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Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηεο Δ..Τ.  

ην παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) πεξηιακβάλνληαη νη Γεληθνί θαη νη Δηδηθνί φξνη 

θαη νη πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κε βάζε ηηο νπνίεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο Δ.Σ.Δ.Π. (ΦΔΚ 

2221/Β΄/30-07-2012) θαη ηνπο φξνπο ησλ ππφινηπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ 

Αλάδνρν ην Έξγν πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ ζην άξζξν 2. 

Άξζξν 2: ύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ – πκβαηηθό αληηθείκελν  

2.1 Γεληθά 

2.1.1 Με ηνλ φξν "χκβαζε" λνείηαη ε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ πκβαηηθψλ ηεπρψλ αλάζεζε ζηνλ Αλάδνρν 

ηεο θαηαζθεπήο ησλ  έξγσλ  ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΠΕΜ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟ 18/9/2020 (ΣΜΗΜΑ ΜΑΤΡΟΛΟΦΟ–ΦΤΛΑΚΗ-ΠΕΡΔΙΚΑ)   πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.  

Αλαιπηηθά ην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο θαζνξίδεηαη ζην ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, καδί κε ηα απξφβιεπηα θαη ηελ αλαζεψξεζε, αλέξρεηαη ζε 1.451.612,90 €, 

ελψ ε ζπλνιηθή δαπάλε πνπ πεξηιακβάλεη ηα αλσηέξσ ζπλ ηε δαπάλε γηα Φ.Π.Α., αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

1.800.000,00 €.  
Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2020EΠ81700014 ΤΠΟΔΡΓΟ 2 θαη ζα ππφθεηηαη ζηηο 

θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 0,10% ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 

4013/2011 γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.  

2.1.2 Η «χκβαζε» ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε, πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

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

Γηαθήξπμε. Οη φξνη «χκβαζε», «χκβαζε Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ» θαη «Δξγνιαβηθφ πκθσλεηηθφ» 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα. 

2.1.3 Η χκβαζε ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζτο 105 ηνπ Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με 

το  άξζξν 45 ηνπ Ν. 4782/2021 θαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο. 

2.2 πκβαηηθό αληηθείκελν 

Σν «πκβαηηθφ Αληηθείκελν» ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιεςε θαη εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε. Μεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ: 

                                                           
1

 
  Να αναγράθεηαι ο κωδικός ηασηοποίηζης ηης διαηιθέμενης πίζηωζης (πτ κωδικός ενάριθμοσ ζηο ΠΔΕ ή κωδικός πίζηωζης 

ηοσ ηακηικού π/σ. Σηην περίπηωζη ζσγτρημαηοδοηούμενοσ έργοσ από ηην Ε.Ε. να αναγράθεηαι και ο ηίηλος ηοσ 
Επιτειρηζιακού Προγράμμαηος ηοσ ΕΣΠΑ  ή άλλοσ  κοινοηικού προγράμμαηος ζηο πλαίζιο ηοσ  οποίοσ είναι ενηαγμένο ηο 
δημοπραηούμενο έργο). 
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(1) Η πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή.  

(2) Η ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Υξφλνπ Δγγχεζεο.  

(3) Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, γηα ηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα, ελ φςεη ησλ 

πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ εθ κέξνπο ηνπ Κ.η.Δ, ηεο εθηέιεζεο πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ 

πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, θ.ι.π. 

(4) Σν θφζηνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο. 

Άξζξν 3:     Δγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε  

 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1  

ηνπ Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άξζξν 21 ηνπ Ν. 4782/2021 πνπ αλέξρεηαη ζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 

επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.    

Άξζξν 4:   Πξνζεζκίεο – Πνηληθέο ξήηξεο 

4.1 πλνιηθή πξνζεζκία 

Γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο, νξίδεηαη 

ζπλνιηθή πξνζεζκία  ΟΚΣΩ (8) κελώλ, απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε χκβαζε.  

4.2 Πνηληθέο ξήηξεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο  

Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη ζηνλ 

αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε κε ην 

άξζξν 67 ηνπ Ν.4782/2021. 

4.3 Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο  

ηελ παξνχζα εξγνιαβία δελ νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο: 

Άξζξν 5:   Υξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ έξγνπ  

5.1 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1,2 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4782/2016 ν Αλάδνρνο νθείιεη, ζε δέθα πέληε (15) 

εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, πξνο έγθξηζε, ην 

πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, έηζη πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζεζκία ηεο παξνχζαο Δ..Τ. 

5.2 Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ, πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παρ. 1,2 ηοσ άρθροσ 64 ηοσ Ν.4782/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με ηην παξ.3 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4782/2021, ζα πεξηιακβάλεη: 

(1) Λεπηνκεξεηαθή ρξνληθή αλάιπζε γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κε δηάθξηζή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο.  

(2)  Πιήξεο αηηηνιφγεζε ζηελ ηερληθή έθζεζε ησλ ρξνληθψλ δηαξθεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα 

ζπλνδεπφκελε κε ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, ε νπνία ζα αλαιπζεί ζε επηκέξνπο εξγαζίεο ηνπ Σηκνινγίνπ, ή θαη ζε 

πξνεξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην Σηκνιφγην.  

5.3 Ο Αλάδνρνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ νξηζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ ρξνλνδηάγξακκα, θέξνληαο αθέξαηα ηελ επζχλε, αλ απηφ αληίθεηηαη ζηνπο 

φξνπο ησλ ηεπρψλ (θαη ζρεδίσλ) ηεο δεκνπξαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη, ζπκβαηηθά, φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ή κεηαβνιήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξεη θαζπζηέξεζε. Η έγθξηζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ πεξηιακβάλεη ηελ, κε νπνηαδήπνηε έλλνηα, ζπκθσλία ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

πινπνίεζεο απηνχ απφ ηνλ Αλάδνρν.  

Άξζξν 6:  Δηδηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ θαη επζύλεο  

6.1 Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ 

6.1.1 Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη 

δηαγσληδφκελνη θαη θαη’ επέθηαζε ν Αλάδνρνο έρνπλ, κε ζθνπφ λα θαηαζηνχλ πιήξσο ελήκεξνη ησλ ζπλζεθψλ 

εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαζψο θαη λα εθηηκήζνπλ κε επάξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο εθείλεο 
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ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, δηεξεπλήζεη πιήξσο: 

α.  Σελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

β.  Σε Γηεζλή θαη Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, πιηθψλ, κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  

γ.  Σηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

δ.  Σα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ ην Γεκφζην θαη Οξγαληζκνχο (π.ρ. Τπνπξγείν Δζληθήο 

Ακχλεο  ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΟΔ θ.ι.π.), Σνπηθέο Αξρέο θ.ι.π. 

ε.  Σνπο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο, ηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο θαη ηα πξνβιήκαηα εμαζθάιηζήο ηεο. 

δ.  Σηο δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο εξγνηαμίσλ. 

ε.   Καη γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα κπνξνχλ θαηά νηνλδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ 

πξφνδν, ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ή ηελ ηηκνιφγεζε απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

6.1.2 Σνλίδεηαη φηη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ. πνηφηεηα ππεδάθνπο, απνηειέζκαηα 

πάζεο θχζεσο εξεπλψλ, ζηνηρεία πάζεο θχζεσο παξαηεξήζεσλ, θ.ι.π., ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη κφλν. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ δεζκεχνπλ ζπκβαηηθά ηελ Τπεξεζία, αιιά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο απιφ βνήζεκα γηα ηελ ζχληαμε ησλ Πξνζθνξψλ. Αθήλεηαη πάλησο ζηελ θξίζε ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία απηά ή θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε 

νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, ή παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε θαη αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ. 

6.1.3 Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ άιιε Τπεξεζία ή απφ άιινπο πηζαλνχο εξγνιήπηεο, ψζηε λα ηηο πάξεη ν Αλάδνρνο ππφςε 

θαηά ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κε παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ 

ηελ άιιε Τπεξεζία, ή απφ άιινπο Αλαδφρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε ηνπ. Αληίζεηα ππνρξενχηαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη κε ηα κέζα πνπ απηφο 

ρξεζηκνπνηεί ξπζκίδνληαο έηζη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκβάιιεη θαλέλα εκπφδην ζηηο 

εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία απηή ή απφ άιινπο Αλαδφρνπο. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα ζπλεξγεία, ή ηνπο εξγνιάβνπο ησλ εηαηξεηψλ θαη 

νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο πνπ ζα εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή, ή ηηο παξπθέο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ (ζρεηηθή είλαη 

ε παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/2016).   

6.1.4 Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηε χκβαζε. 

6.2 Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα επαιεζεύζεη ζηνηρεία πνπ ρνξεγνύληαη 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο (θαη νη δηαγσληδφκελνη θαηά ηελ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ), 

λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηελ δηάζεζή ηνπ ζηνηρεία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θ.ι.π., 

πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ. 

Η επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ "εηδηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ", γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν. 

6.3 Αξραηόηεηεο θαη άιια επξήκαηα 

Πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Αξραηνινγηθή 

Τπεξεζία, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Όπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα ζπλάληεζεο 

αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζηε ζρεηηθή 

πεξηνρή, είλαη δπλαηφλ ν αλάδνρνο λα ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαη άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο, δειαδή αλαζθαθηθφ έξγν, χζηεξα απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, απνδεκηνχκελνο ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 

Γ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. 

ε πεξίπησζε αξραηνινγηθψλ ηνκψλ εδάθνπο απηέο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ κε πξνεηδνπνίεζε πξνο ηελ 

επίβιεςε, ψζηε λα παξαζηεί, ε νπνία πξνεηδνπνίεζε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 εξγαζίκσλ εκεξψλ. 
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6.3.1 Αλ θαηά ηηο εξεπλεηηθέο ηνκέο, ή ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αξραίσλ - νπνηαζδήπνηε 

ειηθίαο - ηφηε, πέξαλ ηεο εηδνπνηήζεσο ηεο Δπηβιέςεσο θαη ηεο αξκφδηαο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ, επηζεκαίλεηαη φηη 

νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ππφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ. Ο 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζπλεξγεία θαη κέζα θαη λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο αλαζθαθήο, απνδεκηνχκελνο 

ζχκθσλα κε ηελ Δγθ. Γ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Ο Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη πξφζζεηεο απνδεκίσζεο γηα 

ζηαιίεο κεραλεκάησλ θαη ζπλεξγείσλ θαη άιιεο ζπλέπεηεο απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο βξαδείαο πξνφδνπ ησλ 

αλαζθαπηηθψλ εξγαζηψλ. 

6.3.2 ε θάζε πεξίπησζε ε ηδηνθηεζία ησλ επξεκάησλ αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ησλ αλήθεη ζην Διιεληθφ 

Γεκφζην. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε ζρεηηθή Διιεληθή Ννκνζεζία. 

6.4 Υξήζε πιηθώλ, κεζόδσλ θιπ πνπ θαιύπηνληαη από δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο 

6.4.1 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα ή ηξφπνη εξγαζίαο απφ ηα απαηηνχκελα γηα ην έξγν 

θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 

νπνηαδήπνηε παξάηππε ή παξάλνκε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, ή κεζφδσλ, ή κειεηψλ, ή κεραλεκάησλ θ.ι.π. πνπ 

θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. 

6.4.2 Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ζθφπηκα ή αζέιεηα λα απνθηήζεη κε νξζφ θαη λφκηκν ηξφπν ηα δηθαηψκαηα 

επξεζηηερλίαο, ε παξάιεηςε απηή ζεσξείηαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηζχξεη ηηο αθφινπζεο θπξψζεηο: 

α. Ο Κ.η.Δ δηθαηνχηαη κε κνλνκεξή ελέξγεηά ηνπ λα ηνπ παξαθξαηήζεη απφ ηνλ πξψην επφκελν ινγαξηαζκφ, ή λα 

εθπέζεη απφ ηηο εγγπήζεηο γηα θαιή εθηέιεζε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ή ην πνζφ ζην 

νπνίν ηπρφλ ζα θαηαδηθαζηεί, ή ζπγθαηαδηθαζζεί απφ ηνλ θάηνρν ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Σνχην ηζρχεη έζησ 

θαη αλ ε ζρεηηθή δίθε δελ έρεη ηειεζηδηθήζεη. 

β. Ο Κ.η.Δ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε. 

6.5 Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, 

ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά. 

6.6 Δπίβιεςε - Γηθαίσκα ηεο Δπίβιεςεο λα ζπκπιεξώλεη παξαιείςεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

6.6.1 Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ Δπίβιεςεο ηνπ 

Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο Δπηβιέπνληεο θαη ζε φινπο ηνπο 

εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ άιιν, ζηνλ νπνίν ε Τπεξεζία ζα δψζεη 

ζρεηηθή έγθξηζε.  

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δίλνληαη γηα ηελ 

άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο 

Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο ζηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ θ.ι.π.. 

Σν φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην Έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε, πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή θαη ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάμεηο θ.ι.π., νχηε εμαζζελίδεη ηηο πιήξεηο θαη 

απνθιεηζηηθέο επζχλεο ηνπ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ επηηάζζνπλ νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο, ηεο 

παξνχζαο Δ..Τ., ηεο Σ.Π. θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. 

6.6.2 Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ 

άξζξνπ, ε Τπεξεζία Δπίβιεςεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, αλ ηνχην 

απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Η Τπεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. 
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6.7 Πεξηνρέο καθξάλ ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ θαη νδνί κεηαθνξάο 

6.7.1 Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

ν Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα.  

6.7.2 Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη' αλαινγία θαη γηα ηηο νδνχο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη ν Αλάδνρνο γηα νδηθέο κεηαθνξέο, ηα ηπρφλ έξγα ελίζρπζεο ππνδνκήο ησλ θ.ι.π. 

6.8 Λνηπέο ππνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

6.8.1 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηδηαίηεξε ακνηβή, γηαηί νη δαπάλεο θαη νη ακνηβέο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα παξαθάησ: 

α. Η εθπφλεζε ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ. 

β. Η εθπφλεζε ζρεδίνπ εθηξνπήο θαη ειέγρνπ πνηακνχ ή ηάθξσλ θαη απνκάθξπλζεο πδάησλ θαη εθηξνπήο ηεο 

θπθινθνξίαο. 

γ. Η απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ε εθαξκνγή κε παζζάισζε ηεο ράξαμεο ζην έδαθνο ή ε αλαπαζζάισζε 

ζην έδαθνο ησλ θάζε είδνπο έξγσλ, αλεμάξηεηα ηνπ αλ πξνβιέπεηαη ζην ηηκνιφγην φηη πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία 

απηή ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

δ. Η ηπρφλ αλαγθαία πχθλσζε πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζηαζεξφ 

(αλππνρψξεην) έδαθνο. Δπίζεο, ν έιεγρνο ηνπ πςνκεηξηθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ REPERS ηεο κειέηεο πνπ ζα πξέπεη 

λα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αθξίβεηαο ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ή αθφκε ελδερνκέλσο θαη ε ίδξπζε λένπ 

ρσξνζηαζκηθνχ δηθηχνπ, εθφζνλ ηνχην απαηηεζεί κεηά ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο. Ο έιεγρνο απηφο ζα γίλεη ακέζσο 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν. Δπίζεο, νη εξγαζίεο ίδξπζεο/πχθλσζεο θαη επίιπζεο ηνπ 

απαξαίηεηνπ πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ νξηδνληηνγξαθηθνχ ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ, κε ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο 

ζπληήξεζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. 

ε. Η ιήςε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηελ επίβιεςε θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) ησλ 

επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ, πνπ ζα ηα ππνβάιιεη γηα αξκφδην έιεγρν. Δπίζεο, ε επαιήζεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

ζη. Η θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Δπίζεο, νη ηπρφλ δαπάλεο κίζζσζεο ρψξνπ, ή αγνξάο ησλ 

αλαγθαίσλ εδαθηθψλ ισξίδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ εξγνηαμηαθψλ δξφκσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ ησλ δξφκσλ απηψλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη ε Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακηά δέζκεπζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν θακηά 

δηεπθφιπλζε ή θάιπςε δαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε νδνχο πξνζπέιαζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ έιιεηςε ηνπο ν δε Αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζαξκφζεη ηελ ηερλνινγία, ηα κέζα, ην πξφγξακκα θ.ι.π. ζηηο δεδνκέλεο ηνπηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα 

εθηειεζζεί ε εξγαζία αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ επηπιένλ δαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο ε Τπεξεζία δελ ζα ηνπ 

αλαγλσξίζεη θακηά απνδεκίσζε. 

δ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο γηα ηελ απφζεζε 

πεξηζζεπκάησλ θπηηθψλ γαηψλ, ππνιεηκκάησλ θάζε είδνπο έξγσλ, φπσο νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ηε δηάξθεηα απηήο, ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο (ζε 

ζπζρεηηζκφ κε ην δεκνπξαηνχκελν έξγν). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Τπεξεζία δελ ζα αλαγλσξίζεη θακηά θαζπζηέξεζε, 

ή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζρεηηδφκελα κε ηέηνηα πξνβιήκαηα, ελψ παξάιιεια 

ζεσξείηαη απηνλφεην φηη νη θάζε είδνπο απνζέζεηο θ.ι.π. ζα γίλνληαη ζε ζέζεηο θαη θαηά ηξφπν πνπ λα κελ 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ Αξρψλ. 

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

ε. Οη δαπάλεο ησλ ελ γέλεη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο 

Δ..Τ. 
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6.8.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα πιηθά, εξγαηηθά θαη κεραλήκαηα, πνπ 

είλαη αλαγθαία, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη λα ηα κεηαθέξεη ζην εξγνηάμην απφ ηηο πεγέο ιήςεο ηνπο. 

Οθείιεη επίζεο λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη αζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία. 

6.8.3 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο θαη κε ηα 

Καηαζθεπαζηηθά ρέδηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο κειέηεο εθαξκνγήο ή πνπ ζα εθπνλήζεη ν ίδηνο θαη ζα 

εγθξηζνχλ πξνεγνπκέλσο απφ ηελ Τπεξεζία. 

6.8.4 Οπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή 

δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζε ηξίηνπο, ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ νθείινληαη είηε ζε ακέιεηα ή 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ή ζηηο νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, 

ή ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ' εαπηνχ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Η επζχλε θαιχπηεη φιε ηε 

ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κέρξη θαη ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. 

6.8.5 ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο 

παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο. 

6.8.6 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβαίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο 

ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ή δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην έξγν, ή θάπνην ηκήκα ηνπ έξγνπ, φπσο θαη λα επηηξέπεη 

ηελ είζνδν ζην έξγν αλαξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλα κε έγγξαθε άδεηα ηεο Τπεξεζίαο. 

6.8.7 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νδψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα πξνζπέιαζε πξνο ηηο ζέζεηο απφζεζεο ησλ πιηθψλ, θαζψο επίζεο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ πξνζπειάζεσλ θαη ησλ παξαθακπηεξίσλ νδψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 

έξγσλ. 

Άξζξν 7:   Μειέηεο - Δπηκεηξήζεηο 

7.1 Σξόπνο Τπνβνιήο, Διέγρνπ θαη Δγθξίζεηο Δπηκεηξήζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ 

Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ πξνθχςνπλ ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζκψλ, ή ησλ 

εθαξκνδνκέλσλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ, ε Τπεξεζία δχλαηαη λα δεηήζεη πξφζζεηνπο ππνινγηζηηθνχο ειέγρνπο κε 

ηελ εθαξκνγή άιισλ ζπλαθψλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ. 

Σα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ζα παξαδίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ππνρξεσηηθά θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

7.2 Μειέηε εθαξκνγήο 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη ηε κειέηε εθαξκνγήο θαη λα ιάβεη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ. 

Γηα ηε κειέηε εθαξκνγήο φπσο θαη γηα ηηο νπνηεζδήπνηε απνηππψζεηο θπζηθνχ εδάθνπο, αλαπαζζαιψζεηο, ή 

εθαξκνγέο ζην έδαθνο ραξάμεσλ θ.ι.π., δελ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν ακνηβή, δεδνκέλνπ φηη ε ζρεηηθή δαπάλε 

έρεη πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο Πξνζθνξάο ηνπ. 

Να θάλεη ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ 

επαιεζεχζεσλ κέζσ κειεηψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ ππνινγηζκψλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε 

ζχληαμε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο (ρσξίο ακνηβή).  

πκπιεξσκαηηθά, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ 

έξγσλ, ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο απηήο, ν δε έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ή ηελ 

επίβιεςε, δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ πξνθχπηεη γη' απηφλ 

απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

7.3  Σξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ κειέηεο - Δθαξκνγή ζρεδίσλ  

Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη θαη' αξρήλ, ηξνπνπνηεηηθέο κειέηεο απαγνξεχνληαη. Αλ πξνθχςεη ηέηνηα αλάγθε ν Αλάδνρνο 

(κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) ζα πξέπεη: 

α.  Να αηηηνινγήζεη πιήξσο θαη εγγξάθσο ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο. 



7 

β. Να εθπνλήζεη (εθφζνλ ε Τπεξεζία απνδερζεί ηε ζρεηηθή εηζήγεζή ηνπ) θαη ππνβάιεη ηελ ηξνπνπνηεηηθή 

κειέηε, πνπ ζα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.  

Πξηλ απφ θάζε κεξηθή ή νιηθή εθαξκνγή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ, ελφο ζρεδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε αζπκθσλία 

κε ηα ππφινηπα ζρέδηα, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δεηήζεη έγγξαθα, έγθαηξα θαη ρσξίο λα ην ακειήζεη απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία νδεγίεο θ.ι.π. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εθαξκφζεη ηελ 

απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο πάλσ ζην ζέκα πνπ ζα πξνθχςεη κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

Άξζξν 8:  Σνπνγξαθηθέο Δξγαζίεο 

8.1 Μέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαηάιιεινο 

ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα βξίζθεηαη ζπλέρεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηνλ νπνίν ζα γίλνληαη νη 

ηνπνγξαθηθνί θαη ινηπνί γεσκεηξηθνί έιεγρνη ηεο θαηαζθεπήο.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα (ζε φζεο ζέζεηο είλαη αλαγθαία θαη δελ 

ππάξρνπλ) ζηελ θαηάιιειε (θαη απνδεθηή απφ ηελ επίβιεςε) θιίκαθα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε - γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηα δηαγξάκκαηα ζα απαηηεζνχλ, φπσο π.ρ. ρψξνπο απφζεζεο, πξνζσξηλά έξγα, εξγνηαμηαθέο 

πεξηνρέο ηερληθά έξγα θ.ι.π.. ΄Οια απηά ηα δηαγξάκκαηα ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηείηαη, ζα ζπλδένληαη κε ην Κξαηηθφ 

Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν (ηεο Γ.Τ.). 

Όζα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο λα αλαθέξνληαη ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ ‘87. 

Γηα φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ είλαη εθείλεο ηνπ Π.Γ. 696/74 κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ην Π.Γ. 515/89, θαη ησλ ζπλαθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

Γηα ηε ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε ζέζεηο, ρψξσλ απφζεζεο, εξγνηαμηαθψλ πεξηνρψλ, πξνζσξηλψλ 

έξγσλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα κφληκα έξγα νπδεκία ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν. Οη 

παξαπάλσ ηνπνγξαθήζεηο είλαη απαηηεηέο απφ ηνλ Κ.η.Δ γηα ιφγνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, 

αιιά απφ ηνλ Αλάδνρν ζα ζεσξεζνχλ φηη νη ζρεηηθέο ηνπο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηξφπν αλεγκέλν, ζηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

Δθφζνλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα ζε ζέζεηο, ρψξσλ απφζεζεο, εξγνηαμηαθψλ πεξηνρψλ, 

πξνζσξηλψλ ή θαη κφληκσλ έξγσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα εθπνλήζεη κε ηε λφκηκε ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη.  

8.2 Γιώζζα 

Σφζν νη αλαγξαθέο ζηα ζρέδηα φζν θαη νη ππνινγηζκνί ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Άξζξν 9:  Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

9.1 Απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο  

Οη νπνηεζδήπνηε απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζέζεηο πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ θαη πάληνηε χζηεξα απφ αξκφδηα έγθξηζε. ε πεξίπησζε πνπ ε 

απνθαηάζηαζε ησλ απνζεζηνζαιάκσλ δελ γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 

ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο, ηφηε επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα αλά ζηξέκκα επηθαλείαο 

πνπ δελ έρεη απνθαηαζηαζεί. Η πνηληθή ξήηξα παξαθξαηείηαη άκεζα απφ ηνλ επηθείκελν πξνο πιεξσκή ινγαξηαζκφ 

ή ηηο εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο επίβιεςεο. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ησλ ινηπψλ 

επζπλψλ ηνπ (αζηηθψλ, πνηληθψλ θ.ι.π) ιφγσ ηεο παξαπάλσ παξαθξάηεζεο.  

Άξζξν 10:   Πιεξσκέο – Νέεο ηηκέο – Πξνϋπνινγηζκόο  

10.1 Δπηκεηξήζεηο - Αθαλείο εξγαζίεο 

Γηα ηηο Δπηκεηξήζεηο ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 70 ηνπ Ν.4782/2021. Γηα θάζε θάζε επηκέηξεζεο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ 

ησλ αληηζηνίρσλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Η θαηακέηξεζε ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ ζα ζπληειείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 ηοσ Ν.4782/2021.  

Σα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ ή ελζσκαησκέλσλ εξγαζηψλ ζα θαηαξηίδνληαη θαηά ηνλ ρξφλν εθηειέζεσο ησλ 
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αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ θαη νπδέπνηε εθ ησλ πζηέξσλ, άιισο ζα ζεσξνχληαη άθπξα, νη δε εξγαζίεο σο κε 

εθηειεζζείζεο θαη ζπλεπψο κε νχζεο επηδεηθηηθέο πηζηνπνηήζεσο 

10.2 Πηζηνπνηήζεηο - Πιεξσκέο 

Οη πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζε ρξνληθά 

δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα. 

ην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη επίζεο φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά ην άξζξν 152 ηνπ Ν. 4412/2016, 

θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θξαηήζεσλ, θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π., πνπ απαηηνχληαη θαηά ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ηνπ Ν. 4412/2016. Αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ 

θ.ι.π., θαηά ηνπο φξνπο απηήο ηεο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ φξσλ δεκνπξάηεζεο, απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην 

πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

Πξηλ απφ θάζε πξνψζεζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή απφ ηνλ ππφινγν ηνπ έξγνπ ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν, πέξα απφ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά, θαη ηα παξαζηαηηθά θαηαβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ θξαηήζεσλ. 

Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ Νφκνπ απαξαηηήησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθεξχμεσο ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία 

αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Σα 

έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ηδίνπ έξγνπ θαζψο θαη ηα έμνδα 

ησλ κε απαξαηηήησλ εθ ηνπ Νφκνπ δεκνζηεχζεσλ, βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο 

πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξν 15 ηνπ Ν. 3669/08 ην νπνίν παξακέλεη ζε ηζρχ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 377 θαη 379 ηνπ Ν. 4412/2016) 

10.3 Γεληθά έμνδα θαη όθεινο Αλαδόρνπ – Δπηβαξύλζεηο  

Σν πνζνζηφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, φθεινο εξγνιάβνπ θ.ι.π. είλαη δέθα νθηψ ζηα εθαηφ (18%) ηεο αμίαο 

ησλ εξγαζηψλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ πκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ θαη ησλ ηπρφλ Νέσλ Σηκψλ 

Μνλάδαο. 

Κάζε ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο ζηα πιηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κ.η.Δ. 

10.4 Σηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηώλ  

Δάλ παξαζηεί ε αλάγθε ζχληαμεο λέσλ ηηκψλ κνλάδαο απηφ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Γηα ηηο λέεο ηηκέο ζα εθαξκνζηνχλ ηα λέα ηηκνιφγηα ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ (ΦΔΚ 639Β΄/20-3-2013) θαη ε κε αξ. 

πξση. Γ11γ/ν/3/20/20-3-2013 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ 

δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζηελ απφθαζε Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ 

Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ» (ΦΔΚ Β΄363/2013).  

Δθφζνλ απαηηεζνχλ βαζηθέο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη κηζζψκαηα κεραλεκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 156 

ηνπ Ν. 4412/2016, ζα ιεθζνχλ απφ ην Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαπηζηψζεσλ Σηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 5 ηεο απφθαζεο ΔΓ2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο 

θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΦΔΚ 218/ηΒ/1982). 

10.5 Αλαζεώξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ  

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 153 ηνπ 

Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4782/2021. .  

ε θάζε Λνγαξηαζκφ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα ππνβάιιεηαη Πίλαθαο θαηαλνκήο εξγαζηψλ. 

10.6 Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο  

Η αναθέηοσζα αρτή μπορεί να δώζει ειδική ενηολή ζηον Ανάδοτο να εκηελέζει απολογιζηικές εργαζίες, ζύμθωνα με ηο 

άρθρο 154 ηοσ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.4782/2021.  
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 ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη. 

Ο ρξφλνο ζπληήξεζεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ ρξφλν ζπληήξεζεο ησλ 

ινηπψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

10.7 Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ή ηελ πξνζζήθε 

λέσλ εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016, άξζξν 156 όπως ηροποποιήθηκε με ηο άρθρο 75 ηοσ 

Ν.4782/2021 .  

 

10.8 Πνηόηεηα θαη ηξόπνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ  

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο ππφ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, θαηά ηξφπνλ 

άκεκπην απφ ηερληθήο απφςεσο θαη ζπκθψλσο πξνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 όπως ηροποποιήθηκε 

με ηο  Ν.4782/2021, ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο ελ γέλεη θαη ηηο εληνιέο ηνπ νηθείνπ νξγάλνπ ηεο επηβιέςεσο ηνπ 

έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ΔΣΔΠ 

(ΦΔΚ 2221/Β΄/30-7-2012) θαζψο θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν θαλνληζηηθφ πιαίζην είλαη ζε ηζρχ.  

Δπί δηαπηζηνπκέλσλ ειαηησκάησλ, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φζν θαη κέρξη ηεο νξηζηηθήο 

παξαιαβήο, εθαξκφδνληαη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 θαη 159 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 77 

ηνπ Ν.4782/2021.  

Ωο πξνο ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ επί δηαπηζηνπκέλσλ ειαηησκάησλ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, έρνπλ 

εθαξκνγή νη πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ Α. Κψδηθα. 

10.9 Πξνέιεπζε πιηθώλ  
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί ηα αλαγθαία γηα ην έξγν κε πξνεξρφκελα απφ ην εκπφξην πιηθά, εθ ησλ 

νξηδνκέλσλ κεξψλ ή ζέζεσλ απφ ηελ ζχκβαζε. 

Η δαπάλε γηα ηελ απνθάιπςε ησλ ιαηνκείσλ θαη νξπρείσλ, γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ, γηα ηελ ρξήζε 

απηψλ θαη ηηο ηπρφλ θζνξέο ή βιάβεο ζηηο ηδηνθηεζίεο ησλ θαηά ηελ εμαγσγή κεηαβνιή ή ελαπνζέηεζε ησλ πιηθψλ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ. 

Δάλ εθ ησλ πξαγκάησλ πξνθχςεη αδπλακία ρξεζηκνπνηήζεσο ζπλνιηθά ή ελ κέξεη ησλ απφ ηε ζχκβαζε πεγψλ 

ιήςεσο πιηθψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα βξεη θαη πξνηείλεη λέεο πεγέο ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

Η ρξήζε ησλ πεγψλ ηνχησλ ζα γίλεη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο κεηά θαλνληζκνχ ηηκψλ 

κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηπρφλ επί πιένλ ή έιαηηνλ δαπάλεο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ έγθξηζε απηήλ ηεο Τπεξεζίαο. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ θαηά ηα ππφ ησλ νηθείσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πξνδηαγξαθφκελα.  

Η πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο δηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ε νπνία δχλαηαη λα απαγνξεχζεη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε απηψλ πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηνπ πξνζήθνληνο ειέγρνπ.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην ηα ειεγρζέληα απφ ηελ Τπεξεζία αδφθηκα πιηθά. 

Η κε ελάζθεζε ειέγρνπ ή ε ηπρφλ κε δηάγλσζε ππφ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ ειαηησκάησλ ησλ εηζθνκηζζέλησλ  θαη 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ γηα θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 

Άξζξν 11:  Ηκεξνιόγην έξγνπ – Μεηξών έξγνπ – ηαηηζηηθά ζηνηρεία  

11.1 Ηκεξνιόγην έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί θαζεκεξηλά εκεξνιφγην έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 65 ηνπ Ν.4782/2021.  

 θαη ζα έρεη έλα αληίγξαθν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ζην Γξαθείν ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, βηβιηνδεηεκέλα 

ηεχρε κε δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο, γηα ηελ ηήξεζε εκεξνινγίσλ ηνπ έξγνπ θαη βηβιίνπ θαηακέηξεζεο 

αθαλψλ εξγαζηψλ. 
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11.2 ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε, εθηχπσζε θαη παξάδνζε ελφο αληηηχπνπ θαη ηνπ αξλεηηθνχ, ή ελαιιαθηηθά ζε 

ςεθηαθή κνξθή, ζεηξάο εγρξψκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ. Οη θσηνγξαθίεο ζα θέξνπλ 

εκεξνκελία ιήςεο θαη ζα είλαη ηαμηλνκεκέλεο ζεκαηηθά ζε θαιαίζζεηα άικπνπκ κε αλαγξαθή ζε ππφηηηιν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο. 

11.3 Μεηξών Έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, καδί κε ηελ Σειηθή Δπηκέηξεζε, Μεηξψν ηνπ 

Έξγνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη  φζα αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα: 

- Γεληθή νξηδνληηνγξαθία ππφ θιίκαθα 1:5.000 πνπ ζα απεηθνλίδεη ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ φπσο θαηαζθεπάζζεθε θαη 

ζα πεξηέρεη ηα δηάθνξα ρσξνζηαζκηθά ζεκεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε πίλαθα ησλ  

πςνκέηξσλ ηνπο, ηα δηάθνξα ηνπσλχκηα, ηηο νλνκαζίεο ησλ θάζε είδνπο έξγσλ θ.ι.π. 

- Οξηδνληηνγξαθίεο ππφ θαηάιιειε θιίκαθα ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη νξηδνληηνγξαθίεο 

απηέο ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο ηεο κειέηεο, ζηηο νπνίεο ζα γίλνπλ νη δηνξζψζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζε 

φζεο ζέζεηο εθαξκφζηεθαλ ηπρφλ παξαιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα απεηθνλίδνπλ φια ηα έξγα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ . 

- Μεθνηνκέο φισλ ησλ γξακκηθψλ έξγσλ ππφ θαηάιιειε θιίκαθα γηα ηα κήθε θαη δεθαπιάζηα ησλ κεθψλ θιίκαθα 

γηα ηα χςε, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

- Σππηθέο δηαηνκέο θαη δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο  ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο θαη δηαλεκεκέλεο ζχκθσλα κε ηα 

αληίζηνηρα ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηα έξγα «φπσο θαηαζθεπάζζεθαλ». 

Σα παξαπάλσ ζα παξαδίδνληαη ζε CD-R  ηα νπνία ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ζα θέξνπλ ηα εμήο: 

α) Σν φλνκα ηεο Αλαδφρνπ Δηαηξίαο ή Κνηλνπξαμίαο 

β) Σν Σίηιν ησλ παξαδνηέσλ 

γ) Σε ζέζε ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο ηκήκαηνο 

δ) ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο 

ε) ηα πεξηερφκελα ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ειεθηξνληθά (ζε κνξθή αξρείνπ θεηκέλνπ) θαη ζε έληππε κνξθή. 

ε φια ηα παξαπάλσ ζρέδηα ζα ππάξρεη ν αληίζηνηρνο ηίηινο θαηά ηα πξφηππα ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, θαη ε 

έλδεημε: ΟΠΩ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ. 

- Σεχρνο ηερληθήο έθζεζεο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηηο δπζρέξεηεο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζε εηδηθά 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, ζηηο αλάγθεο κειινληηθήο ζπληήξεζεο, ζηνλ απνινγηζκφ πνζνηήησλ θαη 

θφζηνπο ηνπ έξγνπ, φπσο επίζεο θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ζα κπνξνχζε, 

κειινληηθά, λα ρξεζηκεχζεη ζην έξγν. 

- ην εμψθπιιν ησλ ηεπρψλ ζα εθηππσζεί ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

- πλνιηθά, ζα ππνβιεζνχλ ηέζζεξηο (2) ζεηξέο ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ, ηνπνζεηεκέλεο ζε 

μερσξηζηέο εππαξνπζίαζηεο ζήθεο. 

Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή ηεο, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 170 

ηνπ Ν. 4412/2016, ηειηθήο επηκέηξεζεο, επί πιένλ ζπλεπάγεηαη ηελ ζχληαμε θαη εθηχπσζή ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία 

ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.  

11.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε θαη παξαγσγή φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεσξνχληαη 

φηη πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Άξζξν 12:   Αζθαιίζεηο 

12.1 Αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ έξγνπ  
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΙΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία φιν ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη  ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα Ννκνζεζία (Γηαηάμεηο πεξί ΙΚΑ 

θ.ι.π.). 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (πεξί ΙΚΑ θ.ι.π.). 

 Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, 

νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο θχζεσο ζπλεξγάηεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ. 

Ο Κ.η.Δ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Κ.η.Δ φια ηα 

ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ. 

12.2 Αζθάιηζε ηνπ έξγνπ «Καηά παληόο θηλδύλνπ»  

12.2.1 Αζθάιηζε έλαληη πιηθώλ δεκηώλ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο "θαηά παληφο θηλδχλνπ" θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 

Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπή 

έξγνπ, φπσο απηή ζα έρεη πξνζδηνξηζζεί ζην ηεχρνο ηεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ. Η ππνρξέσζε απηή 

ηζρχεη θαη γηα ηηο ηπρφλ πεξαηηέξσ αλαπξνζαξκνγέο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. 

(2) Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο, ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, 

πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, φπσο απεξγίεο, θνηλσληθέο ηαξαρέο, ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο, δνιηνθζνξέο, θαθνηερλίεο, ιαλζαζκέλε κειέηε ή /θαη θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά πιηθά (manufacturer’s 

risk), ηπραία πεξηζηαηηθά (θσηηά, αλζξψπηλν ιάζνο θ.ι.π.). 

Δπίζεο, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα: 

-Βιάβεο/θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη εμαηξεηηθά ζπάληαο εκθάληζεο. 

-Βιάβεο/θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην Έξγν αηπρήκαηα θαη δεκηνγφλα ζπκβάληα. 

Οκνίσο ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα Πάζεο Φχζεσο Τιηθά απφ ηε παξαιαβή ηνπο κέρξη ηελ 

ελζσκάησζε ηνπο ζην Έξγν. 

(3) Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη θαη ηελ πεξίνδν ππνρξεσηηθήο πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Η δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ 

(4) Η αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κε πεξηιακβάλεη δεκηέο (νη νπνίεο εμαηξνχληαη δηεζλψο) 

πξνθαινχκελεο απφ ηηο αθφινπζεο – θαη κφλν απηέο – αηηίεο. 

α.  αληαξηηθή δξάζε, πφιεκν, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα, εκθχιην πφιεκν, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο 

ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο 

β.  ηνληζκφ, αθηηλνβνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπα απφ θαχζε ππξεληθνχ 

θαπζίκνπ 

γ.  σζηηθά θχκαηα πξνθιεζέληα απφ αεξνπιάλν ή άιια ηπηάκελα αληηθείκελα θηλνχκελα κε ηαρχηεηα ίζε πξνο ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ, ή κε ππνερεηηθή ηαρχηεηα 

δ.  πξφζηηκα ή/θαη πνηληθέο ξήηξεο. 

(5) ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ππαζθάιηζεο. 

(6) Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηνληαη "θαηά παληφο θηλδχλνπ" θαη νη κφληκεο ή/θαη πξνζσξηλέο 

εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε ηπρφλ "παξαθείκελε πεξηνπζία" θαζψο επίζεο θαη ν πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην Έξγν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή πεξηγξαθή ηνπο απφ ηνλ 

Αλάδνρν. 
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12.2.2 Αληηθείκελν Αζθάιηζεο Αληηθείκελν αζθάιηζεο 

Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη Σξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο ζα 

ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε Σξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή 

βιάβε θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

Πεξηφδνπ Μειεηψλ - Καηαζθεπψλ θαη Πεξηφδνπ πληήξεζεο εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, 

επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ Έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη 

εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Σν αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα ιφγνπο κε εθαξκνγήο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη 

πξφθιεζεο ππνβάζκηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο /εγθαηαζηάζεηο. 

12.2.3 Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο 

Η επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ 

12.3   Αζθάιηζε απηνθηλήησλ  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηα 

απηνθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ Δξεπλψλ, Καηαζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ Αζθαιηζηεξίσλ είλαη ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν, φπνηε ηνπ δεηεζεί. 

Η ζχκβαζε αζθαιίζεσο αζηηθήο επζχλεο απφ νρήκαηα, ππνρξεσηηθψο ζα θαηαξηηζζεί εγγξάθσο, ρσξίο ηα κέιε λα 

κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ εγθχξσο άιιε ξχζκηζε. 

12.4 Δηδηθνί όξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ έξγνπ. 

ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

12.4.1 ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο Αζθαιηδφκελνο πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (Κ.η.Δ), νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη νη Μειεηεηέο. 

12.4.2 Ο Κ.η.Δ., νη εθπξνζσπνχζεο Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, ζεσξνχληαη Σξίηα πξφζσπα, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο " 

Γηαζηαπξνχκελε επζχλε αιιήισλ" (cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ησλ αζθαιηδφκελσλ 

θνξέσλ. 

12.4.3 Η αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ θαηά: 

- ηνπ Αλαδφρνπ 

- θαη /ή ησλ Μειεηεηψλ θαη πκβνχισλ ηνπ 

- θαη/ή ηνπ Κ.η.Δ 

- θαη/ή ησλ Δθπξνζσπνπζψλ ηνλ Κ.η.Δ Τπεξεζηψλ θαη/ή ησλ πκβνχισλ ηνπο 

Καη/ή κέξνπο ή/θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηαο 

ηνπο ζηε βιάβε ή δεκία απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην 

αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε θαη/ή δεκία πνπ πξνθιήζεθε 

απφ πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ. 

Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θ.ι.π., πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο 

ησλ αζθαιηζηψλ. 

12.4.4 ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ ε 
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αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκία θ.ι.π., απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη 

πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Δθφζνλ ε Τπεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο 

δηαηππψζεηο (εηδηθέο, ή αιινχ είδνπο εληνιή, ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά 

ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ Τπεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ Τπεξεζία, κεηά απφ 

αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Η εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Τπεξεζία θαη’ νπδέλα ηξφπν ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο 

επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

12.4.5 Η αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηεο Τπεξεζίαο, ησλ πκβνχισλ ηεο, 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, 

φρη εζειεκέλε, ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ. 

12.4.6 Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ηφζν πξνο 

ηνλ Αλάδνρν, φζν' θαη πξνο ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο. 

Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 15.5 ζα θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο θαη/ή 

ησλ πκβνχισλ ηεο θαη/ή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα  

Αξζξν 13  :  Βιάβεο ζηα έξγα – Αλαγλώξηζε απνδεκηώζεσλ 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157  ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 76 ηνπ Ν.4782/2021 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο  2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)». 

Άξζξν 14: Γηεύζπλζε έξγσλ από ηνλ Αλάδνρν - Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ  

14.1 Γηεύζπλζε ησλ έξγσλ από ηνλ Αλάδνρν 

14.1.1 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηνλ 

Αληίθιεηφ ηνπ θαη ηελ δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ. Θα δειψζεη επίζεο ην βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ 

γξαθείνπ ν νπνίνο: 

(α) ζα είλαη έκπεηξνο δηπισκαηνχρνο πνιηηηθφο κεραληθφο  ΔΜΠ, ή άιιεο ηζφηηκεο ρνιήο, 5-εηνχο ηνπιάρηζηνλ 

πείξαο  ζηελ θαηαζθεπή θαη δηνίθεζε αλαιφγνπ θχζεσο θαη κεγέζνπο έξγσλ, πνπ ζα δηνξίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 

χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  

(β) ζα είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην ππφςε έξγν θαη ε απνπζία ηνπ απφ ην εξγνηάμην ζα 

είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη κφλν ζε εθηφο εξγνηαμίνπ απαζρφιεζή ηνπ κε ζέκαηα πνπ ζα αθνξνχλ 

απζηεξά ζην ππφςε έξγν. Όηαλ απνπζηάδεη σο αλσηέξσ, ζα ππάξρεη ζην εξγνηάμην ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ, πνπ ζα 

είλαη κεραληθφο απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ. Γηα ηνλ αληηθαηαζηάηε ζα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη ε ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Τπεξεζίαο. 

(γ) ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν ζε φια ηα 

ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή παξαηεξήζεσλ 

ηεο Τπεξεζίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ θαη ζηνηρείνπ, πνπ ε ππνγξαθή ηνπ 

πξνβιέπεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο, επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα θιπ). 

(δ) ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έληερλε, άξηηα θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηελ ιήςε θαη εθαξκνγή 

ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ. 

14.1.2 Ο Πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ 

νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ θαη φηη δελ απαζρνιείηαη αιινχ ή θαηέρεη ζε άιιε εηαηξεία 

ηαπηφρξνλα θαη αληίζηνηρε κε ην έξγν  ππεπζπλφηεηα ή άιιε έκκηζζε ζέζε εξγαζίαο. Οκνίσο θαη ν αλαπιεξσηήο 

ηνπ. 
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14.1.3 Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ πξνηεηλφκελνπ Μεραληθνχ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, πξηλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα 

αθνξνχλ ηα πξνζφληα θαη ηελ πείξα ηνπ. Η Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα κελ δψζεη ηελ 

έγθξηζή ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν Μεραληθφ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξήζεη φηη απηφο δελ έρεη ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 

γξαθείνπ νθείιεη λα νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππάξρεη 

κφληκα ηερληθφο δηεξκελέαο. 

14.1.4 Η Τπεξεζία δχλαηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηεο γηα ηνλ νξηζκφ 

νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα, νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην απνκαθξχλεη θαη λα ην 

αληηθαηαζηήζεη κε άιιν, ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Δπίζεο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, φηαλ θαηά ηελ 

θξίζε ηεο είλαη απαξαίηεην.  

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ 

ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ 

νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία. 

14.2 Πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ 

ρεηηθά κε ηελ εθινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ν Αλάδνρνο, εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 136 θαη 138 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 57,59 ηνπ Ν.4782/2021 είλαη, 

ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 60 

ηνπ Ν.4782/2021, θαη πξνο ηα παξαθάησ: 

14.2.1 Ο Αλάδνρνο εθηφο απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Δξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ (εξγνηαμηάξρεο)  θαη 

ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ, ππνρξενχηαη λα ζηειερψζεη κνλίκσο ην εξγνηάμην κε επηηειείν απφ εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν 

πξνζσπηθφ αλαγθαίν γηα ηελ δηεχζπλζε, παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.    

14.2.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαηάιιειν, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, πξνζσπηθφ 

(Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί, Σερλνιφγνη Μεραληθνί θαη Δξγνδεγνί) πνπ ζα θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα βξίζθεηαη ζπλερψο επί ηφπνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εξγαζηψλ θαη ζα είλαη πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν.  

14.2.4 Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Δξγνηαμηαθνχ Γξαθείνπ ζα ππνγξάθεη ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ θαζεκεξηλά. 

14.4 Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη επηπιένλ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ, θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ θ.ι.π. Η δηάζεζή ηνπο ζηα εξγνηαμηαθά γξαθεία ή ζε άιια γξαθεία ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θαηά 

πεξίπησζε θαη γηα ηα αλαγθαία θάζε θνξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

14.5 Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη Διιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Σν 

αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε ζρεηηθή άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα 

κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή θαη ινηπή Ννκνζεζία. 

14.6 ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαθή ζπλεξγαζία ή έιιεηςε πξνζφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ηελ Τπεξεζία, 

απηή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηζρχεη γηα ηνλ εξγνηαμηάξρε θαη ηνλ 

αληηθαηαζηάηε απηνχ. 

Άξζξν 15: – Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ 

15.1       Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.  

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη 

θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ 

αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96* (αξ. 7-9), Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 59 ηνπ Ν.4782/2021, Ν.3850/10** (αξ. 42).  

15.2.      ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη :  
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α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά 

κέηξα Ν.4412/2016 (άξζ. 138 παξ.7) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 59 ηνπ Ν.4782/202.  

β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), 

φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη 

ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο 

αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.4412/2016 

(αξ. 138 παξ.7 θαη αξ.182 ηνπ Ν.3669/2008.  

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο 

ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε 

ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο :  ΠΓ 1073/81 (αξ.111), ΠΓ 305/96 

(αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49).  

Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη 

λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).  

* H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Ι ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 

305/96.  

**  O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, 

θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ.  

15.3. ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα :  

15.3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο 

(ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :  

α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο 

εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.  

β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ 

έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ. 3 παξ. 8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016 (αξ.138 παξ.7
 
& 8).  

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα 

δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη 

ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, 

ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ).  

δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016(αξ.138 παξ.7
 
& 8).  

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ 

ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.  

ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ).  

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια 

εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ 

κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.  



16 

1.   Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : 

ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην 

Ν.4412/2016 αξ 138.  

2.   Η ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.4), φηαλ :  

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία 

ζηελ θαηαζθεπή.  

β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΙΙ).  

γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.  

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: 

ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 

10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.  

3.  Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ 

Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016 αξ. (170 θαη 

172).  

4.   Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΩΓΔ.  

5.  Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ΔΓΚΤΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.  

15.3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :  

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο 

ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ. 8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).  

β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ 

εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ. 8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).  

γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ 

απηέο νη δπλαηφηεηεο.  

Η αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο 

θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : 

Ν.3850/10 (αξ. 9).  

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, 

εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :  

1.    Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά 

ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).  

2.    Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν 

Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ.  

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

επηζεψξεζε εξγαζίαο.  
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Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 

αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

(Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα 

άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10.  

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.  

3.   Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε 

δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β).  

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν 

ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια 

ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).  

4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο 

κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).  

5. Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).  

15.3.3  Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.  

Σν ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο 

Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 

1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-

2003. 

15.3.4  πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)  

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ .Α.Τ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Η.Μ.Α.  

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ .Α.Τ 

θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ 

αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ .Α.Τ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.  

15.4.    Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην.  

15.4.1    Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο :  

α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 

18.1).  

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα 

παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 

(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).  
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γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα 

απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 

(αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).  

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη 

εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & 

επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θ.ι.π. :  

ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).  

ε.  Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ 

πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : Π.Γ. 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 

(αξ.17,18), Π.Γ. 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).  

ζη.Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : 

πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ 

ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο 

απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ 

Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ. 9, 

παξ. γ).  

15.4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - εθθόξησζε – ελαπόζεζε 

πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :  

α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ 

νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

β. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, 

ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 

8243/1113/91 (αξ. 8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη. κέξνο Β ηκήκα ΙΙ 

παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30).  

γ. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, 

ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, 

δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (αξ. 36-41), ΠΓ 82/10.  

15.4.3    Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ.  

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ. 2).  

α.  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη 

δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο 

θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. 

απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα 

ΙΙ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).  

β.  Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΙΙ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην 

ΠΓ 304/00 (αξ. 2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία :  

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο  

2. Άδεηα θπθινθνξίαο  

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.  

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)  

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΙΙ, παξ. 8.1.γ θαη 

8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1).  
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εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.  

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή 

ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε 

ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6).  

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν 

ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).  

15.5.    Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα 

νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.  

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :  

Αξζξν 16  :  Τπεξγνιάβνη 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 165 θαη 166 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 81 ηνπ 

Ν.4782/2021 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο  2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ)». 

Άξζξν 17: Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπώλ – Αζθάιεηα ηνπ έξγνπ – Γίθηπα Ο.Κ.Ω.  

17.1 Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ, ησλ εξγνηαμηαθώλ 

ρώξσλ θαη όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπώλ 

17.1.1 Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε (αλ ηνπ ην δεηήζεη ε Δπίβιεςε) λα απαγνξεχεη ηελ 

πξνζπέιαζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, 

κε ηελ εμαίξεζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία αηφκσλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη θαη θπιάζζεη φιεο ηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο εξγαζηψλ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, επ' σθειεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο επίβιεςεο θαη ηξίησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα ή απψιεηεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ζα πξέπεη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ λα παίξλεη φια ηα αλαγθαία 

κέηξα γηα ηελ δηαθχιαμε φισλ ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, ηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπο. 

Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ειεθηξνθσηηζκνχ, πεξίθξαμεο θαη εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, ή πνπ εχινγα ζα απαηηεζεί απφ ηελ επίβιεςε. 

17.1.2 Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απαηηεζνχλ επείγνληα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο ή 

θαηαζηξνθήο, ή γηα ηελ δηαζθάιηζε έπεηηα απφ ηέηνην ζπκβάλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα εθηειέζεη νηηδήπνηε 

είλαη αλαγθαίν. Υσξίο λα πεξηνξίδεηαη απηή ε ππνρξέσζε, ε Δπίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δίδεη εληνιέο γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ. 

Αλ ν Αλάδνρνο θαλεί απξφζπκνο ή αλίθαλνο λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα, ε Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα 

εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο κε δηθά ηεο ζπλεξγεία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

17.1.3 Ο Αλάδνρνο νθείιεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ησλ ΟΚΩ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθηχσλ ηνπο, φηαλ απηά πθίζηαληαη επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. 

17.3 Δμαζθάιηζε γεηηνληθώλ ηδηνθηεζηώλ 

17.3.1 Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα παίξλεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο θαη αλαγθαία 

κέηξα, θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο ζ' απηέο. Θα αζθαιίζεη επίζεο (βιέπε θαη άξζξν 12 ηεο Δ..Τ.) 

ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ έλαληη νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθήο απαίηεζεο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ παξαθεηκέλσλ 

ηδηνθηεζηψλ ή ελνίθσλ ηνπο  
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17.3.2 Η πην πάλσ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζ' φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, φπσο ι.ρ. 

άθξα έξγνπ, εξγνηάμην, ρψξνη απφζεζεο, δξφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θ.ι.π. 

17.4 Πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπώλ θαη εξγαζίεο παξαιιαγήο δηθηύσλ Ο.Κ.Ω. θ.ι.π. 

17.4.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα ζπλαληήζεη δπζρέξεηεο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ απφ ηελ παξνπζία δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. θαη απφ ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο. Οη παξαπάλσ δπζρέξεηεο είλαη δπλαηφ λα ππνρξεψζνπλ ηνλ Αλάδνρν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα 

θαηαθχγεη ζηελ εθαξκνγή αληηνηθνλνκηθψλ ή/θαη ρξνλνβφξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ κεζφδσλ, γηα λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κε ζπλζήθεο απφιπηεο αζθάιεηαο γηα ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο, ηηο ηπρφλ 

ππάξρνπζεο παξαιιαζζφκελεο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. θ.ι.π. 

17.4.2 Δξγαζίεο εθζθαθψλ ζε ηκήκαηα νρεηψλ, ή φπνπ πθίζηαληαη αγσγνί Ο.Κ.Ω θ.ι.π. γεληθά πξέπεη λα 

εθηεινχληαη κε κεγάιε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. 

17.4.3 Οπνηαδήπνηε δεκηά, ε νπνία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειεί απηφο 

ην έξγν, ή ζε ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ έξγσλ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηε δαπάλε επαλφξζσζεο ηεο δεκηάο. 

17.4.4 ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θξνπζηηθά κέζα, ή άιια κέζα εθζθαθήο (π.ρ. εθξεθηηθά ζε βξαρψδεηο 

εκθαλίζεηο) αλ επηηξέπνληαη θαη ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ 

πξνθχςεη πξαγκαηηθή ή απνζεηηθή ησλ γχξσ θαηαζθεπψλ θ.ι.π. ζα βαξχλεη, σο απνθιεηζηηθά ππεχζπλν, ηνλ 

Αλάδνρν. 

17.4.5 Γελ ζα γίλεη απνδεθηή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξζείζεο αηηίεο θαη νη 

ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ είλαη εληαίεο θαη ακεηάβιεηεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο θπθινθνξίαο, ή άιιν αίηην, ηελ 

έθηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα, ή ην ζπκθέξνλ ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ (ειαθξψλ, κεζαίσλ, βαξέσλ), ή 

εθηέιεζεο κε ηα ρέξηα. 

17.4.6 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζε κεξηθά ηκήκαηα ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαη θνληά 

ζ' απηά, πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζηχινη ηεο Γ.Δ.Η. θαη ηνπ Ο.Σ.Δ., ζσιήλεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θ.ι.π. Έηζη ζα 

παξαζηεί αλάγθε, παξάιιεια πξνο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο έξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη απφ απηφλ, λα εθηειεζζνχλ 

απφ ηηο αξκφδηεο εηαηξίεο ή Οξγαληζκνχο, Τπεξεζίεο, ή θαη ηνλ ίδην θαη εξγαζίεο γηα ηελ κεηαηφπηζε ζηχισλ, ή 

απνκάθξπλζε ππαξρνπζψλ γξακκψλ θ.ι.π. 

17.4.7 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ επίζπεπζε ηεο 

απνκάθξπλζεο ησλ πην πάλσ εκπνδίσλ, λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ρσξίο λα 

δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζήο ηνπ γηα θαζπζηεξήζεηο ή δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην θπξίσο έξγν ηνπ, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ παξάιιεισλ εξγαζηψλ απνκάθξπλζεο ζηχισλ, κεηαηφπηζεο γξακκψλ 

θ.ι.π. Αληίζεηα απηφο νθείιεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα λα απνθεπρζνχλ βιάβεο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πην πάλσ εηαηξηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ βιάβεο, ζα βαξχλνπλ νπσζδήπνηε 

ηνλ Αλάδνρν. 

εκεηψλεηαη φηη νη επζχλεο γηα αιιεινγξαθία θαη ζπλελλνήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζζνχλ κε ηνπο δηάθνξνπο 

Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθέιεηαο, αλήθνπλ φιεο ζηνλ Αλάδνρν. 

17.4.8 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ππφγεησλ αγσγψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ Ο.Κ.Ω. ζε πεξηνρέο 

επεξεαδφκελεο απφ ηα έξγα, ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη θξνληίδεο λα εθνδηαζζεί κε ηα 

απαξαίηεηα δηαγξάκκαηα θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ Αγσγψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο θαη αθνχ έιζεη ζε επαθή 

κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ Ο.Κ.Ω. λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη, 

παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπο, δηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω. θαη ηελ ελ ζπλερεία 

απνθάιπςε απηψλ, εθφζνλ ήζειε απαηηεζεί ε δηεπζέηεζή ηνπο. 

Απηή ε επζχλε αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο ζα πξέπεη κέζα ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λα 

έιζεη ζε επαθή κε ηνπο Ο.Κ.Ω. θαη λα επηζεκάλνπλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ησλ Ο.Κ.Ω. ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ (θαη αληίζηξνθα) θαη λα ζπλππνινγίζνπλ ηελ ζρεηηθή επηξξνή απηψλ ησλ 
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δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ζα ζπληάμεη, ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο, ζηε απφδνζε ησλ 

κεζφδσλ εξγαζίαο ηνπ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θ.ι.π. 

17.4.9 ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ 4 απηήο ηεο Δ..Τ. έρνπλ παξζεί ππφςε 

νη θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

17.4.10 Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. πνπ ζα ζπλαληεζνχλ, θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη έγγξαθα θαη έγθαηξα ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ηηο ζπλαληψκελεο 

δπζρέξεηεο ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, απφ ηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π., 

ζπλνδεχνληαο ηηο αλαθνξέο ηνπ κε ππνδείμεηο ιχζεο γηα ηα δεκηνπξγνχκελα ηερληθά πξνβιήκαηα. 

β. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. ηξνπνπνηψληαο ζηελ αλάγθε ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαδνρή εξγαζηψλ, ή αθφκε θαη εθηειψληαο πξφζζεηεο αλαγθαίεο 

εξγαζίεο κεηά απφ εηδηθή εληνιή ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη απφ ηνπο ιφγνπο απηνχο θαλέλα 

δηθαίσκα γηα ηνλ Αλάδνρν, γηα παξάηαζε πξνζεζκίαο ηνπ νιηθνχ ρξφλνπ
;
 απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 

γ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα γίλεη δπλαηή ε απφιεςε ηνπ πιηθνχ 

εηαηξηψλ ή Ο.Κ.Ω. ζηελ θαιχηεξε ηερληθά εθηθηή θαηάζηαζε, ππέρνληαο επζχλε ζχκθσλα κε φζα πξνεθηέζεθαλ. 

Άξζξν 18:   Πξνζηαζία θαη εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο  

18.1 Πξνζηαηεπηηθά κέηξα θπθινθνξίαο 

18.1.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα 

αζθαιείαο, γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο αηφκνπ ή κέζνπ ή νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ έξγσλ; είλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη’ απηέο θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο 

επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηχρεη, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, είηε απφ ην εξγαδφκελν ζ' απηφλ εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ, είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ. 

 

18.1.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη επζχλε, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα ιακβάλεη φια ηα 

απαηηνχκελα κέηξα ζήκαλζεο, πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Τ.Α. αξηζκ. ΓΜΔΟ/0/613/16-2-2011 ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.΄΄ 

Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ΄΄ ( ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7),  ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε 

εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, δειαδή λα πξνβαίλεη ζηελ εγθαηάζηαζε 

θαη δηαηήξεζε πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηελ νπνία ζα 

πξνζαξκφδεη θάζε θνξά ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ (εκέξα θαη λχρηα) θαη ζηηο αλάγθεο ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο, 

ψζηε λα παξέρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε πιήξεο αζθάιεηα δηέιεπζεο νρεκάησλ θαη πεδψλ, κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή 

φριεζε ζηνπο ρξήζηεο, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Ο Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε ηξνραίν αηχρεκα ή δεκία ζηε ζέζε 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπκβεί, νθεηιφκελν ζε ακέιεηα ή κε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο απφ 

ηνλ ίδην είηε απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνιεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Αθφκε ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ 

γηα ην εξγαηνυπαιιειηθφ ηνπ πξνζσπηθφ.  

18.2 Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ ππνβνιή κειέηεο εξγνηαμηαθήο 

ζήκαλζεο – θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηηο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο 

απηήο (απφ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μ-Θ) θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο. 

18.3 Δθφζνλ δελ ιακβάλνληαη ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα, θαη εθηφο απφ ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ηηο 

νπνίεο ππέρεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο, επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο απφ ηελ Τπεξεζία, φπσο παξαθάησ:  
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Γηα θάζε επηκέξνπο εξγαζία θαη γηα θάζε κέξα θαηά ηελ νπνία ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα, ή ηνπο 

άκεζνπο Πξντζηακέλνπο ηνπ αηειήο ζήκαλζε ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ, ή γεληθά πιεκκειήο ζπκκφξθσζε ηνπ 

Αλαδφρνπ ζηα πξναλαθεξζέληα κέηξα αζθάιεηαο, επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν πξφζηηκν, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή απηνχ, ππφ κνξθή πνηληθήο ξήηξαο, κέρξη εθαηφλ πελήληα 

ΔΤΡΩ (150 €) αλά πεξίπησζε. 

Η επηβνιή ηνπ παξαπάλσ πξνζηίκνπ κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε πεξίπησζε θαη κέξα, κέρξη ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ, θαη παξαθξαηείηαη απφ ηνλ ακέζσο πξνζερή ινγαξηαζκφ. Σα παξαπάλσ πξφζηηκα ηα 

νπνία έρνπλ παξαθξαηεζεί πξνζσξηλά, νξηζηηθνπνηνχληαη, κεηψλνληαη ή δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη δηα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεπζχλεη ην 

έξγν ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ ηεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ. 

18.4 Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο 

18.4.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη, δειαδή λα κε παξεκπνδίδεηαη άκεζα ή έκκεζα ε 

θπθινθνξία γεληθά νρεκάησλ, δηθχθισλ θαη (ηπρφλ) πεδψλ απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ απφζεζε πιηθψλ, ηελ δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηελ 

κεηαθνξά πιηθψλ θ.ι.π. 

18.4.2 Με ηνλ φξν εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο λνείηαη ηφζν ε δηαηήξεζε αζθαιψλ ζπλζεθψλ γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο, φζν θαη ε επίηεπμε ζπλζεθψλ ζπλέρηζεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο, έζησ θαη κε θαηάιιειεο παξαθάκςεηο ή άιια 

πξνζσξηλά έξγα. 

18.5 Απαηηήζεηο εμαζθάιηζεο θπθινθνξίαο  

18.5.1 Γηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο (νιηγφσξεο σο κηαο εκέξαο) ζα επηηξέπεηαη θαηά 

πεξίπησζε χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηηο Σνπηθέο Αξρέο, κε βάζε ηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ. Γηα αλαγθαίεο δηαθνπέο θπθινθνξίαο ρξνληθήο δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ηεο κηαο εκέξαο ζα 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα εμαζθαιηζζνχλ ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο κε παξαθακπηήξηεο νδνχο.  

18.5.4 Οη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο θαη ηα άιια ηξνραία ζήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

θπθινθνξίαο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο εγθξηλφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα δηαηεξνχληαη φζν είλαη 

αλαγθαίν θαη ζα απνκαθξχλνληαη φηαλ δελ απαηηνχληαη πιένλ, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Η ζηήξημε 

ησλ ζεκάησλ πξέπεη λα είλαη επαξθήο, ψζηε λα παξακέλνπλ ζηαζεξά ζηε ζέζε ηνπο, αλεπεξέαζηα απφ ηνλ άλεκν 

θαη ηηο δνλήζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ θπθινθνξία. 

Όηαλ απαηηείηαη, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θάζε ππάξρνπζα πηλαθίδα θπθινθνξίαο ή άιια ηξνραία 

ζήκαηα φηαλ πηα δελ απαηηνχληαη, ή λα ηα απνκαθξχλεη θαη λα ηα απνθαζηζηά ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε θαη 

θαηάζηαζή ηνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ηνλ ππάξρνληα πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο. 

18.6 Υξήζε πθηζηακέλνπ νδηθνύ δηθηύνπ 

18.6.1 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε γέθπξεο, δξφκνπο 

θαη ρσκαηφδξνκνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηελ ρξήζε ησλ σο νδψλ κεηαθνξάο. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα 

κεηαθνξηθά κέζα, κε ηνλ ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά, ε αζπλήζε θζνξά ησλ γεθπξψλ νδψλ θαη ρσκαηφδξνκσλ. 

18.6.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθχιαμεο ή 

ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, ρσκαηφδξνκσλ ή γεθπξψλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν πξνδηαγξάθεηαη ή φρη ζηα 

ηεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

18.6.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί φιεο ηηο πξνζπειάζεηο θαη ηηο νδνχο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

πξφζβαζε πξνο ηηο ζέζεηο εθηεινχκελσλ έξγσλ, θαζψο θαη ηηο παξαθακπηήξηεο νδνχο. Οπνηαδήπνηε δεκηά ή θζνξά 

ζηηο πθηζηάκελεο νδνχο ή ζηηο πξνζπειάζεηο ή ζηηο παξαθακπηήξηεο νδνχο, ζα απνθαζίζηαηαη ακέζσο απφ ηνλ 

Αλάδνρν. 
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ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεψο ηνπ ζα ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο πνηλέο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 18.3 θαη 

επηπιένλ ε Τπεξεζία ζα πξνβαίλεη ζηελ απνθαηάζηαζε κε δηθά ηεο ζπλεξγεία, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

Άξζξν 19:  Υώξνη εξγνηαμίσλ – Βνεζεηηθά έξγα – Γηάζεζε γξαθείνπ θαη επθνιηώλ ζηελ επίβιεςε  

19.1 Δπζύλε ηνπ Αλαδόρνπ γηα εμεύξεζε ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ (ησλ) εξγνηαμίνπ (σλ) ηνπ 

Πέξαλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ, ζα ηζρχνπλ θαη ηα 

αθφινπζα: 

19.1.1 Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή θαη λα παξαρσξήζεη ρψξνπο 

απφζεζεο, γηα εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. Οη ρψξνη απηνί ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζζνχλ ή λα αγνξαζζνχλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν κε απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε. 

19.1.2 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ 

ηπρφλ αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αηηία γηαηί, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

19.1.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, έγθαηξα, λα πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε, θαηάιεςε θαη δηεπζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ 

ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα 

είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

19.1.4 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζεί ε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο θνξέα θαη απφ ηελ Τπεξεζία, ε 

παξαρψξεζή ηνπο γηα ρξήζε (απνζεζηνζαιάκσλ, ρψξνπ απφζεζεο εξγνηαμίσλ θιπ) γίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα 

θαη κε φξνπο ρξήζεο πνπ ζα εθπιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ  δεκνπξάηεζεο. Οη φξνη 

απηνί ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο ε νπνία ζα εθδίδεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 

19.1.5 Έηζη ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο θάζε 

θχζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ φπσο: 

- απνζήθεπζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ 

- πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θάζε θχζεσο αληηθεηκέλσλ (πιηθψλ θιπ) 

- ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ  

- ρψξσλ ζηάζκεπζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ 

Όιεο νη δαπάλεο γηα ελνηθίαζε ή/ θαη αγνξά ηέηνησλ ρψξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

19.1.6 Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζ' απηφ, ή ν θίλδπλνο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, δελ 

επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ απφζεζε πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ή απφζεζεο, 

ηφηε ζα απνηίζεληαη κφλνλ ηα πιηθά εξγαζίαο κηαο εκέξαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα 

απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή πιάγησλ κεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ θ.ι.π. γηαηί ζεσξείηαη φηη φιεο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ. 

19.2 Άιιεο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

19.2.1 Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηελ θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο, εξγαιείνπ θ.ι.π. 

πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα 

κέηξα πξνζιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη ην θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, 

λπθηνθχιαθεο θ.ι.π.). ε πεξίπησζε απψιεηαο, θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θ.ι.π. πνπ 

αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ 

ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θ.ι.π., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ 

απνδεκίσζε. 

19.2.2 Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ ηεο 

απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 
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ζπληήξεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

19.2.3 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο ιακβάλεη δαπάλεο ηνπ θαη θαζ’ ππφδεημε ηνπ εξγνδφηνπ έγρξσκεο 

θσηνγξαθίεο πξν ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ (εκθαηλνχζεο ηελ πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε) θαηά ηελ εθηέιεζε 

απηψλ (ησλ πιένλ ελδηαθεξνπζψλ θάζεσλ ηεο θαηαζθεπήο) θαη κεηά ην πέξαο απηψλ. Οη σο άλσ θσηνγξαθίεο 

πξέπεη λα είλαη επθξηλείο θαη θαιιηηερληθέο λα ιακβάλνληαη κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ηνπιάρηζην 2,0 MP 

θαη λα παξαδνζνχλ ηφζν ζε θσηνγξαθηθφ ραξηί φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (Compact Disk). 

Άξζξν 20: Σήξεζε λόκσλ, αζηπλνκηθώλ δηαηάμεσλ – Έθδνζε αδεηώλ  

20.1 Σήξεζε Νόκσλ θ.ι.π. δηαηάμεσλ 

20.1.1 Ο Αλάδνρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο, ηα Γηαηάγκαηα θαη ηνπο Καλνληζκνχο, ηηο Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο ή δηαηαγέο θαζψο θαη 

κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε Γεκφζηαο, Γεκνηηθήο ή άιιεο Αξρήο, πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα έρνπλ 

εθαξκνγή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηνλ Αλάδνρν θαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Η ππνρξέσζε απηή αλαθέξεηαη ζηνπο 

θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

20.1.3 Δπηζεκαίλεηαη επίζεο ε Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηβαιινκέλσλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

20.2 Τπνρξέσζε γηα ελεκέξσζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο 

Ο Αλάδνρνο σο ππεχζπλνο λα ηεξεί ηνπο Νφκνπο θ.ι.π. ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ηηο 

δηαηαγέο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηα έγγξαθα ησλ 

δηάθνξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθάιεηαο θ.ι.π. 

 Η ππνρξέσζε απηή αθνξά θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηα έγγξαθα ηνπ απνζηέιινληαη απφ ππεξεζληθνχο 

νξγαληζκνχο, αξρέο άιισλ ρσξψλ θ.ι.π. 

20.3 Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ αδεηώλ 

20.3.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θάζε άδεηαο, πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηνπο αλσηέξσ Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θιπ θαη πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Γηα ην αίηεκα 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξαπάλσ άδεηα ζα ελεκεξψλεηαη ε Τπεξεζία Δπίβιεςεο. 

Η Τπεξεζία Δπίβιεςεο ζα βνεζήζεη δηα εγγξάθσλ ζπλεγνξίαο ζηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, ζηελ έθηαζε πνπ είλαη 

αλαγθαίν θαη εθηθηφ. Σνχην δελ κεηψλεη ηελ νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, αλεμάξηεηα κε ηελ χπαξμε, ή κε, 

θαη /ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνηαο βνήζεηαο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηελ έγθαηξε 

ελέξγεηα, ψζηε λα κελ πξνθχπηεη θακηά θαζπζηέξεζε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

20.4 Δηδηθέο Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηηο πεξηπηώζεηο ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο εξγαζίαο - εξγαζίαο 

ζε αξγίεο θαη ενξηέο 

Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο ή λπθηεξηλήο εξγαζίαο θαηά ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο ζχκθσλα κε φζα ζρεηηθά 

νξίδνληαη απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη 

ηε ζρεηηθή άδεηα θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ 

θαζίζηαηαη αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ε ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο 

θαηά ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ εθηειεί ρσξίο αληίξξεζε θαη ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε. 

Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθ' φζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη δελ ππά κξρεη 

άιιε δπλαηφηεηα, γηα εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 
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Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία απηφ δελ ζα απνηειέζεη δηθαηνινγία 

γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε δαπάλε ηνπ πξφζζεην θαη 

ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη θαηάιιεια κέζα, πνπ λα 

επηηξέπνπλ ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηελ απφ θάζε άπνςε απνδνηηθφηεηα εθηέιεζεο ησλ 

έξγσλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ερνξχπαλζε θαη ψξεο θνηλήο εζπρίαο ζηελ 

πεξηνρή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. Καηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηηο λπθηεξηλέο ζα πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ερνξππαίλνπλ ηελ πεξηνρή θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε ερνξχπαλζε. 

΄Αξζξν  21  :  Δλζηάζεηο - Αηηήζεηο Θεξαπείαο 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 174  ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 87 ηνπ Ν.4782/2021 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)» 

΄Αξζξν 22  :  Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 175  ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 

΄Αξζξν  23 :  Γηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 176  ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

Άξζξν 24:   Μεραλήκαηα θαη κέζα 

24.1 Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο ππνρξεψλεηαη λα πξνκεζεπηεί θαη κεηαθέξεη επί 

ηφπνπ ηνπ έξγνπ φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία, θαη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ απφ ηελ παξνχζα εξγνιαβία. 

24.2 Αλ, παξ’ φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ θξηζνχλ επαξθή ηα κεραληθά θ.ι.π. 

κέζα πνπ εηζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, 

κέζα ζε 10ήκεξε πξνζεζκία απφ γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, λα εληζρχζεη ηνλ επί ηφπνπ ππάξρνληα κεραληθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ θιπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε Τπεξεζία δελ έθαλε 

ρξήζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

΄Αξζξν 25 :  ΄Δθπησζε Αλαδόρνπ 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 160  ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 78 ηνπ Ν.4782/2021 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)». 

΄Αξζξν  26 :  Γηαθνπή εξγαζηώλ – Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 161  ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν.4782/2021 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)». 

΄Αξζξν  27 :  Μαηαίσζε δηάιπζεο 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 162  ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

Αξζξν  28 :  Απνδεκίσζε Αλαδόρνπ ιόγσ δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο  
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Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 163  ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

Άξζξν 29: Πεξάησζε εξγαζηώλ – Υξόλνο εγγύεζεο – Παξαιαβέο έξγνπ – πληήξεζε έξγνπ  

29.1 Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο /ηέιεζεο ησλ:  

α. Γηνηθεηηθήο Παξαιαβήο γηα ρξήζε.  

β. Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,  

γ. Πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ, 

δ. Υξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) ζπληήξεζεο ηνπ 

θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ, 

ε. Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, 

ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 168,169,170,171 θαη 172 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 86 ηνπ Ν.4782/2021.  

29.2 πληήξεζε ησλ έξγσλ 

29.2.1 Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ N. 4412/2016 όπως ηροποποιήθηκε με ηο άρθρο 85ηοσ 

Ν.4782/2021, νθείιεη λα ζπληεξεί ην έξγν κέζα ζην ρξφλν εγγχεζεο θαη λα εθηειεί κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε φιεο ηηο εξγαζίεο επηζθεπψλ, αλαθαηαζθεπψλ θαη επαλφξζσζεο φισλ ησλ ειιείςεσλ, δεκηψλ, 

ειαηησκάησλ, αηειεηψλ ή άιισλ θαθνηερληψλ πνπ ηπρφλ ζα εκθαληζζνχλ ζην έξγν κέζα ζηνλ ρξφλν εγγχεζεο, 

ψζηε ην έξγν λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

Ο ρξφλνο ζπληήξεζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο. 

 

29.2.2 Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην έξγν θαηά ην ρξφλν 

εγγχεζεο κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε ηπρφλ ηέηνησλ ειιείςεσλ. ηηο επηζθέςεηο ζα θαιείηαη λα παξεπξίζθεηαη θαη ν 

Αλάδνρνο. 

29.2.3 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλεζεί λα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ εξγαζίεο επηζθεπψλ ή επαλνξζσηηθέο 

εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, πνπ απνηεινχλ ππνρξέσζή ηνπ θαη κάιηζηα ζε εχινγν ρξφλν 

(αλάινγα κε ην είδνο ηεο βιάβεο) θαη ζε βαζκφ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ινγηθά ηελ Τπεξεζία, ηφηε ε Τπεξεζία 

ζα δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη λα εηζπξάμεη ην θφζηνο ηνπο 

θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ Αλάδνρν. 

30. Δηδηθή Τπνρξέσζε εξγνιάβνπ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ δεηεζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, λα πξνβεί ζε 

απνθαηάζηαζε θζνξψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζε άιια 

ζεκεία ηνπ Δζληθνχ ή Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε. 

 

 

 

 ΒΟΛΟΣ           01 - 09 -2021 

Ο Ο Πποϊζηάμενορ  

 

Μισαήλ Χοςβαπδάρ 

Πολ. Μησανικόρ 
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