Αποφυγό ρύπανςησ τησ ατμόςφαιρασ με ρυπαντϋσ, καπνό ό ςκόνη, ϋςτω και αν 

κϊτι τϋτοιο απαιτεύ εγκαταςτϊςεισ φύλτρων ό/και κατϊλληλεσ επιςτρώςεισ 

μϋρουσ του εργοταξιακού χώρου.  

 Αποφυγό ςχηματιςμού εςτιών μολύνςεων (π.χ. από λιμνϊζοντα νερϊ) 

 Αποφυγό ό ελαχιςτοπούηςη τησ ηχορρύπανςησ, ακόμη και με χρόςη 

ηχοπεταςμϊτων ό/και με κατϊλληλη χρόςη μηχανικού εξοπλιςμού 

εφοδιαςμϋνου με αντιθορυβικϋσ διατϊξεισ. 

 Περύφραξη του εργοταξιακού χώρου για: 

την εξαςφϊλιςη τησ δημόςιασ αςφϊλειασ 

την ελαχιςτοπούηςη τησ οπτικόσ όχληςησ ςτο εφικτό 

 όμανςη / επιςόμανςη των χώρων εργαςύασ για τη διαςφϊλιςη τησ 

κυκλοφορύασ. χετικϊ γύνεται αναφορϊ ςτο Άρθρο  5.5 τησ παρούςασ 

 

7.11. ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ Η ΑΛΛΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτην παρ.12 του Άρθρου 138 του Ν.4412/16. Δεν αναμϋνεται η ύπαρξη 

αρχαιοτότων ςτην περιοχό εκτϋλεςησ των εργαςιών. την περύπτωςη όμωσ που αυτό ςυμβεύ: 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, αμϋςωσ μόλισ διαπιςτώςει την ύπαρξη αρχαιοτότων, οποιαςδόποτε 

ηλικύασ, να ειδοποιόςει την Τπηρεςύα και την Αρμόδια Αρχαιολογικό Τπηρεςύα και να 

διακόψει αμϋςωσ κϊθε εργαςύα ςτην περιοχό των ευρημϊτων, λαμβϊνοντασ ςυγχρόνωσ όλα 

τα απαραύτητα μϋτρα για την ανϋπαφη διατόρηςη και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτότων. 

(2) Μετϊ το πρώτο χαρακτηριςμό των ευρημϊτων από την Αρχαιολογικό Τπηρεςύα, θα δοθούν 

οδηγύεσ ςτον Ανϊδοχο, εύτε για την ςυνϋχιςη των εργαςιών, εύτε για την διενϋργεια 

αρχαιολογικόσ ϋρευνασ με δικϊ του μϋςα και την επύβλεψη τησ Αρχαιολογικόσ Τπηρεςύασ. Ο 

Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να εύναι προετοιμαςμϋνοσ ώςτε να μετακινεύ, χωρύσ ιδιαύτερη 
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αποζημύωςη, τον εξοπλιςμό και το προςωπικό του από το ϋνα μϋτωπο εργαςύασ ςε ϊλλο και 

να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τισ καθυςτερόςεισ από τισ αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ. 

(3) Για την περύπτωςη ερευνητικών εργαςιών που θα εκτελεςθούν από την Αρχαιολογικό 

Τπηρεςύα, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει τισ απαιτούμενεσ διευκολύνςεισ και να 

ςυντονύζει με αυτόν τισ υπόλοιπεσ εργαςύεσ του. 

(4) Όλα τα αρχαιολογικϊ ευρόματα, οποιαςδόποτε φύςεωσ και αξύασ που ανακαλύπτονται κατϊ 

την εκτϋλεςη του ϋργου ανόκουν ςτο Ελληνικό Δημόςιο. ε κϊθε περύπτωςη ιςχύει η Ελληνικό 

Νομοθεςύα. 

(5) Παρϊταςη τμηματικών ό / και τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ θα αναγνωρύζεται ςτον Ανϊδοχο 

λόγω καθυςτερόςεων από αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ, μόνον ςτισ περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ, οι 

οποιεςδόποτε διερευνητικϋσ τομϋσ, λόγω πιθανότητασ ςυνϊντηςησ αρχαιολογικών 

ευρημϊτων, ωσ και οι τυχόν λοιπϋσ εργαςύεσ για την αντιμετώπιςη των αποτελεςμϊτων των 

αρχαιολογικών ερευνών για οποιαςδόποτε θϋςη βρύςκονται πϊνω ςτην κρύςιμη διαδρομό του 

διαγρϊμματοσ PERT του χρονοδιαγρϊμματοσ καταςκευόσ του ϋργου και την επηρεϊζουν 

δυςμενώσ και μόνο αφού η καθυςτϋρηςη περϊςει χρονικό διϊςτημα τριών (3) μηνών. ε 

αντύθετη περύπτωςη οι ϋρευνεσ θα περιλαμβϊνονται ςτο χρονοδιϊγραμμα. 

(6) Οι εργαςύεσ για αρχαιολογικϋσ ϋρευνεσ πληρώνονται μϋςω ιδιαύτερου υποϋργου. 

 

7.12. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤ 

Με μϋριμνα του Αναδόχου τηρεύται ημερολόγιο του ϋργου, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 146 

του Ν.4412/16. 

 

7.13. ΕΚΘΕΕΙ ΠΡΟΟΔΟΤ ΕΡΓΑΙΨΝ 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλει να υποβϊλει οποιεςδόποτε εκθϋςεισ, που θα ζητηθούν από την 

Τπηρεςύα και ςυναρτώνται, κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ, με την πρόοδο των ϋργων. 

 

7.14. ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΕ ΔΑΠΑΝΕ 

ύμφωνα με το ϊρθρο 156 του ν.4412/2016  , το ποςό των απρόβλεπτων ορύζεται υποχρεωτικϊ ςε 15 

% επύ του προώπολογιςμού του ϋργου (ςτον οπούο ϋχει ενςωματωθεύ και το Γ.Ε & Ο.Ε.) . 

Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβϊνονται ςτην αρχικό ςύμβαςη 

καλύπτονται ιδύωσ δαπϊνεσ που προκύπτουν από εφαρμογό νϋων κανονιςμών ό κανόνων που 

καθιερώθηκαν ωσ υποχρεωτικού μετϊ την ανϊθεςη του ϋργου, καθώσ και από προφανεύσ παραλεύψεισ 

ό ςφϊλματα τησ προμϋτρηςησ τησ μελϋτησ ό από απαιτόςεισ τησ καταςκευόσ οι οπούεσ καθύςτανται 

απαραύτητεσ για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου, παρϊ την πλόρη εφαρμογό των 

ςχετικών προδιαγραφών κατϊ την κατϊρτιςη των μελετών του ϋργου και υπό την προώπόθεςη να 

μην τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» του ϋργου, δηλαδό ό όλη καταςκευό, καθώσ και τα βαςικϊ 

διακριτϊ ςτοιχεύα τησ, όπωσ προβλϋπονται από την αρχικό ςύμβαςη. 
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ΩΡΘΡΟ 8. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

8.1. ΪΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΙΨΝ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτα Άρθρα135 του Ν.4412/16 και ςτα Άρθρα 145 και 147 του Ν.4412/16. 

8.2. ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 147 του Ν.4412/16. 

8.2.1. υνολικό προθεςμύα 

Η ςυνολική προθεςμία περάτωςησ του έργου ανέρχεται ςε είκοςι τέςςερισ ( 24 ) μήνεσ από 

την υπογραφή τησ ςύμβαςησ. Οι εργαςίεσ καταςκευήσ πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέςα ςε 

δεκαοκτώ(18) μήνεσ από την ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςύμβαςησ. Ακολουθεί 6μηνη 

δοκιμαςτική λειτουργία τησ εγκατάςταςησ. Η βεβαίωςη περαίωςησ θα εκδοθεί μετά το τέλοσ 

τησ περιόδου τησ δοκιμαςτικήσ λειτουργίασ. 

 

την υπόψη ςυνολικό προθεςμύα, περιλαμβϊνονται οι χρόνοι για την:  

εκτϋλεςη των αναγκαύων γεωτεχνικών ερευνών, τοπογραφικών αποτυπώςεων, κτλ. 

εκπόνηςη τησ Οριςτικόσ μελϋτησ και τησ Μελϋτησ Εφαρμογόσ 

πλόρη καταςκευό των ϋργων  

θϋςη ςε αποδοτικό λειτουργύα  

την δοκιμαςτικό λειτουργύα των εγκαταςτϊςεων για χρονικό διϊςτημα έξι (6) μηνών. 

 

 

8.2.2. Σμηματικϋσ προθεςμύεσ 

(1) Εκτόσ από τη ςυνολικό προθεςμύα, ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τηρόςει τισ Αποκλειςτικϋσ 

Σμηματικϋσ Προθεςμύεσ (ΑΠ) και τισ ενδεικτικϋσ Σμηματικϋσ Προθεςμύεσ (ΣΠ), ςύμφωνα με το Άρθρο 

147 του Ν.4412/16. Όλεσ οι τμηματικϋσ προθεςμύεσ υπολογύζονται ςε ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την 

ημϋρα υπογραφό τησ ύμβαςησ.  

(2) Καθορύζονται οι παρακϊτω Αποκλειςτικϋσ Σμηματικϋσ Προθεςμύεσ (ΑΠ): 

 Όχι αργότερο από 30 ημερολογιακέσ ημέρεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

υποβϊλλεται από τον Ανϊδοχο το χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου 

 Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την υπογραφό τησ ύμβαςησ με 

τον Ανϊδοχο παραδύδεται βεβαύωςη / δόλωςη παραλαβόσ από την Τπηρεςύα όλων των 

διαθϋςιμων ςτοιχεύων ςχετικϊ με το ϋργο ςυνοδευόμενη από αντύςτοιχο πύνακα, ςτον οπούο 

παρουςιϊζονται τα υπόψη ςτοιχεύα και την ημερομηνύα παραλαβόσ τουσ. 

 

 Όχι αργότερο από 30 ημερολογιακέσ ημέρεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

υποβϊλλεται από τον Ανϊδοχο το οργανόγραμμα του εργοταξύου ςτο οπούο θα περιγρϊφονται 

λεπτομερώσ τα ςτοιχεύα των ςτελεχών και οι αρμοδιότητεσ καθώσ επύςησ και του εξοπλιςμού 

και των μηχανημϊτων , που θα περιλαμβϊνει η εργοταξιακό ανϊπτυξη για την εκτϋλεςη του 

ϋργου. 
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 Όχι αργότερο από 45 ημερολογιακέσ ημέρεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

υποβϊλλεται από τον Ανϊδοχο ο Υϊκελοσ Αςφϊλειασ Τγεύασ και το χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ 

του ϋργου 

 Όχι αργότερο από 60 ημερολογιακέσ ημέρεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

υποβϊλλεται από τον Ανϊδοχο το Πρόγραμμα Ποιότητασ του ϋργου. 

 Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την υπογραφό τησ ύμβαςησ 

υποβϊλλονται ό/και παραδύδονται: 

-πλόρωσ υλοποιημϋνη τοπογραφικό αποτύπωςη του φυςικού εδϊφουσ, των υπαρχουςών 

εγκαταςτϊςεων και των δικτύων ςτη περιοχό των ϋργων. 

-η αξιολόγηςη γεωτεχνικών ερευνών, γεωτεχνικό μελϋτη και γνωμϊτευςη θεμελύωςησ των 

επιμϋρουσ καταςκευών. 

-οι προβλεπόμενεσ από το ΠΔ.305/96 και το ΠΔ.17/96 δηλώςεισ και γνωςτοποιόςεισ για 

ανϊθεςη καθηκόντων Σεχνικού Αςφαλεύασ, υντονιςτό  Τγιεινόσ και Αςφϊλειασ και Γιατρού 

Αςφαλεύασ.  

-Οριςτικϊ Αςφαλιςτόρια υμβόλαια ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του Άρθρου 15 τησ παρούςασ 

και τισ ενδεχόμενεσ παρατηρόςεισ τησ Τπηρεςύασ. 

 Όχι αργότερα από ενενήντα (90)ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

θα πρϋπει να υποβληθούν οι πληροφορύεσ όλου του κύριου εξοπλιςμού, ςύμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο Σεύχοσ 4 (ΚΜΕ).   

 Όχι αργότερο από 18 μήνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ολοκληρώνεται το ςύνολο 

των καταςκευαςτικών εργαςιών και ξεκινϊει η δοκιμαςτικό λειτουργύα του ϋργου. 

 Όχι αργότερο από 24 μήνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ θα πρϋπει να ϋχει 

ολοκληρωθεύ η δοκιμαςτικό λειτουργύα τησ Εγκατϊςταςησ. 

(3) Καθορύζονται οι παρακϊτω Ενδεικτικέσ Σμηματικέσ Προθεςμίεσ (ΕΠ):  

 Όχι αργότερο από εξόντα (60) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την υπογραφό τησ 

ςύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλει την Επικαιροποιημϋνη 

Οριςτικό Μελϋτη τησ Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων, ςύμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο Σεύχοσ 4(ΚΜΕ)  

 Όχι αργότερα από ενενήντα (90) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την υπογραφό 

τησ ύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλει την Μελϋτη Εφαρμογόσ 

για το ςύνολο του ϋργου, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Σεύχοσ 4 (ΚΜΕ).  

 Όχι αργότερα από ενενόντα (90) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την υπογραφό τησ 

ςύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να υποβϊλει πληροφορύεσ για τον κύριο 

εξοπλιςμό που θα εγκαταςταθεύ ςτο ϋργο ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 

τεύχοσ 4 (ΚΜΕ) 

 Όχι αργότερα από εκατόν είκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ πρϋπει να ϋχουν ολοκληρωθεύ οι γενικϋσ εκςκαφϋσ 

για τισ βαςικϋσ μονϊδεσ και τη διαμόρφωςη του περιβϊλλοντα χώρου. 
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 Όχι αργότερα από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ πρϋπει να ϋχουν ολοκληρωθεύ οι θεμελιώςεισ των 

κτιριακών μονϊδων. 

 Όχι αργότερα από τριακόςιεσ εξήντα (390)ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ πρϋπει να ϋχουν ολοκληρωθεύ οι κτιριακϋσ υποδομϋσ 

των εγκαταςτϊςεων επεξεργαςύασ (ϋργα πολιτικού μηχανικού). 

 Όχι αργότερα από πεντακόςιεσ ςαράντα (540)ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από 

την υπογραφό τησ ςύμβαςησ πρϋπει να ϋχει  ολοκληρωθεύ το ςύνολο του ϋργου 

 Όχι αργότερα από 730 ημέρεσ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εξάμηνη 

δοκιμαςτική λειτουργία. 

 

8.3. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

8.3.1. ύνταξη προγρϊμματοσ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυντϊξει και υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα Φρονοδιϊγραμμα τησ όλησ 

καταςκευόσ του Έργου το οπούο θα ανταποκρύνεται ςτισ προθεςμύεσ τησ παρούςασ Τ. Σο 

χρονοδιϊγραμμα αυτό, που διϋπεται από τισ διατϊξεισ του Άρθρου 145 του Ν.4412/16, θα εύναι 

ςύμφωνο με τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ, θα ςυνταχθεύ ςε τύπο γραμμικού διαγρϊμματοσ και θα 

ςυνοδεύεται από ϋκθεςη που θα αναλύει και θα δικαιολογεύ πλόρωσ τον προτεινόμενο 

προγραμματιςμό. Η ανϊπτυξη του προγρϊμματοσ του ϋργου και των υπο-προγραμμϊτων του πρϋπει 

να γύνει ϋτςι, ώςτε να τεκμηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεςμύεσ που αναφϋρονται ςτο Άρθρο 8.2 

τησ παρούςασ. 

(2) Μετϊ την υποβολό του προγρϊμματοσ η Τπηρεςύα εγκρύνει αυτό όπωσ υποβλόθηκε, με τυχόν 

ςυμπληρώςεισ ό τροποποιόςεισ, μϋςα ςε δϋκα (10) ημϋρεσ από την υποβολό του (Άρθρου 145, 

Ν.4412/16).  Καθυςτϋρηςη για ϋγκριςη από την Τπηρεςύα μεγαλύτερη από την ανωτϋρω προθεςμύα 

των δϋκα (10) ημερών ςυνεπϊγεται την αποδοχό του προγρϊμματοσ του Αναδόχου. 

(3) Ο Ανϊδοχοσ κατϊ το χρονικό διϊςτημα μϋχρι την ϋγκριςη του οριςτικού χρονοδιαγρϊμματοσ 

καταςκευόσ του ϋργου θα ενεργεύ ςύμφωνα με το δικό του χρονοδιϊγραμμα, φϋροντασ ακϋραια την 

ευθύνη, αν αυτό αντύκειται ςτουσ όρουσ των ςυμβατικών τευχών. Για τον λόγο αυτό θεωρεύται, 

ςυμβατικϊ, ότι η διαδικαςύα τησ κατϊρτιςησ και ϋγκριςησ ό μεταβολόσ του χρονοδιαγρϊμματοσ δεν 

επιφϋρει καθυςτϋρηςη. Η ϋγκριςη του χρονοδιαγρϊμματοσ δεν περιλαμβϊνει την, με οποιαδόποτε 

ϋννοια, ςυμφωνύα τησ Τπηρεςύασ ςχετικϊ με τον τρόπο υλοπούηςησ αυτού από τον Ανϊδοχο. 

(4) Μετϊ την κατϊ οποιονδόποτε τρόπο, ςύμφωνα με τα προηγούμενα, οριςτικοπούηςη του 

χρονοδιαγρϊμματοσ, που όπωσ θα διαμορφωθεύ θα αποτελεύ και τον πύνακα εκτϋλεςησ των εργαςιών, 

ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα τριμηνιαύα ϋκθεςη προόδου, ςτην οπούα θα φαύνεται 

η πρόοδοσ των εργαςιών και η ςυμφωνύα ό όχι με το εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του 

Έργου. Επύςησ θα αναφϋρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιόςεων καθώσ και τα μϋτρα που 

προτεύνονται για την κϊλυψη των τυχόν καθυςτερόςεων. 

(5) Η Τπηρεςύα επιφυλϊςςει για τον εαυτό τησ το δικαύωμα να ζητόςει την υποβολό, μαζύ με τα 

προηγούμενα και ϊλλων ςτοιχεύων (όπωσ π.χ. διαγρϊμματα καταςκευόσ των τεχνικών και λοιπών επύ 

μϋρουσ ϋργων με ενδεύξεισ του μϋρουσ που εκτελϋςθηκε κτλ.), τα οπούα εύναι επιβοηθητικϊ για να 

ςχηματιςθεύ πλόρησ εικόνα τησ ανακεφαλαιωτικόσ, ςε κϊθε χρονικό περύοδο, προόδου του ϋργου, ςε 

ςύγκριςη πϊντα με τισ αρχικϋσ προβλϋψεισ τoυ χρονοδιαγρϊμματοσ. 
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(6) Κϊθε μεταγενϋςτερη ενημϋρωςη ό αναθεώρηςη του προγρϊμματοσ του ϋργου, ό/και των 

υποπρογραμμϊτων του, υποβϊλλονται από τον Ανϊδοχο ςτην Τπηρεςύα για ϋλεγχο και ϋγκριςη.  ε 

περύπτωςη παρατηρόςεων τησ Τπηρεςύασ επύ του προγρϊμματοσ ό υποπρογραμμϊτων, που 

υποβϊλλει ο Ανϊδοχοσ, ο τελευταύοσ υποχρεούται να τα αναςυντϊξει, ώςτε να περιλϊβει τισ 

παρατηρόςεισ αυτϋσ. 

 

8.4. ΡΤΘΜΟ ΠΡΟΟΔΟΤ ΕΡΓΑΙΨΝ 

(1) Κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ του ϋργου θα ςυγκαλεύται, με ςυχνότητα ό κατϊ τα χρονικϊ 

ορόςημα που θα ορύζει η Τπηρεςύα, ςύςκεψη μεταξύ τησ επύβλεψησ και αντιπροςώπων του Αναδόχου, 

για καταγραφό προβλημϊτων, ϋλεγχο προόδου, παρακολούθηςη τόρηςησ ό τροποπούηςησ του 

χρονοδιαγρϊμματοσ καταςκευόσ και λόψησ όλων των απαραύτητων μϋτρων, ώςτε να μην 

επηρεαςτούν οι τμηματικϋσ ό ϊλλεσ χρονικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου. Κατϊ τη ςύςκεψη αυτό θα 

κρατούνται επύςημα πρακτικϊ, τα οπούα θα ςυμπεριληφθούν ςτο τελικό μητρώο του ϋργου. 

(2) Εϊν οποτεδόποτε κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ του ϋργου η πραγματικό πρόοδοσ των 

εργαςιών υπολεύπεται τησ αναμενόμενησ ό τησ προγραμματιςμϋνησ, κατϊ το Άρθρο 8.3 τησ παρούςασ, 

ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται με εντολό τησ Τπηρεςύασ να υποβϊλει αναθεωρημϋνο χρονοδιϊγραμμα, 

ςυνοδευόμενο από αιτιολογικό ϋκθεςη, ςτην οπούα ο Ανϊδοχοσ θα περιγρϊψει τισ προτεινόμενεσ 

μεθόδουσ που ςκοπεύει να υιοθετόςει για την επιτϊχυνςη των εργαςιών και την εμπρόθεςμη 

εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων. 

(3) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ το ημερολόγιο του ϋργου, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 

146 του Ν.4412/16 και τισ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ.   

 

8.5. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Ιςχύουν γενικϊ τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 148 του Ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΟΚΙΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ 

9.1. ΓΕΝΙΚΑ 

(1) Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 159 του Ν.4412/16 τησ παρούςασ. 

(2) O Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προβαύνει κατ' αντιπαρϊςταςη με τον επιβλϋποντα μηχανικό, ςτην 

παραλαβό των υλικών, εξοπλιςμού κτλ, που θα προςκομύζει ςτο Εργοτϊξιο, καθώσ επύςησ και των 

εκϊςτοτε περαιωμϋνων εργαςιών, καταχωρώντασ ςε βιβλύο παραλαβών, ςύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα ςτο Πρόγραμμα Ποιότητασ (βλ. παρϊγραφο 7.9 τησ παρούςασ υγγραφόσ 

Τποχρεώςεων) τισ επακριβεύσ διαςτϊςεισ, τισ εκτελεςθεύςεσ δοκιμϋσ και ελϋγχουσ και τισ ενδεχόμενεσ 

ςχετικϋσ παρατηρόςεισ. 

(3) Με μϋριμνα και δαπϊνεσ του Αναδόχου, το ςύνολο του Η/Μ εξοπλιςμού πριν την εγκατϊςταςη του 

ςτο ϋργο θα ϋχει υποβληθεύ, ςε δοκιμϋσ και ελϋγχουσ ςτο εργοςτϊςιο καταςκευόσ, όπωσ τα ςυμβατικϊ 

τεύχη ορύζουν και ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτο Πρόγραμμα Ποιότητασ.  

(4) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϊςχει κϊθε υλικό, ςυςκευό, εξοπλιςμό, όργανο, ςυνδρομό, 

ςυμβατικό ό ϊλλο τεύχοσ ό πληροφορύα, ηλεκτρικό ρεύμα, καύςιμα, αναλώςιμα, καθώσ και το 
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κατϊλληλο εργατοτεχνικό και επιςτημονικό προςωπικό που απαιτεύται κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ 

Τπηρεςύασ για την αποδοτικό εκτϋλεςη των δοκιμών που προδιαγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη. 

(5) Αμϋςωσ μόλισ τελειώςει αυτοτελϋσ μϋροσ των εργαςιών θα πραγματοποιούνται δοκιμϋσ και 

ϋλεγχοι τησ υπόψη μονϊδασ, ςύμφωνα με το Πρόγραμμα Ποιότητασ. Οι δοκιμϋσ και οι ϋλεγχοι θα 

γύνονται ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτο Πρόγραμμα Ποιότητασ, τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, και 

τουσ ιςχύοντεσ Κανονιςμούσ και θα περιλαμβϊνουν:   

-Δοκιμϋσ ςτεγανότητασ των διαφόρων δεξαμενών,  

-Δοκιμϋσ ςτεγανότητασ δικτύων νερού, λυμϊτων, ιλύοσ, βιοαερύου κτλ. 

-Τδραυλικό δοκιμό ςωληνώςεων περιλαμβανομϋνων των εξαρτημϊτων και 

οργϊνων ςε πύεςη τουλϊχιςτον 1,5 φορϋσ μεγαλύτερη από την πύεςη 

λειτουργύασ  

-Έλεγχοσ αντιδιαβρωτικόσ προςταςύασ  

-Δοκιμϋσ αντύςταςησ μόνωςησ των καλωδύων και μϋτρηςη τησ αντύςταςησ 

γεύωςησ  

-Έλεγχοσ κινητόρων εξοπλιςμού: ϋλεγχοσ φϊςεων, δοκιμϋσ εκκύνηςησ και 

ομαλόσ επιτϊχυνςησ χωρύσ κραδαςμούσ και ταλαντώςεισ 

-Δοκιμό ςυνεχούσ λειτουργύασ χωρύσ αδικαιολόγητουσ θορύβουσ, ταλαντώςεισ 

διαρροϋσ κτλ. 

-Δοκιμό ςτϊθμησ θορύβου μηχανημϊτων ςε πλόρη λειτουργύα (όπου ϋχει 

εφαρμογό) 

-ϋλεγχοσ όλων των ςυςτημϊτων αςφαλεύασ που εύναι διαςυνδεδεμϋνα 

(interlocked),  

 

(6) Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη των δοκιμών και των ελϋγχων κϊθε επιμϋρουσ μονϊδασ και 

αφού πραγματοποιηθούν με δαπϊνεσ του Αναδόχου οι τυχόν απαιτούμενεσ επιδιορθώςεισ ό/και 

αποκαταςτϊςεισ, ςυντϊςςονται από τον Ανϊδοχο και υποβϊλλονται ςτην Τπηρεςύα: 

-λεπτομερό ςχϋδια με την ϋνδειξη «ωσ καταςκευϊςτηκε», ςτα οπούα θα 

εμφαύνονται αναλυτικϊ οι εκτελεςθεύςεσ εργαςύεσ, οι διαςτϊςεισ και τα 

υψόμετρα του ϋργου, 

-οι ϋλεγχοι και οι δοκιμϋσ, που πραγματοποιόθηκαν με όλεσ τισ απαιτούμενεσ 

επεξηγόςεισ.  

Σα ςχϋδια αυτϊ, μαζύ με τα τεύχη που ενδεχόμενα τα ςυνοδεύουν, περιλαμβϊνονται 

ςτο μητρώο του ϋργου και ςυνοδεύουν απαραύτητα τισ αντύςτοιχεσ πληρωμϋσ του 

Αναδόχου. 

(7) Μετϊ την πλόρη ολοκλόρωςη τησ καταςκευόσ του ϋργου και την εγκατϊςταςη του Η/Μ 

εξοπλιςμού ςτο ςύνολό του, ο Ανϊδοχοσ, ςύμφωνα με το παρόν Άρθρο και τισ Σεχνικϋσ 

Προδιαγραφϋσ, υποχρεούται ςτην εκτϋλεςη των δοκιμών παραλαβόσ. Ειδικότερα θα θϋςει το ςύνολο 

του ϋργου ςε αποδοτικό λειτουργύα (γραμμό λυμϊτων και γραμμό ιλύοσ) και θα προβεύ ςε δοκιμϋσ 

ολοκλόρωςησ. Οι δοκιμϋσ ολοκλόρωςησ θα πραγματοποιηθούν οπωςδόποτε παρουςύα τησ Τπηρεςύασ 

και θα πρϋπει να ϋχουν ολοκληρωθεύ εντόσ τησ ςυμβατικόσ προθεςμύασ για την ολοκλόρωςη των 
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εργαςιών καταςκευόσ του ϋργου. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ειδοποιόςει εγγρϊφωσ την Τπηρεςύα 

τουλϊχιςτον ϋνα (1) μόνα πριν από την ημερομηνύα κατϊ την οπούα θα εύναι ϋτοιμοσ για την ϋναρξη 

των διαδικαςιών «θϋςη ςε αποδοτικό λειτουργύα και διεξαγωγό των δοκιμών ολοκλόρωςησ». 

(8) Με την επιτυχό ολοκλόρωςη των ανωτϋρω δοκιμών του περατωθϋντοσ ϋργου, ο Ανϊδοχοσ 

υποχρεούται να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα τα αποτελϋςματα των υπόψη δοκιμών. 

 

9.2. ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΔΟΚΙΜΨΝ 

(1) Εϊν η καθυςτϋρηςη διεξαγωγόσ των δοκιμών ολοκλόρωςησ οφεύλεται ςε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να εκδώςει εντολό προσ τον Ανϊδοχο για την ϊμεςη 

διεξαγωγό των δοκιμών. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκτελϋςει τισ δοκιμϋσ ςτισ προθεςμύεσ που θα 

ορύζεται ςτην εντολό. 

(2) Εϊν ο Ανϊδοχοσ δεν εκτελϋςει τισ αναγκαύεσ δοκιμϋσ εντόσ τησ οριςθεύςασ διορύασ, ο ΚτΕ διατηρεύ 

το δικαύωμα να τισ εκτελϋςει, με ευθύνη, δαπϊνη και για λογαριαςμό του Αναδόχου και να 

κοινοποιόςει ςε αυτόν τα αποτελϋςματα των δοκιμών. την περύπτωςη αυτό, θα θεωρηθεύ ότι οι 

δοκιμϋσ εκτελϋςτηκαν ωσ εϊν ο Ανϊδοχοσ όταν παρών και τα αποτελϋςματα θα θεωρηθούν ακριβό 

και ϋγκυρα. 

 

9.3. ΘΕΗ Ε ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΨΝ ΕΡΓΨΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΑΝΑΔΟΦΟ 

9.3.1. Γενικϊ 

(1) Μετϊ την ολοκλόρωςη των εργαςιών καταςκευόσ του ϋργου θα ξεκινόςει η διαδικαςύα «Θϋςησ 

των μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα» και ςτη ςυνϋχεια θα επακολουθόςουν οι «Δοκιμϋσ 

Ολοκλόρωςησ». Για το ςκοπό αυτό ο Ανϊδοχοσ οφεύλει με δικό του ευθύνη να υποβϊλλει τουλϊχιςτον 

ϋνα (1) μόνα πριν την ϋναρξη των διαδικαςιών αυτών προσ ϋγκριςη ςτην Τπηρεςύα το πρόγραμμα 

«θϋςησ των μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα», καθώσ επύςησ και αυτό των «Δοκιμών 

ολοκλόρωςησ».  

(2) Η διϊρκεια τησ «θϋςησ των μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα» ορύζεται ςε τριϊντα (30) ημϋρεσ 

και αρχύζει μετϊ από ςχετικό ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. Η «θϋςη των μονϊδων ςε αποδοτικό 

λειτουργύα» μπορεύ να γύνει για το ςύνολο του ϋργου ό χωριςτϊ για την γραμμό λυμϊτων και χωριςτϊ 

για την γραμμό ιλύοσ, μετϊ την ςύμφωνη γνώμη τησ Τπηρεςύασ και ολοκληρώνεται, αφού 

αποδεδειγμϋνα ϋχουν αναπτυχθεύ οι διεργαςύεσ (πχ. παραγωγό βιομϊζασ, παραγωγό βιοαερύου κτλ.) 

και μετϊ την ςυνεχό λειτουργύα των επιμϋρουσ μονϊδων για τουλϊχιςτον πϋντε (5) ημϋρεσ, ϋτςι ώςτε 

να μπορϋςει να επακολουθόςει η «Δοκιμαςτικό Λειτουργύα των Έργων από τον Ανϊδοχο». 

(3) Η «Δοκιμαςτικό Λειτουργύα των ϋργων από τον Ανϊδοχο» θα γύνει για το ςύνολο του ϋργου 

(γραμμό λυμϊτων και γραμμό ιλύοσ), και θα αρχύςουν μετϊ την ολοκλόρωςη τησ «θϋςησ ςε αποδοτικό 

λειτουργύα» τόςο τησ γραμμόσ λυμϊτων, όςο και τησ γραμμόσ ιλύοσ.  

(4) Η βεβαύωςη περϊτωςησ εργαςιών χορηγεύται ςτον Ανϊδοχο, μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 

παραπϊνω διαδικαςύασ, δηλαδό μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ «Δοκιμαςτικόσ Λειτουργύασ τησ 

ΕΕΛ». 
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9.3.2. Θϋςη των μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα 

(1) Η θϋςη ςε αποδοτικό λειτουργύα περιλαμβϊνει την ελεγχόμενη διοχϋτευςη λυμϊτων ςτισ 

επιμϋρουσ μονϊδεσ, ώςτε να: 

-   αναπτυχθεύ η απαραύτητη βιομϊζα, δηλαδό η ςυγκϋντρωςη του ανϊμικτου 

υγρού ςτουσ βιολογικούσ αντιδραςτόρασ να εύναι μεγαλύτερη του 80% τησ 

ςυγκϋντρωςησ ςχεδιαςμού, να ϋχει παραχθεύ επαρκόσ ποςότητα περύςςειασ 

ιλύοσ για την λειτουργύα τησ γραμμόσ ιλύοσ, ό/και η παραγωγό βιοαερύου από 

την μονϊδα χώνευςησ να εύναι μεγαλύτερη του 80% τησ τιμόσ ςχεδιαςμού κτλ.  

-  ρυθμιςτεύ όλοσ ο επιμϋρουσ εξοπλιςμόσ και γύνει ϋλεγχοσ όλων των ςυςτημϊτων 

αςφαλεύασ, που εύναι διαςυνδεδεμϋνα (interlocked)   

-    να λειτουργόςει η εγκατϊςταςη ςυνεχώσ επύ πϋντε (5) τουλϊχιςτον ημϋρεσ.  

(2) Κατϊ την «θϋςη των μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα» και μετϊ από ενημϋρωςη τησ 

Τπηρεςύασ, ο Ανϊδοχοσ μπορεύ μϋςω κατϊλληλων εκτροπών τησ ροόσ, απομόνωςη οριςμϋνων 

μονϊδων, λειτουργύα των μονϊδων με διϊφορα υδραυλικϊ και ρυπαντικϊ φορτύα ό και μεταφορϊ 

βιομϊζασ από ϊλλεσ λειτουργούςεσ Εγκαταςτϊςεισ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων να επιταχύνει την 

διαδικαςύα ανϊπτυξησ βιομϊζασ.  

(3) Η ςυνεχόσ λειτουργύα μύασ επιμϋρουσ μονϊδασ (π.χ. προεπεξεργαςύα) ό των λειτουργιών ενόσ 

ηλεκτρικού πύνακα θεωρεύται ότι ϋληξε επιτυχώσ μετϊ από ςυνεχό επιτυχημϋνη λειτουργύα τησ 

αντύςτοιχησ μονϊδασ επύ δϋκα (10) ημϋρεσ τουλϊχιςτον. την περύπτωςη που δεν ικανοποιηθεύ η 

παραπϊνω απαύτηςη, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να: 

- εντοπύςει τον λόγο τησ αποτυχύασ 

- υποβϊλει προτϊςεισ για επανόρθωςη 

- λϊβει γραπτό ϋγκριςη για τισ προτϊςεισ αυτϋσ από την Τπηρεςύα 

- επανορθώςει το πρόβλημα και να επαναλϊβει τη διαδικαςύα τησ 

ςυνεχούσ λειτουργύασ. 

(4) Ο Ανϊδοχοσ επιβαρύνεται με όλεσ τισ δαπϊνεσ που απαιτούνται για την θϋςη ςε αποδοτικό 

λειτουργύα. τισ δαπϊνεσ του Αναδόχου περιλαμβϊνονται, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ και οι 

κατωτϋρω δαπϊνεσ: 

 Δαπϊνεσ ςυντόρηςησ του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού των μονϊδων. τον 

εξοπλιςμό αυτό περιλαμβϊνονται και όλεσ οι εφεδρικϋσ μονϊδεσ (αντλύεσ, κινητόρεσ 

κτλ.) για την ομαλό και απρόςκοπτη λειτουργύα των επιμϋρουσ μονϊδων.  

 Οι δαπϊνεσ για κϊθε απαραύτητη εργαςύα, περιλαμβανομϋνων των δαπανών 

προςωπικού, αναλωςύμων υλικών κτλ., ακόμη και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ ςτα 

ςυμβατικϊ τεύχη, προκειμϋνου η όλη διαδικαςύα να εύναι ϊρτια και ςύμφωνη με τουσ 

κανόνεσ τησ τϋχνησ και τησ επιςτόμησ. 

 Δαπϊνεσ προμόθειασ, μιςθώςεων, λειτουργύασ και ςυντόρηςησ εργαλεύων, εφοδύων, 

μηχανημϊτων, οχημϊτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θϋςη ςε 

αποδοτικό λειτουργύα όλων των επιμϋρουσ μονϊδων.  
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 Δαπϊνεσ για τα μϋτρα αςφαλεύασ των επιμϋρουσ μονϊδων. Δαπϊνεσ αποζημιώςεων 

για ατυχόματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν ςτο προςωπικό του 

Αναδόχου ό ςε τρύτουσ που εμπλϋκονται ό μη ςτο ϋργο. 

 Δαπϊνεσ για το ςυςτηματικό καθαριςμό του περιβϊλλοντοσ χώρου και του 

εςωτερικού χώρου όλων των επιμϋρουσ μονϊδων, 

(5) Οι δαπϊνεσ ενϋργειασ, νερού, χημικών βαρύνουν την Τπηρεςύα.  

(6) Κατϊ τη διϊρκεια τησ θϋςησ ςε αποδοτικό λειτουργύα, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να παρϋχει πλόρη 

και ςυνεχό τεχνικό κϊλυψη και να πραγματοποιεύ κϊθε ρύθμιςη και επιδιόρθωςη που θα καταςτεύ 

αναγκαύα. Επύςησ θα προβεύ ςε αποκαταςτϊςεισ ό/και επιδιορθώςεισ, όπου αυτό απαιτεύται, ούτωσ 

ώςτε το ςύνολο του εξοπλιςμού καθώσ επύςησ και τα ϋργα πολιτικού μηχανικού να μπορεύ να 

ανταποκριθεύ ςτισ προδιαγραφόμενεσ απαιτόςεισ.  

(7) Οι όποιεσ δαπϊνεσ προκύψουν από την παρϊταςη τησ «θϋςησ των μονϊδων ςε αποδοτικό 

λειτουργύα» βαρύνουν αποκλειςτικϊ τον Ανϊδοχο, χωρύσ αυτόσ να δικαιούται ουδεμύα πρόςθετη 

αποζημύωςη εκ του γεγονότοσ αυτού. 

9.3.3.  Δοκιμαςτικό λειτουργύα των ϋργων από τον Ανϊδοχο 

(1) Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ «θϋςησ ςε αποδοτικό λειτουργύα» ξεκινϊ την διαδικαςύα τησ 

«Δοκιμαςτικό λειτουργύα των ϋργων από τον Ανϊδοχο». Σο ελϊχιςτο απαιτούμενο προςωπικό, που 

θα απαςχολεύται ςτο ϋργο κατϊ την περύοδο τησ Λειτουργύασ του ϋργου από τον Ανϊδοχο, ορύζεται 

ςτο Σεύχοσ 3 (ΣΕΠΕΠ). Η διϊρκεια τησ δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ των ϋργων από τον Ανϊδοχο 

ορύζεται ςε ϋξι (6) μόνεσ, κατϊ την διϊρκεια τησ οπούασ ο Ανϊδοχοσ θα εκπαιδεύςει και το προςωπικό 

του φορϋα λειτουργύασ του ϋργου, ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

(2) Κατϊ την διαδικαςύα αυτό, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αποδεύξει ςτην Τπηρεςύα ότι ο επιμϋρουσ 

εξοπλιςμόσ μπορεύ να λειτουργόςει αξιόπιςτα όπωσ ϋχει μελετηθεύ, ότι ανταποκρύνεται πλόρωσ ςτα 

κριτόρια απόδοςησ που ϋχουν προδιαγραφεύ και ότι κϊθε τμόμα του εξαςφαλύζει όλα τα επύπεδα 

αυτοματιςμού και αςφαλεύασ που προδιαγρϊφονται. 

(3) Εϊν ο ϋλεγχοσ αποτύχει εύτε λόγω του ότι η απόδοςη τησ μονϊδασ δεν εύναι αυτό που απαιτεύται 

από τα υμβατικϊ Σεύχη, εύτε λόγω του ότι παρουςιϊςτηκαν προβλόματα ςτον εξοπλιςμό ό ςτο 

ςύςτημα αυτόματου ελϋγχου λειτουργύασ, ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να: 

- εντοπύςει τον λόγο τησ αποτυχύασ 

- υποβϊλει προτϊςεισ για επανόρθωςη 

- λϊβει γραπτό ϋγκριςη για τισ προτϊςεισ αυτϋσ από την Τπηρεςύα 

- επανορθώςει το πρόβλημα και να επαναλϊβει την δοκιμαςτικό λειτουργύα 

(1) Ο Ανϊδοχοσ θα εξαςφαλύςει την λόψη των αναγκαύων δειγμϊτων και την εκτϋλεςη των 

απαιτουμϋνων μετρόςεων και αναλύςεων ςε εγκεκριμϋνο από την Τπηρεςύα Εργαςτόριο. Κϊθε 

δεύγμα θα διαχωρύζεται ςε δύο μϋρη, εκ των οπούων το ϋνα θα παραλαμβϊνει ο Ανϊδοχοσ, ενώ το 

δεύτερο θα παραδύδεται ςτην Τπηρεςύα, η οπούα θα προβαύνει ςε ελϋγχουσ ςτα δικϊ τησ ό εξωτερικϊ 

εργαςτόρια τησ επιλογόσ τησ. Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να επιςκϋπτεται το εργαςτόριο που 

εκτελεύ τισ αναλύςεισ για λογαριαςμό του Αναδόχου και να ελϋγχει εϊν τηρούνται οι προβλεπόμενεσ 

διαδικαςύεσ. 
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(2) Ο Ανϊδοχοσ για την πραγματοπούηςη των ελϋγχων θα προμηθεύςει όλα τα απαραύτητα 

όργανα, προςωπικό και όλον τον αναγκαύο εξοπλιςμό και θα εκτελϋςει όλεσ τισ εργαςύεσ που εύναι 

απαραύτητεσ για την ικανοποιητικό διεξαγωγό των ελϋγχων. Ο Ανϊδοχοσ επιβαρύνεται με όλεσ τισ 

δαπϊνεσ που απαιτούνται για την δοκιμαςτικό λειτουργύα των μονϊδων. τισ δαπϊνεσ του Αναδόχου 

περιλαμβϊνονται, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ και οι κατωτϋρω δαπϊνεσ που βαρύνουν 

αποκλειςτικϊ αυτόν: 

 Δαπϊνεσ ςυντόρηςησ του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού των μονϊδων. τον 

εξοπλιςμό αυτό περιλαμβϊνονται και όλεσ οι εφεδρικϋσ μονϊδεσ (αντλύεσ, κινητόρεσ 

κτλ.) για την ομαλό και απρόςκοπτη λειτουργύα των επιμϋρουσ μονϊδων. 

 Οι δαπϊνεσ για κϊθε απαραύτητη εργαςύα, περιλαμβανομϋνων των δαπανών 

προςωπικού, αναλωςύμων υλικών κτλ. ακόμη και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ ςτα 

ςυμβατικϊ τεύχη, προκειμϋνου η όλη διαδικαςύα να εύναι ϊρτια και ςύμφωνη με τουσ 

κανόνεσ τησ τϋχνησ και τησ επιςτόμησ. 

 Δαπϊνεσ προμόθειασ, μιςθώςεων, λειτουργύασ και ςυντόρηςησ εργαλεύων, εφοδύων, 

μηχανημϊτων, οχημϊτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την δοκιμαςτικό 

λειτουργύα όλων των επιμϋρουσ μονϊδων. 

 Δαπϊνεσ για τα μϋτρα αςφαλεύασ των επιμϋρουσ μονϊδων. Δαπϊνεσ αποζημιώςεων 

για ατυχόματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν ςτο προςωπικό του 

Αναδόχου ό ςε τρύτουσ που εμπλϋκονται ό μό ςτο ϋργο. 

 Δαπϊνεσ για το ςυςτηματικό καθαριςμό του περιβϊλλοντοσ χώρου και του 

εςωτερικού χώρου όλων των επιμϋρουσ μονϊδων. 

 Επύςησ τον Ανϊδοχο βαρύνουν οι απαραύτητεσ δαπϊνεσ για τισ δειγματοληψύεσ, 

καθώσ επύςησ και τισ εργαςτηριακϋσ αναλύςεισ. 

(3) Σην Τπηρεςύα βαρύνουν οι δαπϊνεσ παροχόσ ηλεκτρικού ρεύματοσ, νερού και χημικών, καθώσ 

επύςησ και οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και διϊθεςησ των παραπροώόντων επεξεργαςύασ (εςχαρύςματα, 

ϊμμοσ, ιλύσ κτλ.). 

(4) Οι εργαςύεσ δοκιμών εύναι ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν με την υφιςτϊμενη εγκατϊςταςη 

επεξεργαςύασ ςε λειτουργύα. Για τον ςκοπό αυτό θα πρϋπει να εξαςφαλύζεται ότι δεν δυςχεραύνεται, 

παρεμποδύζεται, διακόπτεται, επιβαρύνεται από τον Ανϊδοχο η ομαλό λειτουργύα τησ υφιςτϊμενησ 

εγκατϊςταςησ. Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λϊβει υπόψη του τα παραπϊνω κατϊ την προετοιμαςύα του 

προγρϊμματοσ «θϋςησ των επιμϋρουσ μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα», ϋτςι ώςτε να τηρεύται ο 

βαςικόσ αυτόσ όροσ. 

(5) το Σεύχοσ 3 (ΣΕΠΕΠ) για κϊθε επιμϋρουσ μονϊδα προςδιορύζονται οι μετρούμενεσ 

παρϊμετροι (COD, BOD5 κτλ.), η ςυχνότητα δειγματοληψύασ (ςυνεχόσ, ημερόςια κτλ.), ο τύποσ του 

δεύγματοσ (ςύνθετο 24ωρο, τυχαύο δεύγμα κτλ.), καθώσ επύςησ και οι απαιτόςεισ προςϋγγιςησ των 

ορύων, δηλαδό επιτρεπόμενη ςυχνότητα υπϋρβαςόσ τουσ. 

(6) Κατϊ την διαδικαςύα των δοκιμών ολοκλόρωςησ, εύναι ενδεχόμενο η παροχό ό το ρυπαντικό 

φορτύο ςτην εύςοδο τησ Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων να εύναι μικρότερα από αυτϊ του 

ςχεδιαςμού. τη περύπτωςη αυτό θα τύθεται ςε λειτουργύα το κατϊλληλο πλόθοσ παρϊλληλων 

μονϊδων επεξεργαςύασ, ώςτε να προςεγγύζονται κατϊ το δυνατό τα φορτύα ςχεδιαςμού των 

αντιςτούχων μονϊδων, χωρύσ να γύνεται υπϋρβαςό τουσ.  
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(7) Οι όποιεσ δαπϊνεσ προκύψουν από την παρϊταςη των δοκιμών ολοκλόρωςησ τησ 

Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων, λόγω μη ικανοπούηςησ των ςυμβατικών απαιτόςεων, 

βαρύνουν αποκλειςτικϊ τον Ανϊδοχο, χωρύσ αυτόσ να δικαιούται ουδεμύα πρόςθετη αποζημύωςη εκ 

του γεγονότοσ αυτού. 

(8) ε περύπτωςη τελικόσ αςτοχύασ των δοκιμών ολοκλόρωςησ και μετϊ τη τρύτη επανϊληψη, θα 

τεθούν ςε εφαρμογό τα οριζόμενα ςτο Ν.4412/16.  

(9) Κατϊ την διϊρκεια τησ περιόδου «Δοκιμαςτικόσ Λειτουργύασ τησ ΕΕΛ από τον Ανϊδοχο», ο 

Ανϊδοχοσ με δικϋσ του δαπϊνεσ και μϋςα θα εκπαιδεύςει το προςωπικό του ΚτΕ, ώςτε να μπορεύ αυτό 

να αντεπεξϋλθει ςτισ απαιτόςεισ των υπηρεςιών διεύθυνςησ, λειτουργύασ και ςυντόρηςησ τησ 

Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων. Η διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ ορύζεται ςε δύο (2) μόνεσ.  

(10) Για τον ςκοπό αυτό ο Ανϊδοχοσ τϋςςερισ (4) μόνεσ πριν την ολοκλόρωςη τησ δοκιμαςτικόσ 

λειτουργύασ θα προςδιορύςει τον αριθμό και τα προςόντα του απαιτούμενου προςωπικού 

λειτουργύασ και ςυντόρηςησ και θα ςυντϊξει το πρόγραμμα εκπαύδευςησ. Η Τπηρεςύα θα εγκρύνει το 

πρόγραμμα εκπαύδευςησ, θα καθορύςει τον ακριβό αριθμό των εκπαιδευομϋνων ανϊ θϋςη και θα 

διαθϋςει το εν λόγω προςωπικό δύο (2) μόνεσ πριν την ολοκλόρωςη τησ «Λειτουργύασ και 

υντόρηςησ τησ ΕΕΛ από τον Ανϊδοχο».  
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ΑΡΘΡΟ 10. ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΨΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 

(1) O χρόνοσ εγγύηςησ του παρόντοσ ϋργου ορύζεται ςε δϋκα πϋντε (15) μόνεσ και αρχύζει από την 

λόξη τησ 6μηνησ λειτουργύασ. το χρονικό αυτό διϊςτημα ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυντηρεύ το 

ϋργο.  

(2) Κατϊ τον χρόνο εγγύηςησ και υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 

επιθεωρεύ  τακτικϊ το ϋργο, να το διατηρεύ ςε ικανοποιητικό κατϊςταςη και να αποκαθιςτϊ κϊθε 

βλϊβη του. Η ςυντόρηςη θα γύνεται ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τουσ καταςκευαςτϋσ του 

εξοπλιςμού. Επιςημαύνεται ότι ςτισ δαπϊνεσ ςυντόρηςησ κατϊ το χρόνο εγγύηςησ περιλαμβϊνονται 

και οι οποιεςδόποτε δαπϊνεσ ϋργων πολιτικού μηχανικού και οι οποιεςδόποτε δαπϊνεσ ςυντόρηςησ 

των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτϊςεων.  

(3) Δεν περιλαμβϊνονται ςτισ δαπϊνεσ ςυντόρηςησ οι ακόλουθεσ δαπϊνεσ, οι οπούεσ θεωρούνται 

ςαν βλϊβεσ εκ τησ χρόςεωσ: 

      -αναλώςιμα χημικϊ  

      -λιπαντικϊ εξοπλιςμού  

     -αςφϊλειεσ των ηλεκτρικών πινϊκων εφ’ όςον οι καταςτροφϋσ τουσ δεν 

οφεύλονται ςε αςτοχύα ϊλλου υλικού τα οπούα θα αντικαταςτόςει ό 

επιςκευϊςει ο Ανϊδοχοσ 

     -ενδεικτικϋσ λυχνύεσ των ηλεκτρικών πινϊκων 

-βλϊβεσ ό ζημιϋσ που οφεύλονται ςτην κακό χρόςη του εξοπλιςμού από αυτούσ 

που ϋχουν την ευθύνη λειτουργύασ του 

(4) Βλϊβεσ λόγω κακόσ ό μη ϋγκαιρησ ςυντόρηςησ δεν θεωρούνται βλϊβεσ εκ τησ χρόςεωσ και 

επιβαρύνουν αποκλειςτικϊ τον Ανϊδοχο. ε περύπτωςη που, από εςφαλμϋνη ςυντόρηςη ό αςτοχύα 

εξοπλιςμού του ϋργου, προκληθούν βλϊβεσ ςε ϊλλεσ εγκαταςτϊςεισ και ϊτομα ο Ανϊδοχοσ εύναι 

αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την αποκατϊςταςη των βλαβών αυτών και την κϊλυψη των ςχετικών 

απαιτόςεων που θα προκύψουν.   

(5) Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να αποκαθιςτϊ ϊμεςα τισ βλϊβεσ. Εϊν αυτό δεν γύνεται η Τπηρεςύα 

διατηρεύ το δικαύωμα να αποκαταςτόςει μόνη τησ με οποιοδόποτε τρόπο τισ βλϊβεσ, οπότε η ςχετικό 

δαπϊνη θα γύνεται εισ βϊροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. τη περύπτωςη αυτό, ο Ανϊδοχοσ θα 

καταβϊλει και τισ δαπϊνεσ του προςωπικού του Κυρύου του Έργου που απαςχολόθηκε για την 

επιςκευό των βλαβών. Εϊν ο Ανϊδοχοσ δεν καταβϊλει το ςχετικό ποςό εντόσ δεκαπϋντε ημερών από 

την ειδοπούηςη η εύςπραξη αυτού γύνεται από τισ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ που ϋχει προςκομύςει ό με 

οποιοδόποτε ϊλλο νόμιμο τρόπο.  

(6) Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ςυντϊξει και να  ενημερώνει  το ημερολόγιο των εργαςιών 

ςυντόρηςησ που ϋγιναν μϋςα ςτο χρόνο που εύχε την ευθύνη τησ ςυντόρηςησ. το ημερολόγιο θα 

αναγρϊφονται και οι τυχόν βλϊβεσ και δυςλειτουργύεσ που διαπιςτώθηκαν και ο  τρόποσ 

αποκατϊςταςόσ τουσ. Με την λόξη τησ ςυντόρηςησ θα παραδοθεύ το ημερολόγιο ςτην Τπηρεςύα. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

(1) Για τισ ϋννοιεσ και τισ διαδικαςύεσ ϋκδοςησ / ςυντϋλεςησ των: 

 Βεβαύωςησ περϊτωςησ εργαςιών καταςκευόσ του ϋργου, 

 Διοικητικόσ παραλαβόσ για χρόςη, 

 Προςωρινόσ παραλαβόσ του ϋργου που καταςκευϊςτηκε, 

 Φρόνου εγγύηςησ και υποχρεωτικόσ (με μϋριμνα και δαπϊνεσ του Αναδόχου) 

ςυντόρηςησ του ϋργου που καταςκευϊςτηκε, 

 Οριςτικόσ παραλαβόσ του ϋργου, 

ιςχύουν τα οριζόμενα ςτα Άρθρα 168, 169, 170, 171 και 172 του Ν.4412/16. 

Ειδικότερα ιςχύουν τα ακόλουθα:  

(2) Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ «θϋςησ ςε αποδοτικό λειτουργύα» και τησ δοκιμαςτικόσ 

λειτουργύασ, εκδύδεται ςχετικό Βεβαύωςη Περϊτωςησ Εργαςιών. Η κατϊ την παρ.5 του 

Άρθρου 151 του Ν.4412/16 ϋννοια τησ τελικόσ επιμϋτρηςησ διαςτϋλλεται και περιλαμβϊνει 

και το Μητρώο του Έργου, τα Εγχειρύδια λειτουργύασ και ςυντόρηςησ καθώσ και το Υϊκελο 

Αςφϊλειασ και Τγεύασ του Έργου.        

   

Βεβαύωςη περϊτωςησ των υποχρεώςεων του Αναδόχου δεν χορηγεύται πριν από την 

παρϋλευςη του 6μηνου χρονικού διαςτόματοσ λειτουργύασ του ϋργου από τον Ανϊδοχο και 

αφού ο Ανϊδοχοσ θϋςει ςε ικανοποιητικό λειτουργύα τισ εγκαταςτϊςεισ και προβεύ ςε 

επιτυχεύσ κατϊ τισ απαιτόςεισ των τεχνικών Προδιαγραφών, ελϋγχουσ τησ ποιότητασ των 

επεξεργαςμϋνων λυμϊτων οι οπούεσ θα γύνουν ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ του εργοδότη. Μετϊ 

το πϋρασ τησ επιτυχούσ λειτουργύασ του ϋργου από τον Ανϊδοχο, μπορεύ να θεωρηθεύ 

περατωθεύςα η Εργολαβύα κατϊ τισ διατϊξεισ του ϊρθρο 168 του Ν.4412/16.   

    

Προώπόθεςη για την ϋκδοςη βεβαύωςησ περϊτωςησ των εργαςιών εύναι η εκτϋλεςη επιτυχών, 

ςύμφωνα με τισ ςυμβατικϋσ απαιτόςεισ, δοκιμών λειτουργύασ του ϋργου και ελϋγχων τησ 

επιτυγχανόμενησ ποιότητασ των επεξεργαςμϋνων λυμϊτων.       

   ε περύπτωςη που τρεισ (3) μόνεσ πριν από τη λόξη τησ τμηματικόσ προθεςμύασ για την 

ολοκλόρωςη τησ καταςκευόσ του ϋργου και τη θϋςη των εγκαταςτϊςεων ςε δοκιμαςτικό 

λειτουργύα, δεν υπϊρχουν διαθϋςιμα λύματα ςε επαρκό ποςότητα και ο Ανϊδοχοσ ϋχει όδη 

περατώςει το ςύνολο των ϋργων τησ εγκατϊςταςησ και ϋχει ςυνταχθεύ ςχετικό πρωτόκολλο 

περαύωςησ, τότε δικαιούται παρϊταςησ τησ τμηματικόσ και τησ ολικόσ προθεςμύασ ιςόχρονη 

προσ την καθυςτϋρηςη εξαςφϊλιςησ λυμϊτων για τη θϋςη ςε δοκιμαςτικό λειτουργύα τησ 

εγκατϊςταςησ. 

ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ δεν ϋχει περατώςει τα ϋργα αυτϊ κατϊ την ωσ ϊνω χρονικό 

ςτιγμό δικαιούται παρϊταςησ προθεςμύασ ιςόχρονησ προσ την τυχόν καθυςτϋρηςη παροχόσ 

λυμϊτων μόνο μετϊ την ολοκλόρωςη των υπόψη ϋργων και τη ςύνταξη ςχετικού 

πρωτοκόλλου περαύωςησ. 

Για το χρονικό διϊςτημα για το οπούο ο Ανϊδοχοσ δικαιούται παρϊταςησ προθεςμύασ λόγω 
ϋλλειψησ λυμϊτων ωσ ϊνω, καταβϊλλεται ςε αυτόν μηνιαύα αποζημύωςη ύςη με το 45% τησ 
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αντύςτοιχησ τιμόσ του ςχετικού ϊρθρου 17 του Σιμολογύου Προςφορϊσ. Η αποζημύωςη αυτό 
καλύπτει την υποχρϋωςη του Αναδόχου να ςυντηρεύ την εγκατϊςταςη ςε ϊριςτη κατϊςταςη 
για το διϊςτημα αυτό. Αν για οποιοδόποτε λόγο δεν εύναι δυνατό η πληρωμό τησ αποζημύωςησ 
από πιςτώςεισ τησ Ε.Ε, το απαιτούμενο ποςό θα καλυφθεύ από ϊλλη πηγό χρηματοδότηςησ με 
ευθύνη του Υορϋα Τλοπούηςησ 

ε περύπτωςη που δεν γύνει αποδεκτό το ωσ ϊνω αύτημα του αναδόχου για παρϊταςη και 
ανϊλογη αποζημύωςη και η «θϋςη ςε αποδοτικό λειτουργύα», «οι δοκιμϋσ ολοκλόρωςησ» και η 
«δοκιμαςτικό λειτουργύα» καθυςτερόςουν χωρύσ υπαιτιότητα του Αναδόχου (π.χ. λόγω μη 
προςκόμιςησ λυμϊτων ςτην Εγκατϊςταςη Επεξεργαςύασ Λυμϊτων), για χρονικό διϊςτημα 
μεγαλύτερο από τρεισ (3) μόνεσ από την δόλωςη του Αναδόχου για ολοκλόρωςη των 
εργαςιών καταςκευόσ, τότε εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των Άρθρων 168 (Βεβαύωςη 
περϊτωςησ εργαςιών) και του Άρθρου 170 (Προςωρινό παραλαβό του ϋργου), 171 (Οριςτικό 
Παραλαβό) του Ν.4412/16, χωρύσ να απαιτεύται η πραγματοπούηςη τησ «θϋςησ ςε αποδοτικό 
λειτουργύα», των «δοκιμών ολοκλόρωςησ» και τησ «δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ». Σα παραπϊνω 
γύνονται κατόπιν οπτικού ελϋγχου των εγκαταςτϊςεων και με δοκιμϋσ λειτουργύασ του 
εξοπλιςμού με όλουσ τουσ δυνατούσ τρόπουσ (δοκιμϋσ με νερό κλπ), όπωσ θα απαιτόςει η 
υπηρεςύα. Σο επιπλϋον κόςτοσ που θα απαιτηθεύ (πχ νερό) βαρύνει τον ΚτΕ. 

(3) Ο χρόνοσ εγγύηςησ, κατϊ τον οπούο ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτη ςυντόρηςό του, ορύζεται ςε 
δεκαπϋντε (15) μόνεσ ςύμφωνα με το Άρθρο 171 του Ν.4412/16.  

(4) Η οριςτικό παραλαβό του ςυνόλου του ϋργου θα γύνει μετϊ την πϊροδο του χρόνου 
υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ του ϋργου από τον Ανϊδοχο.  
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ΑΡΘΡΟ 12. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΨΜΕ 

12.1. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΨΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ 

ΑΝΑΔΟΦΟ 

(1) υμβατικϋσ τιμϋσ μονϊδασ για την υπόψη ύμβαςη ορύζονται:  

 Οι δεκαϋξι (16) κατ’αποκοπό τιμϋσ των Υυςικών Μερών για την πλόρη 

καταςκευό του ϋργου  

 Η κατ’αποκοπό τιμό για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ του ϋργου  

 Η κατ’αποκοπό τιμό για την 6μηνη δοκιμαςτικό λειτουργύα του ϋργου από τον 

Ανϊδοχο 

Αναλυτικϊ το περιεχόμενο των τιμών μονϊδασ του Σιμολογύου περιγρϊφονται ςτουσ 

γενικούσ όρουσ του Σεύχουσ Σιμολόγιο Προςφορϊσ  

(2) Οι ωσ ϊνω ςυμβατικϋσ τιμϋσ μονϊδασ αναφϋρονται ςε εργαςύεσ πλόρωσ περαιωμϋνεσ 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. Οι τιμϋσ αυτϋσ, προςαυξημϋνεσ κατϊ το κατϊ νόμο ποςοςτό 

γενικών εξόδων και εργολαβικού οφϋλουσ του Αναδόχου που ορύζεται δεκαοκτώ τοισ εκατό (18%), 

περιλαμβϊνουν όλεσ τισ απαραύτητεσ εργαςύεσ για την πλόρη και ϋντεχνη καταςκευό και λειτουργύα - 

ςυντόρηςη των ϋργων, καλύπτοντασ όλεσ τισ δαπϊνεσ του Αναδόχου, ϊμεςεσ ό ϋμμεςεσ και, με την 

επιφύλαξη των περύ αναθεώρηςησ τιμών κειμϋνων διατϊξεων, αποτελούν πλόρη αποζημύωςη του 

Αναδόχου για την κατϊ ανωτϋρω εκτϋλεςη των εργαςιών. 

(3) Δεν προβλϋπεται ΥΠΑ για το ςυγκεκριμϋνο ϋργο το οπούο απαλλϊςςεται. Για το ϋργο βρύςκει 

εφαρμογό η παρ.10 του ϊρθρου 1 του ν.4281/2014 ςχετικϊ με την αντιςτροφό τησ υποχρϋωςησ 

απόδοςησ ΥΠΑ, οπότε τον ΥΠΑ αποδύδει ο αναθϋτων φορϋασ και όχι ο Ανϊδοχοσ, ο οπούοσ τιμολογεύ 

χωρύσ ΥΠΑ. 

(4) O Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην καταβολό προσ το εργατοτεχνικό προςωπικό των 

καθοριζομϋνων (με τισ εκϊςτοτε εκδιδόμενεσ αποφϊςεισ) από το Τπουργεύο Εργαςύασ, δώρων λόγω 

εορτών, αποζημιώςεων ημερών υποχρεωτικόσ αργύασ, χορόγηςη ϊδειασ με αποδοχϋσ, αποζημιώςεισ 

λόγω απόλυςησ, καθώσ και καταβολό των νομύμων ειςφορών του υπϋρ των αςφαλιςτικών και 

επικουρικών Οργανιςμών ό Σαμεύων (IKA κτλ).  

(5) H καταβολό των προβλεπομϋνων κρατόςεων θα αποδεικνύεται με την προςκόμιςη 

κανονικόσ απόδειξησ πριν από την πληρωμό των λογαριαςμών, όπωσ ο Νόμοσ ορύζει, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ κρατόςεισ που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ ύψουσ 0,07 % υπϋρ των 

λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 

4 παρ 3 ν. 4013/2011, τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ 

Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώσ 

και τησ κρϊτηςησ 6‰, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και 

τησ υπ' αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και 

Μεταφορών (Β' 2235). 

(6) O Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τα τϋλη διοδύων των πϊςησ φύςησ μεταφορικών μϋςων. 

Επύςησ ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τον ΥΠA και τον ειδικό φόρο του Άρθρου 17 του 

NΔ.3092/54 επύ των ειςαγόμενων από το εξωτερικό, πϊςησ φύςησ υλικών, εφοδύων κτλ και από τουσ 

φόρουσ κτλ., που αναφϋρονται ςτο NΔ.4486/65 (ΥEK 131A) και NΔ.4535/66 (ΥEK165A) περύ 

Υορολογικών Διατϊξεων, όπωσ ιςχύουν ςόμερα.  
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(7) Επύςησ ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από δαςμούσ και από κϊθε ϊλλο φόρο, τϋλοσ ό 

δικαύωμα υπϋρ του Δημοςύου για καύςιμα και λιπαντικϊ, ςύμφωνα με τον N.2366/53 (ΥEK 83A) και 

τον N.1081/71 (ΥEK 273A) και την εγκύκλιο B19/79. 

 

12.2. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ 

(1) Η Τπηρεςύα δικαιούται, κατϊ τη διϊρκεια τησ καταςκευόσ του ϋργου και υπό τισ προώποθϋςεισ 

του Άρθρου 156 του Ν.4412/16, να επιφϋρει μικροτροποποιόςεισ ςτη μορφό του ϋργου, ςτην 

ποιότητα, ςτο εύδοσ ό ςτην ποςότητα των εργαςιών, αν η αρτιότητα η/και λειτουργικότητα το 

επιβϊλλουν χωρύσ αλλαγό του ςχεδύου του ϋργου. Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να προβεύ ςε καμύα 

αντύςτοιχη τροποπούηςη χωρύσ ϋγγραφη εντολό τησ Τπηρεςύασ. 

(2) Ο καθοριςμόσ των τιμών μονϊδοσ νϋων εργαςιών, θα γύνεται όπωσ ορύζεται ςτισ διατϊξεισ του 

ϊρθρου 156 του Ν.4412/16. τισ τιμϋσ που θα ςυνταχθούν με βϊςη του παραπϊνω θα εφαρμόζεται η 

τεκμαρτό ϋκπτωςη τησ δημοπραςύασ. Για τον λόγο αυτό θα πρϋπει μετϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

εκτϋλεςησ του ϋργου να εγκρύνεται βοηθητικόσ προώπολογιςμόσ του ϋργου με ανϊλυςη των κατ’ 

αποκοπό τμημϊτων ςτισ επύ μϋρουσ εργαςύεσ του ανϊ κατηγορύα και ςύμφωνα με τα εγκεκριμϋνα 

Σιμολόγια του ΤΠΕΦΩΔΕ. 

 

12.3. ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ ΣΙΜΨΝ 

Η αναθεώρηςη των τιμών γύνεται με βϊςη τισ διατϊξεισ του Άρθρου 153 του Ν.4412/16. Οι κατ' 

αποκοπό τιμϋσ των Υυςικών Μερών του Έργου αναθεωρούνται με ενιαύο ςυντελεςτό για κϊθε 

επιμϋρουσ Υυςικό Μϋροσ. Ο ενιαύοσ αυτόσ ςυντελεςτόσ τησ κϊθε κατ‘ αποκοπό τιμόσ προκύπτει από 

τουσ ςυντελεςτϋσ αναθεώρηςησ των επύ μϋρουσ τμημϊτων των Υυςικών Μερών και το οριζόμενο για 

κϊθε τμόμα ςυντελεςτό - ποςοςτό, όπωσ φαύνεται ςτο ϋντυπο του Σιμολογύου προςφορϊσ.  

 

12.4. ΕΠΙΜΕΣΡΗΕΙ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ – ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ 

(1) Γενικϊ ιςχύουν τα Άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/16 με τισ εξόσ διευκρινύςεισ: 

(2) Σο ςυμβατικό τύμημα θα πληρώνεται με βϊςη τμηματικϋσ και κατ' ελϊχιςτον μηνιαύεσ 

πιςτοποιόςεισ. Οι πιςτοποιόςεισ θα ςυντϊςςονται για τισ εργαςύεσ που ϋχουν εκτελεςτεύ με βϊςη τον 

Πύνακα ποςοςτιαύασ ανϊλυςησ των εργαςιών κϊθε φυςικού μϋρουσ που θα υποβϊλει ο Ανϊδοχοσ και 

θα εγκριθεύ από την Τπηρεςύα και την αντύςτοιχη κατ' αποκοπό τιμό του Υυςικού Μϋρουσ, όπωσ 

αυτό ϋχει καθοριςτεύ ςτην ανϊλυςη τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ του Αναδόχου. 

(3) Για τισ πιςτοποιόςεισ των ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών ιςχύουν ςυμπληρωματικϊ τα εξόσ : 

 Για τα κονδύλια των ηλεκτρομηχανολογικών εργαςιών μπορεύ να πιςτοποιεύται 

πριν από την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού, αλλϊ αφού ϋχει παραληφθεύ επύ 

τόπου του ϋργου, ποςοςτό μϋχρι 70% τησ αξύασ του πλόρωσ εγκατεςτημϋνου 

υπόψη εξοπλιςμού. 

 Μετϊ την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού ςτο ϋργο και την επιτυχό ολοκλόρωςη 

όλων των δοκιμών και ελϋγχων που προβλϋπονται (δοκιμών ςτο εργοςτϊςιο 

και δοκιμών πριν την περαύωςη), πιςτοποιεύται  ποςοςτό 90% τησ αξύασ του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού, πλόρωσ εγκατεςτημϋνου. 
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 Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ θϋςησ ςε αποδοτικό λειτουργύα του ςυνόλου 

τησ εγκατϊςταςησ και των δοκιμών ολοκλόρωςησ, πιςτοποιεύται ςυνολικό 

ποςό 100% τησ αξύασ του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού, πλόρωσ 

εγκατεςτημϋνου.  

 

12.5. ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

Ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτο ςχετικό ϊρθρο τησ οικεύασ Διακόρυξησ. 

 

12.6. ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΠΛΗΡΨΜΨΝ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 137 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΠΣΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΔΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

13.1. ΪΚΠΣΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Άρθρου 160 του Ν.4412/16.  

13.2. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΙΨΝ - ΔΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ του Άρθρου 152 (παρ. 9) και Άρθρου 161 του Ν.4412/16. 

Ειδικότερα ο ανϊδοχοσ μπορεύ να ζητόςει τη διϊλυςη τησ ςύμβαςησ εϊν ςυντρϋχει μια από τισ 

περιπτώςεισ τησ παρ.2 του ωσ ϊνω ϊρθρου 161. 

13.3. ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΛΤΗ 

Εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Άρθρου 106 του Ν.4412/16.  

13.4. ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΛΟΓΨ ΔΙΑΛΤΗ  ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Άρθρου 163 του Ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΛΗΧΗ ΚΙΝΔΤΝΨΝ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ 

14.1. ΕΓΓΤΗΕΙ 
Για τισ απαιτόςεισ παροχόσ εγγυόςεων εκ μϋρουσ του Αναδόχου ιςχύουν τα οριζόμενα ςτα Άρθρα 4.2 

και 15.6 τησ παρούςασ. 

14.2. ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

(1) ύμφωνα με τα ςυμβατικϊ τεύχη και τισ διατϊξεισ του Ν.4412/16, τόςο για την εφαρμογό των 
μελετών, όςο και για την ποιότητα και αντοχό των ϋργων, μόνοσ υπεύθυνοσ εύναι ο Ανϊδοχοσ. Ο κϊθε 
φύςησ ϋλεγχοσ που θα αςκηθεύ από την Τπηρεςύα δεν απαλλϊςςει με κανϋνα τρόπο τον Ανϊδοχο από 
τη ςχετικό ευθύνη. 

(2) Όμοια, ο Ανϊδοχοσ εύναι εξ ολοκλόρου μόνοσ υπεύθυνοσ για την επιλογό των υλικών που θα 
χρηςιμοποιηθούν, τη χρηςιμοπούηςη αυτών και την εκτϋλεςη των εργαςιών κατϊ τουσ όρουσ τησ 
παρούςασ και των λοιπών εγκεκριμϋνων ςυμβατικών τευχών και ςχεδύων. 

(3) Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ και για τισ καταςκευαςτικϋσ μεθόδουσ, τισ χρόςεισ υλικών, τη 
δημιουργύα και λειτουργύα εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και διαμόρφωςησ των 
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ϋργων, τισ απαιτόςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ καταςκευόσ, και τα ςτοιχεύα των μόνιμων ϋργων, για τα 
οπούα υπϊρχει επιλογό βϊςει των τυχόν μελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν. 

(4) Οι απαιτόςεισ αςφϊλιςησ εκ μϋρουσ του Αναδόχου του ϋργου, του ΚτΕ, των εκπροςώπων του, του 
προςωπικού του, των ςυνεργατών του και τρύτων ορύζονται ςτο Άρθρο 15 τησ παρούςασ. 

(5) χετικϊ με ζημιϋσ που τυχόν θα παρουςιαςτούν ςτο ϋργο και ςτισ μόνιμεσ εγκαταςτϊςεισ του 

Αναδόχου ςτον τόπο του ϋργου, ϋχει ιςχύ ο Ν.4412/16, μόνο ςε όςη ϋκταςη δεν καλύπτεται από την 

αςφϊλιςη του ϋργου «κατϊ παντόσ κινδύνου» ςύμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ που αναφϋρονται 

ςτο Άρθρο 15 τησ παρούςασ. Οποιεςδόποτε αςτικϋσ ό ποινικϋσ ευθύνεσ, που προκύπτουν από 

οποιαςδόποτε φύςησ δυςτυχόματα ό ζημιϋσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ό ςε τρύτουσ ό ςε 

περιουςύεσ τρύτων που οφεύλονται εύτε ςε αμϋλεια εύτε υπαιτιότητα του προςωπικού του Αναδόχου 

εύτε ςτισ οποιεςδόποτε καταςκευαςτικϋσ δραςτηριότητεσ του Αναδόχου εύτε ςτην ύπαρξη του ϋργου 

καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειςτικϊ και μόνο τον ύδιο. χετικϊ με την αςφϊλιςη τησ «αςτικόσ 

ευθύνησ ϋναντι τρύτων» ιςχύουν οι όροι του εδαφύου 15.4.2 τησ παρούςασ. 

(6) Για όλεσ τισ εργαςύεσ που θα εκτελεςτούν ιςχύουν οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Οποιαδόποτε ζημιϊ 

ςτο ϋργο εύτε ςτα μηχανόματα εύτε ςτισ εγκαταςτϊςεισ, (εργοτϊξια, δανειοθϊλαμοι, λατομεύα κτλ.) 

που προϋρχεται από οποιονδόποτε λόγο ό δολιοφθορϊ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών τησ 

ςύμβαςησ, πλην ανωτϋρασ βύασ όπωσ ορύζεται ςτην παρούςα που δεν ϋχει καλυφθεύ από το 

αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο, βαρύνει τον Ανϊδοχο. Επύςησ ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 

αποκαταςτόςει τισ ζημιϋσ που προϋρχονται από οποιαςδόποτε φύςησ δυςτυχόματα ό ζημιϋσ ςτο 

προςωπικό του Αναδόχου ό ςε τρύτουσ ό και ςε περιουςύεσ τρύτων και οφεύλονται ςε αμϋλεια η 

υπαιτιότητϊ του. 

(7) Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να μεριμνϊ για τη φύλαξη κϊθε υλικού, μηχανόματοσ εργαλεύου 

κτλ. που ανόκει ςε αυτόν ό ςε τρύτουσ και βρύςκεται ςτο χώρο του εργοταξύου και να παύρνει όλα τα 

προβλεπόμενα μϋτρα, προςλαμβϊνοντασ ςυγχρόνωσ και το κατϊλληλο για το ςκοπό αυτό προςωπικό 

(φύλακεσ ημϋρασ, νυκτοφύλακεσ κτλ.). ε περύπτωςη απώλειασ φθορϊσ, βλϊβησ, καταςτροφόσ 

υλικού ό μηχανόματοσ κτλ., που ανόκει ςε αυτόν ό τρύτουσ, ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ και εξ 

ολοκλόρου υπεύθυνοσ να αποζημιώςει τον ιδιοκτότη ό να αποκαταςτόςει το υλικό κτλ., χωρύσ να 

δικαιούται να προβϊλει αξύωςη για οποιαδόποτε δικό του αποζημύωςη ό και να εγεύρει αξύωςη 

επϋκταςησ των προθεςμιών καταςκευόσ του ϋργου, πλην περιπτώςεων ανωτϋρασ βύασ που δεν ϋχουν 

καλυφθεύ από το αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο. 

(8) Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λϊβει, κατϊ την εκτϋλεςη των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μϋτρα 

αςφαλεύασ που επιβϊλλονται από την ιςχύουςα νομοθεςύα καθώσ και κϊθε ϊλλο μϋτρο που 

αναφϋρεται ςτην παρούςα και ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ των ΣεΠρο. 

(9) Μετϊ την οριςτικό παραλαβό του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ ευθύνεται κατϊ τισ διατϊξεισ του Αςτικού 

Κώδικα ςύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 172 του Ν.4412/16. 

 

14.3. ΕΤΘΤΝΗ ΚΣΕ 

(1) Η ευθύνη του ΚτΕ κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ διϋπεται από τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 1.5 και 

ςτο Άρθρο 2 τησ παρούςασ.  Επιπλϋον, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, κατϊ το βαθμό που δεν 

καλύπτονται από τα αςφαλιςτόρια ςυμβόλαια του Άρθρου 15 τησ παρούςασ, ο ΚτΕ αναλαμβϊνει τουσ 

κινδύνουσ για ζημιϋσ προκαλούμενεσ από αποδεδειγμϋνη υπαιτιότητϊ του και από τισ αιτύεσ που 

ορύζονται ςτο Άρθρο 15.3 τησ παρούςασ. 
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(2) Εφόςον κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ ό τα εκτελεςθϋντα από αυτόν ϋργα υποςτούν 

ζημιϋσ, προκαλούμενεσ από ευθύνη που ϋχει αναλϊβει ο ΚτΕ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτη 

προηγούμενη παρϊγραφο, θα ειδοποιόςει εγγρϊφωσ προσ τούτο την Τπηρεςύα και θα δικαιούται 

παρϊταςησ προθεςμύασ ό/και πληρωμόσ του κόςτουσ αποκατϊςταςησ των ζημιών ςτο βαθμό που 

αυτϋσ δεν καλύπτονται από τα αςφαλιςτόρια ςυμβόλαια που ορύζονται ςτο Άρθρο 15 τησ παρούςασ, 

κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρούςα και ςτο Άρθρο 157 του Ν.4412/16. 

 

14.4. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ 

(1) ε περύπτωςη που κϊποια υλικϊ, μηχανόματα, λογιςμικό ό τρόποι εργαςύασ, από τα απαιτούμενα 

για το ϋργο, καλύπτονται από πνευματικϊ ό βιομηχανικϊ δικαιώματα ό διπλώματα ευρεςιτεχνύασ, τα 

ϋξοδα απόκτηςησ των ςχετικών δικαιωμϊτων για τη χρηςιμοπούηςό τουσ βαρύνουν τον Ανϊδοχο, 

χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη από τον ΚτΕ. 

(2) Επύςησ ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για οποιαδόποτε παρϊτυπη ό παρϊνομη 

χρηςιμοπούηςη υλικών, μεθόδων, μελετών, μηχανημϊτων, λογιςμικών κτλ., που καλύπτονται από 

πνευματικϊ ό βιομηχανικϊ δικαιώματα ό διπλώματα ευρεςιτεχνύασ. 

(3) Αν ο Ανϊδοχοσ παραλεύψει, ςκόπιμα ό αθϋλητα, να αποκτόςει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα 

ανωτϋρω δικαιώματα, η παρϊλειψη αυτό θεωρεύται αντιςυμβατικό ςυμπεριφορϊ και επιςύρει τισ 

ακόλουθεσ κυρώςεισ: 

-  Ο ΚτΕ δικαιούται, με μονομερό ενϋργεια του, να του παρακρατόςει από τον 

πρώτο επόμενο λογαριαςμό ό να εκπϋςει από τισ εγγυόςεισ για καλό εκτϋλεςη το 

ποςό που αντιςτοιχεύ ςτα ανωτϋρω δικαιώματα (πνευματικϊ, βιομηχανικϊ ό 

ευρεςιτεχνύασ), ό το ποςό ςτο οπούο τυχόν θα καταδικαςτεύ ό ςυγκαταδικαςτεύ 

από τον κϊτοχο του δικαιώματοσ. Σούτο ιςχύει ϋςτω και αν η ςχετικό δύκη δεν ϋχει 

τελεςιδικόςει. Ο όροσ αυτόσ ϋχει ιςχύ, αν η προβλεπόμενη ςτο Άρθρο 15 τησ 

παρούςασ αςφϊλιςη δεν καλύπτει και την περύπτωςη αυτό. 

      -  Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώςει αποζημύωςη για ηθικό βλϊβη. 



  Σελίδα 

  59 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΥΑΛΙΗ 

15.1. ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΥΑΛΙΗ 

(1) Κατϊ τη ςύναψη των αςφαλύςεών του ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λαμβϊνει υπόψη του και να 

ςυμμορφώνεται με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ, όπωσ ιςχύει κατϊ την ημϋρα ςύναψησ των 

αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων, όπωσ ενδεικτικϊ, Ν.Δ. 400/70 όπωσ τροποποιόθηκε με το ΠΔ 118/85, Ν 

489/76 όπωσ κωδικοποιόθηκε με το ΠΔ 237/86 και ςυμπληρώθηκε με το Ν 1569/85, ΠΔ 1019/81, 

ΠΔ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, ΠΔ 609/85, Ν 1380/85. Ομούωσ, εφόςον το ϋργο 

ςυγχρηματοδοτεύται από πόρουσ τησ ΕΕ, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ςυμμορφώνεται με την περύ 

αςφαλύςεων νομοθεςύα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και με τισ διατϊξεισ των Κοινοτικών Οδηγιών. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ςυμμορφώνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτηρύων ςυμβολαύων. 

(3) Ωσ αςφϊλιςη θεωρεύται η πρωταςφϊλιςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.Δ. 400/1970.  Οι 

ανταςφαλύςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυθμύςεισ του ΝΔ.400/1970 και ςυνεπώσ δεν γύνονται δεκτϋσ ωσ 

αςφαλιςτόρια του ϋργου. 

(4) Κϊθε αςφϊλιςη, τησ οπούασ το αςφαλιςτόριο εκδύδεται ςτην Ελλϊδα ό ςτην αλλοδαπό, θα 

προςυπογρϊφεται από τον αντιπρόςωπο ςτην Ελλϊδα τησ εκδότριασ και διϋπεται από το 

ΝΔ.400/1970, όπωσ ιςχύει. 

(5) Οι παρεχόμενεσ αςφαλύςεισ δεν απαλλϊςςουν ούτε περιορύζουν κατϊ οποιοδόποτε τρόπο τισ 

υποχρεώςεισ και τισ ευθύνεσ του Ανϊδοχου που απορρϋουν από τη ςύμβαςη του ϋργου, ιδιαύτερα ςε 

ό,τι αφορϊ τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικϋσ αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ απαλλαγϋσ, εξαιρϋςεισ, 

εκπτώςεισ, προνόμια, περιοριςμούσ κτλ., και ο Ανϊδοχοσ παραμϋνει αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την 

αποκατϊςταςη ζημιών ςε πρόςωπα ό/και πρϊγματα και πϋραν από τα ποςϊ κϊλυψησ των πιο πϊνω 

αςφαλιςτηρύων. 

(6) Όλεσ οι αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ : 

θα ϋχουν καταρτιςθεύ εγγρϊφωσ 

θα περιλαμβϊνουν όρουσ οι οπούοι θα ικανοποιούν πλόρωσ τουσ όρουσ των 

ςυμβατικών τευχών και 

θα τυγχϊνουν τησ αποδοχόσ  του ΚτΕ. 

Η αποδοχό του ΚτΕ ϋχει την ϋννοια ότι οι όροι των αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων 

ανταποκρύνονται ςτουσ όρουσ των ςυμβατικών τευχών. 

(7) Η εκ μϋρουσ του Αναδόχου καταβολό του πρώτου αςφαλύςτρου, που αποτελεύ αςφαλιςτικό 

βϊροσ και που εύναι απαραύτητη για την ϋναρξη των εννόμων αποτελεςμϊτων τησ αςφϊλιςησ, θα 

γύνεται πριν από την ϋναρξη ιςχύοσ τησ αςφαλιςτικόσ περιόδου. 

(8) Οι γενικού όροι αςφϊλιςησ και οι εξαιρϋςεισ που θεςπύζουν δεν θύγουν την, από το Ν.489/76 

και το ΠΔ.237/86, ευθύνη των αςφαλιςτών ϋναντι τρύτων, η οπούα παραμϋνει αλώβητη από τουσ 

όρουσ του αςφαλιςτηρύου. 

(9) Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, με μϋριμνα και δαπϊνη του, να ςυνϊψει αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ που να 

καλύπτουν κατ' ελϊχιςτον τισ αςφαλύςεισ (πρόςωπα και αντικεύμενα αςφϊλιςησ) που αναφϋρονται 

ςτισ παραγρϊφουσ 15.4, 15.5 και 15.6 και ςύμφωνα με τισ ειδικϋσ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτην παρ. 

15.7 του παρόντοσ Άρθρου. 
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(10) Οι αςφαλιςτικϋσ εταιρύεσ θα εύναι φερϋγγυεσ ςτο μϋτρο των υποχρεώςεων που 

αναλαμβϊνουν για το παρόν ϋργο και θα ϋχουν δόκιμη δραςτηριότητα ςε χώρεσ - μϋλη τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό/και του ΕΟΦ. 

(11) Όλεσ οι αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ θα ςυνϊπτονται ςε Ευρώ. 

(12) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να θϋτει ςτη διϊθεςη των αςφαλιςτών : 

κϊθε ςτοιχεύο που ϋθεςε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζομϋνων 

κϊθε ςτοιχεύο από την προςφορϊ του που υπϋβαλε ωσ διαγωνιζόμενοσ 

κϊθε ςτοιχεύο από τισ ϋρευνεσ / μελϋτεσ που τυχόν θα υποβϊλει ωσ Ανϊδοχοσ 

κατϊ την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων 

κϊθε ςτοιχεύο από τισ μελϋτεσ που ο ΚτΕ θϋτει υπόψη του Αναδόχου. 

Επύςησ υποχρεούται να επιτρϋπει την προςπϋλαςη των εργοταξύων του, αποθηκών 

του κτλ. από τουσ εκπροςώπουσ των αςφαλιςτών. 

(13) Ο ΚτΕ ϋχει το δικαύωμα: 

να επικοινωνεύ απ' ευθεύασ με τουσ αςφαλιςτϋσ  

να παρϋχει ςτουσ αςφαλιςτϋσ ςτοιχεύα που ϋχει υποβϊλει ο Ανϊδοχοσ. 

να παρϋχει ςτουσ αςφαλιςτϋσ ςτοιχεύα δικών του παρατηρόςεων και ελϋγχων. 

Η υπό του ΚτΕ ϊςκηςη του δικαιώματοσ τούτου δεν ςυνεπϊγεται δικαύωμα του 

Αναδόχου για οποιαςδόποτε φύςησ αποζημιώςεισ. 

(14) Κατϊ την υποβολό των αςφαλιςτηρύων ςυμβολαύων του Άρθρου 15.4, οι αςφαλιςτικϋσ 

εταιρεύεσ θα πρϋπει να ςυνυποβϊλλουν και Τπεύθυνη Δόλωςη, ςτην οπούα να αναφϋρουν ότι 

ϋλαβαν γνώςη του παρόντοσ ϊρθρου τησ Τ και ότι με το αςφαλιςτόριο καλύπτονται πλόρωσ 

και χωρύσ καμύα εξαύρεςη όλοι οι όροι και απαιτόςεισ που αναφϋρονται ςτα υπόψη ϊρθρα. 

Όμοια, κατϊ την υποβολό του αςφαλιςτηρύου τησ παραγρϊφου 19.6, εφόςον τούτο 

αναφϋρεται ςε αςφαλιςτόριο του ςυγκεκριμϋνου ϋργου (Project cover) και όχι ςε 

αςφαλιςτόριο ετόςιασ βϊςησ των μελετητών / ςυμβούλων (Annualopencover) με όριο 

κϊλυψησ τουλϊχιςτον τα ζητούμενα, οι αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ θα πρϋπει να υποβϊλλουν 

Τπεύθυνη Δόλωςη ιδύου περιεχομϋνου με την προηγούμενη υποπαρϊγραφο. 

(15) Εφιςτϊται η προςοχό του Αναδόχου ςτα παρακϊτω : 

 Οι αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ (ελληνικϋσ και αλλοδαπϋσ) υπόκεινται 

υποχρεωτικϊ ςτην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαςτηρύων και κϊθε 

αςφαλιςτόριο που ϋρχεται ςε αντύθεςη προσ τον κανόνα δημοςύασ τϊξεωσ τησ 

παρ.2, του Άρθρου 23 του ΝΔ.400/1970 εύναι ϊκυρο. 

 Αντύγραφα αςφαλιςτηρύων ςυμβολαύων δεν θα γύνονται δεκτϊ παρϊ μόνο εϊν 

ϋχουν επικυρωθεύ από φορϋα αρμόδιο για την ϋκδοςη κυρωμϋνων αντιγρϊφων. 
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15.2. ΕΙΔΙΚΕ ΡΗΣΡΕ ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΜΗ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΜΕ ΣΙ 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ 

(1) Αν απαιτεύται αλλαγό αςφαλιςτικόσ εταιρύασ ό τροποπούηςη των όρων τησ αςφαλιςτικόσ 

ςύμβαςησ ό αμφότερα, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυμμορφώνεται εντόσ δϋκα πϋντε (15) ημερών 

από τη ςχετικό ειδοπούηςη.  

(2) ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ παραλεύψει ό αμελόςει να ςυμμορφωθεύ με τισ αςφαλιςτικϋσ του 

υποχρεώςεισ, ο ΚτΕ δικαιούται να ςυνϊψει ςτο όνομα και με δαπϊνεσ του Αναδόχου την(τισ) 

αντύςτοιχη(εσ) αςφαλιςτικό(ϋσ) ςύμβαςη(εισ). Σα αςφϊλιςτρα και οι ςχετικϋσ δαπϊνεσ ςύναψησ 

τησ(των) ςύμβαςησ(εων) θα καταβληθούν από τον Ανϊδοχο εντόσ δϋκα πϋντε (15) ημερών από τη 

ςχετικό ειδοπούηςη.  

(3) ε περύπτωςη μη εμπρόθεςμησ καταβολόσ των οφειλομϋνων από τον Ανϊδοχο, θα ιςχύςουν τα 

οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 2.3.(3) τησ παρούςασ, με τη διευκρύνιςη ότι οι τόκοι υπερημερύασ θα 

υπολογύζονται: 

για τα αςφϊλιςτρα, από την ημερομηνύα καταβολόσ τουσ, 

και για τα τυχόν λοιπϊ ϋξοδα από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ προσ τον Ανϊδοχο των 

οφειλομϋνων ποςών. 

(4) ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ αμελεύ ό δυςτροπεύ να καταβϊλει ςτουσ αςφαλιςτϋσ το 

οφειλόμενο ποςό των αςφαλύςτρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωςη των 

αςφαλιςτηρύων, δικαιούται να καταβϊλει τα αςφϊλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτϋσ, με χρϋωςη και για 

λογαριαςμό του Αναδόχου, μετϊ προηγούμενη ειδοπούηςη του τελευταύου. ε τϋτοια περύπτωςη, η εκ 

μϋρουσ του ΚτΕ εύςπραξη των ποςών των αςφαλύςτρων που κατϋβαλε, προςαυξημϋνων με τουσ 

τόκουσ υπερημερύασ, θα γύνεται ςύμφωνα με την προηγούμενη παρϊγραφο του παρόντοσ.   

(5) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταβϊλει ςτουσ δικαιούχουσ κϊθε ποςό που δεν μπορεύ να 

ειςπραχθεύ από τουσ αςφαλιςτϋσ λόγω εξαιρϋςεων, απαλλαγών κτλ., ςύμφωνα με τουσ όρουσ των 

αςφαλιςτηρύων. ε περύπτωςη δυςτροπύασ του Αναδόχου, ο ΚτΕ ϋχει το δικαύωμα να ειςπρϊξει τα 

οφειλόμενα ςύμφωνα με τη παρϊγραφο 15.2(3) ανωτϋρω. 

(6) ε περύπτωςη που η αςφαλιςτικό εταιρύα με την οπούα ο Ανϊδοχοσ ςυνόψε αςφαλιςτικό 

ςύμβαςη, παραλεύψει ό αρνηθεύ να εξοφλόςει (μερικϊ ό ολικϊ) οποιαδόποτε ζημιϊ κτλ., για 

οποιοδόποτε λόγο ό αιτύα, ο Ανϊδοχοσ ϋχει την αποκλειςτικό ευθύνη για την αποκατϊςταςη τησ μη 

εξοφλημϋνησ ζημιϊσ ό βλϊβησ ό καταβολόσ αποζημύωςησ κτλ., ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. 

Ο ΚτΕ, ςε περύπτωςη δυςτροπύασ του Αναδόχου, θα υπολογύςει το αντύςτοιχο ποςό και θα ϋχει το 

δικαύωμα να ειςπρϊξει τα οφειλόμενα ςύμφωνα με τη παρϊγραφο 15.2(3) ανωτϋρω. 

(7) ε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ διακοπόσ των εργαςιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το 

ϋργο, ςε οποιαδόποτε φϊςη και αν βρύςκεται, θα αςφαλιςθεύ ϋναντι όλων των ενδεχομϋνων κινδύνων 

από τον ΚτΕ και τα ϋξοδα τησ αςφϊλιςησ αυτόσ θα βαρύνουν τον Ανϊδοχο κατϊ τα ανωτϋρω. 

 

15.3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΣΕ ΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΨΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ 

(1) Ο ΚτΕ θα ελϋγχει τισ αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ όςον αφορϊ τη ςυμβατότητα των όρων τησ 

αςφαλιςτικόσ ςύμβαςησ με τουσ όρουσ του παρόντοσ ϊρθρου και των λοιπών όρων των ςυμβατικών 

τευχών. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα, κατϊ την υπογραφό του εργολαβικού ςυμφωνητικού, τισ 

αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ των παραγρϊφων 15.4 και 15.6. Δεκτό γύνεται επύςησ επύςημη βεβαύωςη 
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αςφϊλιςησ τησ/των αςφαλιςτικόσ/ών εταιρύασ/ιών (CoverNotePolicy) ςυνοδευόμενη από την 

υπεύθυνη δόλωςη τησ παραγρϊφου 15.1(14) τησ παρούςασ. 

(3) Σα εν λόγω αςφαλιςτόρια θα υποβληθούν μαζύ με την απόδειξη πληρωμόσ τησ προκαταβολόσ των 

αςφαλύςτρων.  Επιςημαύνεται ότι ςτα ωσ ϊνω αςφαλιςτόρια θα ϋχει περιληφθεύ όροσ ότι ο ΚτΕ 

διατηρεύ το δικαύωμα για την απαρϋγκλιτη εφαρμογό όλων των ςχετικών απαιτόςεών του. 

(4) ε περύπτωςη αντιρρόςεων του ΚτΕ επύ τησ αςφαλιςτικόσ ςύμβαςησ ιςχύουν τα επόμενα: 

 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει πλόρη ςυμμόρφωςη προσ τισ παρατηρόςεισ του ΚτΕ.  Προσ 

τούτο, εντόσ δϋκα πϋντε (15) ημερών από λόψεωσ τησ ςχετικόσ ειδοπούηςησ 

του ΚτΕ, θα υποβϊλει την αναμορφωμϋνη αςφαλιςτικό ςύμβαςη προσ 

επανϋλεγχο. 

 Αν και η νϋα αςφαλιςτικό ςύμβαςη δεν πληρού τουσ όρουσ αποδοχόσ τησ από τον 

ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται να εφαρμόςει τισ προβλϋψεισ τησ παραγρϊφου 

15.2(1) τησ παρούςασ. 

(5) ε περύπτωςη ςυμφωνύασ του ΚτΕ, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να καταβϊλει το πρώτο αςφϊλιςτρο 

και να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα την κϊθε αςφαλιςτικό ςύμβαςη με τα αποδεικτικϊ καταβολόσ του 

πρώτου αςφαλύςτρου, ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην παρϊγραφο 8.2.2 τησ παρούςασ. 

(6) Ο  ϋλεγχοσ ό η ςιωπηλό αποδοχό αςφαλιςτικόσ ςύμβαςησ δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο, ούτε 

απομειώνει οποιαδόποτε ευθύνη του, που απορρϋει από το παρόν Άρθρο και γενικϊ τη ςύμβαςη του 

ϋργου. 

(7) Αν ο Ανϊδοχοσ δεν τηρόςει την προθεςμύα των ανωτϋρω παραγρϊφων 15.3(4) ό 15.3(5),ο 

ΚτΕ δύναται να κηρύξει ϋκπτωτο τον Ανϊδοχο ςύμφωνα με το Άρθρο 160 του Ν.4412/16 ό να 

ςυνϊψει τα αςφαλιςτόρια ςυμβόλαια με αςφαλιςτικό εταιρύα τησ επιλογόσ του και ςτο όνομα, για 

λογαριαςμό και με δαπϊνη του Αναδόχου. 

 

15.4. ΑΥΑΛΙΗ ΕΡΓΑΙΨΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

15.4.1. Ελϊχιςτη κϊλυψη αςφϊλιςησ του ϋργου «κατϊ παντόσ κινδύνου» 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύςει πλόρωσ και «κατϊ παντόσ κινδύνου», περιλαμβανομϋνων 

και των περιπτώςεων ζημιών από ανωτϋρα βύα, ςύμφωνα με την παρ.4 του ϊρθρου 144 του 

Ν.4412/2016 και ςύμφωνα με τουσ όρουσ των ςυμβατικών τευχών, την Ελληνικό και Κοινοτικό 

νομοθεςύα, για το ςυμβατικό τύμημα του ϋργου ςυμπεριλαμβανομϋνων των τυχόν αναπροςαρμογών 

αυτού (θετικών ό αρνητικών).  

(2) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ζητϊ από τουσ αςφαλιςτϋσ του, κατϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, την 

αναπροςαρμογό του ύψουσ τησ αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ, ςύμφωνα με το πραγματικό ςυμβατικό 

τύμημα του ϋργου. 

(3) Η αςφαλιςτικό κϊλυψη παρϋχεται ϋναντι οποιαςδόποτε απώλειασ, ζημύασ ό καταςτροφόσ, 

μερικόσ ό ολικόσ, που οφεύλεται ό προκαλεύται από οποιοδόποτε λόγο ό αιτύα, τυχαύα περιςτατικϊ, 

αιφνύδια γεγονότα, φυςικϊ φαινόμενα, αμϋλεια / ςφϊλμα / παρϊλειψη η λϊθοσ τησ μελϋτησ 

οποθενδόποτε και αν προϋρχεται ό/και καταςκευό, ελαττωματικϊ ενςωματωμϋνα υλικϊ, κακοτεχνύα 

/ λανθαςμϋνη εργαςύα, πλημμελό / ελλιπό ςυντόρηςη κτλ.  Επύςησ η αςφαλιςτικό κϊλυψη θα 

παρϋχεται για: 
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-βλϊβεσ / καταςτροφϋσ που προϋρχονται από δυςμενεύσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ 

ϋςτω και εξαιρετικϊ ςπϊνιασ εμφϊνιςησ (δεν θα θεωρούνται περιςτϊςεισ 

ανωτϋρασ βύασ) 

-βλϊβεσ / καταςτροφϋσ από ςειςμούσ και ϊλλα ςυναφό με το ϋργο ατυχόματα 

και ζημιογόνα ςυμβϊντα (δεν θα θεωρούνται περιςτϊςεισ ανωτϋρασ βύασ). 

Όμοια θα παρϋχεται αςφαλιςτικό κϊλυψη για τα κϊθε φύςησ υλικϊ από την παραλαβό 

τουσ μϋχρι την ενςωμϊτωςό τουσ ςτο ϋργο. 

(4) Η αςφαλτικό κϊλυψη εύναι αποδεκτό να μην περιλαμβϊνει ζημιϋσ προκαλούμενεσ από τισ 

αιτύεσ που θεμελιώνουν περιςτϊςεισ ανωτϋρασ βύασ κατϊ τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 16 τησ παρούςασ.  

(5) την αςφαλιςτικό ςύμβαςη θα περιλαμβϊνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτϋσ παραιτούνται του 

δικαιώματοσ τησ υποαςφϊλιςησ. 

(6) Επύςησ με το ύδιο αςφαλιςτόριο θα αςφαλύζονται «κατϊ παντόσ κινδύνου» και οι μόνιμεσ 

ό/και προςωρινϋσ εργοταξιακϋσ εγκαταςτϊςεισ του Αναδόχου, καθώσ επύςησ και ο εν γϋνει μηχανικόσ 

εξοπλιςμόσ, που θα χρηςιμοποιηθεύ για την καταςκευό του ϋργου. 

(7) Η διϊρκεια τησ αςφϊλιςησ αρχύζει με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και λόγει με το πϋρασ τησ 

6-μηνησ περιόδου δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ και υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ των εγκαταςτϊςεων από 

τον Ανϊδοχο. Για τουσ  δεκαπϋντε (15) μόνεσ τησ περιόδου ςυντόρηςησ θα καλύπτονται ζημύεσ κτλ. 

ςτο ϋργο, των οπούων το αύτιο ανϊγεται εύτε ςτην περύοδο καταςκευόσ εύτε προκαλούνται από τον 

ύδιο τον Ανϊδοχο ςτα πλαύςια των ςυμβατικών εργαςιών ςυντόρηςησ.   

 

15.4.2. Αςφϊλιςη κατϊ ςωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτηςύασ (Αςφϊλιςη αςτικόσ ευθύνησ 

ϋναντι τρύτων) 

(1) Με την αςφϊλιςη αυτό θα καλύπτεται η «αςτικό ευθύνη» του Αναδόχου ϋναντι τρύτων και οι 

αςφαλιςτϋσ υποχρεούνται να καταβϊλουν αποζημιώςεισ ςε τρύτουσ για ςωματικϋσ βλϊβεσ, ψυχικό 

οδύνη, ηθικό βλϊβη και υλικϋσ ζημιϋσ ςε πρϊγματα, ακύνητα και κινητϊ ό και ζώα, που προξενούνται 

καθ' όλη τη διϊρκεια του ϋργου και εξαιτύασ των εργαςιών καταςκευόσ, ςυντόρηςησ, επιςκευόσ, 

αποκατϊςταςησ ζημιών του ϋργου και διαφόρων ϊλλων ρυθμύςεων, οποτεδόποτε γύνονται αυτϋσ, και 

εφόςον εκτελούνται ςτα πλαύςια των ςυμβατικών υποχρεώςεων του Αναδόχου.  Θα καλύπτονται 

επύςησ και ζημιϋσ ςε όμορεσ ιδιοκτηςύεσ / εγκαταςτϊςεισ. 

(2) Η ευθύνη των αςφαλιςτών θα αρχύζει με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και λόγει με το πϋρασ τησ 

περιόδου υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ. 

(3) Σα όρια αποζημύωςησ από την αςφϊλιςη, ςε ϋνα αυτοτελϋσ αςφαλιςτόριο αςτικόσ ευθύνησ ϋναντι 

τρύτων θα εύναι, κατϊ περιςτατικό, όπωσ ορύζεται παρακϊτω: 

-Για υλικϋσ ζημιϋσ θετικϋσ ό αποθετικϋσ ςε πρϊγματα τρύτων, ανεξϊρτητα από 

τον αριθμό των ζημιωθϋντων τρύτων : 200.000 € 

-Για ςωματικό βλϊβη ό θϊνατο τρύτων κατ΄ϊτομο και ατύχημα: 150.000 € 

-Για ςωματικό βλϊβη ό θϊνατο τρύτων μετϊ από ομαδικό ατύχημα  ανεξϊρτητα 

από τον αριθμό των παθόντων: 1.000.000 € 

(4) Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι αςφαλιςμϋνοσ για την αςτικό ευθύνη ϋναντι τρύτων και κατϊ την περύοδο 

λειτουργύασ και ςυντόρηςησ του ϋργου, με το ύδιο ωσ ϊνω αςφαλιςτόριο ό με ϊλλο ανεξϊρτητο, 
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εκδιδόμενο πριν από την ϋναρξη τησ περιόδου λειτουργύασ και ςυντόρηςησ και το οπούο θα 

υποβϊλλεται εγκαύρωσ ςτον ΚτΕ για ϋλεγχο. την περύπτωςη τησ μη υποβολόσ και αποδοχόσ του, δεν 

θα επιτραπεύ η ϋναρξη τησ λειτουργύασ και ςυντόρηςησ του ϋργου.  

Σο ανώτατο αθροιςτικό όριο ευθύνησ των αςφαλιςτών ορύζεται για όλη τη διϊρκεια τησ αςφϊλειασ 

ςε 1.500.000 €. 

 

15.4.3. Αςφϊλιςη Κυρύου Μηχανικού Εξοπλιςμού 

(1) Με το ύδιο ωσ ϊνω αςφαλιςτόριο «κατϊ παντόσ κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βαςικόσ  ό 

εξειδικευμϋνοσ μηχανικόσ εξοπλιςμόσ, ο οπούοσ θα χρηςιμοποιηθεύ ςτην καταςκευό του ϋργου.   

(2) το αςφαλιςτόριο θα επιςυνϊπτεται η ςχετικό κατϊςταςη με τα χαρακτηριςτικϊ και την 

ταυτότητα των αντύςτοιχων μηχανημϊτων.  Η ςυγκεκριμϋνη αςφαλιςτικό κϊλυψη θα παρϋχεται για 

αξύεσ αντικατϊςταςησ των μηχανημϊτων με καινούργια, αντύςτοιχου τύπου ό τουλϊχιςτον ύδιασ 

δυναμικότητασ. 

(3) Ο μηχανικόσ εξοπλιςμόσ θα εύναι αςφαλιςμϋνοσ ϋναντι οποιαςδόποτε απώλειασ ό ζημιϊσ 

(εξαιρουμϋνων των ύδιων εςωτερικόσ φύςησ μηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. 

βλαβών), που οφεύλονται ό προκαλούνται από ανωτϋρα βύα, ανθρώπινο λϊθοσ ό/και τυχαύα 

περιςτατικϊ. 

(4) Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται, για οποιαδόποτε περύπτωςη, να διεκδικόςει από τον ΚτΕ αποζημύωςη 

για τυχόν ζημιϊ ό ολικό απώλεια μηχανόματοσ κτλ. ακόμη και για περύπτωςη ανωτϋρασ βύασ. 

(5) Η αςφϊλιςη των μηχανημϊτων θα καλύπτει και τη μετακύνηςη, τη μεταφορϊ και τουσ τυχαύουσ 

ελιγμούσ όλων των μηχανημϊτων προσ και από την περιοχό του ϋργου. 

 

15.5. ΑΥΑΛΙΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ϋχει αςφαλιςμϋνο ςτο ΙΚΑ και ςτα λοιπϊ ταμεύα όλο το προςωπικό, 

ημεδαπό και αλλοδαπό, που απαςχολεύ ο ύδιοσ ό οι υπεργολϊβοι του, ςύμφωνα με την εκϊςτοτε 

ιςχύουςα νομοθεςύα και τισ οικεύεσ περύ ΙΚΑ διατϊξεισ. 

(2) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προςωπικό του, 

ημεδαπό και αλλοδαπό, ϋναντι ατυχημϊτων ςε αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ ό εταιρύεσ, 

αναγνωριςμϋνεσ από το Κρϊτοσ και που λειτουργούν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν 

υπϊγεται ςε διατϊξεισ τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ περύ ΙΚΑ.  Η υποχρϋωςη αυτό ιςχύει και για το κϊθε 

φύςησ προςωπικό που απαςχολούν, με οποιαδόποτε ςχϋςη εργαςύασ, οι υπεργολϊβοι, προμηθευτϋσ, 

ςύμβουλοι και κϊθε φύςησ ςυνεργϊτεσ του Αναδόχου.  

(3) Ο ΚτΕ δικαιούται να ελϋγχει την τόρηςη των όρων του παρόντοσ Άρθρου, ο δε Ανϊδοχοσ 

υποχρεούται να παρϋχει ςτον ΚτΕ όλα τα ςχετικϊ ςτοιχεύα για την πραγματοπούηςη των υπόψη 

ελϋγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτϋρω παραγρϊφων ιςχύουν από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ μϋχρι το πϋρασ τησ 

περιόδου υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ. 
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15.6. ΑΥΑΛΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΤΜΒΟΤΛΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ / ΜΕΛΕΣΗΣΨΝ 

(1) Ο Ανϊδοχοσ θα μεριμνόςει για την αςφαλιςτικό κϊλυψη, με ανεξϊρτητο αςφαλιςτόριο, τησ 

επαγγελματικόσ αςτικόσ ευθύνησ τυχόν μελετητών και ςυμβούλων που θα χρηςιμοποιόςει για την 

τυχόν εκπόνηςη μελετών για το ϋργο ϋναντι κινδύνων ό ςυνεπειών που θα απορρϋουν από ςφϊλματα 

ό παραλεύψεισ εκ μϋρουσ των μελετητών / ςυμβούλων (Professional IndemnityInsurance - Project 

cover).  την περύπτωςη που ο μελετητόσ ό ϋνασ ό περιςςότεροι επύ μϋρουσ μελετητϋσ (από ομϊδα 

μελετητών) διαθϋτουν αςφαλιςτόριο επαγγελματικόσ ευθύνησ ςε ετόςια βϊςη (ΑnnualOpenCover), 

με όρια κϊλυψησ τουλϊχιςτον τα ζητούμενα, τότε εύναι δυνατό αυτϊ να χρηςιμοποιηθούν ςτα πλαύςια 

τησ ανωτϋρω ςυγκεκριμϋνησ απαύτηςησ. 

(2) Σο αςφαλιςτόριο θα καλύπτει την ευθύνη των μελετητών που απορρϋει από τον Αςτικό Κώδικα 

και από το Ν.3316/058, όπωσ ιςχύει.  Κατ΄ ελϊχιςτο, θα καλύπτει ςωματικϋσ βλϊβεσ / θϊνατο και 

ϊμεςεσ / ϋμμεςεσ υλικϋσ ζημύεσ τρύτων που απορρϋουν από αμϋλεια / ςφϊλμα / παρϊλειψη ςε ςχϋςη 

με την εκπονηθεύςα μελϋτη ό τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ υμβούλου.  Με το ύδιο αςφαλιςτόριο θα 

καλύπτονται και κϊθε φύςησ δικαςτικϊ ϋξοδα και δαπϊνεσ καθώσ επύςησ και το κόςτοσ 

επαναςχεδιαςμού, αναθεώρηςησ ό διόρθωςησ τησ μελϋτησ, εφόςον προκύπτει υπαιτιότητα του 

μελετητό. 

(3) Σα όρια αποζημύωςησ για ενδεχόμενεσ ζημιϋσ αποδιδόμενεσ ςε επαγγελματικό ευθύνη μελετητό / 

ςυμβούλου ορύζονται ωσ εξόσ. 

-Ανϊ απαύτηςη τουλϊχιςτον 200.000 € 

-Ανώτατο αθροιςτικό όριο κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ αςφϊλειασ 

τουλϊχιςτον 500.000€. 

(4) το αςφαλιςτόριο πρϋπει να αναφϋρεται με ςαφόνεια, ότι ο ϋλεγχοσ των μελετών από τον 

ΚτΕ δεν περιορύζει τισ ευθύνεσ του αςφαλιςτό. 

(5) Σο αςφαλιςτόριο, από φερϋγγυεσ αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ, θα προςκομύζεται ςτον ΚτΕ, μαζύ με 

το βαςικό αςφαλιςτόριο κϊλυψησ τησ καταςκευόσ του ϋργου τησ παραγρϊφου 15.4 τησ παρούςασ 

για ςχετικό ϋλεγχο, κατϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ του ϋργου. Δεκτό  γύνεται επύςησ επύςημη 

βεβαύωςη αςφϊλιςησ των αςφαλιςτικών εταιριών (CoverNotePolicy) ςυνοδευμϋνο από την 

υπεύθυνη δόλωςη τησ παραγρϊφου 15.1(14) ανωτϋρω.   

(6) Ωσ χρόνοσ παραγραφόσ τησ επαγγελματικόσ αςτικόσ ευθύνησ μελετητών / ςυμβούλων θα 

θεωρεύται η εξαετύα από τον ϋλεγχο τησ μελϋτησ, ό τουλϊχιςτον η τριετύα μετϊ την ημερομηνύα τησ 

προςωρινόσ παραλαβόσ του ϋργου, ςτο οπούο αναφϋρεται. 

 

15.7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΑΥΑΛΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

το ενιαύο αςφαλιςτόριο των καλύψεων των παραγρϊφων 15.4 και 15.6 τησ παρούςασ θα 

περιλαμβϊνονται οπωςδόποτε οι ακόλουθοι ειδικού όροι: 

(1) την ϋννοια τησ λϋξησ «Αςφαλιζόμενοσ» περιλαμβϊνεται ο Ανϊδοχοσ και το κϊθε φύςησ 

προςωπικό που απαςχολεύ με οποιαδόποτε ςυμβατικό ςχϋςη εργαςύασ με αυτόν ςτα πλαύςια 

του ςυγκεκριμϋνου ϋργου, καθώσ επύςησ και ο ΚτΕ, η εκπροςωπούςα αυτόν Τπηρεςύα και τα 

εντεταλμϋνα όργανϊ τησ, οι τυχόν Τπεργολϊβοι και οι Μελετητϋσ του ϋργου. 
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(2) Ο ΚτΕ, οι εκπροςωπούςεσ αυτόν Τπηρεςύεσ και το εν γϋνει προςωπικό τουσ, οι ςύμβουλοι του 

ΚτΕ (ό/και των Τπηρεςιών του) και το προςωπικό τούτων θεωρούνται τρύτα πρόςωπα, 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρϋςεισ τησ αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ με την εφαρμογό του 

παραρτόματοσ «διαςταυρούμενη ευθύνη αλλόλων» (crossliability), το οπούο καλύπτει την 

αςτικό ευθύνη αςφαλιζόμενων φορϋων. 

(3) Η αςφαλιςτικό εταιρύα θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδόποτε αγωγό εγεύρεται τυχόν 

κατϊ: 

-του Αναδόχου 

-ό/και των υπεργολϊβων, μελετητών και ςυμβούλων του 

-ό/και του ΚτΕ 

-ό/και των εκπροςωπουςών τον ΚτΕ Τπηρεςιών ό/και των ςυμβούλων τουσ 

-ό/και μϋρουσ ό/και του ςυνόλου του προςωπικού των ανωτϋρω 

με την αιτύαςη ευθύνησ τουσ ό ςυνυπευθυνότητϊσ τουσ ςτη βλϊβη ό ζημιϊ από πρϊξη ό 

παρϊλειψη των ανωτϋρω, οι οπούοι καλύπτονται από το αςφαλιςτόριο αςτικόσ 

ευθύνησ ϋναντι τρύτων, θα καταβϊλει δε κϊθε ποςό για βλϊβη ό/και ζημιϊ που 

προκλόθηκε από πρϊξη ό παρϊλειψη των ανωτϋρω.  Ειδικότερα η αςφαλιςτικό 

εταιρεύα θα καταβϊλει κϊθε ποςό εγγύηςησ για ϊρςη τυχόν καταςχϋςεων κτλ., που 

ςχετύζονται με την αςτικό ευθύνη μϋςα ςτα όρια των ποςών που αναφϋρονται 

εκϊςτοτε ωσ ανώτατα όρια ευθύνησ των αςφαλιςτών. 

(4) ε περύπτωςη ολικόσ ό εκτεταμϋνησ μερικόσ καταςτροφόσ ό βλϊβησ του ϋργου, προκειμϋνου η 

αςφαλιςτικό εταιρεύα να καταβϊλει ςτον Ανϊδοχο τη ςχετικό με τη ζημιϊ κτλ. αποζημύωςη, 

πρϋπει να ϋχει λϊβει προηγουμϋνωσ την ϋγγραφη για το ςκοπό αυτό ςυγκατϊθεςη τησ 

Τπηρεςύασ.  Εφόςον η Τπηρεςύα δεν παρϋχει ςτην αςφαλιςτικό εταιρεύα την εν λόγω 

ςυγκατϊθεςη, αυτόματα και χωρύσ ϊλλεσ διατυπώςεισ (ειδικϋσ ό ϊλλου εύδουσ εντολό ό 

εξουςιοδότηςη από τον Ανϊδοχο) η απαύτηςη του Αναδόχου κατϊ τησ αςφαλιςτικόσ εταιρεύασ 

για την καταβολό τησ αποζημύωςησ εκχωρεύται ςτην Τπηρεςύα και η αςφαλιςτικό εταιρεύα 

αποδϋχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβϊλει τη ςχετικό αποζημύωςη ςτην 

Τπηρεςύα μετϊ από αύτηςη τησ τελευταύασ για το ςκοπό αυτό.  Η εκχώρηςη τησ απαύτηςησ 

αυτόσ του Αναδόχου ςτην Τπηρεςύα με κανϋνα τρόπο δεν τον απαλλϊςςει από τισ ευθύνεσ και 

υποχρεώςεισ του, που απορρϋουν από τη ςύμβαςη. 

(5) Η αςφαλιςτικό εταιρύα παραιτεύται κϊθε δικαιώματοσ ανταγωγόσ κατϊ του ΚτΕ, τησ 

Τπηρεςύασ, των εντεταλμϋνων οργϊνων τησ, των ςυμβούλων τησ, των ςυνεργατών τησ και 

των υπαλλόλων τουσ ςε περύπτωςη που η βλϊβη ό ζημιϊ οφεύλεται ςε πρϊξη ό παρϊλειψη, όχι 

ηθελημϋνη, των ανωτϋρω προςώπων. 

(6) Σο αςφαλιςτόριο δεν μπορεύ να ακυρωθεύ, να τροποποιηθεύ ό να λόξει χωρύσ την ϋγγραφη, με 

ςυςτημϋνη επιςτολό, πριν από εξόντα (60) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ, ςχετικό ειδοπούηςη τησ 

αςφαλιςτικόσ εταιρύασ τόςο προσ τον Ανϊδοχο όςο και προσ την Τπηρεςύα. 

(7) Με το ενιαύο αςφαλιςτόριο των καλύψεων των παραγρϊφων 15.4 και 15.6, θα καλύπτεται και 

η ευθύνη τησ Τπηρεςύασ ό/και των υμβούλων τησ ό/και του προςωπικού των, που απορρϋει 

από το Άρθρο 922 του Αςτικού Κώδικα (Ευθύνη Προςτόςαντοσ). 
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ΑΡΘΡΟ 16. ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

(1) Εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Άρθρου 157 του Ν.4412/16. 

(2) Ωσ ανωτϋρα βύα ορύζονται, περιοριςτικϊ και όχι ενδεικτικϊ, οι κατωτϋρω περιςτϊςεισ που 

αποδεδειγμϋνα επηρεϊζουν την ομαλό εξϋλιξη των εργαςιών: 

 -πόλεμοσ, εχθροπραξύεσ, ειςβολό εχθρικόσ δύναμησ ςτη χώρα,  

-ανταρτικό δρϊςη, επανϊςταςη, τρομοκρατικό ενϋργεια, ςταςύαςη ό κατϊλυςη 

τησ ςυνταγματικόσ τϊξησ τησ χώρασ, εμφύλιοσ πόλεμοσ, 

-βύαιη διατϊραξη τησ τϊξησ από πρόςωπα ξϋνα προσ τον Ανϊδοχο, τουσ 

υπεργολϊβουσ του και το προςωπικό του, γενικό απεργύα εργαζομϋνων, γενικό 

ανταπεργύα εργοδοτών,  

-ανεύρεςη κεκρυμμϋνων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ό ναρκών, ιονύζουςα 

ακτινοβολύα ό μόλυνςη ραδιενϋργειασ, εφόςον οι τελευταύεσ δεν οφεύλονται ςε 

πρϊξεισ ό παραλεύψεισ του Αναδόχου, των υπεργολϊβων του ό του προςωπικού 

του, 

 -ϊλλεσ αιτύεσ, που δεν εξαιρούνται ρητϊ ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, και που: 

 δεν οφεύλονται ςε υπαιτιότητα ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μϋρη,  

 δεν όταν δυνατόν να προβλεφθούν κατϊ την προςφορϊ και για τισ οπούεσ 

ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ του ϊρθρου 388 του Α.Κ.,   

 δεν όταν αντικειμενικϊ δυνατό να αποτραπούν ό να υπερνικηθούν μετϊ 

την επϋλευςό τουσ με ενϋργειεσ εκ μϋρουσ ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα 

μϋρη. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΞΙΨΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΥΟΡΕ 

17.1. ΑΞΙΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 174 του Ν.4412/16. 

17.2. ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 174,175 και 176 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 18. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

Ο ϋλεγχοσ τόρηςησ των απαιτούμενων μϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ διϋπεται από την εγκύκλιο 27 

ΔΙΠΑΔ/οικ.369/15-10-2012. υγκεκριμϋνα: 

(1) Ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη για την τόρηςη των διατϊξεων τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, των 

διατϊξεων και κανονιςμών για την πρόληψη ατυχημϊτων ςτο προςωπικό του, ό ςτο 

προςωπικό του φορϋα του ϋργου, ό ςε οποιονδόποτε τρύτο, ώςτε να εξαλεύφονται ό να 

ελαχιςτοποιούνται οι κύνδυνοι ατυχημϊτων ό επαγγελματικών αςθενειών κατϊ την φϊςη 

καταςκευόσ του ϋργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), N.4412/16 (αρ. 138 παρ. 7). 

 

(2)     το πλαίςιο τησ ευθύνησ του, ο ανάδοχοσ υποχρεούται : 

α. Να εκπονεύ κϊθε ςχετικό μελϋτη (ςτατικό ικριωμϊτων, μελϋτη προςωρινόσ ςόμανςησ ϋργων 

κλπ.) και να λαμβϊνει όλα τα ςχετικϊ μϋτρα Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).  

β. Να λαμβϊνει μϋτρα προςταςύασ ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα ςτο χϋδιο Αςφϊλειασ 

και Τγεύασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυθμύζεται με τισ αποφϊςεισ του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ : 

ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιϊγραμμα 

των εργαςιών, καθώσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιόςεισ ό ϊλλεσ αναγκαύεσ αναπροςαρμογϋσ 

των μελετών κατϊ τη φϊςη τησ μελϋτησ και τησ καταςκευόσ του ϋργου : Ν.4414/16 (αρ. 138 

παρ. 7).   

γ. Να επιβλϋπει ανελλιπώσ την ορθό εφαρμογό των μϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ των 

εργαζομϋνων, να τουσ ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα τησ τόρηςησ των μϋτρων 

αυτών κατϊ την εργαςύα, να ζητϊ τη γνώμη τουσ και να διευκολύνει τη ςυμμετοχό τουσ ςε 

ζητόματα αςφϊλειασ και υγεύασ : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 

42- 49). 

Για την ςωςτό εφαρμογό τησ παρ. γ ςτουσ αλλοδαπούσ εργαζόμενουσ, εύναι αυτονόητο ότι η γνώςη 

από αυτούσ τησ ελληνικόσ γλώςςασ κρύνεται απαραύτητη ώςτε να μπορούν να κατανοούν την 

αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογόσ των μϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ (εκτόσ ειδικών 

περιπτώςεων όπου τμόμα ό όλο το ϋργο ϋχει αναλϊβει να καταςκευϊςει ξϋνη εξειδικευμϋνη εταιρεύα). 

 

(3) ύμφωνα με τα προαναφερόμενα τησ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα : 

3.1. Εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη - χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ ( ΑΤ ) - Υϊκελοσ Αςφϊλειασ 

Τγεύασ (ΥΑΤ) και ςυγκεκριμϋνα : 

α. Να διαβιβϊςει ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ πριν από την ϋναρξη των εργαςιών, την εκ των 

προτϋρων γνωςτοπούηςη, προκειμϋνου για εργοτϊξιο με προβλεπόμενη διϊρκεια εργαςιών που θα 

υπερβαύνει τισ 30 εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ςτο οπούο θα αςχολούνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 

εργαζόμενοι ό ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςύασ θα υπερβαύνει τα 500 ημερομύςθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 

παρ. 12 και 13). Η γνωςτοπούηςη καταρτύζεται ςύμφωνα με το παρϊρτημα ΙΙΙ του ϊρθρου 12 του ΠΔ 

305/96. 
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β. Να ακολουθόςει τισ υποδεύξεισ / προβλϋψεισ των ΑΤ - ΥΑΤ τα οπούα αποτελούν τμόμα τησ 

τεχνικόσ μελϋτησ του ϋργου (οριςτικόσ ό εφαρμογόσ) ςύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και 

την ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.4414/16 (αρ. 138 παρ. 

7 και αρ. 170 παρ. 7). 

γ. Να αναπτύξει, να προςαρμόςει και να ςυμπληρώςει τα ΑΤ-ΥΑΤ τησ μελϋτησ (τυχόν παραλόψεισ 

που θα διαπιςτώςει ο ύδιοσ ό που θα του ζητηθούν από την Τπηρεςύα), ςύμφωνα με την μεθοδολογύα 

που θα εφαρμόςει ςτο ϋργο ανϊλογα με την καταςκευαςτικό του δυςκολύα, τισ ιδιαιτερότητϋσ του, 

κλπ (μϋθοδοσ καταςκευόσ, ταυτόχρονη εκτϋλεςη φϊςεων εργαςιών, πολιτικό αςφϊλειασ, οργϊνωςη, 

εξοπλιςμόσ, κ.λπ.). 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ώςτε να περιληφθούν ςε αυτϊ εργαςύεσ που θα προκύψουν λόγω 

τροποπούηςησ τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ και για τισ οπούεσ θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την 

ιςχύουςα νομοθεςύα, μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΤΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.4414/16 (αρ. 138 

παρ. 7 και αρ. 170 παρ. 7).   

ε. Να τηρόςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) 

και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ και να τα ϋχει ςτη διϊθεςη των 

ελεγκτικών αρχών. 

ςτ. υμπληρωματικϋσ αναφορϋσ ςτο χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) και ςτο Υϊκελο Αςφϊλειασ 

Τγεύασ (ΥΑΤ). 

Σο ΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρόληψη και ςτον περιοριςμό των κινδύνων για τουσ εργαζόμενουσ και για 

τα ϊλλα εμπλεκόμενα μϋρη που παρευρύςκονται ςτο εργοτϊξιο κατϊ τη διϊρκεια καταςκευόσ του 

ϋργου. 

Αντύςτοιχα ο ΥΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρόληψη και ςτον περιοριςμό των κινδύνων για όςουσ μελλοντικϊ 

αςχοληθούν με τη ςυντόρηςη ό την επιςκευό του ϋργου. 

1. Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΥΑΤ αναφϋρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΤΑ: 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ οι οπούεσ 

ενςωματώθηκαν ςτο Ν.4414/16 (αρ. 138 και αρ. 170).   

2. Η υποχρϋωςη εκπόνηςησ ΑΤ προβλϋπεται ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτεύται υντονιςτόσ ςτη φϊςη τησ μελϋτησ, δηλ. όταν θα απαςχοληθούν περιςςότερα του ενόσ 

ςυνεργεύα ςτην καταςκευό. 

β. Οι εργαςύεσ που πρόκειται να εκτελεςτούν ενϋχουν ιδιαύτερουσ κινδύνουσ: Π.Δ.305/96 (αρθ.12 

παρϊρτημα ΙΙ). 

γ. Απαιτεύται εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ. 

δ. Για την ϋναρξη των οικοδομικών εργαςιών, επιβϊλλεται με ευθύνη του κυρύου ό του ϋχοντοσ νόμιμο 

δικαύωμα: θεώρηςη του ςχεδύου και του φακϋλου αςφϊλειασ και υγεύασ (ΑΤ,ΥΑΤ) του ϋργου από 

την αρμόδια Επιθεώρηςη Εργαςύασ ςύμφωνα με το ϊρθρο 7 παρ.1 εδϊφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΥΕΚ 

249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματϋα του .ΕΠ.Ε. 
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3. Ο ΥΑΤ καθιερώνεται ωσ απαραύτητο ςτοιχεύο για την προςωρινό και την οριςτικό παραλαβό κϊθε 

Δημόςιου Έργου : ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ, η οπούα ενςωματώθηκε ςτο 

Ν.4412/16 (αρ. 170 και 172).   

4. Μετϊ την αποπερϊτωςη του ϋργου, ο ΥΑΤ φυλϊςςεται με ευθύνη του Κυρύου του Έργου και το 

ςυνοδεύει καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. 

5. Διευκρινύςεισ ςχετικϊ με την εκπόνηςη του ΑΤ και την κατϊρτιςη του ΥΑΤ περιλαμβϊνονται ςτην 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. 

 

1.2 Ανϊθεςη καθηκόντων ςε τεχνικό αςφαλεύασ, γιατρό εργαςύασ - τόρηςη ςτοιχεύων αςφϊλειασ και 

υγεύασ 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται : 

α. Να αναθϋςει καθόκοντα τεχνικού αςφαλεύασ αν ςτο ϋργο απαςχολόςει λιγότερουσ από 50 

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

β. Να αναθϋςει καθόκοντα τεχνικού αςφαλεύασ και ιατρού εργαςύασ, αν απαςχολόςει ςτο ϋργο 50 και 

ϊνω εργαζόμενουσ, ςύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ϋωσ 25). 

γ. Σα παραπϊνω καθόκοντα μπορεύ να ανατεθούν ςε εργαζόμενουσ ςτην επιχεύρηςη ό ςε ϊτομα εκτόσ 

τησ επιχεύρηςησ ό να ςυναφθεύ ςύμβαςη με τισ Εξωτερικϋσ Τπηρεςύεσ Προςταςύασ και Πρόληψησ ό να 

ςυνδυαςτούν αυτϋσ οι δυνατότητεσ. 

Η ανϊθεςη καθηκόντων ςε ϊτομα εντόσ τησ επιχεύρηςησ γύνεται εγγρϊφωσ από τον ανϊδοχο και 

αντύγραφό τησ κοινοποιεύται ςτην τοπικό Επιθεώρηςη Εργαςύασ, ςυνοδεύεται δε απαραύτητα από 

αντύςτοιχη δόλωςη αποδοχόσ : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. τα πλαύςια των υποχρεώςεων του αναδόχου καθώσ και των : τεχνικού αςφαλεύασ και ιατρού 

εργαςύασ, εντϊςςεται και η υποχρεωτικό τόρηςη ςτο εργοτϊξιο, των ακόλουθων ςτοιχεύων : 

1. Γραπτό εκτύμηςη προσ τον ανϊδοχο, από τουσ τεχνικό αςφϊλειασ και ιατρό εργαςύασ, των 

υφιςταμϋνων κατϊ την εργαςύα κινδύνων για την αςφϊλεια και την υγεύα, ςυμπεριλαμβανομϋνων 

εκεύνων που αφορούν ομϊδεσ εργαζομϋνων που εκτύθενται ςε ιδιαύτερουσ κινδύνουσ Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλύο υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ και γιατρού εργαςύασ ςτο οπούο θα αναγρϊφουν τισ 

υποδεύξεισ τουσ ο Σεχνικόσ αςφαλεύασ και ο γιατρόσ εργαςύασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 

παρ.1). 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να λαμβϊνει ενυπόγραφα γνώςη των υποδεύξεων αυτών. Σο βιβλύο 

υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ και γιατρού εργαςύασ ςελιδομετρεύται και θεωρεύται από την 

αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ. 

Αν ο ανϊδοχοσ διαφωνεύ με τισ γραπτϋσ υποδεύξεισ και ςυμβουλϋσ του τεχνικού ό του ιατρού εργαςύασ 

(Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφεύλει να αιτιολογεύ τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεύ και ςτην 
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Επιτροπό Τγεύασ και Αςφϊλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ό ςτον εκπρόςωπο των εργαζομϋνων των οπούων η 

ςύςταςη και οι αρμοδιότητεσ προβλϋπονται από τα ϊρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

ε περύπτωςη διαφωνύασ η διαφορϊ επιλύεται από τον επιθεωρητό εργαςύασ και μόνο. 

3. Βιβλύο ατυχημϊτων ςτο οπούο θα περιγρϊφεται η αιτύα και η περιγραφό του ατυχόματοσ και να το 

θϋτει ςτη διϊθεςη των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Σα μϋτρα που λαμβϊνονται για την αποτροπό επανϊληψησ παρόμοιων ατυχημϊτων, καταχωρούνται 

ςτο βιβλύο υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ.  

Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να αναγγϋλλει ςτισ αρμόδιεσ επιθεωρόςεισ εργαςύασ, ςτισ πληςιϋςτερεσ 

αςτυνομικϋσ αρχϋσ και ςτισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του αςφαλιςτικού οργανιςμού ςτον οπούο υπϊγεται ο 

εργαζόμενοσ όλα τα εργατικϊ ατυχόματα εντόσ 24 ωρών και εφόςον πρόκειται περύ ςοβαρού 

τραυματιςμού ό θανϊτου, να τηρεύ αμετϊβλητα όλα τα ςτοιχεύα που δύναται να χρηςιμεύςουν για 

εξακρύβωςη των αιτύων του ατυχόματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατϊλογο των εργατικών ατυχημϊτων που εύχαν ωσ ςυνϋπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα 

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

5. Ιατρικό φϊκελο κϊθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

3.3Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τηρεί ςτο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ), όταν απαιτείται 

εκ των προτζρων γνωςτοποίηςη ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςίασ, πριν την ζναρξη των εργαςιών ςτο 

εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 

Υπουργείου Εργαςίασ. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, ςφμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμήματα ή Γραφεία 

Επιθεώρηςησ Εργαςίασ και ςυμπληρώνεται από τουσ επιβλζποντεσ μηχ/κοφσ του αναδόχου και τησ 

Δ/νουςασ Υπηρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για την διενζργεια των τακτικών ελζγχων ή δοκιμών για ό,τι 

αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επιθεωρητήσ 

εργαςίασ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. 

ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4. υςχετιςμόσ χεδύου Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) και Ημερολόγιου Μϋτρων Αςφϊλειασ  (ΗΜΑ) 

Για την πιςτό εφαρμογό του  ΑΤ κατϊ την εξϋλιξη του ϋργου, πρϋπει αυτό να ςυςχετύζεται με το 

ΗΜΑ. τα πλαύςια του ςυςχετιςμού αυτού, να ςημειώνεται ςτο ΗΜΑ κϊθε αναθεώρηςη και 

εμπλουτιςμόσ του ΑΤ και επύςησ ςε ειδικό ςτόλη του, να γύνεται παραπομπό των αναγραφόμενων 

υποδεύξεων / διαπιςτώςεων ςτην αντύςτοιχη ςελύδα του ΑΤ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχϊνεται ο ςτόχοσ τησ πρόληψησ του ατυχόματοσ. 
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4.  Απαιτούμενα μέτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά την εκτέλεςη όλων των εργαςιών ςτο 

εργοτάξιο. 

4.1. Προετοιμαςύα εργοταξύου - Μϋτρα Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη όλων των 

εργαςιών, τα παρακϊτω μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ : 

α. Σην ευκρινό και εμφανό ςόμανςη και περύφραξη του περιβϊλλοντα χώρου του εργοταξύου με 

ιδιαύτερη προςοχό ςτη ςόμανςη και περύφραξη των επικύνδυνων θϋςεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 

(αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ. 18.1). 

β. Σον εντοπιςμό και τον ϋλεγχο προώπαρχουςών τησ ϋναρξησ λειτουργύασ του εργοταξύου 

ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων και εκτροπό τυχόν υπαρχόντων εναερύων ηλεκτροφόρων αγωγών ϋξω 

από το εργοτϊξιο, ώςτε να παρϋχεται προςταςύα ςτουσ εργαζόμενουσ από τον κύνδυνο 

ηλεκτροπληξύασ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Β, τμόμα II, παρ.2). 

γ. Ση ςόμανςη των εγκαταςτϊςεων με ειδικούσ κινδύνουσ (αγωγού ατμών θερμών, υγρών ό αερύων 

κλπ) και τα απαιτούμενα μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων από τ ουσ κινδύνουσ των 

εγκαταςτϊςεων αυτών : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ.6). 

δ. Ση λόψη μϋτρων αντιμετώπιςησ εκτϊκτων καταςτϊςεων όπωσ: κατϊρτιςη ςχεδύου διαφυγόσ - 

διϊςωςησ και εξόδων κινδύνου, πυραςφϊλεια, εκκϋνωςη χώρων από τουσ εργαζόμενουσ, πρόληψη - 

αντιμετώπιςη πυρκαγιών & επικύνδυνων εκρόξεων ό αναθυμιϊςεων, ύπαρξη πυροςβεςτόρων, κλπ.: 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 

45). 

ε. Σην εξαςφϊλιςη παροχόσ πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινόσ και υγειονομικού εξοπλιςμού (ύπαρξη 

χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακεύου, αποχωρητηρύων, νιπτόρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), 

Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παρϊρτ. IV μϋροσ Α, παρ.13, 14). 

ςτ. Σην εξαςφϊλιςη τησ δωρεϊν χορόγηςησ Μϋςων Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) ςτουσ εργαζόμενουσ 

όπωσ : προςτατευτικϊ κρϊνη, μπότεσ αςφαλεύασ, φωςφορύζοντα γιλϋκα, ολόςωμεσ ζώνεσ αςφαλεύασ, 

γυαλιϊ, κλπ, εφόςον τουσ ενημερώςει εκ των προτϋρων ςχετικϊ με τουσ κινδύνουσ από τουσ οπούουσ 

τουσ προςτατεύει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δώςει ςαφεύσ οδηγύεσ για τη χρόςη του: Π.Δ. 

1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτόσ ΚΤΑ 

8881/94 και Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

4.2  Εργοταξιακό ςόμανςη – ςηματοδότηςη, ςυςτόματα αςφαλεύασ, φόρτωςη - εκφόρτωςη – 

εναπόθεςη υλικών, θόρυβοσ, φυςικού, χημικού παρϊγοντεσ κλπ 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται : 

α. Να προβεύ ςτην κατϊλληλη ςόμανςη και ςηματοδότηςη, με ςκοπό την αςφαλό διϋλευςη των πεζών 

και των οχημϊτων από την περιοχό καταςκευόσ του ϋργου, ςύμφωνα με : 

- Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδηγύεσ όμανςησ 

Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεύχοσ 7) 
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- Ση ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεώςεισ και μϋτρα για 

την αςφαλό διϋλευςη των πεζών κατϊ την εκτϋλεςη εργαςιών ςε κοινόχρηςτουσ 

χώρουσ πόλεων και οικιςμών που προορύζονται για την κυκλοφορύα πεζών» 

- Σισ διατϊξεισ του Κώδικα Οδικόσ Κυκλοφορύασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και 

την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεύ τισ απαιτόςεισ αςφϊλειασ που αφορούν ςε εργαςύεσ εναπόθεςησ υλικών ςτισ οδούσ, 

κατϊληψησ τμόματοσ οδού και πεζοδρομύου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 

(αρ.43,44). 

γ. Να ςυντηρεύ και να ελϋγχει τακτικϊ τη λειτουργύα των ςυςτημϊτων αςφαλεύασ και να τηρεύ τισ 

απαιτόςεισ αςφϊλειασ των ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων, των φορητών ηλεκτρικών ςυςκευών, των 

κινητών προβολϋων, των καλωδύων τροφοδοςύασ, των εγκαταςτϊςεων φωτιςμού εργοταξύου, κλπ : 

ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμϋροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 

31,35). 

δ. Να προβεύ ςτα απαραύτητα μϋτρα αςφϊλειασ που αφορούν ςε εργαςύεσ φόρτωςησ, εκφόρτωςησ, 

αποθόκευςησ, ςτούβαςησ, ρύψησ και μεταφορϊσ υλικών και ϊλλων ςτοιχεύων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 

(αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, ςτ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Α 

παρ.11 και μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεύ μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων που αφορούν: 

α) κραδαςμούσ: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλϊξεισ τησ οςφυώκόσ χώρασ 

και τησ ρϊχησ από χειρωνακτικό διακύνηςη φορτύων: ΠΔ 397/94, δ) προςταςύα από φυςικούσ, 

χημικούσ και βιολογικούσ παρϊγοντεσ: Ν.3850/10 (ϊρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 

4.3. Μηχανόματα ϋργων / Εξοπλιςμού εργαςύασ - αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αυτών. 

Οι εξοπλιςμού εργαςύασ χαρακτηρύζονται και κατατϊςςονται ωσ μηχανόματα ϋργων ΠΔ 304/00 

(αρ.2). 

α. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να ελϋγχει τη ςωςτό λειτουργύα και τον χειριςμό των μηχανημϊτων 

(χωματουργικών και διακύνηςησ υλικών), των ανυψωτικών μηχανημϊτων, των οχημϊτων, των 

εγκαταςτϊςεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλιςμού εργαςύασ (ζώνεσ αςφαλεύασ με μηχανιςμό 

ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητϋσ κλύμακεσ, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και 

ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 

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

β. Σα μηχανόματα ϋργων ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μϋροσ Β’, τμόμα ΙΙ, παρ.7.4 και 

8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρϋπει να ςυνοδεύονται από τα εξόσ ςτοιχεύα : 

1. Πινακύδεσ αριθμού κυκλοφορύασ 

2. Άδεια κυκλοφορύασ 

3. Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αςφϊλιςησ. 
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4. Αποδεικτικϊ πληρωμόσ τελών κυκλοφορύασ (χρόςησ) 

5. Άδειεσ χειριςτών μηχανημϊτων ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μϋροσ Β΄, 

τμόμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). ημειώνεται ότι η ϊδεια 

χειριςτού μηχανόματοσ ςυνοδεύει τον χειριςτό. 

6. Βεβαύωςη αςφαλούσ λειτουργύασ του εξοπλιςμού εργαςύασ (ορθό ςυναρμολόγηςη - 

εγκατϊςταςη, καλό λειτουργύα) και αρχεύο ςυντόρηςησ αυτού ςτο οπούο θα καταχωρούνται 

τα αποτελϋςματα των ελϋγχων ςύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιςτοποιητικό επανελϋγχου ανυψωτικού μηχανόματοσ, οδηγύεσ χρόςησ, ςυντόρηςησ και 

αντύςτοιχο βιβλύο ςυντόρηςησ και ελϋγχων αυτού ςύμφωνα με την ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 

και αρ.4. παρ.7 ). 

 

5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόςθετα απαιτούμενα μέτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωςη, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιών του 

εκτελούμενου έργου. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, πϋρα από τα προαναφερόμενα, πρόςθετα 

απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ, κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα με το εύδοσ των εργαςιών του 

εκτελούμενου ϋργου.Σα εν λόγω απαιτούμενα μϋτρα αναφϋρονται ςτα παρακϊτω νομοθετόματα : 

5.1. Κατεδαφύςεισ : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Υ.6.9/94 και οι 

τροπ. αυτόσ: ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/ 1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ.IV μϋροσ Β τμόμα II, παρ.11), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ : Τ.Α. Υ.28/18787/1032/00, 

ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

 

5.2. Εκςκαφϋσ (θεμελύων, τϊφρων, φρεϊτων, κλπ), Αντιςτηρύξεισ : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφϊλεια και 

αντοχό κτιρύων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτόσ : 

ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 

305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ. 10 ). 

 

5.3. Ικριώματα και κλύμακεσ, Οδού κυκλοφορύασ – ζώνεσ κινδύνου, Εργαςύεσ ςε ύψοσ, Εργαςύεσ 

ςε ςτϋγεσ. 

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

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μϋροσ Α παρ.1, 10 και μϋροσ Β 

τμόμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
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5.4. Εργαςύεσ ςυγκόλληςησ, οξυγονοκκοπόσ& λοιπϋσ θερμϋσ εργαςύεσ 

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

Πυροςβεςτικό Διϊταξη 7 Απόφ.7568 Υ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 

5.5. Καταςκευό δομικών ϋργων (κτύρια, γϋφυρεσ, τούχοι αντιςτόριξησ, δεξαμενϋσ, κλπ.) 

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

ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ. 12). 

 

5.6. Προετοιμαςύα και διϊνοιξη ςηρϊγγων και λοιπών υπογεύων ϋργων (δεν ϋχει εφαρμογό ςτο 

ςυγκεκριμϋνο ϋργο). 

(όραγγεσ κυκλοφορύασ οχημϊτων, αρδευτικϋσ ςόραγγεσ, υπόγειοι ςταθμού παραγωγόσ ενϋργειασ 

και εργαςύεσ που εκτελούνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμϋνα τμόματα των οικοδομικών ό ϊλλησ φύςησ 

ϋργων και ςε ςτϊθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κϊτω από την επιφϊνεια τησ γησ.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτόσ : ΤΑ 

Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 

αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.10). 

 

5.7.Καταδυτικϋσ εργαςύεσ ςε Λιμενικϊ ϋργα (δεν ϋχει εφαρμογό ςτο ςυγκεκριμϋνο ϋργο) 

(Τποθαλϊςςιεσ εκςκαφϋσ, διαμόρφωςη πυθμϋνα θαλϊςςησ, καταςκευό προβλότασ κλπ με χρόςη 

πλωτών ναυπηγημϊτων και καταδυτικού ςυνεργεύου)  

ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
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6.Ακολουθεί κατάλογοσ με τα νομοθετήματα και τισ κανονιςτικέσ διατάξεισ που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 

 

A. ΝΟΜΟΙ  

Ν. 495/76 ΥΕΚ 337/Α/76 

Ν. 1396/83 ΥΕΚ 126/Α/83 

Ν. 1430/84 ΥΕΚ 49/Α/84 

Ν. 2168/ 93 ΥΕΚ 147/Α/93 

Ν. 2696/99 ΥΕΚ 57/Α/99 

Ν. 3542/07 ΥΕΚ 50/Α/07 

Ν. 4412/16  ΥΕΚ 147/Α/16  

Ν. 3850/10 ΥΕΚ 84/Α/10 

Ν. 4030/12 ΥΕΚ 249/Α/12 

  

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 

Π. Δ. 413/77 ΥΕΚ 128/Α/77 

Π. Δ. 95/78 ΥΕΚ 20/Α/78 

Π. Δ. 216/78 ΥΕΚ 47/Α/78 

Π. Δ. 778/80 ΥΕΚ 193/Α/80 

Π. Δ. 1073/81 ΥΕΚ 260/A/81 

Π. Δ. 225/89 ΥΕΚ 106/Α/89 

Π. Δ. 31/90 ΥΕΚ 31/Α/90 

Π. Δ. 70/90 ΥΕΚ 31/Α/90 

Π. Δ. 85/91 ΥΕΚ 38/Α/91 

Π. Δ. 499/91 ΥΕΚ 180/Α/91 

Π. Δ. 395/94 ΥΕΚ 220/Α/94 

Π. Δ. 396/94 ΥΕΚ 220/Α/94 

Π. Δ. 397/94 ΥΕΚ 221/Α/94 

Π. Δ. 105/95 ΥΕΚ 67/Α/95 
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Π. Δ. 455/95 ΥΕΚ 268/Α/95 

Π. Δ. 305/96 ΥΕΚ 212/Α/96 

Π. Δ. 89/99 ΥΕΚ 94/Α/99 

Π. Δ. 304/00 ΥΕΚ 241/Α/00 

Π. Δ. 155/04 ΥΕΚ 121/Α/04 

Π. Δ. 176/05 ΥΕΚ 227/Α/05 

Π. Δ. 149/06 ΥΕΚ 159/Α/06 

Π. Δ. 2/06 ΥΕΚ 268/Α/06 

Π. Δ. 212/06 ΥΕΚ 212/Α/06 

Π. Δ. 82/10 ΥΕΚ 145/Α/10 

Π. Δ. 57/10 ΥΕΚ 97/Α/10 

  

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ 

ΤΑ 130646/84 ΥΕΚ 154/Β/84 

ΚΤΑ 3329/89 ΥΕΚ 132/Β/89 

ΚΤΑ 8243/1113/91 ΥΕΚ 138/Β/91 

ΚΤΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΥΕΚ 187/Β/93 

ΚΤΑ 16440/Υ.10.4/445/93 ΥΕΚ 765/Β/93 

ΚΤΑ αρ. 8881/94 ΥΕΚ 450/Β/94 

ΤΑ αρ.οικ. 31245/93 ΥΕΚ 451/Β/93 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΥΕΚ 301/Β/94 

ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 ΥΕΚ 73/Β/94 

ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΥΕΚ 978/Β/95 

ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 ΥΕΚ 677/Β/95 

ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96 ΥΕΚ 1035/Β/96 

Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΥΕΚ 113/Β/97 

ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΥΕΚ 987/Β/99 

ΚΤΑαρ.οικ.15085/593/03 ΥΕΚ 1186/Β/03 

ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΥΕΚ 708/Β/03 
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ΚΤΑ αρ.6952/11 ΥΕΚ 420/Β/11 

ΤΑ 3046/304/89 ΥΕΚ 59/Δ/89 

ΤΑ Υ.28/18787/1032/00 ΥΕΚ 1035/Β/00 

ΤΑ αρ. οικ. 433/2000 ΥΕΚ 1176/Β/00 

ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΥΕΚ 686/Β/01 

ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΥΕΚ 266/Β/01 

ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΥΕΚ 16/Β/03 

ΤΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΥΕΚ 905/Β/11 

ΤΑ 21017/84/09 ΥΕΚ 1287/Β/09 

Πυροςβεςτικό διϊταξη 7, 
Απόφ. 7568.Υ.700.1/96 

ΥΕΚ 155/Β/96 

  

Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ  

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 27/03 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08 
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ .ΕΠ.Ε 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΥΖ 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΜΗΣΡΨΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παραδώςει ςτην Τπηρεςύα το Μητρώο του Έργου το οπούο θα εύναι 

ςυνταγμϋνο ςτην ελληνικό γλώςςα, εκτόσ από τα εγχειρύδια ξϋνων καταςκευαςτών / προμηθευτών, 

τα οπούα μπορεύ να εύναι ςυνταγμϋνα και ςτην αγγλικό. Σο Μητρώο του έργου θα υποβληθεί με το 

πέρασ των εργαςιών.  

Όλα τα ςτοιχεύα αυτϊ του Μητρώου του Έργου αριθμημϋνα και ταξινομημϋνα ςε φακϋλουσ θα 

υποβληθούν ςτην Τπηρεςύα και ςε ψηφιακό μορφό, ωσ ορύζεται ςτο τϋλοσ του παρόντοσ Άρθρου.  

Ειδικότερα, το Μητρώο του Έργου θα περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον:  

(1) Πύνακα Απογραφόσ, ςτον οπούο θα εμφανύζονται περιληπτικϊ και κωδικοποιημϋνα όλα τα 

επιμϋρουσ ϋργα και ο εγκαθιςτϊμενοσ εξοπλιςμόσ.  

(2) Σεύχοσ ςτοιχεύων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών ςημεύων (υψόμετρα, 

ςυντεταγμϋνεσ) μαζύ με ςχϋδια απεικόνιςησ αυτών.  

(3) Σεύχοσ τυχόν γεωτεχνικών ερευνών και μελετών που εκπόνηςε ο ανϊδοχοσ.  
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(4) Αντύγραφα κϊθε ςχεδύου που χρηςιμοποιόθηκε κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου, τυποποιημϋνων 

διαςτϊςεων κατϊ DIN, με αριθμούσ προοδευτικόσ αρύθμηςησ, με όλεσ τισ μεταβολϋσ, αναθεωρόςεισ, 

διορθώςεισ και εγκρύςεισ. Όλα τα ςχϋδια θα εύναι καταςκευαςτικού επιπϋδου και θα φϋρουν την 

ϋνδειξη «ΟΠΩ ΚΑΣΑΚΕΤΑΘΗΚΕ».  

(5) Σεύχοσ με τα αναλυτικϊ αποτελϋςματα των ςημειούμενων δοκιμών και ελϋγχων που 

πραγματοποιόθηκαν με όλεσ τισ απαιτούμενεσ επεξηγόςεισ.  

(6) Εγχειρύδια λειτουργύασ και ςυντόρηςησ καθώσ και το Υϊκελο Αςφϊλειασ και Τγεύασ του Έργου. 

(7) Υωτογραφύεσ ϋγχρωμεσ από τισ διϊφορεσ φϊςεισ καταςκευόσ.  

Η υποβολό του Μητρώου του Έργου ςύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αποτελεύ προαπαιτούμενο 

για την προςωρινό παραλαβό του ϋργου.  

Ορεςτιϊδα ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2020 
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