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ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

1.1. Αντικείµενο 

(1) Το παρόν τεφχοσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (ΣΥ) αφορά τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ 
ςυµβατικοφσ όρουσ, µε βάςθ τουσ οποίουσ, ςε ςυνδυαςµό µε τουσ όρουσ των λοιπϊν 
Τευχϊν και ςτοιχείων ∆θµοπράτθςθσ, κα εκτελεςτεί από τον Ανάδοχο, το ζργο «Ε.Ε.Λ. 
ΑΡΝΙΑ». 

(2) Το αντικείµενο τθσ εργολαβίασ περιλαµβάνει: 
- τθν εκπόνθςθ τθσ Οριςτικισ Μελζτθσ, τθσ µελζτθσ Εφαρµογισ και κάκε είδουσ 

ςυµπλθρωµατικισ µελζτθσ και ζρευνασ, 
- τθν καταςκευι των ζργων Ρολιτικοφ Μθχανικοφ, 
- τθν προµικεια και εγκατάςταςθ όλου του θλεκτρολογικοφ και µθχανολογικοφ εξοπλιςµοφ, 
- τθ κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και τισ δοκιµζσ ολοκλιρωςθσ 
- τθ δοκιµαςτικι λειτουργία του ζργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάςτθµα ζξι (6) 4 µθνϊν. 

(3) Το ακριβζσ αντικείµενο του ζργου κα είναι όπωσ ορίηεται ςτθν ∆ιακιρυξθ ∆θµοπραςίασ, 
το Τεφχοσ Τεχνικι Ρεριγραφι–Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα λοιπά Τεφχθ 
∆θµοπράτθςθσ. 

1.2. Οριςµοί – ςυντοµογραφίεσ 

1.2.1. Οριςµοί 

Οι λζξεισ και εκφράςεισ που χρθςιµοποιοφνται ζχουν το νόθµα που κακορίηεται ςτο 
Άρκρο 2 του Ν.4412/2016 και επί πλζον όπωσ κακορίηεται κατωτζρω: 
α.  «Συµβατικό Τίµθµα»: το ποςό του εργολαβικοφ ςυµφωνθτικοφ (δαπάνθ εργαςιϊν 

µαηί µε  ΓΕ και ΟΕ και ποςό απροβλζπτων δαπανϊν) χωρίσ τθν ανακεϊρθςθ και το 
ΦΡΑ. 

β.  «Ζργο»: το ςφνολο των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ Σφµβαςθ, τισ οποίεσ 
καλείται να εκπλθρϊςει ο Ανάδοχοσ και οι οποίεσ ςυνιςτοφν τθν παροχι του. 

γ. «Ρροςωρινζσ Εργαςίεσ» ι «Ρροςωρινά Ζργα»: όλεσ οι εργαςίεσ, τα ζργα και οι 
εγκαταςτάςεισ κάκε είδουσ, που ζχουν προςωρινό χαρακτιρα και απαιτοφνται 
για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

δ. «Μόνιµεσ Εργαςίεσ» ι «Μόνιµα Ζργα»: όλα τα µόνιµου χαρακτιρα ζργα, που κα 
εκτελεςτοφν και κα ςυντθρθκοφν ςφµφωνα µε τθ Σφµβαςθ. 

ε.  «Εργοτάξιο»: το ςφνολο των χϊρων όπου πραγµατοποιοφνται εργαςίεσ και γενικά 
εκτελείται τεχνικό ζργο, όπωσ ορίηεται ςτισ κείµενεσ διατάξεισ. 

ςτ. «Υπθρεςία»: θ αρµόδια κατά περίπτωςθ Υπθρεςία του Κυρίου του Ζργου (ΚτΕ), θ 
οποία δθµοπρατεί το ζργο και ςυναλλάςςεται µε τον Ανάδοχο ωσ ∆ιευκφνουςα 
Υπθρεςία ι / και ωσ Ρροϊςταµζνθ Αρχι, όπωσ κατά περίπτωςθ ορίηεται ςτον 
Νόµο. 

η. «∆ιαγωνιηόµενοι» ι «∆ιαγωνιηόµενοσ»: οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ι / και κοινο-
πραξίεσ των ανωτζρω επιχειριςεων που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυµµετοχισ 
τουσ ςτο ∆ιαγωνιςµό τθσ ανάκεςθσ εκτζλεςθσ του ζργου. 

θ.  «Οριςτικι παραλαβι καταςκευισ» είναι θ διαδικαςία οριςτικισ παραλαβισ 15 
µινεσ µετά  τθν βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν καταςκευισ, ςφµφωνα µε το 
άρκρο 172 του Ν 4412/2016. Σθµειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ 
λειτουργία τθσ ΕΕΛ να γίνεται από τον Ανάδοχο για µεγάλο χρονικό διάςτθµα (πχ 
5 10 ζτθ) τότε θ οριςτικι παραλαβι γίνεται κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργία τθσ 
ΕΕΛ. 
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κ. «Ραραλαβι λειτουργίασ ΕΕΛ» είναι θ διαδικαςία παραλαβισ τθσ ΕΕΛ µετά από τθν 
ολοκλιρωςθ του χρόνου λειτουργίασ από τον ανάδοχο. Αυτι πρζπει να γίνει 
εντόσ τριϊν (3) µθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του χρόνου λειτουργίασ. 

ι. «Απρόβλεπτεσ ∆απάνεσ»: οι δαπάνεσ που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτοφν πλιρωσ 
ςτθ φάςθ δθµοπράτθςθσ του ζργου και δεςµεφονται για να καλφψουν τισ δαπάνεσ 
που ορίηονται ςτο Άρκ. 53 του Ν 4412/2016 κακϊσ και ςτο Άρκ. 186 του Ν.  
4412/2016. 

ια. «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που ζχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για τθν 
εκτζλεςι του και τα οποία ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι επιτροπι 
τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι επιτροπι θλεκτροτεχνικισ τυποποίθςθσ 
(CENELEC) ωσ "Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ι ωσ "κείµενα εναρµόνιςθσ (HD)", 
ςφµφωνα µε τουσ κοινοφσ κανόνεσ αυτϊν των οργανιςµϊν. (Ριςτοποίθςθ από 
οργανιςµοφσ δθµόςιου ι ιδιωτικοφ δικαίου κατά τθν ζννοια του Άρκρο 83) 

ιβ. «Ευρωπαϊκι τεχνικι ζγκριςθ»: θ ευνοϊκι τεχνικι εκτίµθςθ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ 
προϊόντοσ για χριςθ, µε γνϊµονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ 
καταςκευζσ και µε βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ 
τικζµενουσ όρουσ εφαρµογισ και χριςθσ του. Θ ευρωπαϊκι ζγκριςθ χορθγείται από 
τον ΕΛΟΤ. 

ιγ. «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ»: οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν εκπονθκεί ςφµφωνα 
µε διαδικαςία αναγνωριςµζνθ από τα κράτθ µζλθ και ζχουν δθµοςιευκεί ςτθν 
Επίςθµθ Εφθµερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και περιλαµβάνονται ςτο 
Ραράρτθµα VII του Ρροςαρτιµατοσ Α’ του Ν 4412/2016. 

1.2.2. Συντοµογραφίεσ 

1.2.2.1. Συντοµογραφίεσ Τευχϊν ∆θµοπράτθςθσ 

∆∆ : ∆ιακιρυξθ ∆θµοπραςίασ 
ΣΥ : Συγγραφι Υποχρεϊςεων  
ΡΜ : Ρροχπολογιςµόσ Μελζτθσ 
ΡΡ : Ρροχπολογιςµόσ Ρροςφοράσ  
ΤΡ : Τιµολόγιο Ρροςφοράσ 
ΤΕΡΕΡ : Τεχνικι Ρεριγραφι – Ειδικζσ Ρροδιαγραφζσ  
ΤΜ : Τιµολόγιο Μελζτθσ 
ΤεΡρο : Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
ΕΤΕΡ : Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

1.2.2.2. Συντοµογραφίεσ Κωδίκων, Ρροδιαγραφϊν, Κανονιςµϊν, 
Οδθγιϊν ΕΝ : Ευρωπαϊκζσ Ρροδιαγραφζσ 

CEN : Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ  
ISO : ∆ιεκνισ Οργανιςµόσ Τυποποίθςθσ  
ΕΛΟΤ : Ελλθνικόσ Οργανιςµόσ Τυποποίθςθσ 
CENELEC : Ευρωπαϊκι Επιτροπι Θλεκτροτεχνικισ Τυποποίθςθσ  
CIE : ∆ιεκνισ Επιτροπι Φωτιςµοφ 
ΕΤΑ : Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ  
DIN : Γερµανικό Ινςτιτοφτο Τυποποίθςθσ  
BS : Βρετανικά Ρρότυπα 
ANFOΤ : Γαλλικζσ Ρροδιαγραφζσ 
ASTM : Αµερικανικζσ Ρρότυπεσ Μζκοδοι ∆οκιµϊν 



ελ.3/67 [ΕΤ] 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΝΙΑ  ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

 

ΚΜΛΕ : Κανονιςµόσ Μεταλλευτικϊν και Λατοµικϊν Εργαςιϊν 
ΚΤΣ : Κανονιςµόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζµατοσ 
ΚΤΧ : Κανονιςµόσ Τεχνολογίασ Χάλυβα  
NF : Γαλλικά Ρρότυπα 
ΡΤΡ : Ρρότυπεσ Τεχνικζσ ΡροδιαγραφζσΣυντοµογραφίεσ Υπθρεςιϊν / Οργανιςµϊν 
ΥΡΕΣ : Υπουργείο Εςωτερικϊν 
ΥΥΡΟΜΕ : Υπουργείο Υποδοµϊν και Μεταφορϊν  
ΥΡΡΕΕΝ : Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  
ΓΓΥ : Γενικι Γραµµατεία Υποδοµϊν 
ΓΥΣ : Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ 
∆ΕΘ : ∆θµόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςµοφ 
∆ΕΚΟ : ∆θµόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςµοί  
Ε.∆. : Επιτροπι ∆ιαγωνιςµοφ 
ΕΕ : Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
ΕΟΚ : Ευρωπαϊκι Οικονοµικι Κοινότθτα  
ΕΟΧ : Ευρωπαϊκόσ Οικονοµικόσ Χϊροσ  
ΙΚΑ : Κδρυµα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 
ΚΕ∆Ε : Κεντρικό Εργαςτιριο ∆θµοςίων Ζργων  
ΝΡ∆∆ : Νοµικά Ρρόςωπα ∆θµοςίου ∆ικαίου  
ΝΡΙ∆ : Νοµικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ ∆ικαίου  
ΝΣΚ : Νοµικό Συµβοφλιο του Κράτουσ 
ΟΚΩ : Οργανιςµοί Κοινισ Ωφζλειασ 
ΡΕ∆Ε : Ρεριφερειακό Εργαςτιριο ∆θµοςίων Ζργων  
ΡΕΡ : Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραµµα  
ΤΕΕ : Τεχνικό Επιµελθτιριο Ελλάδοσ 

1.2.2.3. Άλλεσ Συντοµογραφίεσ 

ΑΡΕ : Ανακεφαλαιωτικόσ Ρίνακασ Εργαςιϊν  
ΚΥΑ : Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 
Ν : Νόµοσ 
Ρ∆ : Ρροεδρικό ∆ιάταγµα 
ΡΚΤΜΝΕ :Ρρωτόκολλο Κανονιςµοφ Τιµϊν Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν  
ΦΕΚ : Φφλλο Εφθµερίδασ Κυβερνιςεωσ 
ΦΡΑ : Φόροσ Ρροςτικζµενθσ Αξίασ  
ΥΑ : Υπουργικι Απόφαςθ 

1.2.2.4. Ρεριεχόµενα Ρροµελζτθσ ΕΕΛ και Τευχϊν ∆θµοπράτθςθσ 
 ΡΟΜΕΛΕΤΘ ΣΧΕ∆ΙΑ 
 Γενικι Οριηοντιογραφία 
 Γενικι ∆ιάταξθ Ζργων 
 ∆ιάγραµµα οισ 
 Οριηοντιογραφία ΕΕΛ 
 Υδραυλικι Μθκοτοµι  
ΡΟΜΕΛΕΤΘ ΤΕΥΧΘ 
 Υδραυλικι Ρροµελζτθ 
 Θλεκτροµθχανολογικι Ρροµελζτθ 
 Ρροµελζτθ λειτουργικοφ ςχεδιαςµοφ 
 ΤΕΥΧΘ ∆ΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ 
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 ∆ιακιρυξθ και Ρερίλθψθ ∆ιακιρυξθσ 
 Συγγραφι Υποχρεϊςεων 
 Τεχνικι Ρεριγραφι – Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
 Κανονιςµόσ Μελετϊν Ζργου 
 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργων Ρολιτικοφ Μθχανικοφ 
 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Μθχανολογικϊν Εργαςιϊν 
 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Θλεκτρολογικϊν Εργαςιϊν 
 Τιµολόγιο – Ρροχπολογιςµόσ Μελζτθσ 
 Τιµολόγιο – Ρροχπολογιςµόσ Ρροςφοράσ 
  ΛΟΙΡΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΛΕΤΘΣ 
 Χρονοδιάγραµµα Εργαςιϊν 
 Μελζτθ Επιτελεςτικότθτασ Ζργου 
 Ρίνακασ Συµµόρφωςθσ Μελζτθσ 
 Τεκµθρίωςθ Κόςτουσ Εργαςιϊν 

1.3. Ερµθνείεσ 

Στα ςυµβατικά τεφχθ, εκτόσ αν από τα ςυµφραηόµενα ρθτά προκφπτει διαφορετικά: 

(1) Λζξεισ που αναφζρονται ςε κάποιο ςυγκεκριµζνο γζνοσ κα αφοροφν και ςε όλα τα γζνθ 
και αντίςτρο φα. 

(2) Λζξεισ που αναγράφονται ςτον ενικό κα αφοροφν τθν ίδια ζννοια και ςτον πλθκυντικό και 
αντίςτροφα. 

(3) Λζξεισ που αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα κα ζχουν τθν ίδια ζννοια µε τισ ίδιεσ 
λζξεισ που αναγράφονται µε πεηά γράµµατα και αντίςτροφα. 

(4) Εκτόσ εάν ρθτά ορίηεται διαφορετικά, «θµζρα», «βδοµάδα», «µινασ», «ζτοσ» κτλ. κα 
ςθµαίνει «θµερολογιακι θµζρα», «θµερολογιακι βδοµάδα», «θµερολογιακόσ µινασ», 
«θµερολογιακό ζτοσ» κτλ. 

(5) ∆ιατάξεισ, που αναφζρονται ςε «ςυµφωνία», «ςυγκατάκεςθ» ι ςε ςυνϊνυµα / παράγωγά 
τουσ, προχποκζτουν ότι θ υπόψθ ςυµφωνία, ςυγκατάκεςθ κτλ., κα διατυπϊνεται 
εγγράφωσ. 

(6) «Εγγράφωσ» ι παράγωγα τθσ λζξθσ αυτισ, ζχουν τθ ςθµαςία που αποδίδεται ςτισ ζννοιεσ 
αυτζσ από τον Κϊδικα Ρολιτικισ ∆ικονοµίασ. 

(7) Οι τίτλοι που χρθςιµοποιοφνται γενικά δεν κα λαµβάνονται υπόψθ κατά τθν ερµθνεία του 
κειµζνου τθσ παροφςασ. 

(8) Ππου αναφζρονται οι όροι «µε δαπάνθ του Αναδόχου», «βαρφνουν τον Ανάδοχο», «ςε 
βάροσ του Αναδόχου», «χωρίσ ιδιαίτερο αντάλλαγµα», «χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθµίωςθ», 
νοείται ότι όλεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ ζχουν περιλθφκεί ανοιγµζνα ςτισ τιµζσ τθσ 
προςφοράσ και ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται κανζνα πρόςκετο αντάλλαγµα ι/ και καµία 
πρόςκετθ αµοιβι ι αποηθµίωςθ πζρα από τισ τιµζσ τθσ προςφοράσ του. 

(9) Ππου ςτθν παροφςα και ςτα λοιπά ςυµβατικά τεφχθ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριµζνα 
άρκρα, παραγράφουσ, εδάφια κτλ. νόµων, προεδρικϊν διαταγµάτων, υπουργικϊν 
αποφάςεων, ςυµβατικϊν τευχϊν κτλ., αυτι γίνεται για διευκόλυνςθ και ευκεία αναφορά 
ςτισ πλζον ςυναφείσ διατάξεισ, χωρίσ από τθν αναφορά αυτι να αποκλείεται θ ιςχφσ άλλθσ 
ιςχφουςασ διάταξθσ που τυχόν δεν αναφζρεται ρθτά. 

1.4. Επικοινωνία – Κοινοποίθςθ εγγράφων 

(1) Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 143 του Ν. 4412/2016. 
(2) Ο Αντίκλθτοσ του Αναδόχου κα είναι εξουςιοδοτθµζνοσ για τθν παραλαβι των εγγράφων 
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τθσ Υπθρεςίασ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο από τα γραφεία τθσ 
∆ιευκφνουςασ Υπθρεςίασ ι τθσ Ρροϊςτάµενθσ Αρχισ. 

(3) Συναινζςεισ, εγκρίςεισ, προςδιοριςµοί, ειδοποιιςεισ, αιτιςεισ, ενςτάςεισ, δθλϊςεισ, που 
απαιτοφνται ςτα πλαίςια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου πρζπει: 
i. να γίνονται εγγράφωσ µε τθν ζννοια του Κϊδικα Ρολιτικισ ∆ικονοµίασ, 
ii. να επιβεβαιϊνεται θ πραγµατοποίθςι τουσ µε κάκε νόµιµο τρόπο και 
iii. να γίνονται ςτισ δθλωµζνεσ µε τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ ι τθσ ςφµβαςθσ 

διευκφνςεισ, εκτόσ εάν ζχουν λάβει χϊρα µεταβολζσ, οι οποίεσ όµωσ ζχουν 
γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ, άλλωσ οι ανωτζρω πράξεισ λογίηεται ότι γίνονται εγκφρωσ 
ςτισ ιδθ δθλωµζνεσ διευκφνςεισ. 

1.5. Θεςµικό πλαίςιο, προδιαγραφζσ, κανονιςµοί και γλϊςςα που διζπουν τθ ςφµβαςθ 

1.5.1. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

(1) Θ εκτζλεςθ των ζργων διζπεται, ερµθνεφεται και ςυµπλθρϊνεται από τθν Ελλθνικι 
Νοµοκεςία και, για ζργα που ςυγχρθµατοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και τθν 
Κοινοτικι Νοµοκεςία. Ειδικότερα, ςε κζµατα παραγωγισ δθµοςίων ζργων, ιςχφουν οι 
διατάξεισ του Ν 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α) «∆θµόςιεσ Συµβάςεισ Ζργων, Ρροµθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» κακϊσ και τα λοιπά 
νοµοκετιµατα που αναφζρονται ςτο Άρκρο 7 τθσ οικείασ ∆ιακιρυξθσ «Εφαρµοςτζα 
νοµοκεςία». Θ εκτζλεςθ των ζργων ςυµπλθρϊνεται µε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και των 
λοιπϊν ςυµβατικϊν τευχϊν. 

(2) Ππου γίνεται αναφορά ςε νοµοκεςία, ιςχφουςεσ διατάξεισ ι κείµενεσ διατάξεισ, νοείται, 
εκτόσ εάν ρθτά προβλζπεται διαφορετικά, κάκε κανόνασ δικαίου, εκνικόσ, κοινοτικόσ ι 
διεκνισ εφαρµοηόµενοσ ςτθν Ελλάδα, περιεχόµενοσ ςε κάκε πθγι δικαίου (Σφνταγµα, 
Νόµοι, Ρροεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Οδθγίεσ, Κανονιςµοί, 
Εκνικοί και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε, ςυµπλθρϊκθκε και ιςχφει 
κάκε φορά κατά τθν θµεροµθνία δθµοςίευςθσ τθσ ∆ιακιρυξθσ ∆θµοπραςίασ. 

1.5.2. Ρροδιαγραφζσ και Κανονιςµοί 

Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν τα οριηόµενα ςτα Άρκρα 54 και 178 του Ν 4412/2016. 
Επιπρόςκετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, ιςχφουν οι κανονιςµοί και προδιαγραφζσ 
που ορίηονται κατωτζρω, ςτθ ΓΤΣΥ και ςτθν ΕΤΣΥ. Γενικϊσ για τθν καταςκευι του ζργου και 
των επί µζρουσ εργαςιϊν ζχουν εφαρµογι οι εγκεκριµζνεσ από το ΥΡΟΜΕ∆Ι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ που ςχετίηονται µε τθ φφςθ του Ζργου και επιπρόςκετα: 

i. Τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα», όπωσ ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
Τυποποίθςθσ (CΕΝ). 

ii. Τα διεκνι πρότυπα, όπωσ ζχουν εγκρικεί από το ∆ιεκνι Οργανιςµό Τυποποίθςθσ (ISO). 
iii. Οι Ελλθνικζσ προδιαγραφζσ (ΕΛΟΤ), κανονιςµοί και πρότυπα και οι άλλεσ διατάξεισ 

(νόµοι, διατάγµατα, υπουργικζσ αποφάςεισ, εγκφκλιοι κτλ.) που ιςχφουν ςτθν 
Ελλάδα, περιλαµβανοµζνων των ΡΤΡ ζργων οδοποιίασ ζκδοςθσ 1966 και εντεφκεν 
τθσ τζωσ ∆/νςθσ Γ3β του τζωσ Υπουργείου ∆θµοςίων Ζργων και των µθ 
καταργθκειςϊν ΡΤΡ οδοποιίασ (κωδικοποίθςθ 1964) τθσ τζωσ ∆/νςθσ Γ3β του τζωσ 
Υπουργείου 

∆θµοςίων Ζργων. Σε περίπτωςθ ποφ οι ανωτζρω προδιαγραφζσ ι/και πρότυπα  
διαφζρουν από τα αντίςτοιχα Ευρωπαϊκά τότε ιςχφουν αυτά που ζχουν εγκρικεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CΕΝ). 
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(1) Για κζµατα που δεν καλφπτονται από τισ παραπάνω Ελλθνικζσ προδιαγραφζσ, 
κανονιςµοφσ και πρότυπα, µποροφν να εφαρµοςκοφν τα κατωτζρω αναφερόµενα 
εναλλακτικά εκνικά και διεκνι πρότυπα: 
i. Ελλθνικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςµοί (ΕΛΟΤ, ΡΤΡ κτλ.) 
ii. Γερµανικοί κανονιςµοί και προδιαγραφζσ (DΙΝ, VDΕ) 
iii. Βρετανικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςµοί (ΒS) 
iv. Γαλλικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςµοί (AFΝOR) 
v. Αµερικανικζσ προδιαγραφζσ (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 

Ράντωσ αν τυχόν ςτισ προδιαγραφζσ αυτζσ υπάρχουν όροι, διατάξεισ, περιοριςµοί ι 
και αρικµθτικά όρια που ζρχονται ςε αντίκεςθ µε όςα ορίηονται ςτθν ΣΥ ι ςτα λοιπά 
ςυµβατικά τεφχθ για το ίδιο κζµα, κα ιςχφουν οι όροι και οι διατάξεισ των 
ςυµβατικϊν τευχϊν κατά τθ ςειρά ιςχφοσ που ορίηεται ςτθ ∆ιακιρυξθ. 

(2) Κάκε επιµζρουσ πρότυπο κα χρθςιµοποιείται κακ' ολοκλθρία και ο Ανάδοχοσ κα 
είναι υπεφκυνοσ ϊςτε να εξαςφαλίηει ότι τα επί µζρουσ ςτοιχεία ι τµιµατα των 
καταςκευϊν και του εξοπλιςµοφ είναι ςυµβατά µεταξφ τουσ, ϊςτε το ςφνολο του 
ζργου να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ ποιότθτασ. 

(3) ∆ιευκρινίηεται ότι τα ζργα τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ υπόκεινται ςτισ διατάξεισ των 
ιςχυόντων κανονιςµϊν και των ςχετικϊν µε αυτζσ Εγκυκλίων και Αποφάςεων του 
ΥΥΡΟΜΕ (όπωσ π.χ. ο κανονιςµόσ οπλιςµζνου ςκυροδζµατοσ, ο κανονιςµόσ 
φόρτιςθσ δοµικϊν ζργων κτλ). 

(4) Εκτόσ αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονιςµοί που κα 
εφαρµοςτοφν, κα πρζπει να είναι ςτισ πιο πρόςφατεσ εκδόςεισ τουσ ωσ προσ το 
χρόνο δθµοπράτθςθσ του υπόψθ ζργου, ςυµπεριλαµβανοµζνων και των ςχετικϊν 
τροποποιιςεϊν τουσ. 

1.5.3. Γλϊςςα 

Επίςθµθ γλϊςςα τθσ ςφµβαςθσ είναι θ Ελλθνικι και ςε αυτι κα ςυντάςςονται όλα τα 
ζγγραφα, θ αλλθλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν 
κείµενα ςυνταγµζνα ςε δφο γλϊςςεσ, για κάκε περίπτωςθ ερµθνείασ επίςθµθ και 
υπεριςχφουςα είναι θ Ελλθνικι Γλϊςςα. 

1.6. φµβαςθ 

(1) Θ ςφµβαςθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα υπογραφεί ςφµφωνα µε όςα ορίηονται ςτα 
Άρκρα 53 και 135 του Ν 4412/2016 κακϊσ και ςτθ ∆ιακιρυξθ ∆θµοπραςίασ του ζργου. 

(2) Με τον όρο «Σφµβαςθ» νοείται θ ςφµβαςθ που περιγράφεται ςτθ ∆ιακιρυξθ, ςε 
ςυνδυαςµό µε τα λοιπά τεφχθ δθµοπράτθςθσ, µε βάςθ τα οποία ο Ανάδοχοσ: 
i. Θα εκτελζςει τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα και αναλφονται ςτθν 

Τεχνικι Ρεριγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθµοπράτθςθσ, 
ii. Θα εκπονιςει τισ τυχόν αναγκαίεσ µελζτεσ εφαρµογισ για το ζργο, όπου αυτό 

επιτρζπεται ςφµφωνα µε το Ρ∆ 696/74 και τθν Εγκ. 37/95, όπωσ ορίηεται ςτθν 
παροφςα, 

iii. Θα ςυντθριςει το ζργο, µε µζριµνα και δαπάνεσ του κατά το χρονικό διάςτθµα που 
ορίηεται ςτθν παροφςα. 

(2) Θ «Σφµβαςθ» ςυνίςταται από το οµϊνυµο κείµενο και από τα Συµβατικά Τεφχθ, που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο µζροσ τθσ. 

(3) Τα Συµβατικά Τεφχθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ, ςε περίπτωςθ αςυµφωνίασ των όρων τουσ, 
κακορίηονται ςτθ ∆ιακιρυξθ. Οι όροι «Σφµβαςθ», «Σφµβαςθ Καταςκευισ του Ζργου» και 



ελ.7/67 [ΕΤ] 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΝΙΑ  ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

 

«Εργολαβικό Συµφωνθτικό» χρθςιµοποιοφνται ταυτόςθµα. 
 

1.7. Μελζτεσ του ζργου 

1.7.1. Υπάρχουςεσ µελζτεσ και πλθροφοριακά ςτοιχεία κατά τθ δθµοπράτθςθ του ζργου 

(1) Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ καταςκευισ του ζργου κα παραδοκοφν ςτον Ανάδοχο:  
 ΡΟΜΕΛΕΤΘ ΕΕΛ (Υ∆ΑΥΛΙΚΘ ΡΟΜΕΛΕΤΘ, ΜΕΛΕΤΘ ΛΕΙΤΟΥ ΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, 

ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ) 
 Μ.Ρ.Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΙΣΣΑΣ 
 ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΚΑΘΑΤΩΝ ΑΡΟ ΑΝΙΣΣΑ ΡΟΣ ΕΕΛ  

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει γνϊςθ όλων των ςτοιχείων που υπάρχουν από ζρευνεσ 
ι και µελζτεσ που ζχουν γίνει ι ακόµθ και µε αναηθτιςεισ / ςυνεντεφξεισ ςτουσ φορείσ, 
οργανιςµοφσ, γραφεία γεωτεχνικϊν ερευνϊν κτλ., που ζχουν εκπονιςει ςχετικζσ µελζτεσ / 
ζρευνεσ για τθν Υπθρεςία και το ζργο. 

1.7.2. Εκπόνθςθ µελετϊν και λιψθ ςτοιχείων από τον Ανάδοχο, θ αµοιβι των οποίων 
εµπεριζχεται ανοιγµζνα ςτισ τιµζσ τθσ προςφοράσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει τθν Οριςτικι Μελζτθ και τθν Μελζτθ Εφαρµογισ για 
το ςφνολο των ζργων που κα καταςκευάςει, ςφµφωνα µε τον Κανονιςµό Μελετϊν, όπωσ 
κακορίηεται ςτο Τεφχοσ 3 (Τεχνικι Ρεριγραφι – Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ). Οι 
προκεςµίεσ υποβολισ των µελετϊν αναφζρονται ςτο Άρκρο 8 τθσ παροφςθσ. 

(2) Επιπλζον ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει όλεσ τισ µελζτεσ και ζρευνεσ, που είναι 
αναγκαίεσ για τθν εκτζλεςθ των ζργων, όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα ΣΥ και τα λοιπά 
ςυµβατικά τεφχθ. Στθν κατθγορία αυτι εµπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: 
- αποτφπωςθ τθσ µορφισ του φυςικοφ εδάφουσ και των υφιςτάµενων εγκαταςτάςεων 

και δικτφων, 
- Καταγράφονται τυχόν πρόςκετεσ µελζτεσ ι/και ζρευνεσ που απαιτοφνταιγεωτεχνικι 

ζρευνα του γθπζδου καταςκευισ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυµάτων 
- ςφνταξθ και ενθµζρωςθ του χρονοδιαγράµµατοσ, αδειοδοτιςεισ, κτλ., 
- ςφνταξθ και ενθµζρωςθ προγράµµατοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ΣΑΥ και ΦΑΥ, 
- εκπόνθςθ Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για λατοµεία, δανειοκαλάµουσ, 

χϊρουσ απόκεςθσ κτλ. που τυχόν κα απαιτθκοφν, 
- εκπόνθςθ µελετϊν και ςφνταξθ ςχεδίων ςιµανςθσ και αςφάλιςθσ των προςωρινϊν 

ρυκµίςεων τθσ κυκλοφορίασ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, κτλ. 
(3) Οι ωσ άνω µελζτεσ ι/ και ζρευνεσ κα εκπονθκοφν ςφµφωνα µε τισ κείµενεσ διατάξεισ και 

τα οριηόµενα ςτθ ∆ιακιρυξθ, από Οµάδα Μελετϊν, που κα διακζτει τα νόµιµα προςόντα. 
Θ υποβολι των µελετϊν αυτϊν κα γίνεται ζγκαιρα ςτθ ∆ιευκφνουςα Υπθρεςία, για τθν 
αρµόδια ζγκριςθ, που κα πραγµατοποιείται ςφµφωνα µε όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα 
ΣΥ. 

(4) Υπενκυµίηεται ότι τόςο για τθν εφαρµογι των µελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και 
αντοχι των ζργων, µόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ τθσ καταςκευισ και ο ζλεγχοσ που 
κα αςκθκεί από τθν Υπθρεςία, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ αυτι, ι τθν 
οποιαδιποτε άλλθ που προκφπτει γι’ αυτόν από τισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ και τισ 
κείµενεσ διατάξεισ. 

(5) Το ςφνολο των δαπανϊν για τθν εκπόνθςθ των απαιτοφµενων µελετϊν και ερευνϊν κα 
βαρφνει τον Ανάδοχο. 

1.7.3. Τρόποσ υποβολισ, ελζγχου και εγκρίςεισ µελετϊν του Αναδόχου 
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(1) Για τθν εκπόνθςθ και υποβολι των µελετϊν που αναφζρονται ςτο παρόν Άρκρο, ο 
Ανάδοχοσ ςτο γενικό χρονοδιάγραµµα καταςκευισ του ζργου, το οποίο κα υποβάλει για 
ζγκριςθ µζςα ςτθν προβλεπόµενθ ςτο Άρκρο 8 τθσ παροφςασ προκεςµία, κα παρακζςει 
αναλυτικά και τουσ χρόνουσ εκπόνθςθσ µελετϊν ι/και ερευνϊν ςυνδυαςµζνουσ µε τουσ 
χρόνουσ καταςκευισ. Οι υποβολζσ των µελετϊν που κα εκπονιςει ο Ανάδοχοσ κα γίνουν 
ςφµφωνα µε το εγκεκριµζνο χρονοδιάγραµµα του ζργου. 

(2) Οι εγκρίςεισ των υποβαλλοµζνων µελετϊν ι/και αποτελεςµάτων ερευνϊν κα γίνονται, 
υπό τθν προχπόκεςθ επαρκοφσ πλθρότθτασ και ορκότθτάσ των, µετά από ζλεγχο, εντόσ 
προκεςµίασ ενόσ µθνόσ από τθν υποβολι τουσ, λαµβάνοντασ υπόψθ και τον διατικζµενο, 
από το χρονικό προγραµµατιςµό του ζργου, χρόνο. Σε περίπτωςθ ελλιποφσ ι λανκαςµζνθσ 
µελζτθσ ι / και ζρευνασ, θ µελζτθ ι / και θ ζρευνα κα επιςτρζφεται και ο χρόνοσ ελζγχου 
και ζγκριςθσ κα εκκινεί από τθ ςυµπλιρωςθ / διόρκωςθ και επανυποβολι τθσ. Ο χρόνοσ 
ςυµπλιρωςθσ / διόρκωςθσ και επανελζγχου δεν αναγνωρίηεται ωσ αιτία κακυςτζρθςθσ 
των εργαςιϊν του ζργου και των µελετϊν ι/και ερευνϊν. 

(3) Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωµα να προβεί ςε λεπτοµερι ζλεγχο µερικϊν ι και του 
ςυνόλου των µελετϊν ι/και ερευνϊν του Αναδόχου, µε ι χωρίσ τθ ςφµπραξθ Συµβοφλων. 
Αν κατά τθ διαδικαςία ελζγχου προκφψουν αµφιςβθτιςεισ ωσ προσ τθν επάρκεια των 
ςχετικϊν υπολογιςµϊν ι των εφαρµοηόµενων υπολογιςτικϊν µεκόδων, θ Υπθρεςία 
δφναται να ηθτιςει πρόςκετουσ υπολογιςµοφσ ι/και ελζγχουσ µε τθν εφαρµογι άλλων 
ςυναφϊν υπολογιςτικϊν µεκόδων. 

(4) Πλεσ οι υποβολζσ κα γίνονται ςτθν Υπθρεςία ςε τρία (3) αντίτυπα. Θ διάρκρωςθ και τα 
περιεχόµενα των µελετϊν παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο Τεφχοσ 9 (Κανονιςµόσ Μελετϊν 
Ζργου), κακϊσ και με τισ διατάξεισ τθσ Απόφαςθσ Αρικμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/ΦΕΚ/Β’ /1047/29-

03-2019. Μετά τθν ζγκριςθ θ Υπθρεςία κα παραδίδει ςτον Ανάδοχο µια (1) κεωρθµζνθ  
ςειρά. 

1.7.4. Αλλθλουχία µελετϊν και καταςκευϊν 

(1) Ουδεµία καταςκευι κα εκτελείται αν προθγουµζνωσ δεν ζχει εγκρικεί θ αντίςτοιχθ µελζτθ 
Εφαρµογισ. Τοφτο αφορά και τα ενδιάµεςα ςτάδια καταςκευισ των προςωρινϊν ι των 
µόνιµων ζργων. 

(2) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προγραµµατίςει κατάλλθλα τισ καταςκευαςτικζσ του 
δραςτθριότθτεσ, ϊςτε να υπάρχει επαρκισ χρόνοσ για τθν εκπόνθςθ των µελετϊν ι/και 
ερευνϊν και για τισ αντίςτοιχεσ εγκρίςεισ. 

(3) Θ ζγκριςθ των µελετϊν ι/και ερευνϊν (υπολογιςµϊν, ςχεδίων, κτλ.) από τθν Υπθρεςία δεν 
απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ ευκφνεσ του που απορρζουν από τθ ςφµβαςθ. 

(4) Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, που υφίςταται ανάγκθ άµεςθσ καταςκευαςτικισ επζµβαςθσ 
προσ αποτροπι κινδφνου ατυχιµατοσ, ο όροσ τθσ παρ. 1.7.4 (1) µπορεί, κατά τθν απόλυτθ 
κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, να µθν εφαρµόηεται. Εντοφτοισ, οι ςχετικζσ εγκρίςεισ κα 
ακολουκοφν. 

1.7.5. Γλϊςςα µελετϊν / ερευνϊν / ςχεδίων 

Τόςο οι αναγραφζσ ςτα ςχζδια όςο και οι παραδοχζσ µελζτθσ και οι υπολογιςµοί κα είναι 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ξενόγλωςςεσ εκτυπϊςεισ κα είναι αποδεκτζσ µόνο για φφλλα 
υπολογιςµϊν από θλεκτρονικό υπολογιςτι, εφόςον αυτοί ςυνοδεφονται από µετάφραςθ 
υπόµνθµα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, που κα τφχει τθσ αποδοχισ τθσ Υπθρεςίασ. Τα τεχνικά 
φυλλάδια (brochures) επικυµθτό είναι να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, αλλά µπορεί να 
είναι ςτθ γλϊςςα που εκδίδονται, κατά προτίµθςθ ςτθν Αγγλικι. 
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1.8. Παροχι και µζριµνα των τευχϊν 

(1) Τα ςυµβατικά τεφχθ του ζργου κα είναι ςτθν κατοχι τθσ Υπθρεςίασ και κα φυλάςςονται 
µε µζριµνά τθσ. Στον Ανάδοχο, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ, κα χορθγθκοφν µία 
ςειρά κεωρθµζνων αντιγράφων των ςυµβατικϊν τευχϊν. Ο Ανάδοχοσ µπορεί να παράγει 
για τισ ανάγκεσ του πρόςκετα αντίγραφα των ανωτζρω τευχϊν, µε µζριµνα και δαπάνεσ 
του. 

(2) Πλα τα τεχνικά ζγγραφα, τεφχθ, λογιςµικό κτλ., που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο κατά 
τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ ςχζδια, µελζτεσ, καταµετρθτικά / επιµετρθτικά ςτοιχεία, 
εφαρµογζσ προγραµµάτων Θ/Υ κτλ. κα είναι ςτθν κατοχι του Αναδόχου και κα 
φυλάςςονται µε µζριµνά του. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτθν Υπθρεςία 
αντίγραφα των ανωτζρω ςτοιχείων µε µζριµνα και δαπάνεσ του, όποτε ηθτθκεί από τθν 
Υπθρεςία ι τουσ εκπροςϊπουσ τθσ. 

(3) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φυλάςςει επί τόπου του ζργου ζνα τουλάχιςτον αντίγραφο 
των ςυµβατικϊν τευχϊν και των τυχόν τροποποιιςεϊν τουσ, των µελετϊν που ο ίδιοσ 
ςυνζταξε, κακϊσ και τθσ αλλθλογραφίασ του ζργου. Θ Υπθρεςία κα δικαιοφται να ζχει 
πρόςβαςθ ςτα ανωτζρω κατά τισ εργάςιµεσ θµζρεσ και ϊρεσ ι κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ 
του εργοταξίου, εφόςον αυτζσ υπερβαίνουν τισ κατά τα ανωτζρω εργάςιµεσ. 

(4) Εφόςον υποπίπτει ςτθν αντίλθψθ ενόσ εκ των ςυµβαλλοµζνων µερϊν ςφάλµα ι ελάττωµα 
τεχνικισ φφςθσ ςε οποιοδιποτε ζγγραφο, ςχζδιο, µελζτθ κτλ., που προορίηεται για χριςθ 
κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το υπόψθ µζροσ κα ενθµερϊςει άµεςα το άλλο µζροσ  
ςχετικά. 

1.9. Κακυςτζρθςθ ςτθ χοριγθςθ ςτοιχείων ι οδθγιϊν 

(1) Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 137 του Ν.44120/16, µε τισ κατωτζρω διευκρινίςεισ: 
(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν Υπθρεςία οποτεδιποτε 

διαφαίνεται περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ι, µε οποιοδιποτε τρόπο, παρακϊλυςθσ των 
εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία κάποιο ςχζδιο, οδθγία κτλ. που βρίςκεται ςτο 
αρχείο, δεν παραςχεκεί ςε αυτόν από τθν Υπθρεςία ι τουσ τυχόν Συµβοφλουσ τθσ µζςα ςε 
εφλογθ διορία. Θ ζγγραφθ ειδοποίθςθ κα περιζχει λεπτοµζρειεσ του περιεχοµζνου του 
απαιτοφµενου ςχεδίου, οδθγίασ κτλ., λεπτοµερι αιτιολόγθςθ του ςκοποφ που αυτό κα 
εξυπθρετιςει, κακϊσ και τθσ διορίασ που αυτό κα πρζπει να τεκεί ςτθ διάκεςθ του 
Αναδόχου, και λεπτοµζρειεσ τθσ φφςθσ και τθσ ζκταςθσ των προβλθµάτων που τυχόν κα 
δθµιουργθκοφν εάν το ηθτοφµενο ζγγραφο, οδθγία κτλ. δεν εκδοκεί ζγκαιρα. 

(3) Αν θ Υπθρεςία καταςτεί υπεριµερθ ςτθν ζκδοςθ του κατά τα ανωτζρω αιτθκζντοσ 
εγγράφου, οδθγίασ κτλ. και ο Ανάδοχοσ υποςτεί αποδεδειγµζνα κακυςτζρθςθ ι αυξθµζνο 
κόςτοσ κατά τθν εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων ωσ άµεςο αποτζλεςµα τθσ 
υπόψθ υπερθµερίασ τθσ Υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθµερϊςει εγγράφωσ 
τθν Υπθρεςία ςχετικά και κα δικαιοφται ςφµφωνα µε το Άρκρο 18.1 τθσ παροφςασ: 
i. Να υποβάλει πλιρωσ αιτιολογθµζνθ αίτθςθ παράταςθσ των προκεςµιϊν, εφόςον 

παραβιαςτεί ι υπάρχει κίνδυνοσ παραβίαςθσ τµθµατικισ ι ςυνολικισ προκεςµίασ 
του ζργου (κατά το Άρκρο 8.2 τθσ παροφςασ) και 

ii. Να υποβάλει πλιρωσ αιτιολογθµζνθ αίτθςθ για τθν καταβολι ςε αυτόν 
αποηθµίωςθσ µόνο για τισ κετικζσ του ηθµίεσ. 

1.10. Κυριότθτα και χριςθ των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 

(1) Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τα δικαιϊµατα δθµιουργοφ (copyright) και τα πνευµατικά 
δικαιϊµατα των εγγράφων, ςχεδίων, µελετϊν, λογιςµικοφ, εφαρµογϊν λογιςµικοφ κτλ, 
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που ςυντάχκθκαν από αυτόν ι για λογαριαςµό του µε δικι του δαπάνθ (παράγραφοσ 1.8 
παροφςασ). Με τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι παραχωρεί ςτον 
ΚτΕ και τουσ νόµιµουσ εκπροςϊπουσ του το δωρεάν ανζκκλθτο δικαίωµα τθσ χριςθσ των 
υπόψθ εγγράφων, ςχεδίων, µελετϊν, λογιςµικοφ, εφαρµογϊν λογιςµικοφ κτλ., 
ςυµπεριλαµβανοµζνου και του δικαιϊµατοσ τροποποιιςεων, βελτιϊςεων κτλ. αυτϊν, 
κακϊσ και του δικαιϊµατοσ χριςθσ των υπόψθ τροποποιθµζνων ι/και βελτιωµζνων 
εκδόςεων για τισ ανάγκεσ του ζργου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ωφζλιµθσ ι τθσ πραγµατικισ 
ηωισ του ζργου. 

(2) Θ κυριότθτα των προγραµµάτων Θ/Υ και λογιςµικοφ εµπορίου που τυχόν κα 
χρθςιµοποιθκοφν από τον Ανάδοχο παραµζνει ςε αυτόν, όµωσ ο ΚτΕ ζχει το δικαίωµα να 
τα χρθςιµοποιεί χωρίσ καµία επιβάρυνςθ και χωρίσ κανζνα περιοριςµό κατά τθ διάρκεια 
και για τισ ανάγκεσ τθσ ςφµβαςθσ. 

(3) Εάν τα κατά τα ανωτζρω ζγγραφα, ςχζδια, µελζτεσ, εφαρµογζσ προγραµµάτων Θ/Υ κτλ. 
ευρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτον ΚτΕ κατά τθν µε 
οποιοδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ ςφµβαςθσ. Σε περίπτωςθ αρχείων µε ςτοιχεία ςε 
θλεκτρονικι µορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ µε 
ζγγραφθ τεκµθρίωςι τουσ και µε οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

1.11. Κυριότθτα και χριςθ των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 

Ο ΚτΕ διατθρεί τα δικαιϊµατα δθµιουργοφ (copyright) και τα πνευµατικά δικαιϊµατα των 
ΤεΡρο, των τεχνικϊν ι άλλων µελετϊν, των εγχειριδίων ποιότθτασ, των ςχεδίων κτλ. που 
ςυντάχκθκαν από αυτόν ι για λογαριαςµό του. Ο Ανάδοχοσ κα ζχει το δικαίωµα, µε 
µζριµνα και δαπάνθ του, να χρθςιµοποιιςει και να παράγει αντίγραφα των υπόψθ 
εγγράφων για τισ ανάγκεσ τθσ ςφµβαςθσ. Τα υπόψθ ζγγραφα δεν κα αντιγραφοφν, 
κοινοποιθκοφν ι χρθςιµοποιθκοφν, κατά οποιοδιποτε τρόπο, από τρίτα πρόςωπα πζραν 
του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά µόνο για τισ ανάγκεσ του ζργου και µε τθν 
ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

1.12. Εµπιςτευτικότθτα 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζςει υπόψθ τθσ Υπθρεςίασ όλα τα ςτοιχεία που κα του 
ηθτθκοφν εκάςτοτε, ακόµα και τα κεωροφµενα ωσ εµπιςτευτικά (κοςτολογικά κτλ.), που 
εφλογα κα επιτρζψουν ςτθν Υπθρεςία να διαπιςτϊςει τθ ςυµµόρφωςθ του Αναδόχου µε 
τισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ αναλαµβάνει να τθριςει εµπιςτευτικά και να µθν γνωςτοποιιςει προσ τρίτουσ 
(ςυµπεριλαµβανοµζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου, γραπτοφ 
ι/και θλεκτρονικοφ) οποιαδιποτε ζγγραφα ι/και πλθροφορίεσ, που κα περιζλκουν ςε 
γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, χωρίσ 
προθγοφµενθ ζγγραφθ άδεια του ΚτΕ. 

1.13. υµµόρφωςθ µε το κεςµικό πλαίςιο – τιρθςθ αςτυνοµικϊν διατάξεων 

(1) Ο Ανάδοχοσ αναλαµβάνει τθ ςυµβατικι υποχρζωςθ να τθρεί το ςφνολο των κανόνων του 
εςωτερικοφ δικαίου, τθν κοινοτικι νοµοκεςία, κακϊσ και τθ διεκνι νοµοκεςία, που ζχει 
καταςτεί εςωτερικό δίκαιο. Θ κατά τα προθγοφµενα ςυµβατικι υποχρζωςθ του Αναδόχου 
αναφζρεται ςτουσ κανόνεσ δικαίου που διζπουν τισ πράξεισ ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ 
των ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια µε αυτζσ. 
Επιπροςκζτωσ, ο Ανάδοχοσ αναλαµβάνει τθ ςυµβατικι υποχρζωςθ να τθρεί τουσ κανόνεσ 
δικαίου τθσ εςωτερικισ νοµοκεςίασ άλλων κρατϊν, εφόςον οι τελευταίοι διζπουν πράξεισ 
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ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ των ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ 
που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε 
ςυνάφεια µε αυτζσ. 

(2) Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ του Αναδόχου επεκτείνονται και ςτθν τιρθςθ του δικαίου τθσ 
διεκνοφσ ευκφνθσ για τισ περιπτϊςεισ που τυχόν ζχουν εφαρµογι και τθσ οποίασ ο 
µθχανιςµόσ κινείται αυτόµατα και απειλοφνται κυρϊςεισ τόςο κατά του υπαίτιου 
Αναδόχου όςο και κατά του κράτουσ τθσ υπθκοότθτάσ του ι τθσ ζδρασ του. 

(3) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αναλαµβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει αµζςωσ ςτθν Υπθρεςία 
το περιεχόµενο όλων των δικογράφων ι άλλων δθµοςίων ι ιδιωτικϊν εγγράφων, που του 
κοινοποιοφνται και αναφζρονται ςτθν εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων. Θ 
υποχρζωςι του αυτι καλφπτει και ζγγραφα που εκδόκθκαν από αρχζσ τθσ αλλοδαπισ. 

(4) Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των Νόµων, των Αςτυνοµικϊν και λοιπϊν 
διατάξεων, υποχρεοφται ειδικότερα να ανακοινϊνει χωρίσ αµζλεια ςτθ ∆ιευκφνουςα 
Υπθρεςία τισ ςχετικζσ διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν ςχετικά µε 
υποδεικνυόµενα µζτρα ελζγχου και αςφαλείασ κτλ., που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται 
ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφµβαςθσ. 

(5) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ µε µζριµνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, κάκε άδειασ 
που προβλζπεται από τουσ ανωτζρω Νόµουσ, ∆ιατάγµατα κτλ., που απαιτείται για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν του. 

1.14. Ευκφνθ µελϊν κοινοπραξίασ 

Θ ευκφνθ µελϊν Κοινοπραξίασ διζπεται από τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 140 του Ν.4412/16.  

1.15. Εγκεκριµζνοι υπεργολάβοι 

Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 165 του Ν.4412/16. 

1.16. Εκχϊρθςθ δικαιωµάτων – υποκατάςταςθ 

Θ εκχϊρθςθ του ζργου ι/και των δικαιωµάτων που απορρζουν από τθ Σφµβαςθ διζπεται 
από τισ διατάξεισ του Άρκρου 164 του Ν.4412/16. 

1.17. τοιχεία πεδίου του ζργου 

1.17.1. Γνϊςθ ςυνκθκϊν καταςκευισ 

(1) Θ ςυµµετοχι ςτθ δθµοπραςία µε τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αµάχθτο τεκµιριο, 
ότι οι διαγωνιηόµενοι ζχουν επιςκεφκεί και ελζγξει τθν φφςθ και τθν τοποκεςία του 
ζργου, ζχουν πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ αυτοφ και 
ζχουν ςυµπεριλάβει ςτθν οικονοµικι προςφορά τουσ οτιδιποτε ςχετικό µε τθ φφςθ του 
γθπζδου των εγκαταςτάςεων κυρίωσ ςε ότι αφορά: 
- τθν περιοχι του ζργου, 
- τισ κάκε φφςθσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, 
- κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ προϊόντων εκςκαφισ, 
- τισ µεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, 
- τθ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, νεροφ, θλεκτρικοφ 

ρεφµατοσ και οδϊν προςπζλαςθσ, 
- τισ ςυνικωσ επικρατοφςεσ µετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, 
- τθ διακφµανςθ τθσ ςτάκµθσ των υδάτων των ποταµϊν, χειµάρρων, παλίρροιασ ι 

παρόµοιεσ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο των ζργων, 
- τθ διαµόρφωςθ του εδάφουσ (υψοµετρικά, κτλ.) και τθν κατάςταςθ των εδαφικϊν 

ςυνκθκϊν, τισ ιδιοµορφίεσ και τθ φφςθ του εδάφουσ ςτο διατικζµενο για τθν 
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καταςκευι των ζργων γιπεδο, 
- το είδοσ, τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των κατάλλθλων εκµεταλλεφςιµων υλικϊν, 

που βρίςκονται ςτθν περιοχι, 
- το είδοσ και τα µζςα (µθχανιµατα, υλικά και υπθρεςίεσ), τα οποία κα απαιτθκοφν 

πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, 
- τουσ τρόπουσ προςπζλαςθσ και τα προβλιµατα κυκλοφορίασ, 
- τισ δυςχζρειεσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τυχόν εργαςίεσ που κα 

εκτελοφνται ταυτόχρονα ςτθν περιοχι του ζργου από τον ΚτΕ ι από άλλουσ 
εργολιπτεσ, 

- τισ δυςχζρειεσ που κα προκφψουν από τισ λειτουργοφςεσ εγκαταςτάςεισ του ΚτΕ και 
των οποίων θ λειτουργία δεν πρζπει να διακόπτεται ι να παρενοχλείται και τζλοσ, 

- άλλα κζµατα, τα οποία µπορεί κακ' οιονδιποτε τρόπο να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, 
τθν πρόοδο, ι το κόςτοσ αυτϊν ςε ςυνδυαςµό µε τουσ όρουσ τθσ Σφµβαςθσ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει µελετιςει, µε ςκοπό τθ ςυµµόρφωςι του, το ιςχφον 
κεςµικό πλαίςιο, τθν ΤεΡε και τα ςχζδια δθµοπράτθςθσ, τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ για 
τθν υπόψθ περιοχι και τισ ςυνκικεσ του ζργου, τα τυχόν διατικζµενα ςτοιχεία και 
πλθροφορίεσ από τισ Τοπικζσ Αρχζσ, ∆θµόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςµοφσ, κακϊσ και 
τα λοιπά ςυµβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ που ςυµπεριλαµβάνονται ςτο φάκελο τθσ 
δθµοπραςίασ και αποτελοφν µαηί µε τθ διακιρυξθ τθ βάςθ τθσ προςφοράσ του, κακϊσ και 
ότι αποδζχεται και ανεπιφφλακτα αναλαµβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, 
που απορρζουν από τισ ανωτζρω ςυνκικεσ και όρουσ. 

(3) Τονίηεται ότι τα ςτοιχεία ςχετικά µε τισ υφιςτάµενεσ ςυνκικεσ, όπωσ π.χ., ποιότθτα 
υπεδάφουσ, αποτελζςµατα κάκε φφςθσ ερευνϊν, ςτοιχεία κάκε φφςθσ παρατθριςεων 
κτλ., που ζγιναν ι γίνονται από τθν Υπθρεςία ι από άλλουσ, τίκενται ςτθ διάκεςθ των 
διαγωνιηόµενων για ενθµζρωςι τουσ και µόνο. Τα ςτοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν 
δεςµεφουν ςυµβατικά τθν Υπθρεςία, αλλά µποροφν να χρθςιµεφςουν ωσ βοικθµα για τθ 
ςφνταξθ των προςφορϊν. Αφινεται πάντωσ ςτθν κρίςθ των διαγωνιηοµζνων να 
αξιολογιςουν τα ςτοιχεία αυτά ι και να προβοφν µε δικι τουσ ευκφνθ, φροντίδα και 
δαπάνθ ςε οποιεςδιποτε ςυµπλθρωµατικζσ ζρευνεσ ι παρατθριςεισ για επαλικευςθ, 
επζκταςθ ι/και ακριβζςτερο κακοριςµό των ςτοιχείων που τουσ διατζκθκαν. Ο Ανάδοχοσ 
µε τθν προςφορά του κεωρείται ότι ζχει πλιρωσ ενθµερωκεί για τισ επιτόπιεσ ςυνκικεσ 
ςφµφωνα µε το παρόν Άρκρο. 

(4) Ραράλειψθ του Αναδόχου προσ ενθµζρωςι του µε κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά 
ςτουσ όρουσ τθσ ςφµβαςθσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ 
ςυµµόρφωςι του προσ τισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ και δεν προκφπτει για τον 
Ανάδοχο κανζνα δικαίωµα οικονοµικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και παράταςθσ προκεςµίασ εξ 
αιτίασ αυτοφ του λόγου. 

1.17.2. Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςµϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ) 

(1) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι ενδζχεται ςτθν περιοχι του ζργου να 
υφίςτανται εναζριεσ ι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ ΟΚΩ, οι οποίεσ πρζπει να µετατοπιςτοφν 
από τουσ κυρίουσ των. 

(2) Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ουδεµία οικονοµικι ι τεχνικι ανάµιξθ κα ζχει ο Ανάδοχοσ, 
υποχρεοφται όµωσ να διευκολφνει χωρίσ προφάςεισ τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω εργαςιϊν, 
χωρίσ να δικαιοφται εξ’ αιτίασ αυτοφ του λόγου ιδιαίτερθ αποηθµίωςθ λόγω κακυςτζρθςθσ 
ι δυςχερειϊν που τυχόν παρουςιάηονται ςτισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από αυτόν, παρά 
µόνον τθσ από τον Νόµο παράταςθσ προκεςµίασ εκτζλεςθσ του ζργου. 

(3) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζρευνα που κα διεξάγει ςτα γραφεία των αρµοδίων 
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ΟΚΩ, να αναηθτιςει ςτοιχεία για τουσ υφιςτάµενουσ, ςτθν περιοχι των ζργων, αγωγοφσ 
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ κτλ., οι οποίοι εµπλζκονται µε το ζργο. Θ επαλικευςθ και 
ςυµπλιρωςθ των ςτοιχείων αυτϊν αποτελεί ευκφνθ του Αναδόχου. Αµζςωσ µετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ υποχρεοφται ςτθ λιψθ οδθγιϊν και πλθροφοριϊν από τουσ 
αρµόδιουσ φορείσ (ΟΤΕ, ∆ΕΘ, ∆ΕΥΑ, Φυςικό Αζριο κτλ.) για τυχόν αγωγοφσ ι καλϊδια ςτισ 
κζςεισ των ζργων, κακϊσ και ςτθν αποκάλυψθ και ακριβι προςδιοριςµό τοφτων πριν από 
τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ, όπωσ και ςτθ µετζπειτα προςταςία των προσ 
αποφυγι ηθµιϊν, θ αποκατάςταςθ ι θ αποηθµίωςθ των οποίων κα βαρφνει αποκλειςτικά 
τον Ανάδοχο. 

1.18. Επάρκεια ςυµφωνθµζνου εργολαβικοφ ανταλλάγµατοσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται, µε τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ, ότι το ςυµφωνθµζνο 
εργολαβικό αντάλλαγµα επαρκεί για τθν κάλυψθ των κάκε φφςθσ υποχρεϊςεϊν του που 
απορρζουν από τθ ςφµβαςθ. 

(2) Οι διαγωνιηόµενοι κα πρζπει, κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ τουσ, να ζχουν 
ςυνεκτιµιςει µε επάρκεια τουσ επιχειρθµατικοφσ κινδφνουσ και όλεσ τισ ςυνκικεσ που κα 
επθρεάςουν τθ διαµόρφωςθ τθσ Ρροςφοράσ τουσ, κακϊσ και τουσ χρόνουσ που 
απαιτοφνται: 

i για τισ διατυπϊςεισ εκτελωνιςµοφ υλικϊν, εφοδίων και µθχανθµάτων, που τυχόν κα 
ειςάγουν από το εξωτερικό. 

ii. για τισ εγκρίςεισ µελετϊν κτλ. κακϊσ και τισ διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ ζκδοςθσ 
των κάκε φφςθσ αδειϊν. 

ΑΡΘΡΟ 2. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΣΗ (ΚΣΕ) 

2.1. Εξαςφάλιςθ χϊρων 

(1) Ο ΚτΕ υποχρεοφται, µε τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου, να του παραδϊςει τα απαραίτθτα 
για τθν εκτζλεςθ των ζργων γιπεδα, ελεφκερα από κάκε δζςµευςθ, όπωσ αυτά ορίηονται 
ςε ςχετικό ςχζδιο δθµοπράτθςθσ. 

Επιςθµαίνεται ότι ςτθν περιοχι καταςκευισ των ζργων που υπάρχουν εγκαταςτάςεισ που 
πρζπει να ςυνεχίςουν να λειτουργοφν απρόςκοπτα κα πρζπει για τα διάφορα δίκτυα, που 
διζρχονται αυτϊν, να γίνει ο ακριβισ εντοπιςµόσ τουσ. Αυτό αποτελεί ευκφνθ του 
Αναδόχου. Οι ςχετικζσ εργαςίεσ µεταςκευισ και µετατόπιςθσ υφιςταµζνων δικτφων και 
εγκαταςτάςεων γίνονται χωρίσ πρόςκετθ αποηθµίωςθ και δεν αποτελοφν λόγο 
παράταςθσ. 

(2) Ο ΚτΕ ουδεµία υποχρζωςθ αναλαµβάνει για να απαλλοτριϊςει ι και παραχωριςει χϊρουσ 
για ίδρυςθ λατοµείων, για δανειολθψία, για απόκεςθ, για εγκαταςτάςεισ εργοταξίων ςε 
άλλθ κζςθ πζρα από αυτι του ςχετικοφ ςχεδίου κτλ. Οι χϊροι αυτοί κα πρζπει να 
εξευρεκοφν και ενοικιαςτοφν ι/και αγοραςκοφν από τον Ανάδοχο µε αποκλειςτικι του 
µζριµνα και δαπάνθ. 

2.2. Προςωπικό του ΚτΕ 

Ο ΚτΕ είναι υπεφκυνοσ να διαςφαλίςει ότι το προςωπικό του, οι ςυνεργάτεσ του, οι τυχόν 
Σφµβουλοί του και οι τυχόν λοιποί εργολιπτεσ που εργάηονται για λογαριαςµό του ςτο 
εργοτάξιο: 

(1) Συνεργάηονται µε τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του. 
(2) Συµπεριφζρονται κατά τρόπο που προςικει µε τα όςα απαιτοφνται από τον Ανάδοχο ςτα 
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πλαίςια των όςων αναφζρονται ςτθ παροφςα ΣΥ. 

2.3. Αξιϊςεισ του ΚτΕ 

(1) Θ ειδοποίθςθ κα κατατίκεται το ςυντοµότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο 
υπζπεςε ςτθν αντίλθψθ του ΚτΕ το γεγονόσ ι οι περιςτάςεισ που ςτοιχειοκετοφν τθν 
αξίωςι του και µζςα ςτισ εκάςτοτε προκεςµίεσ που τυχόν ορίηονται ςτθν παροφςα και 
ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Στθν ειδοποίθςθ κα κακορίηεται 
και θ προκεςµία µζςα ςτθν οποία πρζπει να καταβλθκοφν τα οφειλόµενα. 

(2) Σε περίπτωςθ µθ εµπρόκεςµθσ καταβολισ των οφειλόµενων από τον Ανάδοχο, οι ςχετικζσ 
δαπάνεσ κα επιβαρφνονται µε το νόµιµο τόκο υπερθµερίασ. Σε περίπτωςθ που παρζλκει 
τρίµθνο χωρίσ θ καταβολι να ζχει ςυντελεςτεί, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωµα: 
- να ςυµψθφίςει το ςχετικό ποςό (µε τουσ τόκουσ υπερθµερίασ) µε επόµενθ καταβολι 

προσ τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε 
- να εκπζςει το ςχετικό ποςό (µε τουσ τόκουσ υπερθµερίασ) από τισ οποιαςδιποτε 

φφςθσ εγ γυιςεισ του Αναδόχου που ζχει ςτα χζρια του, είτε 
- να αναηθτιςει το οφειλόµενο ποςό (µε τουσ τόκουσ υπερθµερίασ) µε τισ νόµιµεσ 

διαδικαςίεσ εί ςπραξθσ οφειλισ προσ το ∆θµόςιο. 

Οι τόκοι υπερθµερίασ κα υπολογίηονται από τθν θµεροµθνία κοινοποίθςθσ προσ τον 
Ανάδοχο των οφειλόµενων ποςϊν. 

ΑΡΘΡΟ 3. H ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

3.1. Κακικοντα και δικαιοδοςία τθσ Επίβλεψθσ 

(1) Θ Υπθρεςία διοικεί, παρακολουκεί και επιβλζπει το ζργο και εκπροςωπείται από το 
προςωπικό επίβλεψθσ του ζργου, το οποίο διευκφνει ο Ρροϊςτάµενοσ τθσ ∆ιευκφνουςασ 
Υπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ και οφείλει να επιτρζπει 
ελεφκερα τθν είςοδο ςτουσ επιβλζποντεσ και ςε όλουσ τουσ εντεταλµζνουσ για τθν 
επίβλεψθ του ζργου υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ, όπωσ επίςθσ και ςτουσ Συµβοφλουσ, που 
τυχόν κα χρθςιµοποιιςει θ Υπθρεςία για να τθ ςυνδράµει και ςε όποιον άλλο θ Υπθρεςία 
αποφαςίςει να δϊςει ςχετικι ζγκριςθ. 

(2) Θ Υπθρεςία µζςα ςε δζκα (10) θµζρεσ από τθν θµεροµθνία υπογραφισ τθσ Σφµβαςθσ κα 
κοινοποιιςει µε ζγγραφό τθσ προσ τον Ανάδοχο τον µθχανικό ι τουσ µθχανικοφσ, οι οποίοι 
κα αςκοφν τα κακικοντα των Επιβλεπόντων, ςφµφωνα µε το Άρκρο 136 του Ν.4412/16. 

(3) Το γεγονόσ ότι θ Υπθρεςία επιβλζπει το ζργο δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από 
οποιαδιποτε ευκφνθ που προκφπτει από τισ ςυµβατικζσ του υποχρεϊςεισ και τουσ 
ιςχφοντεσ νόµουσ. 

(4) Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 136 του Ν.4412/16. 

3.2. Οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυµµορφϊνεται προσ τισ προφορικζσ ι ζγγραφεσ 
εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ που δίνονται για τθν κανονικι και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 138 του Ν.4412/16. 

3.3. Αντικατάςταςθ Επιβλζποντα 

Ο ΚτΕ διατθρεί το δικαίωµα τθσ αντικατάςταςθσ του προςωπικοφ τθσ ∆ιευκφνουςασ 
Υπθρεςίασ ι τθσ Ρροϊςταµζνθσ Αρχισ οποτεδιποτε και για οποιοδιποτε αιτία, χωρίσ εκ 
του λόγου τοφτου να κεωρείται ότι προςβάλλεται ζννοµο ςυµφζρον του Αναδόχου ι να 
ςτοιχειοκετείται δικαίωµα ςτον Ανάδοχο να αξιϊςει αποηθµίωςθ ι παράταςθ 
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προκεςµιϊν. 

3.4. Μεταβίβαςθ αρµοδιοτιτων εκ µζρουσ των Επιβλεπόντων 

Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτισ παρ. 3.1(1) και 3.1(3) ανωτζρω. 

AΡΘΡΟ 4. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

4.1. Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

4.1.1. Επαλικευςθ ςτοιχείων που χορθγοφνται 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, µετά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ, αλλά και όλοι οι 
διαγωνιηόµενοι κατά τθ φάςθ του διαγωνιςµοφ εφόςον το κρίνουν αναγκαίο, να 
επαλθκεφςει όλα τα ςτθ διάκεςι τουσ ςτοιχεία από τθν Υπθρεςία και να εκτελζςει και 
τυχόν ςυµπλθρωµατικζσ ζρευνεσ και µελζτεσ, προκειµζνου να οριςτικοποιθκοφν τα 
καταςκευαςτικά ςχζδια των ζργων. 

(2) Θ επαλικευςθ των διατικεµζνων ςτοιχείων µε επί τόπου µετριςεισ υπάγεται ςτθν 
κατθγορία των ειδικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται 
καταβολι αµοιβισ ςτον Ανάδοχο. Σχετικά µε τθν αποτφπωςθ τθσ µορφισ του φυςικοφ 
εδάφουσ ιςχφουν τα αναφερόµενα ςτο Άρκρο 7.2 τθσ παροφςασ. 

4.1.2. Καταςκευι του ζργου 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταςκευάςει το ζργο ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 
134 Ν.4412/16. 

(2) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφµφωνα µε τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και 
ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ και τα ςχζδια τθσ οριςτικισ µελζτθσ µελζτθσ 
εφαρµογισ, που κα υποβάλει και κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν 
πλιρθ ευκφνθ για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν (βλ. και Άρκρο 15.2 τθσ παροφςασ). 

4.1.3. ∆ιευκολφνςεισ προσ τθν Υπθρεςία 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εντόσ τθσ προκεςµίασ που προβλζπεται ςτθν παρ. 8.2.2 τθσ 
παροφςασ και µε δικζσ του δαπάνεσ, να παραχωριςει ςτθν Επίβλεψθ κατάλλθλο χϊρο 
γραφείου µετά χϊρων ςτάκµευςθσ τροχοφόρων, αποδεκτό από τθν Υπθρεςία, για το 
προςωπικό τθσ Επίβλεψθσ, τουσ εκπροςϊπουσ τθσ και τουσ τυχόν Συµβοφλουσ τθσ. Το 
γραφείο αυτό κα καταςκευαςκεί εντόσ του εργοταξίου και παραπλεφρωσ προσ το Γραφείο 
του Αναδόχου και κα διακζτει τισ απαραίτθτεσ τθλεφωνικζσ ςυνδζςεισ. 

4.1.4. Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που απορρζουν από τθ ςυγχρθµατοδότθςθ του ζργου από 
τθν Ε.Ε. 

(1) Στισ ςυµβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςυµπεριλαµβάνεται ακόµα, άνευ ιδιαίτερθσ 
αµοιβισ, και θ άµεςθ και απροφάςιςτθ ςυµµόρφωςθ του Αναδόχου: 
i. Στα πορίςµατα ποιοτικοφ ελζγχου που τυχόν κα διενεργθκεί από ανεξάρτθτο φορζα 

ι Σφµβουλο του ∆θµοςίου, ςτα πλαίςια τιρθςθσ των όρων ςυγχρθµατοδότθςθσ του 
ζργου από τθν Ε.Ε. 

ii. Στισ υποδείξεισ και οδθγίεσ τθσ ∆ιαχειριςτικισ Αρχισ που ςυγχρθµατοδοτεί το ζργο 
και επιβλζπει τθν τιρθςθ τον όρων ςυγχρθµατοδότθςθσ του ζργου από τθν Ε.Ε, και 
ιδίωσ ςε εκείνεσ που αφοροφν ςε δράςεισ και µζτρα δθµοςιότθτασ. 

(2) Σε κατάλλθλα ςθµεία, και ςε εµφανείσ κζςεισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, µε δικά του 
ζξοδα, να τοποκετιςει πινακίδεσ, οι οποίεσ κα ςυµµορφϊνονται µε τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
περί δθµοςιότθτασ των ςυγχρθµατοδοτοφµενων ζργων από τθν ΕΕ. 
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Σφµφωνα µε τον Κανονιςµό (ΕΚ) 1828/2006 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, ο ∆ικαιοφχοσ υποχρεοφται να αναρτά 
διαφθµιςτικι πινακίδα ςτο εργοτάξιο εφόςον: 

 Θ ςυνολικι δθµόςια ςυνειςφορά υπερβαίνει τα 500.000 ευρϊ 
 Θ πράξθ ςυνίςταται ςτθ χρθµατοδότθςθ ζργων υποδοµισ ι καταςκευισ  

Θ πινακίδα περιλαµβάνει: 

 Το ζµβλθµα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφµφωνα µε τα πρότυπα γραφικισ 
παρουςίαςθσ που ορίηονται ςτο Ραράρτθµα Τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςθµατοδότθςθσ 
του Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ. 

 Αναφορά ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Πλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ πρζπει να καταλαµβάνουν τουλάχιςτον το 25% τθσ 
πινακίδασ. Το υπόδειγµα τθσ διαφθµιςτικισ πινακίδασ που αναρτάται ςτο εργοτάξιο 
παρατίκεται ςτο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Οδθγοφ ∆θµοςιότθτασ του Κοινοτικοφ Ρλαιςίου 
Στιριξθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ, θ πινακίδα αντικακίςταται από τθ µόνιµθ 
επεξθγθµατικι πινακίδα. 

4.2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των καταςκευϊν του 
ζργου ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ των παραγράφων 1β, 3,4 5 και 6 του άρκρου 302 του Ν 
4412/2016. Το κείµενο τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι 
ςφµφωνο µε όςα προβλζπονται ςτθ ∆ιακιρυξθ. 

4.3. Νόµιµοσ Εκπρόςωποσ Αναδόχου 

Σφµφωνα και µε όςα ορίηονται ςτα Άρκρα 138, 139 και 140 του Ν 4412/2016, ςχετικά µε 
το προςωπικό του Αναδόχου, ιςχφουν και τα ακόλουκα: 

(1) Το βραδφτερο ςε τριάντα (30) θµερολογιακζσ µζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ 
καταςκευισ του ζργου, κα αναλάβει τα κακικοντά του ο προϊςτάµενοσ του εργοταξιακοφ 
γραφείου για λογαριαςµό του Αναδόχου. Ο προϊςτάµενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου κα 
είναι ∆ιπλωµατοφχοσ Μθχανικόσ Ανϊτατθσ Σχολισ µε δεκαετι εµπειρία ςτθν καταςκευι 
και διοίκθςθ ανάλογου µεγζκουσ και κατθγορίασ ζργων. 

(2) Για τθν ζγκριςθ του ανωτζρω προτεινόµενου προϊςτάµενου του εργοταξιακοφ γραφείου, ο 
Ανάδοχοσ, µαηί µε το οργανόγραµµα τθσ παραγράφου 6.6 τθσ παροφςασ, κα υποβάλει 
ςτθν Υπθρεςία όλεσ τισ πλθροφορίεσ, πιςτοποιθτικά και λοιπά λεπτοµερι ςτοιχεία, που κα 
αφοροφν ςτα προςόντα και ςτθν εµπειρία του. Θ Υπθρεςία µπορεί, κατά τθν απόλυτθ 
κρίςθ τθσ, να µθν δϊςει τθν ζγκριςι τθσ για τον προτεινόµενο, ςε περίπτωςθ κατά τθν 
οποία κεωριςει ότι αυτόσ δεν ζχει τα απαραίτθτα προςόντα και πείρα ι δεν είναι 
κατάλλθλοσ για τθν ανωτζρω κζςθ. Ο προϊςτάµενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου οφείλει 
να οµιλεί, διαβάηει και γράφει άριςτα τθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα 
υπάρχει µόνιµα ειδικόσ τεχνικόσ διερµθνζασ. 

(3) Ο προϊςτάµενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου κα είναι αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για το 
υπόψθ ζργο και θ απουςία του από το εργοτάξιο κα είναι αιτιολογθµζνθ και κα οφείλεται 
µόνο ςε λόγουσ που ζχουν να κάνουν µε εκτόσ εργοταξίου απαςχόλθςθ που αφορά ςτο 
υπόψθ ζργο. Πταν ο προϊςτάµενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου απουςιάηει, ωσ ανωτζρω, 
κα υπάρχει ςτο εργοτάξιο ο αναπλθρωτισ του που κα ζχει εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. 

(4) Ο προϊςτάµενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου κα είναι πλιρωσ εξουςιοδοτθµζνοσ µε 
ςυµβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο να εκπροςωπεί τον Ανάδοχο ςε όλα τα κζµατα του 
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εργοταξίου, περιλαµβανοµζνθσ τθσ παραλαβισ των εντολϊν, ειδοποιιςεων, οδθγιϊν ι 
παρατθριςεων τθσ Υπθρεςίασ επί τόπου του ζργου και τθσ υπογραφισ κάκε εγγράφου και 
ςτοιχείου που θ υπογραφι του προβλζπεται επί τόπου του ζργου (παραλαβζσ, 
επιµετριςεισ, θµερολόγια κτλ). 

(5) Ο προϊςτάµενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου είναι αρµόδιοσ για τθν ζγκαιρθ, ζντεχνθ, 
άρτια και αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν και για τθ λιψθ και εφαρµογι των 
απαιτοφµενων µζτρων προςταςίασ και αςφάλειασ των εργαηοµζνων ςτο ζργο, κακϊσ και 
κάκε τρίτου. Γι’ αυτό ο προϊςτάµενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου πρζπει να υποβάλει 
ςτθν Υπθρεςία υπεφκυνθ διλωςθ, µε τθν οποία να αποδζχεται το διοριςµό του και τισ 
ευκφνεσ του. Οµοίωσ και ο αναπλθρωτισ του. 

(6) Θ Υπθρεςία δφναται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να ανακαλζςει ζγγραφα τθν ζγκριςι τθσ 
για τον οριςµό του προϊςτάµενου του εργοταξιακοφ γραφείου ι του αναπλθρωτι του, 
οπότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τουσ αποµακρφνει και να τουσ αντικαταςτιςει µε 
άλλουσ, των οποίων ο διοριςµόσ κα υπόκειται ςτθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

(7) θτά κακορίηεται ότι ο διοριςµόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καµία 
περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε 
Ανάδοχοσ παραµζνει πάντοτε αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν 
Υπθρεςία. 

4.4. υνεργαςία µε τον Κφριο του Ζργου, το προςωπικό τθσ Επίβλεψθσ και µε τρίτουσ 

(1) Γενικά ιςχφουν τα οριηόµενα ςτισ παραγράφουσ 12 ωσ 15 του Άρκρου 138 του Ν 4412/2016. 
(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διευκολφνει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν από τθν Υπθρεςία, ι από 

άλλουσ εργολιπτεσ που χρθςιµοποιοφνται από τον Κφριο του Ζργου ςε εργαςίεσ 
παράπλευρων χϊρων, που δεν περιλαµβάνονται ςτθ ςφµβαςθ του, ενϊ πρζπει να 
ςυνεργαςτεί, κατά το δυνατόν, µε τουσ τυχόν αναδόχουσ των ζργων για τθν τάχιςτθ 
αποτφπωςθ και παραλαβι τθσ παροφςασ κατάςταςθσ των ζργων ωσ ζχουν. 

(3) Ενδεικτικά, αναφζρονται ωσ µζτρα διευκόλυνςθσ, θ εξαςφάλιςθ διελεφςεων (οχθµάτων / 
µθχανθµάτων / προςωπικοφ / υλικϊν) άλλων εργολθπτϊν, θ ρφκµιςθ τθσ ςειράσ των 
εργαςιϊν του ϊςτε να ςυντονίηονται µε τισ εργαςίεσ από τθν παρουςία άλλων 
εργολθπτϊν ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ι/και από τθν εγκατάςταςθ 
εξοπλιςµοφ του ΚτΕ ι άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να ςυµπεριφζρεται και µε τα 
ςυνεργεία ι τουσ εργολιπτεσ των Εταιρειϊν και Οργανιςµϊν Κοινισ Ωφζλειασ, που τυχόν 
κα εργάηονται ςτα εργοτάξια ι τισ παρυφζσ του ζργου. 

(4) Κάκε διαφωνία ι κάκε διαφορά µεταξφ του Αναδόχου και άλλων εργολθπτϊν, που 
χρθςιµοποιοφνται από τον Κφριο του Ζργου ςε εργαςίεσ παραπλεφρων χϊρων κα 
διευκετθκεί κατ’ αρχιν µε τθν µεςολάβθςθ τθσ ∆ιευκφνουςασ Υπθρεςίασ, µε ςκοπό τθν 
απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυµµορφωκεί µε τθν 
απόφαςθ τθσ ∆ιευκφνουςασ Υπθρεςίασ και ςε περίπτωςθ που διαφωνεί µπορεί να 
αςκιςει κάκε νόµιµο δικαίωµά του, χωρίσ θ άςκθςθ αυτι να αναςτείλει τθν εκτζλεςθ του 
ζργου. 

4.5. Άδειεσ και Εγκρίςεισ 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ι εξαςφάλιςθ, µε µζριµνα, ευκφνθ και δαπάνεσ 
του, των κάκε είδουσ αδειϊν ι υποχρεωτικϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων που προβλζπονται 
από τθ νοµοκεςία ι αλλοφ και που είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ των 
κάκε είδουσ εργαςιϊν. Ρροσ τοφτο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει το ςχετικό αίτθµά 
του ςτθν, κατά περίπτωςθ, αρµόδια Υπθρεςία του ΚτΕ ι αλλοφ. Ραράλλθλα οφείλει να 
κοινοποιεί το αίτθµά του (µε αντίγραφα όλων των ςυναφϊν δικαιολογθτικϊν) ςτθν 
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Επίβλεψθ. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ αδειϊν ι υποχρεϊςεων 
χρθµατοοικονοµικισ φφςθσ. 

(2) Ο ΚτΕ ουδεµία υποχρζωςθ αναλαµβάνει για να παράςχει ςτον Ανάδοχο τισ απαιτοφµενεσ 
διοικθτικζσ άδειεσ για τθ διενζργεια των πράξεων εκπλιρωςθσ των ςυµβατικϊν του 
υποχρεϊςεων. 

(3) Πςον αφορά άδειεσ που µποροφν να εκδοκοφν κατά διακριτικι ευχζρεια τθσ αρµόδιασ 
διοικθτικισ αρχισ, ο Ανάδοχοσ εξακολουκεί να φζρει αποκλειςτικά τον κίνδυνο µθ 
ζκδοςισ τουσ. Κατ' εξαίρεςθ, ο ΚτΕ αναλαµβάνει τθν υποχρζωςθ να τον ςυνδράµει, 
εφόςον ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
i. Ο νόµοσ καταλείπει ςτον ΚτΕ τθ διακριτικι ευχζρεια να παράςχει τθ ςυνδροµι αυτι ι 

όχι. 
ii. Θ παροχι τθσ ςυνδροµισ αυτισ δεν κα ςυνιςτοφςε κακι χριςθ τθσ διακριτικισ του 

ευχζρειασ ι κατάχρθςθ εξουςίασ. 
(4) Σχετικά µε τθν αδειοδότθςθ για αδρανι υλικά, λατοµεία, δανειοκαλάµουσ και χϊρουσ 

απόκεςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόµενα ςτο Άρκρο 5.3 τθσ παροφςασ. 
(5) Για τθ κζςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυµάτων ςε λειτουργία απαιτείται θ ζκδοςθ 

αδειϊν λειτουργίασ από ςχετικζσ Υπθρεςίεσ, όπωσ ενδεικτικά θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, 
το Υπουργείο Βιοµθχανίασ, θ ∆ΕΘ κτλ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυντάξει ζγκαιρα όλα τα 
απαραίτθτα ςχζδια και µελζτεσ και να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, ϊςτε να 
µθν προκφψει καµία κακυςτζρθςθ για τθν ζναρξθ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. 

(6) Σε περίπτωςθ, που µε τθν παροφςα εργολαβία προβλζπεται επζκταςθ υφιςτάµενθσ 
Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυµάτων, ο ΚτΕ αναλαµβάνει να παράςχει ςτον Ανάδοχο 
κατόπιν ςχετικοφ αιτιµατόσ του, όλεσ τισ απαιτοφµενεσ αδειοδοτιςεισ τθσ υφιςτάµενθσ 
Εγκατάςταςθσ, ϊςτε να εκδοκοφν ζγκαιρα οι άδειεσ λειτουργίασ για το ςφνολο τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

(7) Ο ΚτΕ αναλαµβάνει να προβεί ςτισ όποιεσ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν ζκδοςθ των αδειϊν 
διάκεςθσ των παραπροϊόντων επεξεργαςίασ (εςχαρίςµατα, άµµοσ, ιλφσ κτλ.), πριν τθν 
περάτωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνδράµει τον 
ΚτΕ παρζχοντασ τισ απαραίτθτα ςχζδια και πλθροφορίεσ (ποςότθτα και χαρακτθριςτικά 
των παραπροϊόντων επεξεργαςίασ κτλ.). 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

5.1. ∆ραςτθριότθτεσ Αναδόχου ςτο εργοτάξιο 

5.1.1. Ρροςωρινζσ εγκαταςτάςεισ 

(1) Πλεσ οι απαιτοφµενεσ προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ (υπόςτεγα αποκικευςθσ, κάλαµοι 
διαµονισ, εργαςτιρια, γραφεία κτλ.), για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ, κα 
ανεγερκοφν µε µζριµνα, δαπάνθ και ευκφνθ του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, να 
προβεί ζγκαιρα ςτθν κατάλθψθ και διευκζτθςθ των εργοταξιακϊν χϊρων, ειδοποιϊντασ 
γι' αυτό τθν Υπθρεςία, θ οποία κα εκδϊςει και ςχετικι ζγκριςθ. 

(2) Αν οι ςυνκικεσ του ζργου ι ο κίνδυνοσ ηθµιϊν ς' αυτό, δεν επιτρζπουν, κατά τθν απόλυτθ 
κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, τθν απόκεςθ υλικϊν ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ, τότε κα 
αποτίκενται µόνον τα υλικά εργαςίασ µιασ θµζρασ, χωρίσ να προκφπτει δικαίωµα του 
Αναδόχου για αποηθµίωςθ, λόγω πρόςκετων ι πλάγιων µεταφορϊν, φορτοεκφορτϊςεων 
κτλ., γιατί κεωρείται ότι όλεσ αυτζσ περιλαµβάνονται ςτισ τιµζσ τθσ προςφοράσ του. 

(3) Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καµίασ αποηθµίωςθσ ι παράταςθσ προκεςµίασ περάτωςθσ του 
ζργου λόγω τυχόν ανεπάρκειασ των χϊρων εργοταξίων ι από οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι 
αιτία, διότι, κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, δθλϊνεται ςαφϊσ ότι ο Ανάδοχοσ 
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ζλαβε γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν. 
(4) Ο Ανάδοχοσ, µε δικι του µζριµνα και δαπάνθ, κα διαρρυκµίςει κατάλλθλα τον (τουσ) 

εργοταξιακό (ουσ) χϊρο (ουσ), που κα περιλαµβάνει (ουν) όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ που 
απαιτοφνται για τθν καταςκευι του ζργου, όπωσ επίςθσ και τισ προςπελάςεισ προσ τουσ 
χϊρουσ αυτοφσ, χωρίσ να εµποδίηει τθ λειτουργία λοιπϊν εγκαταςτάςεων του ΚτΕ κατά 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Πλεσ οι ωσ άνω εγκαταςτάςεισ κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των 
ςυµβατικϊν τευχϊν και τισ τυχόν κατά περίπτωςθ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. 

(5) Πλοι οι χϊροι υγιεινισ κα ςχεδιαςτοφν και καταςκευαςτοφν ςφµφωνα µε τισ οδθγίεσ τθσ 
Υπθρεςίασ. Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ (υδραυλικζσ, θλεκτρολογικζσ, λοιπζσ) κα ςχεδιαςτοφν, 
κα καταςκευαςκοφν και κα λειτουργοφν ςφµφωνα µε τισ κείµενεσ διατάξεισ που διζπουν 
τισ υπόψθ εγκαταςτάςεισ και ςφµφωνα µε τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

(6) Τα ζξοδα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων είτε 
πρόκειται για χϊρουσ του Αναδόχου είτε πρόκειται για χϊρουσ τθσ αποκλειςτικισ χριςθσ 
τθσ Υπθρεςίασ, βαρφνουν τον Ανάδοχο, ο οποίοσ και είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και 
ςυντιρθςι τουσ ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ δθµόςιασ τάξθσ, αςφάλειασ και  
υγιεινισ. 

5.1.2. Κακαριςµόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται µε δαπάνθ του και πριν από τθν παράδοςθ προσ χριςθ κάκε 
τµιµατοσ ζργου, κακϊσ και µετά τθν περάτωςθ ολόκλθρου του ζργου, να αφαιρζςει και 
αποµακρφνει από τουσ περί το επίµαχο τµιµα του ζργου χϊρουσ και γενικά από τα 
εργοτάξια, κάκε προςωρινι καταςκευι ι εγκατάςταςθ που απαιτικθκε, τα απορρίµµατα, 
εργαλεία και ικριϊµατα, µθχανιµατα, πλεονάηοντα υλικά χριςιµα ι άχρθςτα, προςωρινζσ 
εγκαταςτάςεισ µθχανθµάτων κτλ., να άρει κάκε βοθκθτικό ζργο κτλ., το οποίο κα 
υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία ωσ άχρθςτο ι επιηιµιο για τθ µετζπειτα λειτουργία του 
ζργου ι τµιµατοσ αυτοφ, να ιςοπεδϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ αυτά είχαν αποτεκεί 
ι εγκαταςτακεί και να παραδϊςει τελείωσ κακαρζσ/οφσ τόςο τισ καταςκευζσ όςο και τουσ 
χϊρουσ γφρω από το εργοτάξιο και γενικά να µεριµνιςει για οτιδιποτε άλλο ςχετικό 
απαιτείται για τθν παράδοςθ του ζργου ϊςτε να λειτουργιςει εφρυκµα, κατά τουσ όρουσ 
τθσ ςφµβαςθσ. 

(2) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει, από τθ ςτιγµι που εξζλιπε ο λόγοσ, κατά 
τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, και ςτθν άρςθ (κακαίρεςθ, αποκόµιςθ κτλ.) κάκε προςτατευτικισ 
καταςκευισ που καταςκευάςτθκε για τθν εκτζλεςθ του ζργου (εργαςιϊν και παραγωγισ 
υλικϊν) και που επιβλικθκε από οποιοδιποτε λόγο, για τθν αποφυγι κάκε φφςθσ ηθµιϊν, 
φκορϊν, ατυχθµάτων κτλ. ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδοµζσ, δζνδρα, αγροφσ, καλλιεργιςιµεσ 
εκτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και κάκε φφςθσ ζργα, κακϊσ και αποµάκρυνςθ των  
εργοταξίων. 

(3) Εάν µζςα ςε δζκα (10) θµζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόµνθςθ εκ µζρουσ τθσ ∆ιευκφνουςασ 
Υπθρεςίασ δεν προβεί ο Ανάδοχοσ ςτθν ζναρξθ και, µζςα ςε εφλογθ προκεςµία, περάτωςθ 
των ανωτζρω εργαςιϊν, αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ του Αναδόχου και εκπίπτει θ δαπάνθ 
που ζγινε από τθν πρϊτθ επόµενθ πλθρωµι ι τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ι κατά 
οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςφµφωνα µε τισ κείµενεσ διατάξεισ, πζρα από τθ µθ ζκδοςθ 
βεβαίωςθσ εµπρόκεςµθσ εκτζλεςθσ του ζργου ι τµιµατοσ αυτοφ εξ αιτίασ αυτοφ του 
λόγου. 

5.2. Προςβαςιµότθτα ςτο εργοτάξιο Εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν καταςκευι 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, µε δικι του ευκφνθ, µζριµνα και δαπάνθ, να εξαςφαλίςει τα 
δικαιϊµατα για προςωρινζσ ι/και ειδικζσ προςβάςεισ ςτα εργοτάξια, για εκτάςεισ, 
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εγκαταςτάςεισ, και κάκε φφςθσ υποδοµζσ είτε ςτα εργοτάξια είτε εκτόσ αυτϊν, είτε να 
µιςκϊςει ι/και να καταςκευάςει τισ υπόψθ υποδοµζσ, εφόςον απαιτείται, για τθν 
εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων. Οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςε 
αδειοδοτιςεισ, αγορζσ, ενοικιάςεισ, υλικά, µθχανιµατα, εξοπλιςµό και εργατικό δυναµικό 
απαιτθκοφν για τον ανωτζρω ςκοπό κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και κα είναι 
ανοιγµζνεσ ςτισ τιµζσ τθσ προςφοράσ του. 

(2) Ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωµα να χρθςιµοποιεί υφιςτάµενεσ οδοφσ για τθν προςπζλαςθ, µε 
τθ ρθτι υποχρζωςθ ότι τα µθχανιµατα και τα λοιπά µεταφορικά µζςα που κα κινοφνται 
ςε δθµόςιεσ οδοφσ δεν κα υπερβαίνουν τα ανϊτατα όρια διαςτάςεων και βαρϊν που 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, για να αποφεφγονται εµπόδια ςτθν οµαλι 
κυκλοφορία και κίνδυνοι ατυχθµάτων και βλάβεσ ςτισ οδοφσ. Οποιεςδιποτε άλλεσ 
πρόςκετεσ προςπελάςεισ χρειαςκοφν για το Ζργο, κα καταςκευαςκοφν και κα 
ςυντθρθκοφν µε ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 

(3) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα κατάλλθλα µζτρα για να προλάβει κάκε βλάβθ ςε 
γζφυρεσ, λοιπά τεχνικά ζργα και δρόµουσ κάκε φφςθσ, που εξυπθρετοφν τθν περιοχι, από 
τθ χριςθ τουσ ωσ οδϊν µεταφοράσ για τισ ανάγκεσ του. Ειδικότερα κα πρζπει να λαµβάνει 
υπόψθ περιοριςµοφσ ςτα κυκλοφοροφντα φορτία, όταν επιλζγει τισ οδοφσ µεταφοράσ και 
τα µεταφορικά µζςα, µε ςκοπό να αποφφγει κάκε ηθµιά ι αςυνικθ φκορά των υπόψθ 
υποδοµϊν, ακόµα και χωµατόδροµων. 

(4) Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για να λάβει, µε µζριµνα και δαπάνθ του, κάκε αναγκαίο 
µζτρο προφφλαξθσ ι ενίςχυςθσ οδικϊν τµθµάτων, γεφυρϊν, λοιπϊν τεχνικϊν ζργων ι 
χωµατόδροµων, ανεξάρτθτα αν αυτό το µζτρο προδιαγράφεται ειδικά ι όχι ςτα επιµζρουσ 
ςυµβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ που προκλθκοφν αςυνικεισ φκορζσ ι βλάβεσ ςτο οδικό 
δίκτυο, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε αποκατάςταςι τουσ. 

(5) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει µόνιµθ, ςυνεχι και ελεφκερθ προςπζλαςθ προσ 
και από τισ κζςεισ καταςκευισ του ζργου κατά τθ διάρκεια των καταςκευαςτικϊν 
περιόδων (εκχιονιςµόσ, αποκατάςταςθ καταπτϊςεων, διαβρϊςεων κτλ). Οποιεςδιποτε 
δαπάνεσ ςε µθχανιµατα, εξοπλιςµό και εργατικό δυναµικό απαιτθκοφν για τον ανωτζρω 
ςκοπό κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και κα είναι ανοιγµζνεσ ςτισ τιµζσ τθσ 
προςφοράσ του. 

(6) Οι τυχόν απαιτοφµενεσ εργαςίεσ καταςκευισ εκτροπϊν ι παρακάµψεων τθσ κυκλοφορίασ 
κακϊσ και οι εργαςίεσ ςιµανςθσ και εξοπλιςµοφ αυτϊν για τθν καταςκευι του ζργου, ςε 
κάκε φάςθ εκτζλεςθσ αυτοφ, κα γίνονται µε βάςθ µελζτθ, ςφµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα και τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ κατά τθ ςτιγµι τθσ εκπόνθςθσ τθσ 
µελζτθσ. Θ ςχετικι µελζτθ κα ςυντάςςεται από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αµοιβι και κα 
εγκρίνεται από τθν Υπθρεςία. Οι κάκε είδουσ απαιτοφµενεσ, εργαςίεσ εξαςφάλιςθσ τθσ 
κυκλοφορίασ δεν πλθρϊνονται ιδιαίτερα, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτα ςυµβατικά 
τεφ χθ. 

(7) Για τισ κυκλοφοριακζσ ρυκµίςεισ απαγορεφεται θ χριςθ υποβακµιςµζνων υλικϊν, όπωσ, 
πχ. Σιδερζνια βαρζλια, κορδζλεσ, πρόχειρεσ πινακίδεσ, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτεσ, 
ςκαλωςιζσ, κτλ, επιτρεπόµενων τοφτων µόνο για εντελϊσ προςωρινισ και ελαχίςτθσ 
χρονικισ διάρκειασ επείγουςεσ τοπικζσ ρυκµίςεισ. 

(8) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει ςτθν άµεςθ επικάλυψθ µε αςφαλτόµιγµα των τοµϊν 
του οδοςτρϊµατοσ που γίνονται από αυτόν ςε οποιεςδιποτε υπάρχουςεσ 
αςφαλτοςτρωµζνεσ οδοφσ µε ςυνεχιηόµενθ κυκλοφορία, για τθν αποφυγι ατυχθµάτων 
και τον περιοριςµό, ςτα ελάχιςτα δυνατά χρονικά όρια, των δυςκολιϊν οι οποίεσ 
προκαλοφνται ςτθν κυκλοφορία, λόγω τθσ εκτζλεςθσ των ζργων. Ανάλογεσ απαιτιςεισ 
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ιςχφουν για άµεςθ κάλυψθ τοµϊν ςε µθ αςφαλτοςτρωµζνεσ οδοφσ που εξυπθρετοφν τθν  
κυκλοφορία. 

(9) Ουδεµία εργαςία εκςκαφϊν γενικά ι αχριςτευςθ οδοφ ι τµιµατοσ διατοµισ οδοφ, ι 
ερείςµατοσ, ι πεηοδροµίου ι άλλθσ πρόςβαςθσ επιτρζπεται, πριν εγκρικεί αρµοδίωσ και 
ολοκλθρωκεί πλιρωσ θ καταςκευι από τον Ανάδοχο προςωρινισ διάβαςθσ τροχοφόρων ι 
πεηϊν. Σε περίπτωςθ που εκτελοφνται καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ πάνω από οδοφσ, 
πεηοδρόµια και λοιπζσ προςβάςεισ, ςτισ οποίεσ δεν ζχει διακοπεί θ κυκλοφορία κατά τθ 
διάρκεια τθσ καταςκευισ, κα πρζπει να εξαςφαλίηονται χαρακτθριςτικά ελεφκερου χϊρου 
και να υπάρχει προςτατευτικι ςκεπι, θ οποία να αποκλείει τθν περίπτωςθ πτϊςθσ 
εργαλείων, υλικϊν τθσ καταςκευισ κτλ. επί τθσ κυκλοφοροφµενθσ πρόςβαςθσ. Θ 
καταςκευι τθσ ωσ άνω προςτατευτικισ ςκεπισ ανικει ςτθν κατθγορία των εργαςιϊν για 
τισ οποίεσ δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ αµοιβι του Αναδόχου. Κατά ςυνζπεια τθν εργαςία 
αυτι κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να τθν περιλάβει, κατά ανθγµζνο τρόπο, ςτθν προςφορά του. 

(10) Χωρίσ ςτο παραµικρό να µειϊνεται θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν ικανοποίθςθ των όρων 
αυτοφ του Άρκρου, θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωµα να ςυµπλθρϊνει ενζργειεσ του 
Αναδόχου, αν τοφτο απαι-τείται, ςε βάροσ και για λογαριαςµό του. Θ Υπθρεςία µπορεί να 
αςκιςει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχοσ αµελιςει ι αποδειχκεί ανίκανοσ να 
ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ αυτοφ του άρκρου. Ρζραν του καταλογιςµοφ των ςχετικϊν 
δαπανϊν για τθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν / ενεργειϊν από τθν Υπθρεςία, θ µθ 
ικανοποίθςθ των όρων του παρόντοσ άρκρου ςυνιςτά αντιςυµβατικι ςυµπεριφορά του 
Αναδόχου και επιςφρει τθν εφαρµογι ςυµβατικϊν κυρϊςεων, µία από τισ οποίεσ είναι θ 
επιβολι προςτίµου(ων). 

(11) Πλοι οι προαναφερκζντεσ όροι του παρόντοσ Άρκρου ιςχφουν για όλουσ τουσ χϊρουσ / 
περιοχζσ, ςτισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ κα επιτελζςει κάποια δραςτθριότθτα. Τζτοιοι χϊροι / 
περιοχζσ µπορεί να είναι λατοµεία, δανειοκάλαµοι, χϊροι απόκεςθσ, εγκαταςτάςεισ 
προκαταςκευισ τµθµάτων του ζργου κτλ. 

5.3. Αδρανι υλικά, λατοµεία, δανειοκάλαµοι, χϊροι απόκεςθσ 

5.3.1. Γενικά 

(1) Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρου 138 του Ν.4412/16. 
(2) Οι πθγζσ λιψθσ υλικϊν πρζπει να είναι νοµίµωσ λειτουργοφντα λατοµεία ι κατάλλθλα 

υλικά από περίςςεια άλλου καταςκευαςµζνου ζργου, για τα οποία πρζπει να υπάρχει 
άδεια από τθν Υπθρεςία. Για τον ςκοπό αυτό, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει τισ προτάςεισ του, 
λαµβάνοντασ υπόψθ τα προδιαγραφόµενα ςτθ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. Ο 
ΚτΕ δεν ζχει υποχρζωςθ να εξαςφαλίςει για τον Ανάδοχο χϊρουσ λιψθσ υλικϊν. 

(3) Ρριν χρθςιµοποιθκεί οποιαδιποτε πθγι υλικϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει, 
µε δαπάνεσ του, για τθν εξζταςθ του υλικοφ από εγκεκριµζνο εργαςτιριο προσ 
διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτάσ του. 

(4) Σε περίπτωςθ που τα υλικά από τισ πθγζσ που αναφζρονται ανωτζρω δεν επαρκοφν ι 
αποδεικνφονται ακατάλλθλα, τότε ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει να βρει νζεσ πθγζσ υλικϊν, 
που κα εγκρίνει θ Υπθρεςία. 

(5) Σθµειϊνεται εδϊ ςαν διευκρίνιςθ ότι οι τιµζσ προςφοράσ του Αναδόχου περιλαµβάνουν 
κατά ανθγµζνο τρόπο, όλεσ τισ δαπάνεσ που προχποκζτει θ εφαρµογι του παρόντοσ 
άρκρου. 

5.3.2. Χϊροι Απόκεςθσ 

(1) Θ απόκεςθ των περιςςευµάτων κατάλλθλων προϊόντων ορυγµάτων, των τυχόν 
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ακατάλλθλων προϊόντων ορυγµάτων για τθν καταςκευι επιχωµάτων και των άχρθςτων 
προϊόντων κάκε είδουσ, που κα χρθςιµοποιθκοφν για τθν αποκατάςταςθ των χϊρων 
επζµβαςθσ, κα αποµακρφνονται και κα διαςτρϊνονται µε µζριµνα και δαπάνεσ του 
Αναδόχου ςε χϊρουσ, που κα εγκρίνει θ Υπθρεςία. 

(2) Ο Ανάδοχοσ, χωρίσ καµία επί πλζον αποηθµίωςθ, υποχρεοφται, πζρα από τθ µεταφορά ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ και τθ διάςτρωςθ των προϊόντων ςτουσ χϊρουσ απόκεςθσ, να 
εξαςφαλίςει τθ ςτακεροποίθςθ τουσ µε τα απαραίτθτα ζργα υποδοµισ και µε κατάλλθλθ 
ςυµπφκνωςθ, ϊςτε οι επιφάνειεσ που κα προκφψουν να είναι βατζσ ςε οχιµατα και 
αξιοποιιςιµεσ. Ρροκειµζνου να ολοκλθρωκοφν τα «ζργα αποκατάςταςθσ» που 
περιλαµβάνονται ςτουσ εγκεκριµζνουσ όρουσ τθσ περιβαλλοντικισ µελζτθσ, κα πρζπει να 
αποµζνουν µόνον οι παρακάτω εργαςίεσ: 
- Οι επιφανειακζσ ειδικζσ χωµατουργικζσ διαµορφϊςεισ, ςε ςυνδυαςµό µε τυχόν 

προβλεπόµενα τεχνικά ζργα 
- Οι οποιεςδιποτε εκςκαφζσ κεµελίων 
- Θ διάςτρωςθ επιφανειακοφ ςτρϊµατοσ κθποχϊµατοσ και θ φφτευςι του 
- Θ καταςκευι οδοςτρωµάτων (αςφαλτικϊν, από ςκυρόδεµα, αναςφάλτωτων), 

πλακοςτρϊςεων κτλ. 
- Τυχόν άλλεσ ειδικζσ καταςκευζσ που δεν ανικουν ςτισ γενικζσ χωµατουργικζσ 

διαµορφϊςεισ και τα ςχετικά τεχνικά ζργα ςτακεροποίθςθσ αυτϊν 
(3) Οι ανωτζρω δαπάνεσ κεωροφνται ότι περιλαµβάνονται, κατά ανθγµζνο τρόπο, ςτισ τιµζσ 

τθσ προςφοράσ του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτικι θ ανάγκθ αναγνϊριςθσ των 
ειδικϊν ςυνκθκϊν του ζργου από όλουσ τουσ διαγωνιηόµενουσ κατά το ςτάδιο των  
προςφορϊν. 

5.4. Παροχι θλεκτριςµοφ, τθλεφϊνου και νεροφ 

(1) Ο Ανάδοχοσ µε δικι του ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ, κα εξαςφαλίςει τθν 
θλεκτροδότθςθ του εργοταξίου του. Ο Ανάδοχοσ παράλλθλα κα φροντίςει να ζχει ςτο 
εργοτάξιό του τισ κατάλλθλεσ βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ, για προςωρινι παροχι 
θλεκτρικισ ενζργειασ, είτε για τθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ των αναγκαίων εργαςιϊν για 
τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενζργειασ από το εκνικό δίκτυο, είτε για τισ περιπτϊςεισ που το δίκτυο 
υποςτεί βλάβθ ι υπάρξουν διακοπζσ ςτθν παροχι ενζργειασ κατά τθ διάρκεια τθσ 
καταςκευισ των ζργων. Οι βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ κα καλφπτουν τουλάχιςτον τον 
θλεκτροφωτιςµό αςφαλείασ, τα τυχόν ςυςτιµατα αςφάλειασ κακϊσ και τθν τροφοδότθςθ 
των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν τθσ Επίβλεψθσ και του Αναδόχου. 

(2) Σε περίπτωςθ που θ διατικζµενθ θλεκτρικι ιςχφσ του ΚτΕ επαρκεί, είναι δυνατι θ 
χοριγθςθ θλεκτρικισ ιςχφοσ από τον ΚτΕ ςτον Ανάδοχο µετά από ςχετικι αίτθςθ του. Για 
τον ςκοπό αυτό µε δαπάνεσ του ο Ανάδοχοσ κα καταςκευάςει τισ ςχετικζσ εγκαταςτάςεισ 
ςφµφωνα µε τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ και κα τοποκετιςει µετρθτι τθσ ζγκριςθσ τθσ 
Υπθρεςίασ. Θ θλεκτροδότθςθ κα γίνει µετά από προςκόµιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ 
εγκαταςτάτου και τθν ευκφνθ για τισ εγκαταςτάςεισ κα φζρει ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ κα 
χρεϊνεται για τθν παρεχόµενθ ιςχφ και ενζργεια µε βάςθ τουσ λογαριαςµοφσ  ∆ΕΘ προσ 
τον ΚτΕ. 

(3) Ανάλογα µε το µζγεκοσ των φορτίων και τον ελάχιςτο αναγκαίο χρόνο ςυνεχοφσ παροχισ 
θλεκτρικοφ ρεφµατοσ, µπορεί να χρθςιµοποιθκοφν ωσ βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ 
εφεδρικά ςυςτιµατα παραγωγισ (θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ, γεννιτριεσ) ι αποκικευςθσ 
και απόδοςθσ θλεκτρικοφ ρεφµατοσ (ςυςςωρευτζσ, ςφςτθµα αδιάλειπτθσ παροχισ 
θλεκτρικοφ ρεφµατοσ UPS). Τα υπόψθ ςυςτιµατα µπορεί να είναι τφπου "STAND BY" 
εφόςον οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ ζχουν δυνατότθτα λειτουργίασ για το χρονικό 
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διάςτθµα ενεργοποίθςθσ του ςυςτιµατοσ "STAND BY", αλλιϊσ κα πρζπει να 
εξαςφαλιςκοφν ςυςτιµατα τφπου "ON LINE". 

(4) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ και να καταβάλλει 
όλεσ τισ ςχετικζσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ των κατάλλθλων υποςτακµϊν και τθν 
καταςκευι των απαραίτθτων δικτφων για τθ µεταφορά και διανοµι του θλεκτρικοφ 
ρεφµατοσ, από τα ςθµεία παροχισ ςτα ςθµεία κατανάλωςθσ του ζργου. 

(5) Ο Ανάδοχοσ µε δικι του ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνεσ κα εξαςφαλίςει από επιχειριςεισ 
παροχισ υπθρεςιϊν τθλεφωνίασ να γίνει ςφνδεςθ τουλάχιςτον δφο εξωτερικϊν γραµµϊν 
(µιασ ςτα εργοταξιακά του γραφεία και µιασ ςτα γραφεία Επίβλεψθσ), κακϊσ επίςθσ και 
παροχι πόςιµου νεροφ ι άλλθσ εγκατάςταςθσ παροχισ υπθρεςίασ κοινισ ωφζλειασ για τισ 
ανάγκεσ του ζργου. 

(6) Πλεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςτισ υποχρεϊςεισ του παρόντοσ Άρκρου, δεν κα 
πλθρωκοφν ιδιαιτζρωσ, και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςκεί ανθγµζνα ςτισ τιµζσ 
προςφοράσ του Αναδόχου. 

5.5. ιµανςθ και αςφάλεια του εργοταξίου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτισ εργοταξιακζσ κζςεισ και ςτισ κζςεισ που εκτελοφνται οι 
εργαςίεσ, να προβαίνει ςτθν τοποκζτθςθ των γενικά απαιτοφµενων, ανάλογα µε τθ φφςθ 
των ζργων, ςθµάτων και πινακίδων αςφαλείασ, προειδοποιθτικϊν, ρυκµιςτικϊν, 
πλθροφοριακϊν και να επιµελείται τθσ ςυντιρθςθσ αυτϊν. Στισ επικίνδυνεσ για τθν 
κυκλοφορία κζςεισ κα τοποκετοφνται υποχρεωτικά περίφραξθ, ιδιαίτερθ ςιµανςθ, 
αυτόµατα ςιµατα που κα αναβοςβινουν (FLASH LIGHTS) και κατάλλθλεσ διατάξεισ 
αςφαλείασ, λαµβανοµζνου υπόψθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, όπωσ ιςχφει. 

(2) Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθµα που οφείλεται ςτθ µθ λιψθ 
των απαραίτθτων µζτρων αςφαλείασ. 

5.6. Φφλαξθ του εργοταξίου 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φυλάςςει τουσ εργοταξιακοφσ χϊρουσ από άτοµα µθ ζχοντα 
εργαςία ι µθ διαπιςτευµζνα ι µθ δικαιοφµενα για οποιοδιποτε λόγο να ευρίςκονται 
ςτουσ χϊρουσ που εκτελοφνται ζργα. Για το ςκοπό αυτό, κα χρθςιµοποιοφνται, όπου 
παρίςταται ανάγκθ, φφλακεσ υπάλλθλοι του Αναδόχου γενικά ςε όλα τα εργοτάξια του 
ζργου κατά τθν θµζρα και τθ νφχτα. Τα ανωτζρω µζτρα κα λαµβάνονται µε ευκφνθ και 
δαπάνθ του Αναδόχου. 

(2) O Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να µεριµνιςει για τθ φφλαξθ υλικϊν, εργαλείων, 
µθχανθµάτων κτλ, τα οποία ανικουν ςε αυτόν, ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτον χϊρο του 
εργοταξίου και να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µζτρα αςφαλείασ κακϊσ επίςθσ να 
διακζτει και το κατάλλθλο για τον ςκοπό αυτό προςωπικό (φφλακεσ θµζρασ, 
νυκτοφφλακεσ κτλ.). 

(3) Σε περίπτωςθ απϊλειασ, φκοράσ, βλάβθσ, καταςτροφισ υλικοφ µθχανιµατοσ κτλ., που 
ανικει ςε αυτόν, ι ςε τρίτουσ, ο Ανάδοχοσ είναι απόλυτα υπεφκυνοσ για κάκε αποηθµίωςθ 
και αποκατάςταςι του, χωρίσ να δικαιοφται να προβάλλει οποιαδιποτε δικαιολογία για τθ 
ηθµιά, οφτε να προβάλλει αξίωςθ για αποηθµίωςι του. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΡΓΑΣΙΚΟ ∆ΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
6.1. Πρόςλθψθ εργατικοφ δυναµικοφ και λοιποφ προςωπικοφ 

(1) Αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφµβαςθ, ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν 
εξεφρεςθ, πρόςλθψθ και κινθτοποίθςθ ςφµφωνα µε τισ κείµενεσ διατάξεισ όλου του 
προςωπικοφ που απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων, 
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εργατοτεχνικοφ, επιςτθµονικοφ ι άλλου, θµεδαποφ ι αλλοδαποφ, κακϊσ και για τθν 
παροχι ςε αυτό των µζςων, εργαλείων κτλ. για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του. Σχετικά 
ιςχφουν τα οριηόµενα ςτισ παρ.5 και παρ.8 του Άρκρου 138 του Ν.4412/16. 

(2) Ο Ανάδοχοσ µπορεί να χρθςιµοποιιςει ελλθνικό ι αλλοδαπό προςωπικό, ςφµφωνα µε τθν 
ιςχφουςα νοµοκεςία. Το αλλοδαπό προςωπικό του Αναδόχου πρζπει να εφοδιαςτεί µε 
ςχετικι άδεια παραµονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα, µε ευκφνθ, µζριµνα και δαπάνθ του 
Αναδόχου και ςφµφωνα µε τθν εκάςτοτε ιςχφουςα εργατικι και λοιπι νοµοκεςία. 

6.2. Αµοιβζσ και Κανονιςµόσ Εργαςίασ 

Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτθν παρ.7 και παρ.9 του Άρκρου 138 του Ν.4412/16.  

6.3. Εργατικι νοµοκεςία 

Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτθν παρ.7 του Άρκρου 138 του Ν.4412/16. 

6.4. Ωράριο εργαςίασ – υπερωριακι, νυχτερινι εργαςία – αργίεσ και εορτζσ 

(1) Το ωράριο εργαςίασ κα είναι αυτό που εκάςτοτε ορίηεται από τισ διατάξεισ του 
Υπουργείου Εργαςίασ για τισ εκτελοφµενεσ κατά περίπτωςθ εργαςίεσ. 

(2) Ενϊ κατ’ αρχι κα πρζπει να αποφεφγεται, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και προκειµζνου να 
αντιµετωπιςτοφν ζκτακτα περιςτατικά που ςχετίηονται µε τθν προςταςία ηωισ ι 
περιουςίασ ι αςφάλειασ των ζργων ι για να καταςτεί δυνατι θ τιρθςθ του 
χρονοδιαγράµµατοσ, επιτρζπεται θ εκτζλεςθ υπερωριακισ ι νυκτερινισ εργαςίασ και 
εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και εορτζσ ςφµφωνα µε όςα ςχετικά ορίηονται από τθν Ελλθνικι 
νοµοκεςία. Σε περίπτωςθ εκτζλεςθσ τζτοιασ εργαςίασ, ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να 
ηθτιςει πρόςκετθ αποηθµίωςθ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τισ ςχετικζσ άδειεσ και να τθρεί όλουσ τουσ Νόµουσ και 
κανονιςµοφσ, που αφοροφν τζτοια εργαςία. Εφόςον κακίςταται αναγκαία θ υπερωριακι ι 
νυκτερινι εργαςία ι θ εκτζλεςθ εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και εορτζσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να τθν εκτελεί χωρίσ αντίρρθςθ, αναλαµβάνοντασ και όλεσ τισ δαπάνεσ. Σε 
οποιαδιποτε περίπτωςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
ενθµερϊνει ζγκαιρα τθν Υπθρεςία. 

(3) Ειδικά για τθν υπερωριακι εργαςία θ Υπθρεςία κα ςυνθγοριςει, εφόςον κρίνεται 
απαραίτθτθ και δεν υπάρχει άλλθ δυνατότθτα για εξαςφάλιςθ περιςςοτζρου προςωπικοφ, 
αλλά δεν µπορεί να εγγυθκεί τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ από τισ αρµόδιεσ 
Αρχζσ. 

(4) Αν ο Ανάδοχοσ δεν µπορζςει να εξαςφαλίςει ζγκριςθ για υπερωριακι εργαςία, αυτό δεν 
κα αποτελζςει δικαιολογία για παράταςθ των προκεςµιϊν εκτζλεςθσ του ζργου. 

(5) Κατά τθν εκτζλεςθ νυκτερινισ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει µε δαπάνθ 
του πρόςκετο και ικανοποιθτικό φωτιςµό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του, του 
κοινοφ και εν γζνει κάκε φφςθσ κυκλοφορίασ, κακϊσ και κατάλλθλα µζςα, που να 
επιτρζπουν τθν καλι τοποκζτθςθ και επικεϊρθςθ υλικϊν και τθν από κάκε άποψθ ορκι 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

(6) Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τθν ιςχφουςα νοµοκεςία για θχορφπανςθ και 
ϊρεσ κοινισ θςυχίασ ςτθν περιοχι, για τον προγραµµατιςµό εκτζλεςθσ του ζργου. Κατά τισ 
ϊρεσ κοινισ θςυχίασ και τισ νυκτερινζσ ϊρεσ κα πρζπει να αποφεφγεται εκτζλεςθ 
εργαςιϊν που θχορυπαίνουν τθν περιοχι και να λαµβάνονται κατάλλθλα προσ τοφτο  
µζτρα. 

6.5. Τποδοµζσ εργατικοφ δυναµικοφ και λοιποφ προςωπικοφ 
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(1) Εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφµβαςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο 
προςωπικό του όλεσ τισ διευκολφνςεισ ςε υποδοµζσ που ςχετίηονται µε τθν εκπλιρωςθ 
των ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν άςκθςθ των κακθκόντων του προςωπικοφ του. 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει προσ τθν Υπθρεςία τισ διευκολφνςεισ ςε υποδοµζσ 
που ορίηονται ςτθν παροφςα (παρ. 4.1.3). Οι ανωτζρω διευκολφνςεισ παρζχονται µε 
ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ του Αναδόχου και κεωροφνται ανοιγµζνεσ ςτισ τιµζσ τθσ 
προςφοράσ του. 

6.6. Προςωπικό Αναδόχου 

(1) Το βραδφτερο ςε τριάντα (30) θµερολογιακζσ θµζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ 
καταςκευισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλει οριςτικό οργανόγραµµα 
εργοταξιακοφ προςωπικοφ που κα τεκεί υπόψθ τθσ ∆ιευκφνουςασ Υπθρεςίασ για ζλεγχο 
και αποδοχι ωσ προσ τθν ελάχιςτθ κάλυψθ των υπεφκυνων κζςεων του εργοταξίου. 

(2) Ειδικότερα ο Ανάδοχοσ εκτόσ από το διοριςµό του προϊςτάµενου του εργοταξιακοφ 
γραφείου και του αναπλθρωτι του (Άρκρο 4.3 τθσ παροφςασ), υποχρεοφται να ςτελεχϊςει 
µόνιµα τισ εργοταξιακζσ του λειτουργίεσ µε ειδικευµζνο και ζµπειρο προςωπικό, αναγκαίο 
επί τόπου του ζργου για τθν επαρκι κακοδιγθςθ, παρακολοφκθςθ και εκτζλεςθ του 
ζργου. Στο ανωτζρω προςωπικό, από το οποίο κα πρζπει να καλφπτονται και οι 
αρµοδιότθτεσ υπεφκυνου χρονικοφ προγραµµατιςµοφ και ελζγχου τθσ προόδου του 
ζργου, υπεφκυνου ποιότθτασ ζργου και υπεφκυνου υγιεινισ και αςφάλειασ, κα 
περιλαµβάνονται απαραίτθτα, κατ' ελάχιςτον οι ακόλουκοι: 
i. Ζνασ ∆ιπλωµατοφχοσ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ, µε πενταετι τουλάχιςτον εµπειρία ςτθ 

καταςκευι παροµοίων ζργων 
ii. Ζνασ Μθχανολόγοσ-Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ, ∆ιπλωµατοφχοσ Ανϊτατθσ Σχολισ µε 

πενταετι τουλάχιςτον εµπειρία ςτθν παροµοίων ζργων 

Θ ελάχιςτθ υποχρεωτικι ςτελζχωςθ του εργοταξίου κατά τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του 
ζργου από τον Ανάδοχο ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ. 

(3) Πλα τα ςτελζχθ, τα οποία κα απαςχολθκοφν ςτο Ζργο κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου, κα 
ςυµπεριλθφκοφν επωνφµωσ ςτο «Οργανόγραµµα Εργοταξίου» που κα ςυνταχκεί και κα 
υποβλθκεί από τον Ανάδοχο ςφµφωνα µε τα οριηόµενα παραπάνω. Το οργανόγραµµα κα 
ςυνοδεφεται από τα Βιογραφικά Σθµειϊµατα και από τα Ριςτοποιθτικά Εµπειρίασ των 
προαναφερόµενων ςτελεχϊν. 

(4) Ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθ λιψθ των απαραίτθτων µζτρων ϊςτε να 
προλθφκεί οποιαδιποτε αταςκαλία, παρανοµία, βίαιθ διατάραξθ τάξθσ ι κατά 
οποιοδιποτε τρόπο ανάρµοςτθ ςυµπεριφορά εκ µζρουσ του προςωπικοφ του και για τθ 
διατιρθςθ οµαλϊν ςυνκθκϊν και τθν προςταςία προςϊπων και περιουςιϊν ςτουσ 
εργοταξιακοφσ χϊρουσ ι γφρω από αυτοφσ. 

(5) Θ Υπθρεςία δφναται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να ηθτιςει τθν αποµάκρυνςθ µζλουσ ι 
µελϊν του προςωπικοφ του Αναδόχου από το ζργο, οπότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
τουσ αποµακρφνει και να τουσ αντικαταςτιςει µε άλλουσ, των οποίων ο διοριςµόσ κα 
υπόκειται ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ παραγράφου. Επίςθσ, θ Υπθρεςία µπορεί να 
διατάςςει τθ ςτελζχωςθ του εργοταξίου µε πρόςκετο προςωπικό, όποτε, κατά τθν κρίςθ 
τθσ, γίνεται απαραίτθτο. 

(6) θτά κακορίηεται ότι ο διοριςµόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καµία 
περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε 
Ανάδοχοσ παραµζνει πάντοτε αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν 
Υπθρεςία. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ 

7.1. Σρόποσ εκτζλεςθσ 

(1) Εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφµβαςθ, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου µόνοσ 
υπεφκυνοσ µε δικι του δαπάνθ για τθν επιλογι και παροχι των απαραίτθτων εργατικϊν, 
υλικϊν και µθχανθµάτων, τθ µεταφορά τουσ από τισ πθγζσ προµικειάσ τουσ, κακϊσ και 
για τθ χρθςιµοποίθςθ τουσ και τθν εν γζνει εκτζλεςθ των ζργων κατά τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ, των ςχετικϊν Ρροτφπων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των λοιπϊν 
εγκεκριµζνων ςυµβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 

(2) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφµφωνα µε τα γενικά και 
λεπτοµερειακά ςχζδια τθσ εγκεκριµζνθσ µελζτθ εφαρµογισ, που κα ςυντάξει ο ίδιοσ. 

(3) Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και µζχρι τθν οριςτικι 
παραλαβι του, οι εργαςίεσ ι τµιµα τουσ ι τα υλικά που χρθςιµοποιοφνται ι που 
χρθςιµοποιικθκαν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, 
ελαττωµατικά, ατελι ι ακατάλλθλα ι δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν και 
γενικά δεν ςυµφωνοφν µε εκείνα που ορίηονται ςτθ ςφµβαςθ, ι ςε περίπτωςθ που 
οποιαδιποτε εργαςία παρουςιάηει ελαττϊµατα τα οποία δεν αποκακίςτανται από τον 
Ανάδοχο τότε εφαρµόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ τθσ παρ.2 και τθσ παρ.3 του Άρκρου 159 
του Ν.4412/16. 

(4) O Εργοδότθσ ζχει το δικαίωµα να διενεργεί, ανά πάςα ςτιγµι, δειγµατολθψία και ζλεγχο 
ποιότθτασ, διαςτάςεων κτλ, τόςο των κάκε φφςθσ υλικϊν και εξοπλιςµοφ, όςο και των 
εργαςιϊν, ςφµφωνα µε τα κακοριηόµενα ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Οι παραπάνω 
ζλεγχοι και δοκιµζσ δεν απαλλάςςουν τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ ςαν µοναδικοφ και εξ 
ολοκλιρου υπεφκυνου για τθν ποιότθτα και το δόκιµο των κάκε φφςθσ υλικϊν, ειδϊν, 
εξοπλιςµοφ και εργαςιϊν. 

(5) Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καµία περίπτωςθ, να επικαλεςτεί τθν παρουςία 
εκπρόςωπων τθσ Υπθρεςίασ ςτον τόπο του ζργου, για να απαλλαχκεί από τισ ςυµβατικζσ 
υποχρεϊςεισ του, εκεί όπου διαπιςτϊκθκαν, µεταγενζςτερα, ελαττωµατικζσ εργαςίασ, 
παραλείψεισ ι ατζλειεσ, εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε γραπτζσ εντολζσ ι οδθγίεσ τθσ 
Υπθρεςίασ. 

(6) Ο Ανάδοχοσ κα ζχει όλθ τθν ευκφνθ για κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο ι αποπεράτωςθ 
του ζργου από τθν εφαρµογι του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ αν τα αποτελζςµατα των 
εργαςτθριακϊν δοκιµϊν αποβοφν υπζρ του Αναδόχου ι αν αποδειχκεί ότι τα ζργα δεν 
είναι κακότεχνα. 

7.2. Σοπογραφικά ςτοιχεία και ζλεγχοι – χαράξεισ – τοπογραφικά διαγράµµατα 

(1) Ο Ανάδοχοσ κα πραγµατοποιιςει πλιρθ τοπογραφικι αποτφπωςθ του γθπζδου, ςτο 
οποίο κα καταςκευαςτεί θ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυµάτων, κακϊσ επίςθσ και των 
τυχόν υπαρχουςϊν εγκαταςτάςεων και υπόγειων ι υπζργειων δικτφων ςτθ περιοχι των 
ζργων. Για το ςκοπό αυτό κα λάβει υπόψθ τθν τοπογραφικι αποτφπωςθ, που 
περιλαµβάνεται ςτα Τεφχθ ∆θµοπράτθςθσ και (ςτθ περίπτωςθ υφιςτάµενων 
εγκαταςτάςεων) και όλα τα «ωσ καταςκευάςτθκαν ςχζδια», που κα του χορθγιςει θ 
Υπθρεςία. Θ τοπογραφικι αποτφπωςθ κα ςυνδεκεί µε το Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο τθσ 
Γεωγραφικισ Υπθρεςίασ Στρατοφ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ, πριν αρχίςει κάκε µόνιµθ εργαςία, πρζπει να εγκαταςτιςει ζνα 
ολοκλθρωµζνο ςφςτθµα µόνιµων υψοµετρικϊν αφετθριϊν (REPERES) ςτα διάφορα 
τµιµατα του ζργου, όπωσ απαιτείται ι ςφµφωνα µε τισ οδθγίεσ που κα του δοκοφν 
(Άρκρο 114 του Ρ∆.696/74, Απόφαςθ Αρικμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/ΦΕΚ/Β’ /1047/29-03-2019). Οι 
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ανωτζρω αφετθρίεσ κα τοποκετθκοφν µε κλειςτι όδευςθ, κα οριοκετθκοφν και κα 
προςτατευκοφν από κάκε πικανι φκορά και κα είναι εκτόσ εφρουσ κατάλθψθσ των 
καταςκευϊν, ϊςτε να µθ κίγονται και να είναι προςβάςιµεσ ανεξάρτθτα των 
εκτελοφµενων εργαςιϊν. 

(3) Θ τοπογραφικι αποτφπωςθ, θ τοποκζτθςθ, οριοκζτθςθ, προςταςία και εξαςφάλιςθ των 
υψοµετρικϊν αφετθριϊν, κα γίνει µε δαπάνεσ του Αναδόχου, που κεωροφνται ανθγµζνεσ 
ςτισ τιµζσ προςφοράσ του ζργου. 

(4) Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαµβάνεται και ο κατάλλθλοσ τοπογραφικόσ 
εξοπλιςµόσ, που κα βρίςκεται όταν απαιτείται επιτόπου του ζργου και µε τον οποίο κα 
γίνονται όλοι οι τοπογραφικοί ζλεγχοι κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ. 

(5) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει τοπογραφικά διαγράµµατα, ςε όςεσ κζςεισ είναι 
αναγκαία και δεν υπάρχουν, ςτθν κατάλλθλθ και αποδεκτι από τθν Υπθρεςία ακρίβεια και 
κλίµακα, για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που τζτοια διαγράµµατα κα απαιτθκοφν, όπωσ π.χ., για 
δανειοκαλάµουσ, λατοµεία, χϊρουσ απόκεςθσ, προςωρινά ζργα, χϊρουσ εργοταξίων, 
τεχνικά ζργα κτλ. Τα διαγράµµατα αυτά κα ςυνδζονται µε το Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο τθσ 
Γεωγραφικισ Υπθρεςίασ Στρατοφ. 

(6) Για όλεσ τισ τοπογραφικζσ εργαςίεσ οι προδιαγραφζσ που ιςχφουν είναι εκείνεσ του 
Ρ∆.696/74, όπωσ ιςχφει µε τισ τροποποιιςεισ που επζφεραν µεταγενζςτερεσ διατάξεισ, και 
των ςυναφϊν εγκυκλίων. 

7.3. Εξοπλιςµόσ Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχοσ µε ευκφνθ και δαπάνθ του, υποχρεοφται να προµθκεφςει και να µεταφζρει 
επί τόπου του ζργου όλα τα µθχανιµατα, εργαλεία και λοιπό απαραίτθτο εξοπλιςµό για 
τθν ζντεχνθ και εµπρόκεςµθ εκτζλεςθ του ζργου. Υποχρεοφται να διακζτει επαρκι 
µεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα µθχανικά µζςα, εργαλεία και ςυςκευζσ για τθν 
εγκατάςταςθ, τον ζλεγχο, τον εντοπιςµό τυχόν βλαβϊν και τθν αποκατάςταςι τουσ µετά 
τον ζλεγχο, προκειµζνου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ 
ςφµβαςθ. 

(2) Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δεν κρικοφν κατάλλθλα ι 
επαρκι τα µθχανικά και λοιπά µζςα που ειςκοµίςκθκαν ςτο ζργο για τθν εµπρόκεςµθ και 
ζντεχνθ περάτωςθ των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, µζςα ςε 15µερθ 
προκεςµία από τθ λιψθ ςχετικισ γραπτισ εντολισ τθσ Υπθρεςίασ, να αντικαταςτιςει ι 
ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλιςµό του, ςφµφωνα µε τισ υποδείξεισ τθσ 
Υπθρεςίασ. 

(3) Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πρόοδο του ζργου, ςφµφωνα µε 
το εγκεκριµζνο από τθν Υπθρεςία χρονοδιάγραµµα καταςκευισ ζςτω και αν θ Υπθρεςία 
ζκανε ι όχι χριςθ του παρόντοσ Άρκρου. 

(4) Ειδικότερα για τον κφριο και εξειδικευµζνο µθχανικό εξοπλιςµό καταςκευισ του ζργου, 
όπωσ αυτόσ προκφπτει από τα ςυµβατικά τεφχθ, ορίηεται ότι αυτόσ κα πρζπει να γίνει 
αποδεκτόσ από τθν Υπθρεςία πριν από τθν προςκόµιςι του ςτο ζργο για ζναρξθ τθσ 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν καταςκευισ. Για τον ανωτζρω λόγο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
κοινοποιεί προθγοφµενα ςτθν Υπθρεςία τουσ τφπουσ των µθχανθµάτων µε τα αναγκαία 
τεχνικά χαρακτθριςτικά καταςκευισ και απόδοςθσ, που κα είναι ςφµφωνα µε τισ 
απαιτιςεισ των όρων δθµοπράτθςθσ. 

(5) Επίςθσ, µε ευκφνθ και δαπάνθ του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να εγκαταςτιςει και να εξοπλίςει 
πλιρωσ όλεσ τισ προβλεπόµενεσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ αυτζσ απαιτοφνται για 
τθν εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων ι/και ορίηονται ςτα ςυµβατικά τεφχθ. 

(6) Πλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ και εγκαταςτάςεισ δεν κα πλθρωκοφν ιδιαιτζρωσ επειδι θ 
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δαπάνθ τουσ περιλαµβάνεται ανοιγµζνθ ςτα κονδφλια των τιµϊν τθσ προςφοράσ του  
Αναδόχου. 

7.4. Τλικά, µθχανιµατα και εργαλεία 

7.4.1. Γενικά 

(1) O Ανάδοχοσ φζρει ακζραιθ τθν ευκφνθ για τθν άριςτθ ποιότθτα και τθ ςυµφωνία µε τισ 
προδιαγραφζσ των κάκε φφςθσ υλικϊν κτλ., που ενςωµατϊνονται ςτα διάφορα ζργα και 
εξυπακοφεται, ότι µε τθν προςφορά του ανζλαβε τθν υποχρζωςθ και τθν ευκφνθ να 
εκτελζςει ζντεχνα τα ζργα µε δόκιµα υλικά. 

(2) O Ανάδοχοσ οφείλει να προµθκεφςει µε δικι του δαπάνθ όλα τα εργαλεία και 
µθχανιµατα, που είναι αναγκαία για τθν καταςκευι των ζργων, τθν µεταφορά κάκε 
είδουσ υλικοφ από τα λατοµεία και τισ λοιπζσ πθγζσ, τθν εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ του 
εξοπλιςµοφ και γενικά για τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, που αποτελοφν αντικείµενο 
τθσ παροφςασ εργολαβίασ. Οφείλει επίςθσ ο Ανάδοχοσ να επιςκευάηει, να ςυντθρεί και να 
αςφαλίηει µε δικζσ του δαπάνεσ τα µθχανιµατα και τα εργαλεία από κάκε κίνδυνο. 

(3) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιµοποιιςει για τθν καταςκευι του ζργου υλικά και ζτοιµα ι 
θµικατεργαςµζνα προϊόντα που προδιαγράφονται, ςυνοδευόµενα, όπου απαιτείται από τα 
ςυµβατικά τεφχθ, από κατάλλθλα πιςτοποιθτικά ποιοτικισ ςυµµόρφωςθσ, ςφµφωνα µε το 
ΡΡΕ. Απαγορεφεται θ χρθςιµοποίθςθ υλικϊν απροςδιόριςτθσ ποιότθτασ ι άγνωςτθσ 
προζλευςθσ ι θ ενςωµάτωςθ ςτο ζργο υλικϊν που δεν ζχουν προθγουµζνωσ τφχει τθσ 
ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

(4) Πλα τα προςκοµιηόµενα από τον Ανάδοχο είδθ και υλικά για ενςωµάτωςθ ςτα ζργα κα 
είναι καινοφργια, χωρίσ ελαττϊµατα και κα πλθροφν τουσ αντίςτοιχουσ ςυµβατικοφσ 
όρουσ, που κακορίηουν τον τφπο, κατθγορία και λοιπά χαρακτθριςτικά των ειδϊν και 
υλικϊν που κα χρθςιµοποιθκοφν. 

(5) Για τθν οποιαδιποτε πλθρωµι υλικοφ, µθχανιµατοσ ι ςυςκευισ αυτι κα πρζπει να 
προςκοµιςκεί ςτο εργοτάξιο του ζργου ι ςε αποκικθ φφλαξθσ. 

Θ παράγραφοσ (4) ζχει ιςχφ ςε περίπτωςθ που δεν ζχει προθγθκεί ζγκριςθ και κεϊρθςθ τθσ 
µελζτθσ εφαρµογισ, θ οποία ςθµαίνει ζγκριςθ υλικϊν και εξοπλιςµϊν. 

7.4.2. Υποβολι τεχνικϊν ςτοιχείων και δειγµάτων υλικϊν  

(1) Ιςχφουν τα αναφερόµενα ςτθ παράγραφο 7.8.4 τθσ παροφςασ ΣΥ. 
(2) Οι ανωτζρω υποβολζσ ςτοιχείων ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ, πρζπει να γίνονται ζγκαιρα 

πριν από τθν παραγγελία, κατά τρόπον ϊςτε θ Υπθρεςία, αφοφ εκτελζςει τισ 
οποιεςδιποτε κατ’ αυτιν αναγκαίουσ ελζγχουσ και διερευνιςει κατάλλθλα το κζµα, να 
ζχει ςτθ διάκεςι τθσ επαρκι χρόνο για να διατυπϊςει διαφωνία, αποδοχι, ι οποιαδιποτε 
παρατιρθςθ και να αποµζνει επίςθσ επαρκισ χρόνοσ ςτον Ανάδοχο για να 
αναπροςαρµόςει, ςφµφωνα µε τισ απόψεισ τθσ Υπθρεςίασ τθν παραγγελία του. 

(3) Σφµφωνα µε τα ανωτζρω, ςτο χρονοδιάγραµµα του ζργου κα εξαςφαλίηονται τα 
κατάλλθλα χρονικά περικϊρια πριν από τισ παραγγελίεσ των εν λόγω µθχανθµάτων, 
υλικϊν, ςυςκευϊν και ζτοιµων προϊόντων και κα γίνεται ζγκαιρθ πρόβλεψθ παραγγελιϊν, 
ϊςτε να µθ δθµιουργοφνται κακυςτεριςεισ ςτθν εκτζλεςθ των ζργων. 

(4) Θ ζγκριςθ των ειδϊν αυτϊν από τθν Υπθρεςία, που γίνεται για τθν πραγµατοποίθςθ τθσ 
παραγγελίασ από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ ευκφνεσ του και τθν 
υποχρζωςθ του να είναι τα είδθ που κα εγκαταςτιςει ςφµφωνα µε τα ςυµβατικά τεφχθ 
και να αποδειχκεί τοφτο κατά τισ δοκιµζσ και παραλαβζσ των εγκαταςτάςεων. 

(5) Ραραµζνει ςτο ακζραιο το δικαίωµα τθσ Υπθρεςίασ να προβεί ςε τυχαία δειγµατολθψία 
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επί των υλικϊν, ςυςκευϊν, µθχανθµάτων, ζτοιµων προϊόντων κτλ. που προςκοµίςκθκαν 
ςτο εργοτάξιο και να εκτελζςει δοκιµζσ παραλαβισ, ςφµφωνα µε τα ςυµβατικά τεφχθ, να 
διατάξει δε τθν άµεςθ αποµάκρυνςθ από το εργοτάξιο κάκε είδουσ υλικοφ, µθχανιµατοσ, 
ςυςκευισ, ετοίµου προϊόντοσ κτλ., που δεν πλθροί τουσ ςυµβατικοφσ όρουσ που 
αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του. 

(6) Οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ προκφψει από τυχόν εςφαλµζνθ επιλογι από τον Ανάδοχο, 
και απόρριψθ τθσ από τθν Υπθρεςία, κακϊσ και θ επανυποβολι νζων ςτοιχείων από τον 
Ανάδοχο, δεν κα αποτελεί λόγο για παράταςθ των ςυµβατικϊν προκεςµιϊν 
αποπεράτωςθσ του ζργου. 

(7) Επιςθµαίνεται ότι θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωµα να µθν εγκρίνει τθν ενςωµάτωςθ ςτο 
ζργο προϊόντων για τα οποία κα εκφράηονται αµφιβολίεσ διακεςιµότθτασ ανταλλακτικϊν, 
αξιοπιςτίασ τθσ παραγωγισ (βιοτεχνικισ ι βιοµθχανικισ) ι µθ φπαρξθσ οργανωµζνθσ 
αντιπροςωπείασ ςτθν Ελλάδα (για ειςαγόµενα προϊόντα από το εξωτερικό). Επιπρόςκετα, 
θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωµα να αξιολογιςει µόνθ εκείνθ ότι τα οποιαδιποτε ςχετικά 
προϊόντα κα λειτουργοφν αξιόπιςτα κάτω από τισ ςυνκικεσ για τισ οποίεσ προορίηονται, 
για τθ χρονικι περίοδο για τθν οποία προορίηονται, και µε προχπόκεςθ εφλογθσ δαπάνθσ 
ςυντιρθςθσ, κατά τα λοιπά όπωσ ορίηεται ςτισ ΤεΡρο. Από τα κατά τα ανωτζρω 
δικαιϊµατα τθσ Υπθρεςίασ για προϊόντα, κατά τα άλλα ςφµφωνα µε τα ςυµβατικά τεφχθ, 
δεν προκφπτει για τον Ανάδοχο κανζνα δικαίωµα οικονοµικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και 
παράταςθσ προκεςµίασ. 

7.4.3. Φφλαξθ υλικϊν 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαχωρίηει και φυλάςςει, µε µζριµνα και δαπάνθ του, ςε 
ιδιαίτερουσ φυλαςςόµενουσ χϊρουσ όςα υλικά ζχουν προςκοµιςτεί ςτο εργοτάξιο. 
Οµοίωσ, ςε ιδιαίτερουσ χϊρουσ κα φυλάςςονται τα κατά τα ανωτζρω δείγµατα υλικϊν, 
ςυςκευϊν, µθχανθµάτων, κτλ. 

(2) Οι χϊροι αποκικευςθσ υλικϊν και δειγµάτων κα υπάρχουν ςτο εργοτάξιο ι ςε κατάλλθλο 
εργοταξιακό χϊρο του Αναδόχου, όπωσ κα ςυµφωνθκεί µεταξφ του Αναδόχου και τθσ 
Υπθρεςίασ, για τθν καλφτερθ δυνατι αποδοτικότθτα και τθν αξιοπιςτία τθσ ποιότθτασ του  
ζργου. 

7.5. Επικεϊρθςθ 

(1) Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 179 του Ν.4412/16. 
(2) Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωµα να προβαίνει ςε οποιαδιποτε επικεϊρθςθ και ζλεγχο ικελε 

κρίνει αναγκαίο ςχετικά µε τθν ικανότθτα και τθν επάρκεια του προςωπικοφ του 
Αναδόχου, τα υλικά, τισ µεκόδουσ εργαςίασ, τθν πρόοδο των εργαςιϊν, το εργατικό κόςτοσ 
κτλ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί µε ακρίβεια και πλιρθ ενθµερότθτα, ςφµφωνα µε 
τουσ εκάςτοτε νόµουσ, όλα γενικά τα λογιςτικά βιβλία, ςτοιχεία και µθτρϊα που αφοροφν 
ςτο προςωπικό που απαςχολεί, τουσ µιςκοφσ, τα θµεροµίςκια και τα επιδόµατα, τισ 
αςφαλιςτικζσ και άλλεσ ειςφορζσ κτλ., τισ απογραφζσ του εξοπλιςµοφ, των µθχανθµάτων, 
των εργαλείων και υλικϊν που προςκοµίςκθκαν ςτο εργοτάξιο και χρθςιµοποιοφνται ςε 
αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταςτάςεισ ςχετικζσ µε τθν πρόοδο των 
εργαςιϊν, κ.λπ. 

7.6. Μζτρα Αςφαλείασ – Πρόλθψθ ατυχθµάτων – Ζλεγχοσ επιβλαβϊν αερίων 

(1) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάκε περίπτωςθ µζτρα αςφαλείασ, 
για τθν πρόλθψθ οποιουδιποτε ατυχιµατοσ και οποιαςδιποτε ηθµιάσ κατά τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ των ζργων, είναι δε µόνοσ υπεφκυνοσ γι' αυτά και ζχει αποκλειςτικά αυτόσ όλεσ 
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τισ αςτικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ για κάκε τι που κα ςυµβεί, είτε από δικι του υπαιτιότθτα 
(από πράξεισ ι/και παραλείψεισ του), είτε από τα εργαλεία και µθχανιµατα που 
απαςχολοφνται ςτο ζργο του. Οι ςχετικζσ ευκφνεσ του Αναδόχου ορίηονται περαιτζρω ςτο 
Άρκρο 15 τθσ παροφςασ. 

(2) Για τθν προςταςία και αντιµετϊπιςθ πυρκαγιϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ των εργοταξιακϊν 
χϊρων και ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κακϊσ και ςε κάκε µθχάνθµα του 
εξοπλιςµοφ του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίηει: 
iii. Για τθν εγκατάςταςθ κατάλλθλου εξοπλιςµοφ πυρόςβεςθσ. 
iv. Για τον περιοδικό κακαριςµό των χϊρων από επικίνδυνα για ανάφλεξθ υλικά και τθν 

κατάλλθλθ διάκεςι τουσ. 
v. Να µθν πραγµατοποιεί εργαςίεσ ςυγκολλιςεων ι εργαςίεσ ανοικτισ φλόγασ κοντά 

ςε χϊρουσ αποκικευςθσ καυςίµων ι άλλων εφφλεκτων υλϊν, του εργοταξίου και 
των γειτονικϊν ιδιοκτθςιϊν που ανικουν ςε τρίτουσ. 

vi. Για τθν αςφαλι αποκικευςθ των εκρθκτικϊν υλϊν, που κα γίνεται κατόπιν και 
ςφµφωνα µε ςχετικι άδεια τθσ αρµόδιασ Αρχισ και βάςει των κείµενων διατάξεων 
διαχείριςισ τουσ. 

(3) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµζνα µζτρα για τθν αποφυγι ηθµιϊν 
και ατυχθµάτων από τθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν, όπωσ π.χ. ελεγχόµενεσ εκριξεισ, 
ςυςτιµατα ςυναγερµοφ για τθν αποµάκρυνςθ ατόµων από τουσ χϊρουσ των εκριξεων, 
λιψθ προςτατευτικϊν µζτρων για υπερκείµενεσ, υποκείµενεσ ι παρακείµενεσ καταςκευζσ 
και ιδιοκτθςίεσ κτλ., εφόςον βεβαίωσ του επιτραπεί από τθν Υπθρεςία να χρθςιµοποιιςει 
εκρθκτικζσ φλεσ ςτισ εκςκαφζσ. Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί όλεσ τισ 
υποδείξεισ των εντεταλµζνων οργάνων του Κράτουσ (Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, Επικεϊρθςθ 
Μεταλλείων κτλ.). 

(4) θτά κακορίηεται ότι, ανεξάρτθτα από τα ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ παραµζνει µόνοσ και 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηοµζνων ι των µε άλλο τρόπο 
εµπλεκοµζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγµζνων και ορκϊν 
µζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςµϊν. Για κζµατα πρόλθψθσ 
ατυχθµάτων ιςχφουν όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι νοµοκεςία, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
κατά το χρόνο εφαρµογισ των ςχετικϊν διατάξεων. 

(5) Πλεσ οι δαπάνεσ, που ςυνεπάγονται τα ανωτζρω, βαρφνουν τον Ανάδοχο και κεωροφνται 
ανθγµζνεσ ςτισ τιµζσ τθσ προςφοράσ του. 

7.7. Αςφάλεια και υγιεινι 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν Σχζδιο 
Αςφαλείασ και Υγείασ (ΣΑΥ) κακϊσ και να δθµιουργιςει Φάκελο Αςφαλείασ και Υγείασ 
(ΦΑΥ) ςφµφωνα µε τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νοµοκεςία και ενδεικτικά τα αναφερόµενα 
ςτθν µε αρικµό ∆ΙΡΑ∆/οικ/889/27-11-2002, Ρρόλθψθ και αντιµετϊπιςθ του εργαςιακοφ 
κινδφνου κατά τθν καταςκευι ∆θµοςίων Ζργων, απόφαςθ Υφυπουργοφ ΡΕΧΩ∆Ε. Κατά τθν 
εκτζλεςθ του ζργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τθροφνται ςτο εργοτάξιο. Το ΣΑΥ αναπροςαρµόηεται 
ςε ςυνάρτθςθ µε τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, ςτο δε ΦΑΥ εµπεριζχονται οι ενδεχόµενεσ 
τροποποιιςεισ. Ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυµπλθρϊνεται ςταδιακά και 
παραδίδεται µε τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου ςτον κφριο του ζργου, ενθµερωµζνοσ ϊςτε να 
περιζχει τα πραγµατικά ςτοιχεία του ζργου όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε. Μετά τθν 
αποπεράτωςθ του ζργου ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυνοδεφει το ζργο κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ηωισ του και φυλάςςεται µε ευκφνθ του κυρίου του ζργου. 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα µε αςφαλι τρόπο και ςφµφωνα µε τουσ 
Νόµουσ, ∆ιατάγµατα, Αςτυνοµικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ, που 
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αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηοµζνων. Ρροσ τοφτο πρζπει ο Ανάδοχοσ 
να υποβάλει ζγκαιρα προσ ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία εγχειρίδιο αςφάλειασ, µαηί µε 
πίνακα διανοµισ και βεβαίωςθσ ενθµζρωςθσ όλου του προςωπικοφ του εργοταξίου, αλλά 
και κάκε νεοπροςλαµβανοµζνου ςτο εργοτάξιο. Τζλοσ πρζπει να ορίςει ζνα µζλοσ του 
εργοταξίου του ςαν Υπεφκυνο Αςφαλείασ. Το εν λόγω µζλοσ του εργοταξίου κα ζχει 
υποχρζωςθ για ενθµζρωςθ και παρακολοφκθςθ τιρθςθσ όλων των κανόνων υγιεινισ και 
αςφάλειασ από όλουσ τουσ εργαηόµενουσ. Ο προϊςτάµενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου 
του Αναδόχου παραµζνει πάντα τελικόσ υπεφκυνοσ για τθν υγιεινι και αςφάλεια. 

(3) θτά κακορίηεται ότι ο Ανάδοχοσ παραµζνει µόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν 
αςφάλεια των εργαηοµζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των 
ενδεδειγµζνων και ορκϊν µζτρων αςφα-λείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςµϊν. Για 
κζµατα πρόλθψθσ ατυχθµάτων ιςχφουν όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι νοµοκεςία, όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει κατά το χρόνο τθσ εφαρµογισ των διατάξεων. 

(4) Πλεσ οι δαπάνεσ εφαρµογισ των διατάξεων υγιεινισ και αςφάλειασ βαρφνουν τον 
Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςκεί απ’ αυτόν κατά τθ διαµόρφωςθ τθσ 
προςφοράσ του κατά ανθγµζνο τρόπο ςτισ τιµζσ τθσ προςφοράσ του. 

(5) Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νοµοκεςίασ, 
των διατάξεων και κανονιςµϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθµάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο 
προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να 
ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθµάτων ι επαγγελµατικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ 
καταςκευισ του ζργου (άρκρο 138 του Ν. 4412/2016). 

7.8. ∆ιαςφάλιςθ ποιότθτασ 

7.8.1. Ρρόγραµµα ποιότθτασ ζργου 

(1) Σε ζργα που ανατίκενται µε προχπολογιςµό δθµοπράτθςθσ, που υπερβαίνει το ποςό των 
1.500.000,00 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει, ςυντάξει και 
υποβάλει για ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία Ρρόγραµµα Ροιότθτασ Ζργου (ΡΡΕ), ςφµφωνα µε 
τα οριηόµενα ςτθν Απόφ. ∆ΕΕΡ/οικ.802/13.10.2000 (Β’ 1265), ∆ΙΡΑ∆/611/01 (Β’ 1013), 
∆ΙΡΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (Β’ 928). Το περιεχόµενο του ΡΡΕ κα εξειδικεφεται, εφόςον αυτό 
κρίνεται αναγκαίο, ςτθν παροφςα και ςτισ διατάξεισ του Άρκρου 158 του Ν. 4412/16. 

(2) Το ΡΡΕ κα αποτελεί τθν τεκµθριωµζνθ και ςυςτθµατικι παρουςίαςθ των ειδικϊν µζτρων 
και πρακτικϊν που κα εφαρµόςει ο Ανάδοχοσ κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου, για 
τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυµµόρφωςισ του µε τισ απαιτιςεισ τθσ Σφµβαςθσ. Θα περιλαµβάνει 
κατ’ ελάχιςτον τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτθν Απόφαςθ ∆ΙΡΑ∆/ΟΙΚ/611/01 (ΦΕΚ 
Β1013/2-8-2001). 

(3) Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία για ζλεγχο και ζγκριςθ το ΡΡΕ. Τα εγκεκριµζνα 
ζγγραφα του ΡΡΕ κα αποτελζςουν τα ζγγραφα ελζγχου, τα οποία ο Ανάδοχοσ οφείλει να 
εφαρµόηει ςε κάκε περίπτωςθ. Το ΡΡΕ πρζπει να είναι εφχρθςτο και εφκολα εφαρµόςιµο. 
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωµα να διενεργεί επικεωριςεισ για τθ διαπίςτωςθ τθσ 
ςυµµόρφωςθσ του Αναδόχου µε τισ απαιτιςεισ του Ρρογράµµατοσ Ροιότθτασ. 

(4) Θ ανάπτυξθ του προγράµµατοσ ποιότθτασ του ζργου γίνεται ςε επίπεδο µελζτθσ 
εφαρµογισ υπό τθν ζννοια τθσ παροφςασ ςυγγραφισ και όλεσ οι ςχετικζσ εργαςίεσ και τα 
παραδοτζα ςτοιχεία υπάγονται ςτθν κατθγορία των µελετϊν τθσ παροφςασ (µελζτεσ θ 
αµοιβι των οποίων πρζπει να εµπεριζχεται ανθγµζνα ςτισ τιµζσ τθσ προςφοράσ). 

(5) Ο Ανάδοχοσ κα οργανϊςει ζνα λειτουργικό και αποτελεςµατικό αρχείο ςτοιχείων και 
βιβλιοκικθ ςτθν οποία κα καταχωροφνται θ αλλθλογραφία, όλα τα ζγγραφα ελζγχων, τα 
πρωτόκολλα, τα ςυµφωνθτικά, τα ςχζδια κτλ., και κα ελζγχεται θ διανοµι τουσ. Οι 
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λεπτοµζρειεσ οργάνωςθσ και τιρθςθσ του αρχείου αυτοφ κα κακορίηονται ςτο ΡΡΕ, θ 
εφαρµογι του οποίου κα επιτθρείται από τον Υπεφκυνο Ροιότθτασ του ζργου. 

(6) Για τθν ανάπτυξθ και εφαρµογι του Ρρογράµµατοσ Ροιότθτασ δεν κα καταβλθκεί ςτον 
Ανάδοχο οποιαδιποτε αµοιβι, γιατί οι ςχετικζσ δαπάνεσ κεωροφνται ότι ζχουν 
περιλθφκεί ανθγµζνα ςτθν οικονοµικι προςφορά του. 

(7) Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν, τόςο ςτο εργαςτιριο όςο και ςε τετελεςµζνα τµιµατα ι 
φάςεισ των εργαςιϊν, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα τθσ Υπθρεςίασ και αποςκοπεί ςτον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των πάςθσ φφςεωσ χρθςιµοποιουµζνων υλικϊν, ςτουσ τρόπουσ και 
µεκόδουσ χριςεωσ αυτϊν και ςτο ότι οι εργαςίεσ ανταποκρίνονται ςτουσ ιςχφοντεσ 
Κανονιςµοφσ, τισ Ρροδιαγραφζσ, τα ςχζδια και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Σφµβαςθσ. Θ 
ζκταςθ και θ πυκνότθτα των ελζγχων που ορίηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
κεωροφνται ωσ τα ελάχιςτα. Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωµα να πραγµατοποιιςει 
απεριόριςτο αρικµό ελζγχων οποιουδιποτε είδουσ, ςε οποιοδιποτε είδοσ υλικοφ ι τµιµα 
των καταςκευϊν, εκδίδοντασ τισ κατάλλθλεσ προσ τοφτο εντολζσ προσ το Εργαςτιριο του 
αναδόχου, όταν αυτό κρικεί αναγκαίο από τα µζχρι τότε αποτελζςµατα του ελζγχου. Πλεσ 
οι µελζτεσ ςυνκζςεωσ των ςκυροδεµάτων ι άλλων ςυµµικτϊν υλικϊν που ορίηονται ςτισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςυντάςςονται από τον Ανάδοχο δια του εργαςτθρίου του. 

(8) Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθµίωςθ, να προςκοµίςει εισ το 
εργαςτιριο τισ απαραίτθτεσ ποςότθτεσ υλικϊν (αδρανι , τςιµζντο, νερό κ.λ.π.) που 
πρόκειται να χρθςιµοποιιςει ςτο ζργο, για τθν εκτζλεςθ των µελετϊν ςφνκεςθσ. Ο 
ανάδοχοσ κοινοποιεί ςτθν Υπθρεςία όλα τα αποτελζςµατα οιωνδιποτε εργαςτθριακϊν 
δοκιµϊν ι ελζγχων ποιότθτασ από τα οποία κα φαίνεται το ςφµφωνο προσ τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωµα να εκτελεί 
οιουςδιποτε ελζγχουσ ποιότθτασ κρίνει αυτι αναγκαίουσ και δι' ιδίων µζςων. Στθν 
περίπτωςθαυτι ο ανάδοχοσ παρζχει κάκε δυνατι διευκόλυνςθ προσ τθν Υπθρεςία χωρίσ 
καµία ιδιαίτερθ αποηθµίωςθ. 

(9) Ειδοποίθςθ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ ελζγχων από τθν Υπθρεςία και γνωςτοποίθςθ 
αποτελεςµάτων: Για όλουσ του ελζγχουσ που κα εκτελεί θ Υπθρεςία θ προειδοποίθςθ δεν 
είναι αναγκαία. Θ Υπθρεςία υποχρεϊνεται να κοινοποιεί τα αποτελζςµατα των ελζγχων 
ςτθν περίπτωςθ που κα ηθτιςει τοφτο ζγγραφα ο ανάδοχοσ και ςτθν περίπτωςθ που κα 
διαπιςτϊςει απόκλιςθ των υλικϊν ι των καταςκευϊν από τισ προδιαγραφζσ, κανονιςµοφσ 
κ.λ.π. Σε κάκε περίπτωςθ θ κοινοποίθςθ των αποτελεςµάτων κα γίνεται ςτο ςυντοµότερο 
δυνατό διάςτθµα. 

(10) Σε περιπτϊςεισ ελζγχων που εκτελοφνται από τθν Υπθρεςία είναι δυνατόν ο ανάδοχοσ να 
ζχει ηθτιςει µε αίτθςι του να παίρνεται κατά τθ δειγµατολθψία και ζνα δεφτερο όµοιο 
δείγµα (αντιδείγµα) το οποίο κα ςυςκευάηεται και κα αποςτζλλεται ταυτόχρονα µε το 
δείγµα ςτο εργαςτιριο τθσ Υπθρεςίασ. Για τθν περίπτωςθ αµφιβολιϊν και υποβολισ 
ζνςταςθσ από τον ανάδοχο (που κα πρζπει να αναγραφεί αυκθµερόν ςτο θµερολόγιο του 
ζργου), κα διενεργείται νζα εργαςτθριακι δοκιµι, παρουςία του αναδόχου ι άλλου 
εξουςιοδοτθµζνου εκπροςϊπου του αναδόχου, ςτα εργαςτιρια τθσ Γενικισ Γραµµατείασ 
∆θµοςίων Ζργων ι Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν, εφ' όςον ηθτθκεί τοφτο εγγράφωσ από τον 
ανάδοχο ςτθν ζνςταςι του, το αποτζλεςµα τθσ οποίασ κα είναι υποχρεωτικό για τον 
ανάδοχο (ακόµα και αν δεν παραςτεί ςτθν δοκιµι). Κατά το µζςο διάςτθµα µζχρι τθν 
οριςτικοποίθςθ του ελζγχου, ςε περίπτωςθ διαφωνίασ, ο ανάδοχοσ δεν µπορεί να 
ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ του. Ο ανάδοχοσ δικαιοφται επίςθσ να ηθτιςει επανάλθψθ των 
ελζγχων που οδιγθςαν ςε δυςµενι αποτελζςµατα και ζγιναν από τθν Υπθρεςία χωρίσ να 
προειδοποιθκεί, αν και είχε ηθτιςει τοφτο εγγράφωσ. Θ επανάλθψθ των ελζγχων γίνεται 
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κατά αντιπαράςταςθ. 
(11) Ο κάκε είδουσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ του ζργου δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν ευκφνθ, 

γιατί αυτόσ είναι ο µοναδικόσ και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα και τθν 
αρτιότθτα των υλικϊν των καταςκευϊν του ζργου. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία 
προκφπτουν αποτελζςµατα από τον ποιοτικό ζλεγχο, που δεν ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 
τθσ ςυµβάςεωσ, κα κινείται θ διαδικαςία απόρριψθσ πλθµµελϊν εργαςιϊν, ςφµφωνα µε 
τα οριηόµενα ςτο άρκρο 157 του Ν.4412/2016 και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Σφµβαςθσ. 

7.8.2. Υπεφκυνοσ ποιότθτασ ζργου 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου, να καλφπτει µε ζνα 
εξειδικευµζνο ςτζλεχοσ τθ κζςθ του Υπεφκυνου Ροιότθτασ ζργου. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να κακορίςει, ςτο οργανόγραµµα, τα άτοµα εκείνα που ζχουν αρµοδιότθτεσ 
ςε κζµατα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και να προςδιορίςει γραπτά αυτζσ τισ αρµοδιότθτεσ 
ςτο ΡΡΕ που κα υποβάλει. Ο Υπεφκυνοσ Ροιότθτασ κα ζχει πλιρθ εξουςία, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται ότι θ πολιτικι ποιότθτασ είναι γνωςτι ςε όλο το προςωπικό και 
εφαρµόηεται, ότι το ΡΡΕ, που εγκρίκθκε, εφαρµόηεται, κακϊσ επίςθσ και να αναφζρει ςτον 
προϊςτάµενο του εργοταξιακοφ γραφείου, ςχετικά µε τθν αποτελεςµατικότθτα του 
προγράµµατοσ, ϊςτε να λαµβάνονται µζτρα βελτίωςθσ του. 

(2) Επίςθσ ο Υπεφκυνοσ Ροιότθτασ οφείλει να προµθκευτεί αρµοδίωσ τισ ςχετικζσ µε το 
αντικείµενό του διαδικαςίεσ του ςυςτιµατοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ Υπθρεςίασ, 
εφόςον διατίκεται τζτοιο, για να τισ λάβει υπόψθ του κατά τθν ςφνταξθ του ΡΡΕ και των 
υποςτθρικτικϊν εγγράφων. 

7.8.3. Υποβολι αποτελεςµάτων, πιςτοποιθτικϊν και άλλων παραδοτζων 

(1) Τα αποτελζςµατα του ελζγχου ποιότθτασ κα υποβάλλονται άµεςα ςτθν Υπθρεςία. Τα 
αποτελζςµατα ελζγχου πρζπει να ςυνοδεφονται από τισ απαιτοφµενεσ ςτατιςτικζσ 
αναλφςεισ, υπολογιςµοφσ και ςυµπεράςµατα ςυµµόρφωςθσ µε τισ προδιαγραφζσ. Ο 
Ανάδοχοσ ςτο αρχείο του κα διατθρεί τα απαραίτθτα ζγγραφα, από τα οποία κα 
αποδεικνφεται θ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ από τθν δειγµατολθψία µζχρι τισ τελικζσ 
δοκιµζσ. 

(2) Ο αρικµόσ των ελζγχων που κα πραγµατοποιοφνται πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ ςε 
είδοσ και αρικµό µε τουσ προβλεπόµενουσ ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. κακϊσ και τουσ 
κανονιςµοφσ κτλ. ςτουσ οποίουσ αυτζσ παραπζµπουν. 

7.8.4. Τα αποτελζςµατα των ελζγχων ςυνιςτοφν δικαιολογθτικά των ενδιάµεςων και τελικϊν 
πλθρωµϊν. Αποδεκτά αποτελζςµατα τζτοιων ελζγχων δεν απαλλάςςουν τον Ανάδοχο 
από τθν ευκφνθ ποιότθτασ του ζργου ςφµφωνα µε τα Συµβατικά Τεφχθ.Ζλεγχοσ υλικϊν 
και εξοπλιςµοφ 15 

(1) Πχι αργότερα από τισ προκεςµίεσ που ορίηονται ςτθν παροφςα ΣΥ και τισ ΤεΡρο, ο 
Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκοµίςει ςτθν Υπθρεςία, για προζγκριςθ τθσ παραγγελίασ, τα 
αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (προζλευςθ, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και λοιπά ςτοιχεία) και, όπου είναι εφικτό, δείγµατα όλων των 
βαςικϊν υλικϊν, που ενςωµατϊνονται ςτο ζργο. 

(2) Για τον ζλεγχο προςκοµιηόµενων ειδϊν και υλικϊν ιςχφουν τα παρακάτω: 
vii. Πλα τα είδθ και υλικά για τθν καταςκευι του ζργου ι τθν ενςωµάτωςι τουσ ςε αυτό 

κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων ΤεΡρο, όπωσ ορίηεται ςτα ςυµβατικά 
τεφχθ. 

viii. Για τθ λιψθ των ςχετικϊν εγκρίςεων υλικϊν από τθν Υπθρεςία ουςιαςτικά 
δικαιολογθτικά κεωροφνται οι τεχνικζσ εγκρίςεισ και πιςτοποιιςεισ και τα ςιµατα 
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ποιότθτασ που ζχουν εκδοκεί ςτισ χϊρεσ παραγωγισ των, αλλά και ςε άλλεσ χϊρεσ 
τθσ ΕΕ και του ΕΟΧ, τθσ Ελβετίασ, των ΘΡΑ και του Καναδά. 

ix. Σχετικά µε τθν παραλαβι και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που 
χρθςιµοποιοφνται ςτθν καταςκευι του ζργου ι προορίηονται για ενςωµάτωςθ ςε 
αυτό, κακϊσ και για τον χαρακτθριςµό των εδαφϊν, ιςχφουν τα προβλεπόµενα ςτο 
Άρκρο 136 του Ν.4412/16. 

x. Σχετικά µε τθν αποδοχι των υλικϊν και ειδϊν που πρόκειται να χρθςιµοποιθκοφν 
ςτθν καταςκευι του ζργου, κα εφαρµόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ρ∆.334/94 
«Ρροϊόντα ∆οµικϊν Καταςκευϊν». 

(3) Για τον εξοπλιςµό οποιαςδιποτε προζλευςθσ, ο οποίοσ παραγγζλλεται ζτοιµοσ από το 
εµπόριο και πρόκειται να εγκαταςτακεί ςτο ζργο, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει 
για ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία τισ πλθροφορίεσ, όπωσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο Τεφχοσ 4 
(ΚΜΕ). Οι ςχετικζσ υποβολζσ κα γίνονται εισ τριπλοφν. Θ µία ςειρά (από τισ τρεισ) των 
ςτοιχείων κτλ. που υπζβαλε ο Ανάδοχοσ, επιςτρζφεται ςε αυτόν µαηί µε τθν κατά τα 
ανωτζρω ζκφραςθ των απόψεων τθσ Υπθρεςίασ. 

7.8.5. Γενικζσ υποχρεϊςεισ 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ελζγχει τα υλικά, τισ καταςκευζσ και τον εξοπλιςµό µε 
µζριµνα και δαπάνεσ του, ωσ προσ τθν επάρκεια, ποιότθτα, καταλλθλότθτα και 
ςυµβατότθτα µε τθν ΣΥ, τισ ΤεΡρο, κακϊσ επίςθσ και τουσ κϊδικεσ, κανονιςµοφσ και 
προδιαγραφζσ που αυτζσ παραπζµπουν. 

(2) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ενθµερϊνει τθν Υπθρεςία ζγκαιρα για κάκε λεπτοµζρεια που 
αφορά επικεϊρθςθ και δοκιµζσ υλικϊν ι καταςκευισ ι εξοπλιςµοφ και τισ ςχετικζσ 
δειγµατολθψίεσ. 

(3) Ο ΚτΕ κα αςκιςει δια τθσ Επίβλεψθσ ζλεγχο ποιότθτασ (quality control) των υλικϊν, 
καταςκευϊν και εξοπλιςµοφ και ζλεγχο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (quality assurance) ςτθν 
ζκταςθ που κα κρίνει αναγκαία. Θ Υπθρεςία δικαιοφται να παρεµβαίνει µε παρατθριςεισ 
και υποδείξεισ που κα αφοροφν ςτθν ποιότθτα των υλικϊν, καταςκευϊν και εξοπλιςµοφ. 

(4) Για τισ διαδικαςίεσ και τισ επιπτϊςεισ ςε περιπτϊςεισ ακαταλλθλότθτασ υλικϊν και 
προκαταςκευαςµζνων ςτοιχείων, ελαττωµάτων τθσ καταςκευισ, και παραλείψεων τθσ 
ςυντιρθςθσ ιςχφουν γενικά όςα αναφζρονται ςτα Άρκρα 157 και 159 του Ν. 4412/12. 

7.8.6. Αποφυγι όχλθςθσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, µε µζριµνα και δαπάνθ του, να παίρνει όλεσ τισ 
προφυλάξεισ και αναγκαία µζτρα και, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, να προφυλάςςει κατάλλθλα 
τισ γειτονικζσ εγκαταςτάςεισ, προκειµζνου να αποφευχκοφν οποιεςδιποτε ςθµαντικζσ 
οχλιςεισ ς' αυτζσ. 

(2) Θ ανωτζρω υποχρζωςθ του Αναδόχου εκτείνεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ όπου εκτελοφνται 
εργαςίεσ, όπωσ π.χ. τα εργοτάξια κακαυτά, τα άκρα του ζργου, τα λατοµεία, οι 
δανειοκάλαµοι, οι χϊροι απόκεςθσ, οι δρόµοι που χρθςιµοποιοφνται από τρίτουσ κτλ. 

7.9. Προςταςία περιβάλλοντοσ 

7.9.1. Γενικά 

(1) Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτθν παρ.7 του Άρκρου 138 του Ν.4412/16. 
(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει προτάςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντασ 

ςτθν περιοχι του ζργου. Οι προτάςεισ αυτζσ κα κακορίηουν µε λεπτοµζρεια όλα τα µζτρα 
που κα λθφκοφν για τθν αποκατάςταςθ των περιοχϊν, που υποχρεωτικά κα υποςτοφν 
ηθµιζσ από τθν εκτζλεςθ του ζργου 
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(3) Ενδεικτικά, τζτοια µζτρα κα είναι, µετά τθν περάτωςθ του ζργου, ο πλιρθσ κακαριςµόσ 
των εργοταξίων, θ αποξιλωςθ όλων των προςωρινϊν εγκαταςτάςεων, θ αποκοµιδι όλων 
των πλεοναηόντων υλικϊν και άχρθςτων και κάκε άλλο κατάλλθλο µζτρο, ϊςτε τελικά θ 
επιρροι του εκτελεςκζντοσ ζργου ςτο περιβάλλον να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι. 

(4) Τονίηεται ότι ο Ανάδοχοσ κα είναι µόνοσ υπεφκυνοσ για κάκε ηθµιά που κα προκαλζςει ςε 
τρίτουσ από αυκαίρετθ κοπι ι βλάβθ δζνδρων, από αποκικευςθ υλικϊν, από κακό 
χειριςµό των µθχανθµάτων του ι καταπάτθςθ φυτεµζνων περιοχϊν από τα µθχανικά 
µζςα που διακζτει, και κα φροντίηει για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ ηθµιάσ µε δικζσ 
του δαπάνεσ. 

7.9.2. Απαιτιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ 

(1) Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ και τα ζργα τα απαραίτθτα για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του 
εργοταξίου, κα πρζπει να ςυντθροφνται και να λειτουργοφν κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να 
επιτυγχάνεται αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ των διαταραχϊν του περιβάλλοντοσ 

(2) Θ ανάπτυξθ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων κα γίνει ςε περιοχζσ, οι οποίεσ κα ζχουν 
τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. Εργοτάξια που αναπτφςςονται (περίφραξθ, ςιµανςθ, εκςκαφι 
κτλ.) και ςτθ ςυνζχεια εγκαταλείπονται χωρίσ να εκτελοφνται εργαςίεσ, κα υπόκεινται, 
κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ςε άµεςθ αποκατάςταςθ µε ευκφνθ και δαπάνθ 
του Αναδόχου, εφαρµοηόµενων εν προκειµζνω των οριηόµενων ςτθν παρ.5.1.2 τθσ 
παροφςασ. 

(3) Θα πρζπει να γίνεται πλιρθσ ζλεγχοσ των κάκε φφςθσ αποβλιτων, και να τθροφνται οι 
παρακάτω όροι: 
i. Θα εξαςφαλιςτεί θ ςυγκζντρωςθ των λυµάτων του εργοταξίου ςε ςτεγανοφσ 

βόκρουσ και θ διάκεςι τουσ κα γίνεται ςε χϊρουσ, που κα υποδείξει θ Υπθρεςία. 
ii. Ανάλογθ ςυγκζντρωςθ και διάκεςθ απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλθτα του 

εργοταξίου όπωσ λάδια πετρελαιοειδι χθµικά κτλ. ςε χωριςτοφσ βόκρουσ από 
αυτοφσ των λυµάτων. Ιδιαίτεροι χϊροι κα απαιτθκοφν για τθν αποχζτευςθ των 
νερϊν κακαριςµοφ των µονάδων παραγωγισ και µεταφοράσ ςκυροδζµατοσ. 

iii. Αποφυγι ρφπανςθσ κατά τθ φόρτωςθ, µεταφορά και εκφόρτωςθ των υλικϊν, 
καυςίµων κτλ. από οποιοδιποτε µζςο µεταφοράσ. 

iv. Θ χριςθ οποιωνδιποτε τοξικϊν ουςιϊν κα επιτρζπεται µόνον φςτερα από ςχετικι 
ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ και µόνον εφόςον δεν είναι ευρείασ διάχυςθσ. 

v. Αποφυγι ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ µε προϊόντα επεξεργαςίασ υλικϊν (ςκόνθ, 
πριονίδι, τρίµµατα, ρετάλια, κτλ). 

(4) Χριςθ εκρθκτικϊν κα γίνεται υπό τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτα ςυµβατικά τεφχθ και 
ςτθν κείµενθ νοµοκεςία, όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

(5) Για τισ αποκζςεισ των περιςςευµάτων προϊόντων ορυγµάτων και άλλων υπολειµµάτων 
εργαςιϊν, προϊόντων κακαιρζςεων κτλ., ιςχφουν τα κακοριηόµενα ςτο Άρκρο 5.3.2 τθσ  
παροφςασ. 

(6) Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ όχλθςθσ των περιοίκων. Αυτό απαιτεί: 
i. Ζργα αποκατάςταςθσ τθσ κυκλοφορίασ ι/και καταςκευι παρακαµπτθρίων 

εξυπθρζτθςθσ τθσ κυκλοφορίασ. Σχετικά γίνεται αναφορά ςτο Άρκρο 5.2 τθσ 
παροφςασ. 

ii. Αποφυγι ρφπανςθσ τθσ ατµόςφαιρασ µε ρυπαντζσ, καπνό ι ςκόνθ, ζςτω και αν κάτι 
τζτοιο απαιτεί εγκαταςτάςεισ φίλτρων ι/και κατάλλθλεσ επιςτρϊςεισ µζρουσ του 
εργοταξιακοφ χϊρου. 

iii. Αποφυγι ςχθµατιςµοφ εςτιϊν µολφνςεων (π.χ. από λιµνάηοντα νερά) 
iv. Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ τθσ θχορρφπανςθσ, ακόµθ και µε χριςθ θχοπεταςµάτων 
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ι/και µε κατάλλθλθ χριςθ µθχανικοφ εξοπλιςµοφ εφοδιαςµζνου µε αντικορυβικζσ 
διατάξεισ. 

v. Ρερίφραξθ του εργοταξιακοφ χϊρου για: 
vi. τθν εξαςφάλιςθ τθσ δθµόςιασ αςφάλειασ 
vii. τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ οπτικισ όχλθςθσ ςτο εφικτό 
viii. Σιµανςθ / επιςιµανςθ των χϊρων εργαςίασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ. 

Σχετικά γίνεται αναφορά ςτο Άρκρο 5.5 τθσ παροφςασ 

7.10. Ευριµατα αρχαιολογικοφ ι άλλου ενδιαφζροντοσ 

Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτθν παρ.12 του Άρκρου 138 του Ν.4412/16. ∆εν αναµζνεται θ φπαρξθ 
αρχαιοτιτων ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Στθν περίπτωςθ όµωσ που αυτό ςυµβεί: 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αµζςωσ µόλισ διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ αρχαιοτιτων, 
οποιαςδιποτε θλικίασ, να ειδοποιιςει τθν Υπθρεςία και τθν Αρµόδια Αρχαιολογικι 
Υπθρεςία και να διακόψει αµζςωσ κάκε εργαςία ςτθν περιοχι των ευρθµάτων, 
λαµβάνοντασ ςυγχρόνωσ όλα τα απαραίτθτα µζτρα για τθν ανζπαφθ διατιρθςθ και 
διαφφλαξθ των υπόψθ αρχαιοτιτων. 

(2) Μετά το πρϊτο χαρακτθριςµό των ευρθµάτων από τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία, κα 
δοκοφν οδθγίεσ ςτον Ανάδοχο, είτε για τθν ςυνζχιςθ των εργαςιϊν, είτε για τθν διενζργεια 
αρχαιολογικισ ζρευνασ µε δικά του µζςα και τθν επίβλεψθ τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ. 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι προετοιµαςµζνοσ ϊςτε να µετακινεί, χωρίσ ιδιαίτερθ 
αποηθµίωςθ, τον εξοπλιςµό και το προςωπικό του από το ζνα µζτωπο εργαςίασ ςε άλλο 
και να µειϊνει µε τον τρόπο αυτόν τισ κακυςτεριςεισ από τισ αρχαιολογικζσ ζρευνεσ. 

(3) Για τθν περίπτωςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν που κα εκτελεςκοφν από τθν Αρχαιολογικι 
Υπθρεςία, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ απαιτοφµενεσ διευκολφνςεισ και να 
ςυντονίηει µε αυτιν τισ υπόλοιπεσ εργαςίεσ του. 

(4) Πλα τα αρχαιολογικά ευριµατα, οποιαςδιποτε φφςεωσ και αξίασ που ανακαλφπτονται 
κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ανικουν ςτο Ελλθνικό ∆θµόςιο. Σε κάκε περίπτωςθ ιςχφει θ 
Ελλθνικι Νοµοκεςία. 

(5) Ραράταςθ τµθµατικϊν ι / και τθσ ςυνολικισ προκεςµίασ κα αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο 
λόγω κακυςτεριςεων από αρχαιολογικζσ ζρευνεσ, µόνον ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ 
οποίεσ, οι οποιεςδιποτε διερευνθτικζσ τοµζσ, λόγω πικανότθτασ ςυνάντθςθσ 
αρχαιολογικϊν ευρθµάτων, ωσ και οι τυχόν λοιπζσ εργαςίεσ για τθν αντιµετϊπιςθ των 
αποτελεςµάτων των αρχαιολογικϊν ερευνϊν για οποιαςδιποτε κζςθ βρίςκονται πάνω 
ςτθν κρίςιµθ διαδροµι του διαγράµµατοσ PERT του χρονοδιαγράµµατοσ καταςκευισ του 
ζργου και τθν επθρεάηουν δυςµενϊσ και µόνο αφοφ θ κακυςτζρθςθ περάςει χρονικό 
διάςτθµα τριϊν (3) µθνϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ οι ζρευνεσ κα περιλαµβάνονται ςτο 
χρονοδιάγραµµα. 

(6) Οι εργαςίεσ για αρχαιολογικζσ ζρευνεσ πλθρϊνονται µζςω ιδιαίτερου υποζργου. 

7.11. Ηµερολόγιο ζργου 

Με µζριµνα του Αναδόχου τθρείται θµερολόγιο του ζργου, ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτο 
Άρκρο 146 του Ν.4412/16. 

7.12. Εκκζςεισ προόδου εργαςιϊν 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει προσ τθν Υπθρεςία µθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου ςε 
τρία (3) αντίγραφα, ςφµφωνα µε τον τφπο που αυτι κα κακορίςει. Θ πρϊτθ ζκκεςθ 
προόδου κα καλφπτει τθν περίοδο µζχρι το τζλοσ του πρϊτου θµερολογιακοφ µινα µετά 
τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ. Οι εκκζςεισ προόδου κα υποβάλλονται εντόσ του πρϊτου 
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επταθµζρου κάκε µινα και κα αφοροφν ςτθν πρόοδο που επετεφχκθ κατά τον αµζςωσ 
προθγοφµενο µινα. Οι εκκζςεισ προόδου κα υποβάλλονται κατά τα ανωτζρω µζχρι τθν 
οριςτικι παραλαβι των ζργων. 

(2) Στισ Εκκζςεισ Ρροόδου κα περιλαµβάνεται και µθνιαία κατάςταςθ του προςωπικοφ που 
απαςχολείται ςτο ζργο (ειδικότθτα, πλικοσ ανά ειδικότθτα, θµζρεσ απαςχόλθςθσ ανά 
µινα) κακϊσ και του µθχανικοφ εξοπλιςµοφ (είδοσ, δυναµικότθτα, πλικοσ, θµζρεσ 
απαςχόλθςθσ ανά µινα). 

(3) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει οποιεςδιποτε άλλεσ εκκζςεισ, που κα 
ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία και ςυναρτϊνται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, µε τθν πρόοδο 
των ζργων. 

(4) Ραράλειψθ ι αµελισ ςφνταξθ και υποβολι των ςτοιχείων των αναφορϊν προόδου 
ςυνεπάγεται εφάπαξ ανζκκλθτθ ποινικι ριτρα µζχρι ποςοφ ίςου προσ το 15% τθσ µζςθσ 
θµεριςιασ αξίασ του ζργου, θ οποία κα επιβάλλεται ςε κάκε τζτοια περίπτωςθ. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

8.1. Ζναρξθ εργαςιϊν 

Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 147 του Ν.4412/16. 

8.2. Προκεςµίεσ 

Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 147 του Ν.4412/16. 

8.2.1. Συνολικι προκεςµία 

Θ ςυνολικι προκεςµία ζργου ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) µινεσ και αρχίηει από τθν 
θµζρα υπογραφισ τθσ ςφµβαςθσ. 
Στθ ςυνολικι προκεςµία του ζργου ςυµπεριλαµβάνεται και θ εξάµθνθ (6µθνθ) 
δοκιµαςτικι λειτουργία των ζργων από τον Ανάδοχο). Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ οριςτικι 
παραλαβι γίνεται ςε 15 µινεσ από τθν βεβαίωςθ περαίωςθσ καταςκευισ. 

Το αντικείµενο τθσ δθµοπραςίασ περιλαµβάνει: 

 τθν εκπόνθςθ τθσ Οριςτικισ Μελζτθσ, τθσ µελζτθσ Εφαρµογισ και κάκε είδουσ 
ςυµπλθρωµατικισ µελζτθσ και ζρευνασ, 

 τθν καταςκευι των ζργων Ρολιτικοφ Μθχανικοφ, 
 τθν προµικεια και εγκατάςταςθ όλου του θλεκτρολογικοφ και µθχανολογικοφ 

εξοπλιςµοφ, 
 τθ κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και τισ δοκιµζσ ολοκλιρωςθσ 
 τθ δοκιµαςτικι λειτουργία του ζργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάςτθµα ζξι (6) 

µθνϊν. 

8.2.2. Τµθµατικζσ προκεςµίεσ 

Εκτόσ από τθ ςυνολικι προκεςµία, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να τθριςει τισ: 
(α)  Αποκλειςτικζσ τµθµατικζσ προκεςµίεσ (µε τθν ζννοια τθσ παραγράφου 4α του άρκρου 
147 του Ν 4412/2016), για παράδοςθ τµθµάτων του ζργου, που θ ζγκαιρθ αποπεράτωςι 
τουσ ζχει ιδιαίτερθ ςθµαςία για τον κφριο του ζργου. 
(β) Ενδεικτικζσ τµθµατικζσ προκεςµίεσ (µε τθν ζννοια τθσ παραγράφου 4β του άρκρου 
147 του Ν 4412/2016), που κακορίηονται ωσ ςτακµοί ενδιάµεςου ελζγχου τθσ προόδου 
του ζργου.21. 

(5) Κακορίηονται οι παρακάτω Αποκλειςτικζσ Τµθµατικζσ Ρροκεςµίεσ (ΑΡ): 



ελ.38/67 [ΕΤ] 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΝΙΑ  ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

 

i. Πχι νωρίτερα από δζκα πζντε (15) θµερολογιακζσ θµζρεσ και εντόσ προκεςµίασ 
τριάντα (30) θµερολογιακϊν θµερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ υποβάλλεται 
από τον Ανάδοχο το χρονοδιάγραµµα καταςκευισ του ζργου, όπωσ προβλζπεται από 
το Άρκρο 8.3 τθσ παροφςασ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. 

ii. Πχι αργότερα από τριάντα (30) θµερολογιακζσ θµζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
Σφµβαςθσ κα υποβλθκεί το οργανόγραµµα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα 
περιγράφονται λεπτοµερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία των ςτελεχϊν και οι αρµοδιότθτεσ, 
κακϊσ επίςθσ και του εξοπλιςµοφ και των µθχανθµάτων, που κα περιλαµβάνει θ 
εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου, ςφµφωνα µε το Άρκρο 139 του 
Ν.4412/16. 

iii. Πχι αργότερα από ςαρανταπζντε (45) θµερολογιακζσ θµζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
Σφµβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
- να ζχει παραδϊςει ςε λειτουργία τισ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ και τισ 

ευκολίεσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 4.1.3 τθσ παροφςασ. 
- να υποβάλει Ρρόγραµµα Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςφµφωνα µε το Ρ∆.305/96. 
- να υποβάλει Ρρόγραµµα Ροιότθτασ Ζργου, ςφµφωνα µε τθν Απόφαςθ ∆ΙΡΑ∆ 

611/01(ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) 
iv. Πχι αργότερα από εξιντα (60) θµερολογιακζσ θµζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 

Σφµβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει τθν Οριςτικι Μελζτθ, ςφµφωνα µε 
τα αναφερόµενα ςτο Τεφχοσ 9 (ΚΜΕ). 

v. Πχι αργότερα από πεντακόςιεσ ςαράντα (540) θµζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
Σφµβαςθσ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί θ καταςκευι όλων των ζργων του 
ςυνόλου τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυµάτων. 

vi. Πχι αργότερα από εκατόν ογδόντα (180) θµζρεσ από τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ 
εργαςιϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί θ δοκιµαςτικι λειτουργία του ζργου. 

vii. Πχι αργότερα από τετρακόςιεσ πενιντα (450) θµζρεσ από τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ 
εργαςιϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί θ δοκιµαςτικι λειτουργία, θ κζςθ ςε 
αποδοτικι λειτουργία και οι δοκιµζσ αποδοχισ του ςυνόλου τθσ Εγκατάςταςθσ 
Επεξεργαςίασ Λυµάτων, ιτοι πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί θ οριςτικι παραλαβι του 
ζργου. 

(6) Κακορίηονται οι παρακάτω Ενδεικτικζσ Τµθµατικζσ Ρροκεςµίεσ (ΕΡ): 
i. Πχι αργότερα από δζκα πζντε (15) θµερολογιακζσ θµζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 

Σφµβαςθσ µε τον Ανάδοχο παραδίδεται βεβαίωςθ / διλωςθ παραλαβισ από τθν 
Υπθρεςία όλων των διακζςιµων ςτοιχείων ςχετικά µε το ζργο ςυνοδευόµενθ από 
αντίςτοιχο πίνακα, ςτον οποίο παρουςιάηονται τα υπόψθ ςτοιχεία και τθν 
θµεροµθνία παραλαβισ τουσ. 

ii. Πχι αργότερα από εξιντα (60) θµερολογιακζσ θµζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
Σφµβαςθσ υποβάλλονται ι/και παραδίδονται: 
- πλιρωσ υλοποιθµζνθ τοπογραφικι αποτφπωςθ του φυςικοφ εδάφουσ, των 

υπαρχουςϊν εγκαταςτάςεων και των δικτφων ςτθ περιοχι των ζργων. 
- θ αξιολόγθςθ γεωτεχνικϊν ερευνϊν, γεωτεχνικι µελζτθ και γνωµάτευςθ 

κεµελίωςθσ των επιµζρουσ καταςκευϊν. 
- οι προβλεπόµενεσ από το Ρ∆.305/96 και το Ρ∆.17/96 δθλϊςεισ και 

γνωςτοποιιςεισ για ανάκεςθ κακθκόντων Τεχνικοφ Αςφαλείασ, Συντονιςτι 
Υγιεινισ και Αςφάλειασ και Γιατροφ Αςφαλείασ. 

- Οριςτικά Αςφαλιςτιρια Συµβόλαια (αν κατά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ 
υπεβλικθ µόνον το COVER NOTE ι αν κατά τον ζλεγχο προζκυψαν 
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παρατθριςεισ) ςφµφωνα µε τισ απαιτιςεισ του Άρκρου 15 τθσ παροφςασ και 
τισ ενδεχόµενεσ παρατθριςεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

iii. Πχι αργότερα από ενενιντα (90) θµερολογιακζσ θµζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφµβαςθσ κα πρζπει να υποβλθκοφν οι πλθροφορίεσ όλου του κφριου εξοπλιςµοφ, 
ςφµφωνα µε τα αναφερόµενα ςτο Τεφχοσ 9 (ΚΜΕ). 

iv. Πχι αργότερα από εκατόν είκοςι (120) θµερολογιακζσ θµζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
Σφµβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει τθν Μελζτθ Εφαρµογισ για το 
ςφνολο του ζργου, ςφµφωνα µε τα αναφερόµενα ςτο Τεφχοσ 9 (ΚΜΕ). 

v. Πχι αργότερα από εκατόν ογδόντα (180) θµερολογιακζσ θµζρεσ από τθν υπογραφι 
τθσ Σφµβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ διαµόρφωςθσ 
του οικοπζδου. 

8.3. Χρονοδιάγραµµα καταςκευισ του ζργου 

8.3.1. Σφνταξθ προγράµµατοσ 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Υπθρεςία Χρονοδιάγραµµα τθσ 
όλθσ καταςκευισ του Ζργου το οποίο κα ανταποκρίνεται ςτισ προκεςµίεσ τθσ παροφςασ 
ΣΥ. Το χρονοδιάγραμμα αυτό, που διζπεται από τισ διατάξεισ του Άρκρου 145 του 
Ν.4412/16, κα ςυνταχκεί ςε τφπο γραμμικοφ διαγράμματοσ και κα ςυνοδεφεται από 
ζκκεςθ που κα αναλφει και κα δικαιολογεί πλιρωσ τον προτεινόμενο προγραμματιςμό. Θ 
ανάπτυξθ του προγράμματοσ του ζργου και των υποπρογραμμάτων του πρζπει να γίνει 
ζτςι, ϊςτε να τεκμθριϊνεται ότι τθροφνται οι προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 8.2 
τθσ παροφςασ. 

(2) Μετά τθν υποβολι του προγράµµατοσ θ Υπθρεςία εγκρίνει αυτό όπωσ υποβλικθκε, µε 
τυχόν ςυµπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ, µζςα ςε δεκαπζντε (15) θµζρεσ από τθν υποβολι 
του (παρ.2, Άρκρου 145, Ν.4412/16). Κακυςτζρθςθ για ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία 
µεγαλφτερθ από τθν ανωτζρω προκεςµία των δεκαπζντε (15) θµερϊν ςυνεπάγεται τθν 
αποδοχι του προγράµµατοσ του Αναδόχου. 

(3) Ο Ανάδοχοσ κατά το χρονικό διάςτθµα µζχρι τθν ζγκριςθ του οριςτικοφ 
χρονοδιαγράµµατοσ καταςκευισ του ζργου κα ενεργεί ςφµφωνα µε το δικό του 
χρονοδιάγραµµα, φζροντασ ακζραια τθν ευκφνθ, αν αυτό αντίκειται ςτουσ όρουσ των  
ςυµβατικϊν τευχϊν. Για τον λόγο αυτό κεωρείται, ςυµβατικά, ότι θ διαδικαςία τθσ 
κατάρτιςθσ και ζγκριςθσ ι µεταβολισ του χρονοδιαγράµµατοσ δεν επιφζρει κακυςτζρθςθ. 
Θ ζγκριςθ του χρονοδιαγράµµατοσ δεν περιλαµβάνει τθν, µε οποιαδιποτε ζννοια, 
ςυµφωνία τθσ Υπθρεςίασ ςχετικά µε τον τρόπο υλοποίθςθσ αυτοφ από τον Ανάδοχο. 

(4) Μετά τθν κατά οποιονδιποτε τρόπο, ςφµφωνα µε τα προθγοφµενα, οριςτικοποίθςθ του 
χρονοδιαγράµµατοσ, που όπωσ κα διαµορφωκεί κα αποτελεί και τον πίνακα εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τριµθνιαία ζκκεςθ 
προόδου, ςτθν οποία κα φαίνεται θ πρόοδοσ των εργαςιϊν και θ ςυµφωνία ι όχι µε το 
εγκεκριµζνο χρονοδιάγραµµα καταςκευισ του Ζργου. Επίςθσ κα αναφζρονται οι λόγοι των 
τυχόν διαφοροποιιςεων κακϊσ και τα µζτρα που προτείνονται για τθν κάλυψθ των τυχόν 
κακυςτεριςεων. 

(5) Θ Υπθρεςία επιφυλάςςει για τον εαυτό τθσ το δικαίωµα να ηθτιςει τθν υποβολι, µαηί µε 
τα προθγοφµενα και άλλων ςτοιχείων (όπωσ π.χ. διαγράµµατα καταςκευισ των τεχνικϊν 
και λοιπϊν επί µζρουσ ζργων µε ενδείξεισ του µζρουσ που εκτελζςκθκε κτλ.), τα οποία 
είναι επιβοθκθτικά για να ςχθµατιςκεί πλιρθσ εικόνα τθσ ανακεφαλαιωτικισ, ςε κάκε 
χρονικι περίοδο, προόδου του ζργου, ςε ςφγκριςθ πάντα µε τισ αρχικζσ προβλζψεισ του  
χρονοδιαγράµµατοσ. 
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(6) Κάκε µεταγενζςτερθ ενθµζρωςθ ι ανακεϊρθςθ του προγράµµατοσ του ζργου, ι/και των 
υποπρογραµµάτων του, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία για ζλεγχο και 
ζγκριςθ. Σε περίπτωςθ παρατθριςεων τθσ Υπθρεςίασ επί του προγράµµατοσ ι 
υποπρογραµµάτων, που υποβάλλει ο Ανάδοχοσ, ο τελευταίοσ υποχρεοφται να τα 
αναςυντάξει, ϊςτε να περιλάβει τισ παρατθριςεισ αυτζσ. 

8.4. Ρυκµόσ προόδου εργαςιϊν 

(1) Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου κα ςυγκαλείται, µε ςυχνότθτα ι κατά τα 
χρονικά ορόςθµα που κα ορίηει θ Υπθρεςία, ςφςκεψθ µεταξφ τθσ επίβλεψθσ και 
αντιπροςϊπων του Αναδόχου, για καταγραφι προβλθµάτων, ζλεγχο προόδου, 
παρακολοφκθςθ τιρθςθσ ι τροποποίθςθσ του χρονοδιαγράµµατοσ καταςκευισ και λιψθσ 
όλων των απαραίτθτων µζτρων, ϊςτε να µθν επθρεαςτοφν οι τµθµατικζσ ι άλλεσ χρονικζσ 
προκεςµίεσ του ζργου. Κατά τθ ςφςκεψθ αυτι κα κρατοφνται επίςθµα πρακτικά, τα οποία 
κα ςυµπεριλθφκοφν ςτο τελικό µθτρϊο του ζργου. 

(2) Εάν οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου θ πραγµατικι πρόοδοσ των 
εργαςιϊν υπολείπεται τθσ αναµενόµενθσ ι τθσ προγραµµατιςµζνθσ, κατά το Άρκρο 8.3 
τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται µε εντολι τθσ Υπθρεςίασ να υποβάλει 
ανακεωρθµζνο χρονοδιάγραµµα, ςυνοδευόµενο από αιτιολογικι ζκκεςθ, ςτθν οποία ο 
Ανάδοχοσ κα περιγράψει τισ προτεινόµενεσ µεκόδουσ που ςκοπεφει να υιοκετιςει για τθν 
επιτάχυνςθ των εργαςιϊν και τθν εµπρόκεςµθ εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν του  
υποχρεϊςεων. 

(3) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί το θµερολόγιο του ζργου, ςφµφωνα µε τα οριηόµενα 
ςτο Άρκρο 146 του Ν.4412/16 και τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. 

8.5. Ποινικζσ ριτρεσ 

Ιςχφουν γενικά τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 148 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΘΕΗ Ε ΑΠΟ∆ΟΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ, ∆ΟΚΙΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ 
∆ΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

9.1. Ολοκλιρωςθ εργαςιϊν 

(1) Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 136 και 159 του Ν.4412/16. 
(2) O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει κατ' αντιπαράςταςθ µε τον επιβλζποντα µθχανικό, 

ςτθν παραλαβι των υλικϊν, εξοπλιςµοφ κτλ, που κα προςκοµίηει ςτο Εργοτάξιο, κακϊσ 
επίςθσ και των εκάςτοτε περαιωµζνων εργαςιϊν, καταχωρϊντασ ςε βιβλίο παραλαβϊν, 
ςφµφωνα µε τα κακοριηόµενα ςτο Ρρόγραµµα Ροιότθτασ (βλ. παράγραφο 7.8 τθσ 
παροφςασ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων) τισ επακριβείσ διαςτάςεισ, τισ εκτελεςκείςεσ δοκιµζσ 
και ελζγχουσ και τισ ενδεχόµενεσ ςχετικζσ παρατθριςεισ. 

(3) Με µζριµνα και δαπάνεσ του Αναδόχου, το ςφνολο του Θ/Μ εξοπλιςµοφ πριν τθν 
εγκατάςταςθ του ςτο ζργο κα ζχει υποβλθκεί, ςε δοκιµζσ και ελζγχουσ ςτο εργοςτάςιο 
καταςκευισ, όπωσ τα ςυµβατικά τεφχθ ορίηουν και ςφµφωνα µε τα κακοριηόµενα ςτο ΡΡΕ. 

(4) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει κάκε υλικό, ςυςκευι, εξοπλιςµό, όργανο, 
ςυνδροµι, ςυµβατικό ι άλλο τεφχοσ ι πλθροφορία, θλεκτρικό ρεφµα, καφςιµα, 
αναλϊςιµα, κακϊσ και το κατάλλθλο εργατοτεχνικό και επιςτθµονικό προςωπικό που 
απαιτείται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ για τθν αποδοτικι εκτζλεςθ των 
δοκιµϊν που προδιαγράφονται ςτα ςυµβατικά τεφχθ. 

(5) Αµζςωσ µόλισ τελειϊςει αυτοτελζσ µζροσ των εργαςιϊν κα πραγµατοποιοφνται δοκιµζσ 
και ζλεγχοι τθσ υπόψθ µονάδασ, ςφµφωνα µε το ΡΡΕ. Οι δοκιµζσ και οι ζλεγχοι κα 
γίνονται ςφµφωνα µε τα κακοριηόµενα ςτο ΡΡΕ, τισ ΤεΡρο, και τουσ ιςχφοντεσ 
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Κανονιςµοφσ και κα περιλαµβάνουν: 
- ∆οκιµζσ ςτεγανότθτασ των διαφόρων δεξαµενϊν. 
- ∆οκιµζσ ςτεγανότθτασ δικτφων νεροφ, λυµάτων, ιλφοσ, βιοαερίου κτλ. 
- Υδραυλικι δοκιµι ςωλθνϊςεων περιλαµβανοµζνων των εξαρτθµάτων και οργάνων 

ςε πίεςθ τουλάχιςτον 1,5 φορζσ µεγαλφτερθ από τθν πίεςθ λειτουργίασ. 
- Ζλεγχοσ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ. 
- ∆οκιµζσ αντίςταςθσ µόνωςθσ των καλωδίων και µζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ. 
- Ζλεγχοσ κινθτιρων εξοπλιςµοφ: ζλεγχοσ φάςεων, δοκιµζσ εκκίνθςθσ και οµαλισ 

επιτάχυνςθσ χωρίσ κραδαςµοφσ και ταλαντϊςεισ. 
- ∆οκιµι ςυνεχοφσ λειτουργίασ χωρίσ αδικαιολόγθτουσ κορφβουσ, ταλαντϊςεισ διαρροζσ 

κτλ. 
- ∆οκιµι ςτάκµθσ κορφβου µθχανθµάτων ςε πλιρθ λειτουργία (όπου ζχει εφαρµογι). 
- ζλεγχοσ όλων των ςυςτθµάτων αςφαλείασ που είναι διαςυνδεδεµζνα (interlocked). 

(6) Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των δοκιµϊν και των ελζγχων κάκε επιµζρουσ µονάδασ και 
αφοφ πραγµατοποιθκοφν µε δαπάνεσ του Αναδόχου οι τυχόν απαιτοφµενεσ 
επιδιορκϊςεισ ι/και αποκαταςτάςεισ, ςυντάςςονται από τον Ανάδοχο και υποβάλλονται 
ςτθν Υπθρεςία: 
- λεπτοµερι ςχζδια µε τθν ζνδειξθ «ωσ καταςκευάςτθκε», ςτα οποία κα εµφαίνονται 

αναλυτικά οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, οι διαςτάςεισ και τα υψόµετρα του ζργου, 
- οι ζλεγχοι και οι δοκιµζσ, που πραγµατοποιικθκαν µε όλεσ τισ απαιτοφµενεσ 

επεξθγιςεισ. 

Τα ςχζδια αυτά, µαηί µε τα τεφχθ που ενδεχόµενα τα ςυνοδεφουν, περιλαµβάνονται ςτο 
µθτρϊο του ζργου. 

(7) Μετά τθν πλιρθ ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του ζργου και τθν εγκατάςταςθ του Θ/Μ 
εξοπλιςµοφ ςτο ςφνολό του, ο Ανάδοχοσ, ςφµφωνα µε το παρόν Άρκρο και τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ, υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ των δοκιµϊν παραλαβισ. Ειδικότερα κα κζςει 
το ςφνολο του ζργου ςε αποδοτικι λειτουργία (γραµµι λυµάτων και γραµµι ιλφοσ) και κα 
προβεί ςε δοκιµζσ ολοκλιρωςθσ. Οι δοκιµζσ ολοκλιρωςθσ κα πραγµατοποιθκοφν 
οπωςδιποτε παρουςία τθσ Υπθρεςίασ και κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ τθσ 
ςυµβατικισ προκεςµίασ για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν Υπθρεςία τουλάχιςτον ζνα (1) µινα 
πριν από τθν θµεροµθνία κατά τθν οποία κα είναι ζτοιµοσ για τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν 
«κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και διεξαγωγι των δοκιµϊν ολοκλιρωςθσ». 

(8) Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των ανωτζρω δοκιµϊν του περατωκζντοσ ζργου, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τα αποτελζςµατα των υπόψθ δοκιµϊν. 

9.2. Κακυςτζρθςθ διεξαγωγισ δοκιµϊν 

(1) Εάν θ κακυςτζρθςθ διεξαγωγισ των δοκιµϊν παραλαβισ κατά τθν περάτωςθ οφείλεται ςε 
υπαιτιότθτα του ΚτΕ, ιςχφουν τα οριηόµενα ςτθν παρ. 1 του Άρκρου 137 του Ν 4412/2016. 

(2) Εάν θ κακυςτζρθςθ διεξαγωγισ των δοκιµϊν ολοκλιρωςθσ οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του 
Αναδόχου, θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωµα να εκδϊςει εντολι προσ τον Ανάδοχο για τθν 
άµεςθ διεξαγωγι των δοκιµϊν. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ δοκιµζσ ςτισ 
προκεςµίεσ που κα ορίηεται ςτθν εντολι. 

(3) Εάν ο Ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τισ αναγκαίεσ δοκιµζσ εντόσ τθσ οριςκείςασ διορίασ, ο ΚτΕ 
διατθρεί το δικαίωµα να τισ εκτελζςει, µε ευκφνθ, δαπάνθ και για λογαριαςµό του 
Αναδόχου και να κοινοποιιςει ςε αυτόν τα αποτελζςµατα των δοκιµϊν. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, κα κεωρθκεί ότι οι δοκιµζσ εκτελζςτθκαν ωσ εάν ο Ανάδοχοσ ιταν παρϊν και τα 
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αποτελζςµατα κα κεωρθκοφν ακριβι και ζγκυρα. 

9.3. Επανάλθψθ δοκιµϊν 

Εάν το ζργο ι τµιµα του δεν καταςτεί δυνατό να παραλθφκεί εξ αιτίασ αςτοχίασ κατά τθ 
διεξαγωγι των δοκιµϊν παραλαβισ, οι ςχετικζσ δοκιµζσ κα επαναλθφκοφν ςε εφλογο 
χρόνο, µε τουσ ίδιουσ όρουσ που ορίηονται ςτθν παροφςα και ςτα λοιπά ςυµβατικά τεφχθ. 

9.4. Αςτοχία δοκιµϊν παραλαβισ κατά τθν περαίωςθ 

Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 160 του Ν 4412/2016. 

9.5. Θζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία, δόκιµεσ ολοκλιρωςθσ και δοκιµαςτικι λειτουργία 
των ζργων από τον Ανάδοχο 

9.5.1. Γενικά 

(1) Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου, κα ξεκινιςει θ διαδικαςία 
«Θζςθσ των µονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» και ςτθ ςυνζχεια κα επακολουκιςουν οι 
«∆οκιµζσ Ολοκλιρωςθσ». Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ οφείλει µε δικι του ευκφνθ να 
υποβάλλει τουλάχιςτον ζνα (1) µινα πριν τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν αυτϊν προσ 
ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία το πρόγραµµα «κζςθσ των µονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία», 
κακϊσ επίςθσ και αυτό των «∆οκιµϊν ολοκλιρωςθσ». 

(2) Θ διάρκεια τθσ «κζςθσ των µονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» ορίηεται ςε τριάντα (30) 
θµζρεσ και αρχίηει µετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, εκτόσ αν αποδεδειγµζνα 
απαιτθκεί µεγαλφτερο διάςτθµα. Θ «κζςθ των µονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» µπορεί 
να γίνει για το ςφνολο του ζργου ι χωριςτά για τθν γραµµι λυµάτων και χωριςτά για τθν 
γραµµι ιλφοσ, µετά τθν ςφµφωνθ γνϊµθ τθσ Υπθρεςίασ και ολοκλθρϊνεται, αφοφ 
αποδεδειγµζνα ζχουν αναπτυχκεί οι διεργαςίεσ (πχ. παραγωγι βιοµάηασ, παραγωγι 
βιοαερίου κτλ.) και µετά τθν ςυνεχι λειτουργία των επιµζρουσ µονάδων για τουλάχιςτον 
πζντε (5) θµζρεσ, ζτςι ϊςτε να µπορζςουν να επακολουκιςουν οι «δοκιµζσ 
ολοκλιρωςθσ». 

(3) Οι δοκιµζσ ολοκλιρωςθσ γίνονται για το ςφνολο του ζργου (γραµµι λυµάτων και γραµµι 
ιλφοσ), και κα αρχίςουν µετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ «κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία» τόςο 
τθσ γραµµισ λυµάτων, όςο και τθσ γραµµισ ιλφοσ. Θ διάρκεια των ∆οκιµϊν Ολοκλιρωςθσ 
ορίηεται ςε δζκα (10) θµζρεσ, εκτόσ αν απαιτθκεί µεγαλφτερο διάςτθµα, και 
ολοκλθρϊνονται µετά τθν ικανοποίθςθ των ορίων, που ορίηονται ςτο Τεφχοσ Τεχνικισ 
Συγγραφισ Υποχρεϊςεων και Τεχνικισ Ρεριγραφισ 

(4) Θ βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν χορθγείται ςτον Ανάδοχο, µετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
παραπάνω διαδικαςίασ. Σε περίπτωςθ που µε ευκφνθ του ΚτΕ δεν υπάρχουν τα αναγκαία 
λφµατα για τθν διεξαγωγι των δοκιµϊν ολοκλιρωςθσ, τότε εκδίδεται βεβαίωςθ 
περάτωςθσ εργαςιϊν, κατόπιν οπτικοφ ελζγχου των εγκαταςτάςεων και µε δοκιµζσ 
λειτουργίασ του εξοπλιςµοφ µε όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ (δοκιµζσ µε νερό κλπ), όπωσ 
κα απαιτιςει θ υπθρεςία. Το επιπλζον κόςτοσ που κα απαιτθκεί (πχ νερό) βαρφνει τον 
ΚτΕ. 

9.5.2. Θζςθ των µονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία 

(1) Θ κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία περιλαµβάνει τθν ελεγχόµενθ διοχζτευςθ λυµάτων ςτισ 
επιµζρουσ µονάδεσ, ϊςτε να: 
- αναπτυχκεί θ απαραίτθτθ βιοµάηα, δθλαδι θ ςυγκζντρωςθ του ανάµικτου υγροφ 

ςτουσ βιολογικοφσ αντιδραςτιρασ να είναι µεγαλφτερθ του 80% τθσ ςυγκζντρωςθσ 
ςχεδιαςµοφ, να ζχει παραχκεί επαρκισ ποςότθτα περίςςειασ ιλφοσ για τθν 
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λειτουργία τθσ γραµµισ ιλφοσ, ι/και θ παραγωγι βιοαερίου από τθν µονάδα 
χϊνευςθσ να είναι µεγαλφτερθ του 80% τθσ τιµισ ςχεδιαςµοφ κτλ. 26 

- ρυκµιςτεί όλοσ ο επιµζρουσ εξοπλιςµόσ και γίνει ζλεγχοσ όλων των ςυςτθµάτων 
αςφαλείασ, που είναι διαςυνδεδεµζνα (interlocked) 

- να λειτουργιςει θ εγκατάςταςθ ςυνεχϊσ επί πζντε (5) τουλάχιςτον θµζρεσ. 
(2) Κατά τθν «κζςθ των µονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» και µετά από ενθµζρωςθ τθσ 

Υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ µπορεί µζςω κατάλλθλων εκτροπϊν τθσ ροισ, αποµόνωςθ 
οριςµζνων µονάδων, λειτουργία των µονάδων µε διάφορα υδραυλικά και ρυπαντικά 
φορτία ι και µεταφορά βιοµάηασ από άλλεσ λειτουργοφςεσ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ 
Λυµάτων να επιταχφνει τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ βιοµάηασ. 

(3) Θ ςυνεχισ λειτουργία µίασ επιµζρουσ µονάδασ (π.χ. προεπεξεργαςία) ι των λειτουργιϊν 
ενόσ θλεκτρικοφ πίνακα κεωρείται ότι ζλθξε επιτυχϊσ µετά από ςυνεχι επιτυχθµζνθ 
λειτουργία τθσ αντίςτοιχθσ µονάδασ επί δζκα (10) θµζρεσ τουλάχιςτον. Στθν περίπτωςθ 
που δεν ικανοποιθκεί θ παραπάνω απαίτθςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να: 
- εντοπίςει τον λόγο τθσ αποτυχίασ 
- υποβάλει προτάςεισ για επανόρκωςθ 
- λάβει γραπτι ζγκριςθ για τισ προτάςεισ αυτζσ από τθν Υπθρεςία 
- επανορκϊςει το πρόβλθµα και να επαναλάβει τθ διαδικαςία τθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 

(4) Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται µε όλεσ τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν κζςθ ςε 
αποδοτικι λειτουργία. Στισ δαπάνεσ του Αναδόχου περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά και οι κατωτζρω δαπάνεσ: 
 ∆απάνεσ ςυντιρθςθσ του θλεκτροµθχανολογικοφ εξοπλιςµοφ των µονάδων. Στον 

εξοπλιςµό αυτό περιλαµβάνονται και όλεσ οι εφεδρικζσ µονάδεσ (αντλίεσ, κινθτιρεσ 
κτλ.) για τθν οµαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία των επιµζρουσ µονάδων. 

 Οι δαπάνεσ για κάκε απαραίτθτθ εργαςία, περιλαµβανοµζνων των δαπανϊν 
προςωπικοφ, αναλωςίµων υλικϊν κτλ., ακόµθ και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςτα 
ςυµβατικά τεφχθ, προκειµζνου θ όλθ διαδικαςία να είναι άρτια και ςφµφωνθ µε τουσ 
κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιµθσ. 

 ∆απάνεσ προµικειασ, µιςκϊςεων, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ εργαλείων, εφοδίων, 
µθχανθµάτων, οχθµάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτοφνται για τθ κζςθ ςε 
αποδοτικι λειτουργία όλων των επιµζρουσ µονάδων. 

 ∆απάνεσ για τα µζτρα αςφαλείασ των επιµζρουσ µονάδων. ∆απάνεσ αποηθµιϊςεων 
για ατυχιµατα από ευκφνθ του Αναδόχου που κα προκλθκοφν ςτο προςωπικό του 
Αναδόχου ι ςε τρίτουσ που εµπλζκονται ι µθ ςτο ζργο. 

 ∆απάνεσ για το ςυςτθµατικό κακαριςµό του περιβάλλοντοσ χϊρου και του 
εςωτερικοφ χϊρου όλων των επιµζρουσ µονάδων, 

(5) Οι δαπάνεσ ενζργειασ, νεροφ, χθµικϊν βαρφνουν τθν Υπθρεςία. 
(6) Κατά τθ διάρκεια τθσ κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει 

πλιρθ και ςυνεχι τεχνικι κάλυψθ και να πραγµατοποιεί κάκε ρφκµιςθ και επιδιόρκωςθ 
που κα καταςτεί αναγκαία. Επίςθσ κα προβεί ςε αποκαταςτάςεισ ι/και επιδιορκϊςεισ, 
όπου αυτό απαιτείται, οφτωσ ϊςτε το ςφνολο του εξοπλιςµοφ κακϊσ επίςθσ και τα ζργα 
πολιτικοφ µθχανικοφ να µπορεί να ανταποκρικεί ςτισ προδιαγραφόµενεσ απαιτιςεισ. 

(7) Οι όποιεσ δαπάνεσ προκφψουν από τθν παράταςθ τθσ «κζςθσ των µονάδων ςε αποδοτικι 
λειτουργία» βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, χωρίσ αυτόσ να δικαιοφται ουδεµία 
πρόςκετθ αποηθµίωςθ εκ του γεγονότοσ αυτοφ. 

9.5.3. Τα παραπάνω ιςχφουν µε τθν προχπόκεςθ ότι οι παροχζσ λυµάτων υπερβαίνουν το 80% 
τθσ παροχισ ςχεδιαςµοφ∆οκιµζσ ολοκλιρωςθσ ∆οκιµαςτικι λειτουργία των ζργων από 
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τον Ανάδοχο  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ «κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία» ξεκινά θ διαδικαςία των 
δοκιµϊν ολοκλιρωςθσ και θ δοκιµαςτικι λειτουργία των ζργων από τον Ανάδοχο. Θ 
διάρκεια τθσ δοκιµαςτικισ λειτουργίασ των ζργων από τον Ανάδοχο ορίηεται ςε ζξι (6) 
µινεσ, κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ ο Ανάδοχοσ κα εκπαιδεφςει και το προςωπικό του 
φορζα λειτουργίασ του ζργου. Ρζρασ τθσ δοκιµαςτικισ λειτουργίασ κεωρείται θ επίτευξθ 
των ορίων εκροισ, που ορίηονται ςτο Τεφχοσ 11 (Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων)  για 
δζκα (10) ςυνεχόµενεσ θµζρεσ και µετά από ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

(8) Κατά τθν διαδικαςία αυτι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποδείξει ςτθν Υπθρεςία ότι ο 
επιµζρουσ εξοπλιςµόσ µπορεί να λειτουργιςει αξιόπιςτα όπωσ ζχει µελετθκεί, ότι 
ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτα κριτιρια απόδοςθσ που ζχουν προδιαγραφεί και ότι κάκε 
τµιµα του εξαςφαλίηει όλα τα επίπεδα αυτοµατιςµοφ και αςφαλείασ που 
προδιαγράφονται. 

(9) Εάν ο ζλεγχοσ αποτφχει είτε λόγω του ότι θ απόδοςθ τθσ µονάδασ δεν είναι αυτι που 
απαιτείται από τα Συµβατικά Τεφχθ, είτε λόγω του ότι παρουςιάςτθκαν προβλιµατα ςτον 
εξοπλιςµό ι ςτο ςφςτθµα αυτόµατου ελζγχου λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να: 
- εντοπίςει τον λόγο τθσ αποτυχίασ 
- υποβάλει προτάςεισ για επανόρκωςθ 
- λάβει γραπτι ζγκριςθ για τισ προτάςεισ αυτζσ από τθν Υπθρεςία 
- επανορκϊςει το πρόβλθµα και να επαναλάβει τθν δοκιµαςτικι λειτουργία 

(10) Ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει τθν λιψθ των αναγκαίων δειγµάτων και τθν εκτζλεςθ των 
απαιτοφµενων µετριςεων και αναλφςεων ςε εγκεκριµζνο από τθν Υπθρεςία Εργαςτιριο. 
Κάκε δείγµα κα διαχωρίηεται ςε δφο µζρθ, εκ των οποίων το ζνα κα παραλαµβάνει ο 
Ανάδοχοσ, ενϊ το δεφτερο κα παραδίδεται ςτθν Υπθρεςία, θ οποία κα προβαίνει ςε 
ελζγχουσ ςτα δικά τθσ ι εξωτερικά εργαςτιρια τθσ επιλογισ τθσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το 
δικαίωµα να επιςκζπτεται το εργαςτιριο που εκτελεί τισ αναλφςεισ για λογαριαςµό του 
Αναδόχου και να ελζγχει εάν τθροφνται οι προβλεπόµενεσ διαδικαςίεσ. 

(11) Ο Ανάδοχοσ για τθν πραγµατοποίθςθ των ελζγχων κα προµθκεφςει όλα τα απαραίτθτα 
όργανα, προςωπικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλιςµό και κα εκτελζςει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που είναι απαραίτθτεσ για τθν ικανοποιθτικι διεξαγωγι των ελζγχων. Ο Ανάδοχοσ 
επιβαρφνεται µε όλεσ τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν δοκιµαςτικι λειτουργία των 
µονάδων. Στισ δαπάνεσ του Αναδόχου περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 
και οι κατωτζρω δαπάνεσ που βαρφνουν αποκλειςτικά αυτόν: 
 ∆απάνεσ ςυντιρθςθσ του θλεκτροµθχανολογικοφ εξοπλιςµοφ των µονάδων. Στον 

εξοπλιςµό αυτό περιλαµβάνονται και όλεσ οι εφεδρικζσ µονάδεσ (αντλίεσ, κινθτιρεσ 
κτλ.) για τθν οµαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία των επιµζρουσ µονάδων. 

 Οι δαπάνεσ για κάκε απαραίτθτθ εργαςία, περιλαµβανοµζνων των δαπανϊν 
προςωπικοφ, αναλωςίµων υλικϊν κτλ. ακόµθ και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςτα 
ςυµβατικά τεφχθ, προκειµζνου θ όλθ διαδικαςία να είναι άρτια και ςφµφωνθ µε τουσ 
κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιµθσ. 

 ∆απάνεσ προµικειασ, µιςκϊςεων, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ εργαλείων, εφοδίων, 
µθχανθµάτων, οχθµάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτοφνται για τθν δοκιµαςτικι 
λειτουργία όλων των επιµζρουσ µονάδων. 

 ∆απάνεσ για τα µζτρα αςφαλείασ των επιµζρουσ µονάδων. ∆απάνεσ αποηθµιϊςεων 
για ατυχιµατα από ευκφνθ του Αναδόχου που κα προκλθκοφν ςτο προςωπικό του 
Αναδόχου ι ςε τρίτουσ που εµπλζκονται ι µθ ςτο ζργο. 

 ∆απάνεσ για το ςυςτθµατικό κακαριςµό του περιβάλλοντοσ χϊρου και του 



ελ.45/67 [ΕΤ] 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΝΙΑ  ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

 

εςωτερικοφ χϊρου όλων των επιµζρουσ µονάδων. 
 Επίςθσ τον Ανάδοχο βαρφνουν οι απαραίτθτεσ δαπάνεσ για τισ δειγµατολθψίεσ, 

κακϊσ επίςθσ και τισ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ. 
(12) Κακορίηεται κατά περίπτωςθΤθν Υπθρεςία βαρφνουν οι δαπάνεσ παροχισ θλεκτρικοφ 

ρεφµατοσ, νεροφ και χθµικϊν, κακϊσ επίςθσ και οι δαπάνεσ µεταφοράσ και διάκεςθσ των 
παραπροϊόντων επεξεργαςίασ (εςχαρίςµατα, άµµοσ, ιλφσ κτλ.). 

(13) Οι εργαςίεσ δοκιµϊν είναι ενδεχόµενο να πραγµατοποιθκοφν µε τθν υφιςτάµενθ 
εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ ςε λειτουργία. Για τον ςκοπό αυτό κα πρζπει να εξαςφαλίηεται 
ότι δεν δυςχεραίνεται, παρεµποδίηεται, διακόπτεται, επιβαρφνεται από τον Ανάδοχο θ 
οµαλι λειτουργία τθσ υφιςτάµενθσ εγκατάςταςθσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ 
του τα παραπάνω κατά τθν προετοιµαςία του προγράµµατοσ «κζςθσ των επιµζρουσ 
µονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία», ζτςι ϊςτε να τθρείται ο βαςικόσ αυτόσ όροσ. 

(14) Στο Τεφχοσ 11 (Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων) για κάκε επιµζρουσ µονάδα 
προςδιορίηονται οι µετροφµενεσ παράµετροι (COD, BOD5 κτλ.), θ ςυχνότθτα 
δειγµατολθψίασ (ςυνεχισ, θµεριςια κτλ.), ο τφποσ του δείγµατοσ (ςφνκετο 24ωρο, τυχαίο 
δείγµα κτλ.), κακϊσ επίςθσ και οι απαιτιςεισ προςζγγιςθσ των ορίων, δθλαδι 
επιτρεπόµενθ ςυχνότθτα υπζρβαςισ τουσ. 

(15) Κατά τθν διαδικαςία των δοκιµϊν ολοκλιρωςθσ, είναι ενδεχόµενο θ παροχι ι το 
ρυπαντικό φορτίο ςτθν είςοδο τθσ ΕΕΛ να είναι µικρότερα από αυτά του ςχεδιαςµοφ. Στθ 
περίπτωςθ αυτι κα τίκεται ςε λειτουργία το κατάλλθλο πλικοσ παράλλθλων µονάδων 
επεξεργαςίασ, ϊςτε να προςεγγίηονται κατά το δυνατό τα φορτία ςχεδιαςµοφ των 
αντιςτοίχων µονάδων, χωρίσ να γίνεται υπζρβαςι τουσ. 

(16) Οι όποιεσ δαπάνεσ προκφψουν από τθν παράταςθ των δοκιµϊν ολοκλιρωςθσ τθσ ΕΕΛ, 
λόγω µθ ικανοποίθςθσ των ςυµβατικϊν απαιτιςεων, βαρφνουν αποκλειςτικά τον 
Ανάδοχο, χωρίσ αυτόσ να δικαιοφται ουδεµία πρόςκετθ αποηθµίωςθ εκ του γεγονότοσ 
αυτοφ. 

(17) Σε περίπτωςθ τελικισ αςτοχίασ των δοκιµϊν ολοκλιρωςθσ και µετά τθ τρίτθ επανάλθψθ, 
κα τεκοφν ςε εφαρµογι τα οριηόµενα ςτθ παρ.3, του Άρκρου 168 του Ν.4412/16. 

(18) Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου «∆οκιµαςτικισ Λειτουργίασ τθσ ΕΕΛ από τον Ανάδοχο», ο 
Ανάδοχοσ µε δικζσ του δαπάνεσ και µζςα κα εκπαιδεφςει το προςωπικό του ΚτΕ, ϊςτε να 
µπορεί αυτό να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ των υπθρεςιϊν διεφκυνςθσ, λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ τθσ ΕΕΛ. Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ ορίηεται ςε δφο (2) µινεσ. 

(19) Για τον ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ τζςςερισ (4) µινεσ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ δοκιµαςτικισ 
λειτουργίασ κα προςδιορίςει τον αρικµό και τα προςόντα του απαιτοφµενου προςωπικοφ 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και κα ςυντάξει το πρόγραµµα εκπαίδευςθσ. Θ Υπθρεςία κα 
εγκρίνει το πρόγραµµα εκπαίδευςθσ, κα κακορίςει τον ακριβι αρικµό των 
εκπαιδευοµζνων ανά κζςθ και κα διακζςει το εν λόγω προςωπικό δφο (2) µινεσ πριν τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ δοκιµαςτικισ λειτουργίασ. 

(20) Κατά τθν περίοδο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ ΕΕΛ, όλεσ οι δαπάνεσ βαρφνουν τον 
Ανάδοχο, µε εξαίρεςθ τισ δαπάνεσ: 
- προµικειασ νεροφ, θλεκτρικισ ενζργειασ και χθµικϊν, 
- µεταφοράσ και διάκεςθσ των παραπροϊόντων επεξεργαςίασ (εςχαρίςµατα, άµµοσ, ιλφσ 

κτλ.) 
(21) Κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ζργων από τον Ανάδοχο, ο 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να λειτουργεί τθν ΕΕΛ µε τον πλζον αποδοτικό τρόπο, ϊςτε να 
τθροφνται οι εγγυθµζνεσ αποδόςεισ και να προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ 
ςυντιρθςθσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωµα ελζγχου των ανωτζρω ανά πάςα ςτιγµι και 
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χωρίσ προθγοφµενθ προειδοποίθςθ. 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε διορκωτικι παρζµβαςθ ι 
βελτίωςθ ςτο ζργο απαιτθκεί προκειµζνου να ικανοποιθκοφν τα παραπάνω κριτιρια το 
ςυντοµότερο δυνατόν. Πλεσ οι ςχετικζσ εργαςίεσ κακϊσ και τροποποιιςεισ ι βελτιϊςεισ 
ςτον εξοπλιςµό κα πραγµατοποιθκοφν µε δικι του δαπάνθ. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

(1) Ο Ανάδοχοσ κα λειτουργιςει και κα ςυντθριςει το ςφνολο των ζργων που κα 
καταςκευάςει για περίοδο 32 δεκαπζντε (15) µθνϊν (χρόνοσ εγγφθςθσ), ςφµφωνα µε τα 
οριηόµενα ςτο Άρκρο 171 & 172 του Ν.4412/16. 

(2) Κατά τον χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ 
να επικεωρεί τακτικά το ζργο, να το διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να 
αποκακιςτά κάκε βλάβθ του. Θ ςυντιρθςθ κα γίνεται ςφµφωνα µε τα προβλεπόµενα από 
τουσ καταςκευαςτζσ του εξοπλιςµοφ. Επιςθµαίνεται ότι ςτισ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ κατά το 
χρόνο εγγφθςθσ περιλαµβάνονται και οι οποιεςδιποτε δαπάνεσ ζργων πολιτικοφ 
µθχανικοφ και οι οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςυντιρθςθσ των θλεκτροµθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων. 

(3) Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, λόγω υπαιτιότθτασ του Αναδόχου, δεν τθροφνται οι 
αποδόςεισ και τα λοιπά λειτουργικά χαρακτθριςτικά, ςφµφωνα µε τισ εγγυιςεισ του 
Αναδόχου και τα Συµβατικά Τεφχθ, τότε θ Υπθρεςία κα εφαρµόςει τισ ςχετικζσ για τθν 
περίπτωςθ διατάξεισ τθσ νοµοκεςίασ περί ∆θµοςίων Ζργων. 

(4) ∆εν περιλαµβάνονται ςτισ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ οι ακόλουκεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ 
κεωροφνται ςαν βλάβεσ εκ τθσ χριςεωσ: 
- αναλϊςιµα χθµικά 
- λιπαντικά εξοπλιςµοφ 
- αςφάλειεσ των θλεκτρικϊν πινάκων εφ’ όςον οι καταςτροφζσ τουσ δεν οφείλονται 

ςε αςτοχία άλλου υλικοφ τα οποία κα αντικαταςτιςει ι επιςκευάςει ο Ανάδοχοσ 
- ενδεικτικζσ λυχνίεσ των θλεκτρικϊν πινάκων 
- άλλεσ βλάβεσ ι ηθµιζσ που οφείλονται ςτθν κακι χριςθ του εξοπλιςµοφ από αυτοφσ 

που ζχουν τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. 
(5) Βλάβεσ λόγω κακισ ι µθ ζγκαιρθσ ςυντιρθςθσ δεν κεωροφνται βλάβεσ εκ τθσ χριςεωσ και 

επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωςθ που, από εςφαλµζνθ ςυντιρθςθ ι 
αςτοχία εξοπλιςµοφ του ζργου, προκλθκοφν βλάβεσ ςε άλλεσ εγκαταςτάςεισ και άτοµα ο 
Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν αυτϊν και 
τθν κάλυψθ των ςχετικϊν απαιτιςεων που κα προκφψουν. 

(6) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποκακιςτά άµεςα τισ βλάβεσ. Εάν αυτό δεν γίνεται θ Υπθρεςία 
διατθρεί το δικαίωµα να αποκαταςτιςει µόνθ τθσ µε οποιοδιποτε τρόπο τισ βλάβεσ, 
οπότε θ ςχετικι δαπάνθ κα γίνεται εισ βάροσ και για λογαριαςµό του Αναδόχου. Στθ 
περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ κα καταβάλει και τισ δαπάνεσ του προςωπικοφ του Κυρίου 
του Ζργου που απαςχολικθκε για τθν επιςκευι των βλαβϊν. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν 
καταβάλει το ςχετικό ποςό εντόσ δεκαπζντε θµερϊν από τθν ειδοποίθςθ θ είςπραξθ 
αυτοφ γίνεται από τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που ζχει προςκοµίςει ι µε οποιοδιποτε άλλο 
νόµιµο τρόπο. 

(7) Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να ςυντάξει και να ενθµερϊνει το θµερολόγιο των 
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ που ζγιναν µζςα ςτο χρόνο που είχε τθν ευκφνθ τθσ ςυντιρθςθσ. 
Στο θµερολόγιο κα αναγράφονται και οι τυχόν βλάβεσ και δυςλειτουργίεσ που 
διαπιςτϊκθκαν και ο τρόποσ αποκατάςταςισ τουσ. Με τθν λιξθ τθσ ςυντιρθςθσ κα 
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παραδοκεί το θµερολόγιο ςτθν Υπθρεςία. 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΗΜΑ …… (…) ΕΣΩΝ  

∆εν ζχει εφαρµογι. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

(1) Για τισ ζννοιεσ και τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ / ςυντζλεςθσ των: 
i. Βεβαίωςθσ περάτωςθσ εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου, 
ii. ∆ιοικθτικισ παραλαβισ για χριςθ, 
iii. Ρροςωρινισ παραλαβισ του ζργου που καταςκευάςτθκε, 
iv. Χρόνου εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ (µε µζριµνα και δαπάνεσ του Αναδόχου) 

ςυντιρθςθσ του ζργου που καταςκευάςτθκε, 
v. Οριςτικισ παραλαβισ του ζργου, 

ιςχφουν τα οριηόµενα ςτα Άρκρα 168, 169, 170, 171 και 172 του Ν.4412/16. Ειδικότερα 
ιςχφουν τα ακόλουκα: 

(2) Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ «κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία» και των «δοκιµϊν 
ολοκλιρωςθσ», εκδίδεται ςχετικι Βεβαίωςθ Ρεράτωςθσ Εργαςιϊν. Θ κατά τθν παρ.2 του 
Άρκρου 170 του Ν.4412/16 ζννοια τθσ τελικισ επιµζτρθςθσ διαςτζλλεται και περιλαµβάνει 
και το Μθτρϊο του Ζργου, τα Εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ κακϊσ και το Φάκελο 
Αςφάλειασ και Υγείασ του Ζργου. 

(3) Σε περίπτωςθ, που θ «κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία» και «οι δοκιµζσ ολοκλιρωςθσ» 
κακυςτεριςουν χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου (π.χ. λόγω µθ προςκόµιςθσ λυµάτων 
ςτθν ΕΕΛ), για χρονικό διάςτθµα µεγαλφτερο από τρεισ (3) µινεσ από τθν διλωςθ του 
Αναδόχου για ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ, τότε εφαρµόηονται οι διατάξεισ των 
Άρκρων 168 (Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν) και του Άρκρου 170 (Ρροςωρινι παραλαβι 
του ζργου) του Ν.4412/16, χωρίσ να απαιτείται θ πραγµατοποίθςθ τθσ «κζςθσ ςε 
αποδοτικι λειτουργία» και των «δοκιµϊν ολοκλιρωςθσ». 

(4) Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ ςυντιρθςι του, ορίηεται 
ςε δεκαπζντε (15) µινεσ ςφµφωνα µε το Άρκρο 171 του Ν.4412/16. 

(5) Θ οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου κα γίνει µετά τθν πάροδο του χρόνου 
υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου από τον Ανάδοχο. 

(6) Εάν προβλζπεται λειτουργία και ςυντιρθςθ του ζργου από τον Ανάδοχο για µεγάλο 
χρονικό διάςτθµα, τότε θ οριςτικι παραλαβι γίνεται κατά το χρόνο λειτουργίασ του ζργου 
και το ζργο ολοκλθρϊνεται µε τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ τθσ λειτουργίασ τθσ ΕΕΛ. Αυτι 
πρζπει να γίνει εντόσ …… (…)µθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του χρόνου λειτουργίασ. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕ 

13.1. Περιεχόµενα των µονάδασ του τιµολογίου και δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο 

(1) Συµβατικζσ τιµζσ µονάδασ για τθν υπόψθ Σφµβαςθ ορίηονται: 

Οι ζξι (06) κατ’ αποκοπι τιµζσ των Φυςικϊν Μερϊν για τθν πλιρθ καταςκευι και 
δοκιµαςτικι λειτουργία του ζργου. 
Αναλυτικά το περιεχόµενο των τιµϊν µονάδασ του Τιµολογίου περιγράφονται ςτουσ 
γενικοφσ όρουσ του Τεφχουσ Τιµολόγιο Ρροςφοράσ 

(2) Οι ωσ άνω ςυµβατικζσ τιµζσ µονάδασ αναφζρονται ςε εργαςίεσ πλιρωσ περαιωµζνεσ 
ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ ςφµβαςθσ. Οι τιµζσ αυτζσ, προςαυξθµζνεσ κατά το κατά νόµο 
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ποςοςτό γενικϊν εξόδων και εργολαβικοφ οφζλουσ του Αναδόχου που ορίηεται δεκαοκτϊ 
τοισ εκατό (18%), περιλαµβάνουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 
καταςκευι και λειτουργία ςυντιρθςθ των ζργων, καλφπτοντασ όλεσ τισ δαπάνεσ του 
Αναδόχου, άµεςεσ ι ζµµεςεσ και, µε τθν επιφφλαξθ των περί ανακεϊρθςθσ τιµϊν 
κειµζνων διατάξεων, αποτελοφν πλιρθ αποηθµίωςθ του Αναδόχου για τθν κατά ανωτζρω 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

(3) O Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι προσ το εργατοτεχνικό προςωπικό των 
κακοριηοµζνων (µε τισ εκάςτοτε εκδιδόµενεσ αποφάςεισ) από το Υπουργείο Εργαςίασ, 
δϊρων λόγω εορτϊν, αποηθµιϊςεων θµερϊν υποχρεωτικισ αργίασ, χοριγθςθ άδειασ µε 
αποδοχζσ, αποηθµιϊςεισ λόγω απόλυςθσ, κακϊσ και καταβολι των νόµιµων ειςφορϊν του 
υπζρ των αςφαλιςτικϊν και επικουρικϊν Οργανιςµϊν ι Ταµείων (IKA κτλ). 

(4) H καταβολι των προβλεπόµενων κρατιςεων κα αποδεικνφεται µε τθν προςκόµιςθ 
κανονικισ απόδειξθσ πριν από τθν πλθρωµι των λογαριαςµϊν, όπωσ ο Νόµοσ ορίηει, 
ςυµπεριλαµβανοµζνθσ και τθσ κράτθςθσ 6‰ του άρκρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93), κακϊσ και τθσ καταβολισ 0,10% επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυµπλθρωµατικισ ςφµβαςθσ, που υπάγεται ςτο Ν. 4013/2011 
για τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

∆θµοςίων Συµβάςεων 

(5) O Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των πάςθσ φφςθσ µεταφορικϊν 
µζςων. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τον ΦΡA και τον ειδικό φόρο του 
Άρκρου 17 του N∆.3092/54 επί των ειςαγόµενων από το εξωτερικό, πάςθσ φφςθσ υλικϊν, 
εφοδίων κτλ και από τουσ φόρουσ κτλ., που αναφζρονται ςτο N∆.4486/65 (ΦEK 131A) και 
N∆.4535/66 (ΦEK165A) περί Φορολογικϊν ∆ιατάξεων, όπωσ ιςχφουν ςιµερα. 

(6) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από δαςµοφσ και από κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι 
δικαίωµα υπζρ του ∆θµοςίου για καφςιµα και λιπαντικά, ςφµφωνα µε τον N.2366/53 (ΦEK 
83A) και τον N.1081/71 (ΦEK 273A) και τθν εγκφκλιο B19/79. 

13.2. Σροποποιιςεισ 

(1) Θ Υπθρεςία δικαιοφται, κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου και υπό τισ 
προχποκζςεισ του Άρκρου 156 του Ν.4412/16, να επιφζρει µικροτροποποιιςεισ ςτθ 
µορφι του ζργου, ςτθν ποιότθτα, ςτο είδοσ ι ςτθν ποςότθτα των εργαςιϊν, αν θ 
αρτιότθτα ι/και λειτουργικότθτα το επιβάλλουν χωρίσ αλλαγι του ςχεδίου του ζργου. Ο 
Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβεί ςε καµία αντίςτοιχθ τροποποίθςθ χωρίσ ζγγραφθ 
εντολι τθσ Υπθρεςίασ. 

Θ κοςτολόγθςθ των νζων εργαςιϊν κα γίνεται όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ του Άρκρου 156 
του Ν.4412/16. 

(2) Ο κακοριςµόσ των τιµϊν µονάδασ νζων εργαςιϊν κα γίνεται όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ 
του Άρκρου 156 του Ν.4412/16. Στισ τιµζσ που κα ςυνταχκοφν µε βάςθ του παραπάνω κα 
εφαρµόηεται θ τεκµαρτι ζκπτωςθ τθσ δθµοπραςίασ, θ οποία ορίηεται ωσ 

Ο ςυντελεςτισ (ς) τθσ παρ.6, του Άρκρου 156 του Ν.4412/16 ορίηεται ςε 0,90. 

13.3. Ανακεϊρθςθ τιµϊν 

Θ ανακεϊρθςθ των τιµϊν γίνεται µε βάςθ τισ διατάξεισ του Άρκρου 153 του Ν.4412/08. Οι 
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κατ' αποκοπι τιµζσ των Φυςικϊν Μερϊν του Ζργου ανακεωροφνται µε ενιαίο ςυντελεςτι 
για κάκε επιµζρουσ Φυςικό Μζροσ. Ο ενιαίοσ αυτόσ ςυντελεςτισ τθσ κάκε κατ‘ αποκοπι 
τιµισ προκφπτει από τουσ ςυντελεςτζσ ανακεϊρθςθσ των επί µζρουσ τµθµάτων των 
Φυςικϊν Μερϊν και το οριηόµενο για κάκε τµιµα ςυντελεςτι ποςοςτό, όπωσ φαίνεται 
ςτο ζντυπο του Τιµολογίου προςφοράσ. 

13.4. Επιµετριςεισ – Πιςτοποιιςεισ – Λογαριαςµοί 

(1) Γενικά ιςχφουν τα Άρκρα 151 και 152 του Ν.4412/16 µε τισ εξισ διευκρινίςεισ: 
(2) Το ςυµβατικό τίµθµα κα πλθρϊνεται µε βάςθ τµθµατικζσ και κατ' ελάχιςτον µθνιαίεσ 

πιςτοποιιςεισ. Οι πιςτοποιιςεισ κα ςυντάςςονται για τισ εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςτεί 
µε βάςθ τον Ρίνακα ποςοςτιαίασ ανάλυςθσ των εργαςιϊν κάκε φυςικοφ µζρουσ που κα 
υποβάλει ο Ανάδοχοσ και κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία και τθν αντίςτοιχθ κατ' αποκοπι 
τιµι του Φυςικοφ Μζρουσ, όπωσ αυτι ζχει κακοριςτεί ςτθν ανάλυςθ τθσ Οικονοµικισ 
Ρροςφοράσ του Αναδόχου. 

(3) Για τισ πιςτοποιιςεισ των θλεκτροµθχανολογικϊν εργαςιϊν ιςχφουν ςυµπλθρωµατικά τα 
εξισ: 
i. Για τα κονδφλια των θλεκτροµθχανολογικϊν εργαςιϊν µπορεί να πιςτοποιείται πριν 

από τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςµοφ, αλλά αφοφ ζχει παραλθφκεί επί τόπου του 
ζργου, ποςοςτό µζχρι 70% τθσ αξίασ του πλιρωσ εγκατεςτθµζνου υπόψθ 
εξοπλιςµοφ. 

ii. Μετά τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςµοφ ςτο ζργο και τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ όλων 
των δοκιµϊν και ελζγχων που προβλζπονται (δοκιµϊν ςτο εργοςτάςιο και δοκιµϊν 
πριν τθν περαίωςθ), πιςτοποιείται ποςοςτό 95% τθσ αξίασ του 
θλεκτροµθχανολογικοφ εξοπλιςµοφ, πλιρωσ εγκατεςτθµζνου. 

iii. Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία του ςυνόλου τθσ 
εγκατάςταςθσ, των δοκιµϊν ολοκλιρωςθσ και τθσ δοκιµαςτικισ λειτουργίασ των 
ζργων από τον Ανάδοχο, πιςτοποιείται ςυνολικό ποςό 100% τθσ αξίασ του 
θλεκτροµθχανολογικοφ εξοπλιςµοφ, πλιρωσ εγκατεςτθµζνου. 

13.5. Αµοιβζσ Κρατιςεισ Περιόδου Λειτουργίασ 

(1) Ο Ανάδοχοσ αµείβεται ςφµφωνα µε τθν ανάλυςθ τθσ αµοιβισ του, όπωσ προκφπτει από 
τθν Οικονοµικι του Ρροςφορά και τισ πιςτοποιοφµενεσ από τθν Επίβλεψθ ποςότθτεσ 
υπθρεςιϊν που ζχουν παραςχεκεί ανά µινα. 

(2) Για τθν πλθρωµι του ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει Λογαριαςµοφσ Ρλθρωµισ, που 
ελζγχονται και εγκρίνονται από τθν ∆.Υ. Ειδικότερα αναγράφονται: 
i. Το είδοσ των εργαςιϊν. 
ii. Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που ολοκλθρϊκθκαν. 
iii. Το πλθρωτζο ποςό 

(3) Μετά τθν ζγκριςθ του λογαριαςµοφ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκοµίςει τα 
ακόλουκα δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ του: 
i. Τιµολόγιο κεωρθµζνο από τθν αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
ii. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθµερότθτασ 
iii. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθµερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για 

φυςικό πρόςωπο, ι τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφµενουσ µε 
ςφµβαςθ εξαρτθµζνθσ εργαςίασ (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλπ), όταν πρόκειται για νοµικό 
πρόςωπο. Οι ςυµπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι 
ενθµερότθτα όλων των µελϊν τουσ. 

iv. ∆ιπλότυπα γραµµάτια καταβολισ τυχόν κρατιςεων που ορίηουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
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v. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόµα να προςκοµίςει κατ' αίτθςθ του εργοδότθ και 
οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νοµοκεςία για τθν 
πλθρωµι τθσ απαίτθςθσ. 

(4) ∆ιευκρινίηεται ότι: 

(α) Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, 
τζλθ και άλλεσ πλθρωµζσ ςτα Ταµεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονοµικισ 
Ρερίκαλψθσ και Συντάξεων, Επαγγελµατικϊν, ∆θµόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα 
ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΡΕ∆ΜΕ∆Ε, TEE κλπ. 

(β) Θ ςυµβατικι αµοιβι δεν περιλαµβάνει Φόρο Ρροςτικζµενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα 
καταβάλλεται επιπλζον ςτον Ανάδοχο, µε τθν πλθρωµι κάκε Λογαριαςµοφ. 

(5) Οι πλθρωµζσ ολοκλθρϊνονται µζςα ςε ζνα µινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του 
Λογαριαςµοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω 
δικαιολογθτικά. Αν θ πλθρωµι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου πζραν του 
µθνόσ, εφαρµόηονται τα οριηόµενα ςτθν κείµενθ νοµοκεςία για τόκουσ υπερθµερίασ. 
Σιωπθρι ζγκριςθ κεωρείται ότι ζχει δοκεί εάν παρζλκει ζνασ µινασ από τθν κατάκεςθ το 
λογαριαςµοφ και δεν ζχει δοκεί ρθτι ζγκριςθ. 

(6) Θ ςυµβατικι αµοιβι του Αναδόχου περιλαµβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά 
ζξοδα, ζξοδα µετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ µθ ρθτά 
κατονοµαηόµενθ εδϊ και ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και των λοιπϊν 
ςυµβατικϊν τευχϊν, αναγκαία όµωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ και τθν επιτυχι 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του) και το επιχειρθµατικό του κζρδοσ µζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν. Οι τιµζσ µονάδασ τθσ οικονοµικισ προςφοράσ 
του Αναδόχου ι τθσ οριςκείςασ κατ' αποκοπι αµοιβισ κα ανακεωροφνται ςφµφωνα µε τισ 
διατάξεισ του άρκρου 41 του Ρ.∆. 609/85 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και το άρκρο 10 
του Ν. 1418/84 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

(7) Το τελικό ποςό που πρζπει να καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο ςε κάκε πιςτοποίθςθ κα 
αναπροςαρµόηεται κατάλλθλα, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτον πλθκωριςµό και τθν αφξθςθ 
του κόςτουσ εργατικϊν και α' υλϊν. Ο τρόποσ αναπροςαρµογισ κα είναι ςφµφωνοσ µε τα 
πρότυπα και τισ τιµζσ που ζχουν οριςτεί από τθν Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία Ελλάδοσ 
(Μθνιαία Εξζλιξθ του Γενικοφ ∆είκτθ Τιµϊν Καταναλωτι). Ειδικότερα θ αναπροςαρµογι 
ςτθν τιµι κα υπολογίηεται ςφµφωνα µε τον ακόλουκο τφπο: 

Τφποσ: 

Ρ = Ρο * α1 /α 

Ππου: 
ο= Το ποςό που οφείλεται ςτον Ανάδοχο µε βάςθ τισ τιµζσ του ςυµβολαίου. 
 = Το ποςό που οφείλεται ςτον ανάδοχο προςαρµοςµζνο ςτον τφπο. 
α1= Ο γενικόσ δείκτθσ Τιµϊν Καταναλωτι για το µινα για το οποίο κα εκδοκεί το ζνταλµα 

πλθρωµισ.  
α = Ο γενικόσ δείκτθσ Τιµϊν Καταναλωτι για το µινα κατά τον οποίο υποβλικθκε θ 

προςφορά. 

(8) Σφµφωνα µε τθν παράγραφο 3η του άρκρου 25 του Ρ∆ 59/2007 (άρκρο 40, Οδθγίασ 
2004/17/ΕΚ), ο Κφριοσ του Ζργου µπορεί να ςυνάψει ςυµπλθρωµατικι ςφµβαςθ µε τον 
ίδιο Ανάδοχο τθσ αρχικισ ςφµβαςθσ, θ οποία κα αφορά επανάλθψθ παρόµοιων 
υπθρεςιϊν τθσ αρχικισ ςφµβαςθσ, ςφµφωνα µε τα τεφχθ δθµοπράτθςθσ του παρόντοσ 
διαγωνιςµοφ. Θ προςφυγι ςτθν διαδικαςία αυτι µπορεί να γίνεται µόνο επί µία τριετία 
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από τθν ςφναψθ τθσ αρχικισ ςφµβαςθσ. 

13.6. Προκαταβολι 

Ρροβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο, ςφµφωνα µε το 
Άρκρο 150 του Ν.4412/16 φψουσ δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) για δαπάνεσ πρϊτων 
εγκαταςτάςεων, δαπάνεσ µελετϊν και προµθκειϊν µθχανθµάτων που εγκακίςτανται ςτο 
ζργο. 

13.7. Κακυςτζρθςθ πλθρωµϊν 

Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτθν παρ.9 του Άρκρου 152 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΤ ∆ΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

14.1. Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Εφαρµόηονται οι διατάξεισ του Άρκρου 160 του Ν.4412/16. 

14.2. ∆ιακοπι εργαςιϊν ∆ιάλυςθ τθσ ςφµβαςθσ 

Εφαρµόηονται οι διατάξεισ του Άρκρου 161 του Ν.4412/16. 

14.3. Ματαίωςθ διάλυςθσ 

Εφαρµόηονται οι διατάξεισ του Άρκρου 162 του Ν.4412/16. 

14.4. Αποηθµίωςθ ανάδοχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφµβαςθσ 

Εφαρµόηονται οι διατάξεισ του Άρκρου 163 του Ν.4412/16 
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΤΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ 

15.1. Εγγυιςεισ 

Για τισ απαιτιςεισ παροχισ εγγυιςεων εκ µζρουσ του Αναδόχου ιςχφουν τα οριηόµενα ςτα 
Άρκρα 4.2 και 16 τθσ παροφςασ. 

15.2. Ευκφνθ Αναδόχου 

(1) Σφµφωνα µε τα ςυµβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν.4412/16, τόςο για τθν εφαρµογι 
των µελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, µόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο 
Ανάδοχοσ. Ο κάκε φφςθσ ζλεγχοσ που κα αςκθκεί από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει µε 
κανζνα τρόπο τον Ανάδοχο από τθ ςχετικι ευκφνθ. 

(2) Πµοια, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου µόνοσ υπεφκυνοσ για τθν επιλογι των υλικϊν που 
κα χρθςιµοποιθκοφν, τθ χρθςιµοποίθςθ αυτϊν και τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ και των λοιπϊν εγκεκριµζνων ςυµβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 

(3) Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ και για τισ καταςκευαςτικζσ µεκόδουσ, τισ χριςεισ υλικϊν, τθ 
δθµιουργία και λειτουργία εργοταξιακϊν οδϊν, εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και 
διαµόρφωςθσ των ζργων, τισ απαιτιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, και τα ςτοιχεία 
των µόνιµων ζργων, για τα οποία υπάρχει επιλογι βάςει των τυχόν µελετϊν που κα 
εκπονθκοφν από αυτόν. 

(4) Οι απαιτιςεισ αςφάλιςθσ εκ µζρουσ του Αναδόχου του ζργου, του ΚτΕ, των εκπροςϊπων 
του, του προςωπικοφ του, των ςυνεργατϊν του και τρίτων ορίηονται ςτο Άρκρο 16 τθσ 
παροφςασ. 

(5) Σχετικά µε ηθµιζσ που τυχόν κα παρουςιαςτοφν ςτο ζργο και ςτισ µόνιµεσ εγκαταςτάςεισ 
του Αναδόχου ςτον τόπο του ζργου, ζχει ιςχφ και θ παρ.1, του Άρκρου 157, του 
Ν.4412/16, µόνο ςε όςθ ζκταςθ δεν καλφπτεται από τθν αςφάλιςθ του ζργου «κατά 
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παντόσ κινδφνου» ςφµφωνα µε τουσ ειδικότερουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 16 
τθσ παροφςασ. Οποιεςδιποτε αςτικζσ ι ποινικζσ ευκφνεσ, που προκφπτουν από 
οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιµατα ι ηθµιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι 
ςε περιουςίεσ τρίτων που οφείλονται είτε ςε αµζλεια είτε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ 
του Αναδόχου είτε ςτισ οποιεςδιποτε καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ του Αναδόχου 
είτε ςτθν φπαρξθ του ζργου κακ’ εαυτοφ, βαρφνουν αποκλειςτικά και µόνο τον ίδιο. 
Σχετικά µε τθν αςφάλιςθ τθσ «αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων» ιςχφουν οι όροι του 
εδαφίου 16.4.2 τθσ παροφςασ. 

(6) Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ιςχφουν οι ΤεΡρο. Οποιαδιποτε ηθµιά ςτο ζργο 
είτε ςτα µθχανιµατα είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ, (εργοτάξια, δανειοκάλαµοι, λατοµεία κτλ.) 
που προζρχεται από οποιονδιποτε λόγο ι δολιοφκορά κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν τθσ ςφµβαςθσ, πλθν ανωτζρασ βίασ όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα που δεν ζχει 
καλυφκεί από το αςφαλιςτιριο ςυµβόλαιο, βαρφνει τον Ανάδοχο. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ 
είναι υποχρεωµζνοσ να αποκαταςτιςει τισ ηθµιζσ που προζρχονται από οποιαςδιποτε 
φφςθσ δυςτυχιµατα ι ηθµιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι και ςε 
περιουςίεσ τρίτων και οφείλονται ςε αµζλεια θ υπαιτιότθτά του. 

(7) Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να µεριµνά για τθ φφλαξθ κάκε υλικοφ, µθχανιµατοσ 
εργαλείου κτλ. που ανικει ςε αυτόν ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο του εργοταξίου 
και να παίρνει όλα τα προβλεπόµενα µζτρα, προςλαµβάνοντασ ςυγχρόνωσ και το 
κατάλλθλο για το ςκοπό αυτό προςωπικό (φφλακεσ θµζρασ, νυκτοφφλακεσ κτλ.). Σε 
περίπτωςθ απϊλειασ φκοράσ, βλάβθσ, καταςτροφισ υλικοφ ι µθχανιµατοσ κτλ., που 
ανικει ςε αυτόν ι τρίτουσ, ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ να 
αποηθµιϊςει τον ιδιοκτιτθ ι να αποκαταςτιςει το υλικό κτλ., χωρίσ να δικαιοφται να 
προβάλει αξίωςθ για οποιαδιποτε δικι του αποηθµίωςθ ι και να εγείρει αξίωςθ 
επζκταςθσ των προκεςµιϊν καταςκευισ του ζργου, πλθν περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ που 
δεν ζχουν καλυφκεί από το αςφαλιςτιριο ςυµβόλαιο. 

(8) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει, κατά τθν εκτζλεςθ των Ζργων, όλα τα απαιτοφµενα µζτρα 
αςφαλείασ που επιβάλλονται από τθν ιςχφουςα νοµοκεςία κακϊσ και κάκε άλλο µζτρο 
που αναφζρεται ςτθν παροφςα και ςφµφωνα µε τισ απαιτιςεισ των ΤεΡρο. 

(9) Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του 
Αςτικοφ Κϊδικα. 

15.3. Ευκφνθ ΚτΕ 

(1) Θ ευκφνθ του ΚτΕ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ διζπεται από τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 
15 τθσ παροφςασ. Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ, κατά το βακµό που δεν 
καλφπτονται από τα αςφαλιςτιρια ςυµβόλαια του Άρκρου 16 τθσ παροφςασ, ο ΚτΕ 
αναλαµβάνει τουσ κινδφνουσ για ηθµιζσ προκαλοφµενεσ από αποδεδειγµζνθ υπαιτιότθτά 
του.Εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ ςφµβαςθσ ο Ανάδοχοσ ι τα εκτελεςκζντα από αυτόν 
ζργα υποςτοφν ηθµιζσ, προκαλοφµενεσ από ευκφνθ που ζχει αναλάβει ο ΚτΕ, ςφµφωνα µε 
τα αναφερόµενα ςτθ προθγοφµενθ παράγραφο, κα ειδοποιιςει εγγράφωσ προσ τοφτο τθν 
Υπθρεςία και κα δικαιοφται παράταςθσ προκεςµίασ ι/και πλθρωµισ του κόςτουσ 
αποκατάςταςθσ των ηθµιϊν ςτο βακµό που αυτζσ δεν καλφπτονται από τα αςφαλιςτιρια 
ςυµβόλαια που ορίηονται ςτο Άρκρο 16 τθσ παροφςασ, κατά τα οριηόµενα ςτθν παροφςα 
και ςτο Άρκρο 157 του Ν.4412/16. 

15.4. Πνευµατικά και βιοµθχανικά δικαιϊµατα 

(1) Σε περίπτωςθ που κάποια υλικά, µθχανιµατα, λογιςµικό ι τρόποι εργαςίασ, από τα 
απαιτοφµενα για το ζργο, καλφπτονται από πνευµατικά ι βιοµθχανικά δικαιϊµατα ι 
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διπλϊµατα ευρεςιτεχνίασ, τα ζξοδα απόκτθςθσ των ςχετικϊν δικαιωµάτων για τθ 
χρθςιµοποίθςι τουσ βαρφνουν τον Ανάδοχο, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθµίωςθ από τον ΚτΕ. 

(2) Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε παράτυπθ ι 
παράνοµθ χρθςιµοποίθςθ υλικϊν, µεκόδων, µελετϊν, µθχανθµάτων, λογιςµικϊν κτλ., που 
καλφπτονται από πνευµατικά ι βιοµθχανικά δικαιϊµατα ι διπλϊµατα ευρεςιτεχνίασ. 

(3) Αν ο Ανάδοχοσ παραλείψει, ςκόπιµα ι ακζλθτα, να αποκτιςει µε ορκό και νόµιµο τρόπο 
τα ανωτζρω δικαιϊµατα, θ παράλειψθ αυτι κεωρείται αντιςυµβατικι ςυµπεριφορά και 
επιςφρει τισ ακόλουκεσ κυρϊςεισ: 
i. Ο ΚτΕ δικαιοφται, µε µονοµερι ενζργεια του, να του παρακρατιςει από τον πρϊτο 

επόµενο λογαριαςµό ι να εκπζςει από τισ εγγυιςεισ για καλι εκτζλεςθ το ποςό που 
αντιςτοιχεί ςτα ανωτζρω δικαιϊµατα (πνευµατικά, βιοµθχανικά ι ευρεςιτεχνίασ), ι 
το ποςό ςτο οποίο τυχόν κα καταδικαςτεί ι ςυγκαταδικαςτεί από τον κάτοχο του 
δικαιϊµατοσ. Τοφτο ιςχφει ζςτω και αν θ ςχετικι δίκθ δεν ζχει τελεςιδικιςει. Ο όροσ 
αυτόσ ζχει ιςχφ, αν θ προβλεπόµενθ ςτο Άρκρο 16 τθσ παροφςασ αςφάλιςθ δεν 
καλφπτει και τθν περίπτωςθ αυτι. 

ii. Ο ΚτΕ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθµίωςθ για θκικι βλάβθ. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΦΑΛΙΗ 

16.1. Γενικζσ απαιτιςεισ αςφάλιςθσ 

(1) Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαµβάνει υπόψθ του και να 
ςυµµορφϊνεται µε τισ διατάξεισ τθσ κείµενθσ νοµοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θµζρα 
ςφναψθσ των αςφαλιςτικϊν ςυµβάςεων, όπωσ ενδεικτικά, Ν.∆. 400/70 όπωσ 
τροποποιικθκε µε το Ρ∆ 118/85, Ν 489/76 όπωσ κωδικοποιικθκε µε το Ρ∆ 237/86 και 
ςυµπλθρϊκθκε µε το Ν 1569/85, Ρ∆ 1019/81, Ρ∆ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, Ρ∆ 
609/85, Ν 1380/85. Οµοίωσ, εφόςον το ζργο ςυγχρθµατοδοτείται από πόρουσ τθσ ΕΕ, ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να ςυµµορφϊνεται µε τθν περί αςφαλίςεων νοµοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ και µε τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν. 

(2) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυµµορφϊνεται µε τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων ςυµβολαίων. 
(3) Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν.∆. 400/1970. Οι 

ανταςφαλίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκµίςεισ του Ν∆.400/1970 και ςυνεπϊσ δεν γίνονται 
δεκτζσ ωσ αςφαλιςτιρια του ζργου. 

(4) Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, κα 
προςυπογράφεται από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ και διζπεται από το 
Ν∆.400/1970, όπωσ ιςχφει. 

(5) Οι παρεχόµενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο 
τισ υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ ςφµβαςθ του 
ζργου, ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά τισ προβλεπόµενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ 
ςυµβάςεισ απαλλαγζσ, εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόµια, περιοριςµοφσ κτλ., και ο 
Ανάδοχοσ παραµζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθµιϊν ςε πρόςωπα 
ι/και πράγµατα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των πιο πάνω αςφαλιςτθρίων. 

(6) Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυµβάςεισ: κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ, κα περιλαµβάνουν 
όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ των ςυµβατικϊν τευχϊν και κα 
τυγχάνουν τθσ αποδοχισ του ΚτΕ. Θ αποδοχι του ΚτΕ ζχει τθν ζννοια ότι οι όροι των 
αςφαλιςτικϊν ςυµβάςεων ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ των ςυµβατικϊν τευχϊν. 

(7) Θ εκ µζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου, που αποτελεί 
αςφαλιςτικό βάροσ και που είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόµων αποτελεςµάτων 
τθσ αςφάλιςθσ, κα γίνεται πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. 
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(8) Οι γενικοί όροι αςφάλιςθσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από το 
Ν.489/76 και το Ρ∆.237/86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραµζνει 
αλϊβθτθ από τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου. 

(9) Ο Ανάδοχοσ οφείλει, µε µζριµνα και δαπάνθ του, να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυµβάςεισ 
που να καλφπτουν κατ' ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα και αντικείµενα αςφάλιςθσ) 
που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 16.4, 16.5 και 16.6 και ςφµφωνα µε τισ ειδικζσ 
απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παρ. 16.7 του παρόντοσ Άρκρου. 

(10) Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ κα είναι φερζγγυεσ ςτο µζτρο των υποχρεϊςεων που 
αναλαµβάνουν για το παρόν ζργο και κα ζχουν δόκιµθ δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ µζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι/και του ΕΟΧ. 

(11) Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυµβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε Ευρϊ. 
(12) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ των αςφαλιςτϊν:  

i. κάκε ςτοιχείο που ζκεςε ο ΚτΕ υπόψθ των διαγωνιηοµζνων 
ii. κάκε ςτοιχείο από τθν προςφορά του που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόµενοσ 
iii. κάκε ςτοιχείο από τισ ζρευνεσ / µελζτεσ που τυχόν κα υποβάλει ωσ Ανάδοχοσ κατά 

τθν εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων 
iv. κάκε ςτοιχείο από τισ µελζτεσ που ο ΚτΕ κζτει υπόψθ του Αναδόχου. 

(13) Επίςθσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, αποκθκϊν του 
κτλ. από τουσ εκπροςϊπουσ των αςφαλιςτϊν. 

(14) Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωµα:να επικοινωνεί απ' ευκείασ µε τουσ αςφαλιςτζσ 
i. να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο Ανάδοχοσ 
ii. να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του παρατθριςεων και ελζγχων. 

Θ υπό του ΚτΕ άςκθςθ του δικαιϊµατοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για 
οποιαςδιποτε φφςθσ αποηθµιϊςεισ. 

(15) Κατά τθν υποβολι των αςφαλιςτθρίων ςυµβολαίων του Άρκρου 16.4, οι αςφαλιςτικζσ  
εταιρείεσ κα πρζπει να ςυνυποβάλλουν και Υπεφκυνθ ∆ιλωςθ, ςτθν οποία να αναφζρουν 
ότι ζλαβαν γνϊςθ του παρόντοσ άρκρου τθσ ΣΥ και ότι µε το αςφαλιςτιριο καλφπτονται 
πλιρωσ και χωρίσ καµία εξαίρεςθ όλοι οι όροι και απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτα 
υπόψθ άρκρα. Πµοια, κατά τθν υποβολι του αςφαλιςτθρίου, εφόςον τοφτο αναφζρεται 
ςε αςφαλιςτιριο του ςυγκεκριµζνου ζργου (Project cover) και όχι ςε αςφαλιςτιριο 
ετιςιασ βάςθσ των µελετθτϊν / ςυµβοφλων (Annual open cover) µε όριο κάλυψθσ 
τουλάχιςτον τα ηθτοφµενα, οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κα πρζπει να υποβάλλουν Υπεφκυνθ 
∆ιλωςθ ιδίου περιεχοµζνου µε τθν προθγοφµενθ υποπαράγραφο. 

(16) Εφίςταται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω: 
i. Οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ (ελλθνικζσ και αλλοδαπζσ) υπόκεινται υποχρεωτικά 

ςτθν αρµοδιότθτα των ελλθνικϊν δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που ζρχεται 
ςε αντίκεςθ προσ τον κανόνα δθµοςίασ τάξεωσ τθσ παρ.2, του Άρκρου 23 του 
Ν∆.400/1970 είναι άκυρο. 

ii. Αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυµβολαίων δεν κα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν ζχουν 
επικυρωκεί από φορζα αρµόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωµζνων αντιγράφων. 

16.2. Ειδικζσ ριτρεσ για τισ περιπτϊςεισ µθ ςυµµόρφωςθσ του Αναδόχου µε τισ 
υποχρεϊςεισ του 

(1) Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρίασ ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ 
ςφµβαςθσ ι αµφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυµµορφϊνεται εντόσ δζκα πζντε 
(15) θµερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ µπορεί να εφαρµοςτεί θ 
διαδικαςία ςφµφωνα µε το Άρκρο 61 του Ν.3668/08. 
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(2) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αµελιςει να ςυµµορφωκεί µε τισ 
αςφαλιςτικζσ του υποχρεϊςεισ, ο ΚτΕ δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνοµα και µε δαπάνεσ 
του Αναδόχου τθν(τισ) αντίςτοιχθ(εσ) αςφαλιςτικι(ζσ) ςφµβαςθ(εισ). Τα αςφάλιςτρα και οι 
ςχετικζσ δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ(των) ςφµβαςθσ(εων) κα καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο 
εντόσ δζκα πζντε (15) θµερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ. 

(3) Σε περίπτωςθ µθ εµπρόκεςµθσ καταβολισ των οφειλοµζνων από τον Ανάδοχο, κα 
ιςχφςουν τα οριηόµενα τθσ παροφςασ, µε τθ διευκρίνιςθ ότι οι τόκοι υπερθµερίασ κα  
υπολογίηονται: 
iii. για τα αςφάλιςτρα, από τθν θµεροµθνία καταβολισ τουσ και 
iv. για τα τυχόν λοιπά ζξοδα από τθν θµεροµθνία κοινοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο των 

οφειλοµζνων ποςϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αµελεί ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το 

οφειλόµενο ποςό των αςφαλίςτρων, ο ΚτΕ για να αποφφγει ενδεχόµενθ ακφρωςθ των 
αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, µε χρζωςθ 
και για λογαριαςµό του Αναδόχου, µετά προθγοφµενθ ειδοποίθςθ του τελευταίου. Σε 
τζτοια περίπτωςθ, θ εκ µζρουσ του ΚτΕ είςπραξθ των ποςϊν των αςφαλίςτρων που 
κατζβαλε, προςαυξθµζνων µε τουσ τόκουσ υπερθµερίασ, κα γίνεται ςφµφωνα µε τθν 
προθγοφµενθ παράγραφο του παρόντοσ. 

(5) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτουσ δικαιοφχουσ κάκε ποςό που δεν µπορεί να 
ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κτλ., ςφµφωνα µε τουσ 
όρουσ των αςφαλιςτθρίων. Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο ΚτΕ ζχει το 
δικαίωµα να ειςπράξει τα οφειλόµενα ςφµφωνα µε τθ παράγραφο 16.2(3) ανωτζρω. 

(6) Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία µε τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι 
ςφµβαςθ, παραλείψει ι αρνθκεί να εξοφλιςει (µερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθµιά κτλ., 
για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ µθ εξοφλθµζνθσ ηθµιάσ ι βλάβθσ ι καταβολισ αποηθµίωςθσ κτλ., 
ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ ςφµβαςθσ. Ο ΚτΕ, ςε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, 
κα υπολογίςει το αντίςτοιχο ποςό και κα ζχει το δικαίωµα να ειςπράξει τα οφειλόµενα 
ςφµφωνα µε τθ παράγραφο 16.2(3) ανωτζρω. 

(7) Σε περίπτωςθ ολικισ ι µερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το 
ζργο, ςε οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των 
ενδεχοµζνων κινδφνων από τον ΚτΕ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον 
Ανάδοχο κατά τα ανωτζρω. 

16.3. ∆ιαδικαςία ελζγχου από τον ΚτΕ τθσ επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν ςυµβάςεων 

(1) Ο ΚτΕ κα ελζγχει τισ αςφαλιςτικζσ ςυµβάςεισ όςον αφορά τθ ςυµβατότθτα των όρων τθσ 
αςφαλιςτικισ ςφµβαςθσ µε τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων των 
ςυµβατικϊν τευχϊν. 

(2) Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, κατά τθν υπογραφι του εργολαβικοφ 
ςυµφωνθτικοφ, τισ αςφαλιςτικζσ ςυµβάςεισ των παραγράφων 16.4 και 16.6. ∆εκτι γίνεται 
επίςθσ επίςθµθ βεβαίωςθ αςφάλιςθσ τθσ/των αςφαλιςτικισ/ϊν εταιρίασ/ιϊν (Cover Note 
Policy) ςυνοδευόµενθ από τθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παραγράφου 16.1(14) τθσ 
παροφςασ. 

(3) Τα εν λόγω αςφαλιςτιρια κα υποβλθκοφν µαηί µε τθν απόδειξθ πλθρωµισ τθσ 
προκαταβολισ των αςφαλίςτρων. Επιςθµαίνεται ότι ςτα ωσ άνω αςφαλιςτιρια κα ζχει 
περιλθφκεί όροσ ότι ο ΚτΕ διατθρεί το δικαίωµα για τθν απαρζγκλιτθ εφαρµογι όλων των 
ςχετικϊν απαιτιςεϊν του. 

(4) Σε περίπτωςθ αντιρριςεων του ΚτΕ επί τθσ αςφαλιςτικισ ςφµβαςθσ ιςχφουν τα επόµενα: 



ελ.56/67 [ΕΤ] 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΝΙΑ  ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

 

i. Ο Ανάδοχοσ οφείλει πλιρθ ςυµµόρφωςθ προσ τισ παρατθριςεισ του ΚτΕ. Ρροσ 
τοφτο, εντόσ δζκα πζντε (15) θµερϊν από λιψεωσ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ του ΚτΕ, 
κα υποβάλει τθν αναµορφωµζνθ αςφαλιςτικι ςφµβαςθ προσ επανζλεγχο. 

ii. Αν και θ νζα αςφαλιςτικι ςφµβαςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ αποδοχισ τθσ από τον 
ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δφναται να εφαρµόςει τισ προβλζψεισ τθσ παραγράφου 16.2(1) τθσ 
παροφςασ. 

(5) Σε περίπτωςθ ςυµφωνίασ του ΚτΕ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει το πρϊτο 
αςφάλιςτρο και να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τθν κάκε αςφαλιςτικι ςφµβαςθ µε τα 
αποδεικτικά καταβολισ του πρϊτου αςφαλίςτρου, ςτθν προκεςµία που ορίηεται ςτθν 
παράγραφο 8.2.2 τθσ παροφςασ. 

(6) Ο ζλεγχοσ ι θ ςιωπθλι αποδοχι αςφαλιςτικισ ςφµβαςθσ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο, 
οφτε αποµειϊνει οποιαδιποτε ευκφνθ του, που απορρζει από το παρόν Άρκρο και γενικά 
τθ ςφµβαςθ του ζργου. 

(7) Αν ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει τθν προκεςµία των ανωτζρω παραγράφων 16.3(4) ι 16.3(5), ο 
ΚτΕ δφναται να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο ςφµφωνα µε το Άρκρο 160 του Ν.4412/16 ι 
να ςυνάψει τα αςφαλιςτιρια ςυµβόλαια µε αςφαλιςτικι εταιρία τθσ επιλογισ του και ςτο 
όνοµα, για λογαριαςµό και µε δαπάνθ του Αναδόχου. 

16.4. Αςφάλιςθ εργαςιϊν και εξοπλιςµοφ του Αναδόχου 

16.4.1. Ελάχιςτθ κάλυψθ αςφάλιςθσ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου» 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ και «κατά παντόσ κινδφνου» και ςφµφωνα 
µε τουσ όρουσ των ςυµβατικϊν τευχϊν, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι νοµοκεςία, για το 
ςυµβατικό τίµθµα του ζργου ςυµπεριλαµβανοµζνων των τυχόν αναπροςαρµογϊν αυτοφ 
(κετικϊν ι αρνθτικϊν). 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ του, κατά τακτά χρονικά 
διαςτιµατα, τθν αναπροςαρµογι του φψουσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφµφωνα µε το 
πραγµατικό ςυµβατικό τίµθµα του ζργου. 

(3) Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθµίασ ι καταςτροφισ, 
µερικισ ι ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, τυχαία 
περιςτατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυςικά φαινόµενα, αµζλεια / ςφάλµα / παράλειψθ  θ 
λάκοσ τθσ µελζτθσ οποκενδιποτε και αν προζρχεται ι/και καταςκευι, ελαττωµατικά 
ενςωµατωµζνα υλικά, κακοτεχνία / λανκαςµζνθ εργαςία, πλθµµελι / ελλιπι ςυντιρθςθ 
κτλ. Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για: 
- βλάβεσ / καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςµενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και 

εξαιρετικά ςπάνιασ εµφάνιςθσ (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ) 
- βλάβεσ / καταςτροφζσ από ςειςµοφσ και άλλα ςυναφι µε το ζργο ατυχιµατα και 

ηθµιογόνα ςυµβάντα (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ). 

Πµοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα κάκε φφςθσ υλικά από τθν παραλαβι τουσ 
µζχρι τθν ενςωµάτωςι τουσ ςτο ζργο. 

(4) Θ αςφαλτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να µθν περιλαµβάνει ηθµιζσ προκαλοφµενεσ από τισ 
αιτίεσ που κεµελιϊνουν περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ κατά τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 17 τθσ 
παροφςασ. 

(5) Στθν αςφαλιςτικι ςφµβαςθ κα περιλαµβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του 
δικαιϊµατοσ τθσ υποαςφάλιςθσ. 

(6) Επίςθσ µε το ίδιο αςφαλιςτιριο κα αςφαλίηονται «κατά παντόσ κινδφνου» και οι µόνιµεσ 
ι/και προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, κακϊσ επίςθσ και ο εν γζνει 
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µθχανικόσ εξοπλιςµόσ, που κα χρθςιµοποιθκεί για τθν καταςκευι του ζργου. 
(7) Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει µε τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ και λιγει µε το πζρασ 

τθσ 15-µθνθσ περιόδου δοκιµαςτικισ λειτουργίασ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ των 
εγκαταςτάςεων από τον Ανάδοχο. Για τουσ δζκα πζντε (15) µινεσ τθσ περιόδου 
ςυντιρθςθσ κα καλφπτονται ηθµίεσ κτλ. ςτο ζργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται είτε ςτθν 
περίοδο καταςκευισ είτε προκαλοφνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των 
ςυµβατικϊν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ. 

16.4.2. Αςφάλιςθ κατά ςωµατικϊν βλαβϊν και ηθµιϊν ιδιοκτθςίασ (Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ 
ζναντι τρίτων) 

(1) Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «αςτικι ευκφνθ» του Αναδόχου ζναντι τρίτων και 
οι αςφαλιςτζσ υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθµιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωµατικζσ 
βλάβεσ, ψυχικι οδφνθ, θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθµιζσ ςε πράγµατα, ακίνθτα και κινθτά ι 
και ηϊα, που προξενοφνται κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου και εξαιτίασ των εργαςιϊν 
καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ ηθµιϊν του ζργου και διαφόρων 
άλλων ρυκµίςεων, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, και εφόςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των 
ςυµβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Θα καλφπτονται επίςθσ και ηθµιζσ ςε όµορεσ 
ιδιοκτθςίεσ / εγκαταςτάςεισ. 

(2) Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει µε τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ και λιγει µε το 
πζρασ τθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

(3) Τα όρια αποηθµίωςθσ από τθν αςφάλιςθ, ςε ζνα αυτοτελζσ αςφαλιςτιριο αςτικισ 
ευκφνθσ ζναντι τρίτων κα είναι, κατά περιςτατικό, όπωσ ορίηεται παρακάτω: 

Για υλικζσ ηθµιζσ κετικζσ ι αποκετικζσ ςε πράγµατα τρίτων, ανεξάρτθτα από τον 

αρικµό των ηθµιωκζντων τρίτων : 200.000,00€ 

Για ςωµατικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων κατ’ άτοµο και ατφχθµα: 150.000,00€ 

Για ςωµατικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων µετά από οµαδικό ατφχθµα 
ανεξάρτθτα από τον αρικµό των πακόντων: 

 
1.000.000,00€ 

(4) Ο Ανάδοχοσ κα είναι αςφαλιςµζνοσ για τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και κατά τθν 
περίοδο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ζργου, µε το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο ι µε 
άλλο ανεξάρτθτο, εκδιδόµενο πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ και το οποίο κα υποβάλλεται εγκαίρωσ ςτον ΚτΕ για ζλεγχο. Στθν περίπτωςθ 
τθσ µθ υποβολισ και αποδοχισ του, δεν κα επιτραπεί θ ζναρξθ τθσ λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ του ζργου. 

(5) Το ανϊτατο ακροιςτικό όριο ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν ορίηεται για όλθ τθ διάρκεια τθσ 
αςφάλειασ ςε 3.000.000,00€. 

16.4.3. Αςφάλιςθ Κυρίου Μθχανικοφ Εξοπλιςµοφ 

(1) Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο «κατά παντόσ κινδφνου» κα καλφπτεται και ο βαςικόσ ι 
εξειδικευµζνοσ µθχανικόσ εξοπλιςµόσ, ο οποίοσ κα χρθςιµοποιθκεί ςτθν καταςκευι του 
ζργου. 

(2) Στο αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ µε τα χαρακτθριςτικά και τθν 
ταυτότθτα των αντίςτοιχων µθχανθµάτων. Θ ςυγκεκριµζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα 
παρζχεται για αξίεσ αντικατάςταςθσ των µθχανθµάτων µε καινοφργια, αντίςτοιχου τφπου 
ι τουλάχιςτον ίδιασ δυναµικότθτασ. 

(3) Ο µθχανικόσ εξοπλιςµόσ κα είναι αςφαλιςµζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθµιάσ 
(εξαιρουµζνων των ίδιων εςωτερικισ φφςθσ µθχανικϊν / θλεκτρολογικϊν / θλεκτρονικϊν 
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κτλ. βλαβϊν), που οφείλονται ι προκαλοφνται από ανωτζρα βία, ανκρϊπινο λάκοσ ι/και 
τυχαία περιςτατικά. 

(4) Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον ΚτΕ 
αποηθµίωςθ για τυχόν ηθµιά ι ολικι απϊλεια µθχανιµατοσ κτλ. ακόµθ και για περίπτωςθ 
ανωτζρασ βίασ. 

(5) Θ αςφάλιςθ των µθχανθµάτων κα καλφπτει και τθ µετακίνθςθ, τθ µεταφορά και τουσ 
τυχαίουσ ελιγµοφσ όλων των µθχανθµάτων προσ και από τθν περιοχι του ζργου. 

16.5. Αςφάλιςθ προςωπικοφ του Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςµζνο ςτο ΙΚΑ και ςτα λοιπά ταµεία όλο το 
προςωπικό, θµεδαπό και αλλοδαπό, που απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, 
ςφµφωνα µε τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νοµοκεςία και τισ οικείεσ περί ΙΚΑ διατάξεισ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του, 
θµεδαπό και αλλοδαπό, ζναντι ατυχθµάτων ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςµοφσ ι εταιρίεσ, 
αναγνωριςµζνεσ από το Κράτοσ και που λειτουργοφν νόµιµα, εφόςον το προςωπικό αυτό 
δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νοµοκεςίασ περί ΙΚΑ. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει 
και για το κάκε φφςθσ προςωπικό που απαςχολοφν, µε οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι 
υπεργολάβοι, προµθκευτζσ, ςφµβουλοι και κάκε φφςθσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου. 

(3) Ο ΚτΕ δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων του παρόντοσ Άρκρου, ο δε Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να παρζχει ςτον ΚτΕ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγµατοποίθςθ των 
υπόψθ ελζγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτζρω παραγράφων ιςχφουν από τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ µζχρι το 
πζρασ τθσ περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. 

16.6. Αςφάλιςθ επαγγελµατικισ ευκφνθσ ςυµβοφλων µθχανικϊν / µελετθτϊν 

(1) Ο Ανάδοχοσ κα µεριµνιςει για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, µε ανεξάρτθτο αςφαλιςτιριο, 
τθσ επαγγελµατικισ αςτικισ ευκφνθσ τυχόν µελετθτϊν και ςυµβοφλων που κα 
χρθςιµοποιιςει για τθν τυχόν εκπόνθςθ µελετϊν για το ζργο ζναντι κινδφνων ι ςυνεπειϊν 
που κα απορρζουν από ςφάλµατα ι παραλείψεισ εκ µζρουσ των µελετθτϊν / ςυµβοφλων 
(Professional Indemnity Insurance Project cover). Στθν περίπτωςθ που ο µελετθτισ ι ζνασ 
ι περιςςότεροι επί µζρουσ µελετθτζσ (από οµάδα µελετθτϊν) διακζτουν αςφαλιςτιριο 
επαγγελµατικισ ευκφνθσ ςε ετιςια βάςθ (Αnnual Open Cover), µε όρια κάλυψθσ 
τουλάχιςτον τα ηθτοφµενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρθςιµοποιθκοφν ςτα πλαίςια τθσ 
ανωτζρω ςυγκεκριµζνθσ απαίτθςθσ. 

(2) Το αςφαλιςτιριο κα καλφπτει τθν ευκφνθ των µελετθτϊν που απορρζει από τον Αςτικό 
Κϊδικα και από το Ν.3316/058, όπωσ ιςχφει. Κατϋ ελάχιςτο, κα καλφπτει ςωµατικζσ 
βλάβεσ / κάνατο και άµεςεσ / ζµµεςεσ υλικζσ ηθµίεσ τρίτων που απορρζουν από αµζλεια / 
ςφάλµα / παράλειψθ ςε ςχζςθ µε τθν εκπονθκείςα µελζτθ ι τισ παρεχόµενεσ υπθρεςίεσ 
Συµβοφλου. Με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα καλφπτονται και κάκε φφςθσ δικαςτικά ζξοδα και 
δαπάνεσ κακϊσ επίςθσ και το κόςτοσ επαναςχεδιαςµοφ, ανακεϊρθςθσ ι διόρκωςθσ τθσ 
µελζτθσ, εφόςον προκφπτει υπαιτιότθτα του µελετθτι. 

(3) Τα όρια αποηθµίωςθσ για ενδεχόµενεσ ηθµιζσ αποδιδόµενεσ ςε επαγγελµατικι ευκφνθ 
µελετθτι / ςυµβοφλου ορίηονται ωσ εξισ: 

- Ανά απαίτθςθ τουλάχιςτον 1.000.000,00€ 
- Ανϊτατο ακροιςτικό όριο κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ αςφάλειασ τουλάχιςτον 

2.000.000,00€. 
(4) Στο αςφαλιςτιριο πρζπει να αναφζρεται µε ςαφινεια, ότι ο ζλεγχοσ των µελετϊν από τον 

ΚτΕ δεν περιορίηει τισ ευκφνεσ του αςφαλιςτι. 
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(5) Το αςφαλιςτιριο, από φερζγγυεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, κα προςκοµίηεται ςτον ΚτΕ, µαηί 
µε το βαςικό αςφαλιςτιριο κάλυψθσ τθσ καταςκευισ του ζργου τθσ παραγράφου 16.4 τθσ 
παροφςασ για ςχετικό ζλεγχο, κατά τθν υπογραφι τθσ Σφµβαςθσ του ζργου. ∆εκτι γίνεται 
επίςθσ επίςθµθ βεβαίωςθ αςφάλιςθσ των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν (Cover Note Policy) 
ςυνοδευµζνο από τθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παραγράφου 16.1(14) ανωτζρω. 

(6) Ωσ χρόνοσ παραγραφισ τθσ επαγγελµατικισ αςτικισ ευκφνθσ µελετθτϊν / ςυµβοφλων κα 
κεωρείται θ εξαετία από τον ζλεγχο τθσ µελζτθσ, ι τουλάχιςτον θ τριετία µετά τθν 
θµεροµθνία τθσ προςωρινισ παραλαβισ του ζργου, ςτο οποίο αναφζρεται. 

16.7. Ειδικοί όροι που πρζπει να περιλαµβάνονται ςτο αςφαλιςτιριο του ζργου 

Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων των παραγράφων 16.4 και 16.6 τθσ παροφςασ κα 
περιλαµβάνονται οπωςδιποτε οι ακόλουκοι ειδικοί όροι: 

- Ανά απαίτθςθ τουλάχιςτον 1.000.000,00€ 
- Ανϊτατο ακροιςτικό όριο κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ αςφάλειασ τουλάχιςτον 

2.000.000,00€. 
(1) τθν ζννοια τθσ λζξθσ «Αςφαλιηόµενοσ» περιλαµβάνεται ο Ανάδοχοσ και το κάκε φφςθσ 

προςωπικό που απαςχολεί µε οποιαδιποτε ςυµβατικι ςχζςθ εργαςίασ µε αυτόν ςτα 
πλαίςια του ςυγκεκριµζνου ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο ΚτΕ, θ εκπροςωποφςα αυτόν 
Υπθρεςία και τα εντεταλµζνα όργανά τθσ, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετθτζσ του 
ζργου. 

(2) Ο ΚτΕ, οι εκπροςωποφςεσ αυτόν Υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι ςφµβουλοι 
του ΚτΕ (ι/και των Υπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται τρίτα πρόςωπα, 
ςφµφωνα µε τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ µε τθν εφαρµογι 
του παραρτιµατοσ «διαςταυροφµενθ ευκφνθ αλλιλων» (cross liability), το οποίο καλφπτει 
τθν αςτικι ευκφνθ αςφαλιηόµενων φορζων. 

(3) Θ αςφαλιςτικι εταιρεία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται τυχόν 
κατά: 
- του Αναδόχου 
- ι/και των υπεργολάβων, µελετθτϊν και ςυµβοφλων του 
- ι/και του ΚτΕ 
- ι/και των εκπροςωπουςϊν τον ΚτΕ Υπθρεςιϊν ι/και των ςυµβοφλων τουσ 
- ι/και µζρουσ ι/και του ςυνόλου του προςωπικοφ των ανωτζρω 

µε τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθµιά από πράξθ ι 
παράλειψθ των ανωτζρω, οι οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ 
ζναντι τρίτων, κα καταβάλει δε κάκε ποςό για βλάβθ ι/και ηθµιά που προκλικθκε από 
πράξθ ι παράλειψθ των ανωτζρω. Ειδικότερα θ αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε 
ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κτλ., που ςχετίηονται µε τθν αςτικι ευκφνθ 
µζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ωσ ανϊτατα όρια ευκφνθσ των 
αςφαλιςτϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταµζνθσ µερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου, 
προκειµζνου θ αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι µε τθ ηθµιά 
κτλ. αποηθµίωςθ, πρζπει να ζχει λάβει προθγουµζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό 
ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. Εφόςον θ Υπθρεςία δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία 
τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόµατα και χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ (ειδικζσ ι άλλου είδουσ 
εντολι ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ του Αναδόχου κατά τθσ 
αςφαλιςτικισ εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ αποηθµίωςθσ εκχωρείται ςτθν Υπθρεςία και 
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θ αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ ςχετικι 
αποηθµίωςθ ςτθν Υπθρεςία µετά από αίτθςθ τθσ τελευταίασ για το ςκοπό αυτό. Θ 
εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του Αναδόχου ςτθν Υπθρεςία µε κανζνα τρόπο δεν τον 
απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ ςφµβαςθ. 

(5) Θ αςφαλιςτικι εταιρεία παραιτείται κάκε δικαιϊµατοσ ανταγωγισ κατά του ΚτΕ, τθσ 
Υπθρεςίασ, των εντεταλµζνων οργάνων τθσ, των ςυµβοφλων τθσ, των ςυνεργατϊν τθσ και 
των υπαλλιλων τουσ ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθµιά οφείλεται ςε πράξθ ι 
παράλειψθ, όχι θκελθµζνθ, των ανωτζρω προςϊπων. 

(6) Το αςφαλιςτιριο δεν µπορεί να ακυρωκεί, να τροποποιθκεί ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, 
µε ςυςτθµζνθ επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θµερολογιακζσ θµζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ 
τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ τόςο προσ τον Ανάδοχο όςο και προσ τθν Υπθρεςία. 

(7) Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων των παραγράφων 16.4 και 16.6, κα καλφπτεται 
και θ ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ ι/και των Συµβοφλων τθσ ι/και του προςωπικοφ των, που 
απορρζει από το Άρκρο 922 του Αςτικοφ Κϊδικα (Ευκφνθ Ρροςτιςαντοσ). 

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

(1) Εφαρµόηονται οι διατάξεισ του Άρκρου 157 του Ν.4412/16. 
(2) Ωσ ανωτζρα βία ορίηονται, περιοριςτικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτζρω περιςτάςεισ που 

αποδεδειγµζνα επθρεάηουν τθν οµαλι εξζλιξθ των εργαςιϊν: 
i. πόλεµοσ, εχκροπραξίεσ, ειςβολι εχκρικισ δφναµθσ ςτθ χϊρα, 
ii. ανταρτικι δράςθ, επανάςταςθ, τροµοκρατικι ενζργεια, ςταςίαςθ ι κατάλυςθ τθσ 

ςυνταγµατικισ τάξθσ τθσ χϊρασ, εµφφλιοσ πόλεµοσ, 
iii. βίαιθ διατάραξθ τθσ τάξθσ από πρόςωπα ξζνα προσ τον Ανάδοχο, τουσ 

υπεργολάβουσ του και το προςωπικό του, γενικι απεργία εργαηοµζνων, γενικι 
ανταπεργία εργοδοτϊν, 

iv. ανεφρεςθ κεκρυµµζνων πυροµαχικϊν, εκρθκτικϊν υλϊν ι ναρκϊν, ιονίηουςα 
ακτινοβολία ι µόλυνςθ ραδιενζργειασ, εφόςον οι τελευταίεσ δεν οφείλονται ςε 
πράξεισ ι παραλείψεισ του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ι του προςωπικοφ του, 

v. άλλεσ αιτίεσ, που δεν εξαιροφνται ρθτά ςτα ςυµβατικά τεφχθ, και που: δεν 
οφείλονται ςε υπαιτιότθτα ενόσ από τα ςυµβαλλόµενα µζρθ, δεν ιταν δυνατόν να 
προβλεφκοφν κατά τθν προςφορά και για τισ οποίεσ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ 
του άρκρου 388 του Α.Κ., δεν ιταν αντικειµενικά δυνατό να αποτραποφν ι να 
υπερνικθκοφν µετά τθν επζλευςι τουσ µε ενζργειεσ εκ µζρουσ ενόσ από τα 
ςυµβαλλόµενα µζρθ. 

ΑΡΘΡΟ 18. ΑΞΙΩΕΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕ 

18.1. Αξιϊςεισ Αναδόχου 

Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 174 του Ν 4412/2016. 

18.2. ∆ικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 175 του Ν 4412/2016. 

18.3. ∆ιαιτθτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Ιςχφουν τα οριηόµενα ςτο Άρκρο 176 του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 19.  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ 

Ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των απαιτοφµενων µζτρων αςφάλειασ και υγείασ διζπεται από τθν 
εγκφκλιο 27 ∆ΙΡΑ∆/οικ.369/15-10-2012. Συγκεκριµζνα: 
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(1) Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νοµοκεςίασ, 
των διατάξεων και κανονιςµϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθµάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο 
προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να 
ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθµάτων ι επαγγελµατικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ 
καταςκευισ του ζργου: Ρ∆ 305/96 (αρ. 79), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ.  
42). 

(2) Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι µελζτθ (ςτατικι ικριωµάτων, µελζτθ προςωρινισ ςιµανςθσ 
ζργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα ςχετικά µζτρα Ν.4412/2016 (αρκ. 138 παρ.7). 

β.  Να λαµβάνει µζτρα προςταςίασ ςφµφωνα µε τθν ιςχφουςα νοµοκεςία ςτο Σχζδιο 
Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκµίηεται µε τισ αποφάςεισ του (τ.) 
ΥΡΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΡΑ∆/οικ.177/23-01, ∆ΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ∆ΙΡΑ∆/οικ889/27-11-02, ςτο 
χρονοδιάγραµµα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόµενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ 
αναγκαίεσ αναπροςαρµογζσ των µελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ µελζτθσ και τθσ 
καταςκευισ του ζργου: Ν.4412/2016 (αρ. 138, παρ. 7) 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρµογι των µζτρων αςφάλειασ και υγείασ των 
εργαηοµζνων, να τουσ ενθµερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ 
των µζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊµθ τουσ και να διευκολφνει τθ 
ςυµµετοχι τουσ ςε ηθτιµατα αςφάλειασ και υγείασ: Ρ∆ 1073/81 (αρ. 111), Ρ∆ 
305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 4249). 

Για τθν ςωςτι εφαρµογι τθσ παρ. (γ) ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόµενουσ, είναι αυτονόθτο 
ότι θ γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να µποροφν να 
κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρµογισ των µζτρων αςφάλειασ και υγείασ 
(εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τµιµα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει 
ξζνθ εξειδικευµζνθ εταιρεία). 

(3) Σφµφωνα µε τα προαναφερόµενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα: 

3.1. Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ ( ΑΤ ) Φάκελοσ 
Αςφάλειασ Τγείασ (ΦΑΤ) και ςυγκεκριµζνα : 

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρµόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, 
τθν εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειµζνου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενθ 
διάρκεια εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ τριάντα (30) εργάςιµεσ θµζρεσ και ςτο 
οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από είκοςι (20) εργαηόµενοι ι ο 
προβλεπόµενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα πεντακόςια (500) θµεροµίςκια: 
Ρ∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφµφωνα µε το 
παράρτθµα ΙΙΙ του άρκρου 12 του Ρ∆ 305/96. 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τµιµα 
τθσ τεχνικισ µελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρµογισ) ςφµφωνα µε το Ρ.∆. 
305/96 (Α.3 ΡΑ. 
8) και τθν ΥΑ ∆ΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩ∆Ε θ οποία ενςωµατϊκθκε ςτο Ν. 
4412/2016 (α. 138 παρ. 7) 

γ. Να αναπτφξει, να προςαρµόςει και να ςυµπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ µελζτθσ (τυχόν 
παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), 
ςφµφωνα µε τθν µεκοδολογία που κα εφαρµόςει ςτο ζργο ανάλογα µε τθν 
καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (µζκοδοσ καταςκευισ, 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, 
εξοπλιςµόσ, κλπ). 
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δ. Να αναπροςαρµόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα 
προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριµζνθσ µελζτθσ και για τισ οποίεσ κα 
απαιτθκοφν τα προβλεπόµενα από τθν ιςχφουςα νοµοκεςία, µζτρα αςφάλειασ και 
υγείασ: Ρ∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΡΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΡΕΧΩ∆Ε ςφµφωνα και µε τα αναφερόµενα ςτο άρκρο 138 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.  

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : Ρ∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΡΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΡΕΧΩ∆Ε και να τα ζχει ςτθ 
διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. Συµπλθρωµατικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο 
Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςµό των κινδφνων για τουσ 
εργαηόµενουσ και για τα άλλα εµπλεκόµενα µζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά 
τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 
Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςµό των κινδφνων για όςουσ 
µελλοντικά αςχολθκοφν µε τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο Ρ∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.5 7) και 
ςτισ ΥΑ: ∆ΙΡΑ∆/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ∆ΙΡΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΡΕΧΩ∆Ε οι οποίεσ ενςωµατϊκθκαν ςτο Ν.4412/2016 (αρ. 138). 

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφµφωνα µε το Ρ∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 
όταν : 

α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ µελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν 
περιςςότερα του ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 

β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ : 
Ρ.∆.305/96 (αρκ.12 παράρτθµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρµόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδοµικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται µε ευκφνθ του κυρίου ι του 

ζχοντοσ νόµιµο δικαίωµα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και 
υγείασ (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του ζργου από τθν αρµόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφµφωνα µε το 
άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο α’ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. 
πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραµµατζα του Σ.ΕΡ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι 
παραλαβι κάκε ∆θµόςιου Ζργου: ΥΑ ∆ΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩ∆Ε, θ οποία 
ενςωµατϊκθκε ςτο Ν.4412/2016 (αρ.170 και 172) 

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται µε ευκφνθ του Κυρίου του 
Ζργου και το ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : Ρ∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) 
και ΥΑ ∆ΙΡΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΡΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίςεισ ςχετικά µε τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ 
περιλαµβάνονται ςτθν ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΡΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΡΕΧΩ∆Ε. 

3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ τιρθςθ ςτοιχείων 
αςφάλειασ και υγείασ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται : 
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ 

από 50 εργαηόµενουσ ςφµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει 
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ςτο ζργο 50 και άνω εργαηόµενουσ, ςφµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 
ζωσ 25). 

γ. Τα παραπάνω κακικοντα µπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόµενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε 
άτοµα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφµβαςθ µε τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ 
Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ 
κακθκόντων ςε άτοµα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε 
απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: Ν.3850/10 (αρ. 9). 

δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ 
και ιατροφ εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των 
ακόλουκων ςτοιχείων : 

1. Γραπτι εκτίµθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, 
των υφιςταµζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, 
ςυµπεριλαµβανοµζνων εκείνων που αφοροφν οµάδεσ εργαηοµζνων που εκτίκενται ςε 
ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα 
αναγράφουν τισ υποδείξεισ τουσ ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ 
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. Το 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδοµετρείται και 
κεωρείται από τθν αρµόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 
Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί µε τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυµβουλζσ του τεχνικοφ ι του 
ιατροφ εργαςίασ (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να 
τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των 
εργαηοµζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρµοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 
και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχθµάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του 
ατυχιµατοσ και να το κζτει ςτθ διάκεςθ των αρµόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43  
παρ.2β). 

Τα µζτρα που λαµβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόµοιων ατυχθµάτων, 
καταχωροφνται ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρµόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ 
πλθςιζςτερεσ αςτυνοµικζσ αρχζσ και ςτισ αρµόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ 
οργανιςµοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόµενοσ όλα τα εργατικά ατυχιµατα εντόσ 24 
ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυµατιςµοφ ι κανάτου, να τθρεί 
αµετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιµεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων 
του ατυχιµατοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθµάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόµενο 
ανικανότθτα εργαςίασ µεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιµων θµερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Ηµερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θµερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), 
όταν απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρµόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν 
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τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφµφωνα µε το Ρ∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.14) ςε 
ςυνδυαςµό µε τθν Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ. 
Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφµφωνα µε τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ ∆/νςεισ, 
Τµιµατα ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυµπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ 
µθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ ∆/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν 
διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιµϊν για ό,τι αφορά τα αποτελζςµατα των ελζγχων 
ι δοκιµϊν, από το αρµόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : Ρ∆ 
1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. 
∆ΕΕΡΡ/208 /12-9-2003. 

3.4 υςχετιςµόσ χεδίου Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και Ηµερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ 
(ΗΜΑ) 

Για τθν πιςτι εφαρµογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται µε 
το ΘΜΑ. 
Στα πλαίςια του ςυςχετιςµοφ αυτοφ, να ςθµειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και 
εµπλουτιςµόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραποµπι των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιµατοσ. 

4. Απαιτοφµενα µζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο 
εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιµαςία εργοταξίου Μζτρα Ατοµικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, 
τα παρακάτω µζτρα αςφάλειασ και υγείασ: 
α. Τθν ευκρινι και εµφανι ςιµανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του 
εργοταξίου µε ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιµανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων: 
Ρ∆ 105/95, Ρ∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µζροσ Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπιςµό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου 
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων 
αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόµενουσ από τον 
κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ: Ρ∆ 1073/81 (αρ.75-79), Ρ∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µζροσ Β, 
τµιµα II, παρ.2). 
γ. Τθ ςιµανςθ των εγκαταςτάςεων µε ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατµϊν κερµϊν, υγρϊν ι 
αερίων κλπ) και τα απαιτοφµενα µζτρα προςταςίασ των εργαηοµζνων από τουσ κινδφνουσ 
των εγκαταςτάςεων αυτϊν: Ρ ∆ 1073/81 (αρ.92 95), Ρ∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µζροσ Α, 
παρ.6). 
δ. Τθ λιψθ µζτρων αντιµετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου 
διαφυγισ διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ 
εργαηόµενουσ, πρόλθψθ αντιµετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι 
ανακυµιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ.: 
Ρ∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Ρ∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(αρ.30, 32, 45). 
ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονοµικοφ 
εξοπλιςµοφ (φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρµακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, 
κλπ) : Ρ∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Ρ∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µζροσ 
Α, παρ.13, 14). 
ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατοµικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ 
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εργαηόµενουσ όπωσ : προςτατευτικά κράνθ, µπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, 
ολόςωµεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθµερϊςει εκ των προτζρων 
ςχετικά µε τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςµόσ αυτόσ και 
τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του: Ρ.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-
18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, 
Ρ.∆. 396/94, Ρ.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακι ςιµανςθ – ςθµατοδότθςθ, ςυςτιµατα αςφαλείασ, φόρτωςθ 
εκφόρτωςθ – εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθµικοί παράγοντεσ κλπ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιµανςθ και ςθµατοδότθςθ, µε ςκοπό τθν αςφαλι 
διζλευςθ των πεηϊν και των οχθµάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφµφωνα 
µε : 

- Τθν Υ.Α αρικ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΡΥΜΕ∆Ι: «Οδθγίεσ Σιµανςθσ 
Εκτελοφµενων Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 
- Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΡΕΚΑ και τ. ΥΡΥΜΕ∆Ι «Υποχρεϊςεισ και µζτρα για 
τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
πόλεων και οικιςµϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν» 
- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και τθν 
τροπ. αυτοφ: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ 
οδοφσ, κατάλθψθσ τµιµατοσ οδοφ και πεηοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. 
αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθµάτων αςφαλείασ και να 
τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν 
ςυςκευϊν, των κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων 
φωτιςµοφ εργοταξίου, κλπ: Ρ∆ 1073/81 (αρ.75-84), Ρ∆ 305/96 (αρ.8.δ και 
αρ.12,παραρτ.IVµζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα µζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, 
εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και µεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: 
Ρ∆ 216/78, Ρ∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), Ρ∆ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) 
και αρ.12 παραρτ. IV µζροσ Α παρ.11 και µζροσ Β τµιµα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ 
τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τθρεί µζτρα προςταςίασ των εργαηοµζνων που αφοροφν: α) κραδαςµοφσ: Ρ∆ 
176/05, β) κόρυβο: Ρ∆ 85/91, Ρ∆ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ 
ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: Ρ∆ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, 
χθµικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Ρ∆ 82/10. 

4.3 Μθχανιµατα ζργων / Εξοπλιςµοί εργαςίασ αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςµοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ µθχανιµατα ζργων Ρ∆ 
304/00 (αρ. 2). 
α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςµό των µθχανθµάτων 
(χωµατουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν µθχανθµάτων, των οχθµάτων, 
των εγκαταςτάςεων, των µθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςµοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ 
µε µθχανιςµό ανόδου και κακόδου, κυλιόµενα ικριϊµατα, φορθτζσ κλίµακεσ, κλπ): Ρ∆ 
1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Ρ∆ 31/90, Ρ∆ 499/91, Ρ∆ 395/94 και οι 
τροπ. αυτοφ: Ρ∆ 89/99, Ρ∆ 304/00 και Ρ∆ 155/04, Ρ∆ 105/95 (παραρτ. IX), Ρ∆ 305/96 
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(αρ.12 παραρτ. IV µζροσ Β τµιµα ΙΙ παρ.7 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Ρ∆ 
57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα µθχανιµατα ζργων ςφµφωνα µε το Ρ∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, µζροσ Β’, τµιµα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το Ρ∆ 304/00 (αρ. 2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία: 

1. Ρινακίδεσ αρικµοφ κυκλοφορίασ 
2. Άδεια κυκλοφορίασ 
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 
4. Αποδεικτικά πλθρωµισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 
5. Άδειεσ χειριςτϊν µθχανθµάτων ςφµφωνα µε το Ρ∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µζροσ Βϋ, 
τµιµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Ρ∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σθµειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ µθχανιµατοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςµοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρµολόγθςθ 
εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα 
καταχωροφνται τα αποτελζςµατα των ελζγχων ςφµφωνα µε το Ρ∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και  
6). 
7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ µθχανιµατοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφµφωνα µε τθν ΚΥΑ 15085/593/03 
(αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 

5. Νοµοκετιµατα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφµενα µζτρα αςφάλειασ και υγείασ 
ςτο εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα µε το είδοσ των 
εργαςιϊν του εκτελοφµενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόµενα, 
πρόςκετα απαιτοφµενα µζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα µε το 
είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφµενου ζργου. Τα εν λόγω απαιτοφµενα µζτρα 
αναφζρονται ςτα παρακάτω νοµοκετιµατα : 

5.1 Κατεδαφίςεισ: 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 7), ΥΑ 31245/93, 
Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτήσ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 
12, παραρτ. IV µέροσ Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτήσ: Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτοφ Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  

5.2 Εκςκαφζσ (κεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ. 8αςφάλεια 
και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτήσ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτήσ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η 
τροπ. αυτοφ: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέροσ Β τµήµα ΙΙ παρ. 10). 

5.3 Ικριϊµατα και κλίµακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, 
Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 
396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέροσ Α παρ.1, 10 και 
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µέροσ Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερµζσ εργαςίεσ 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροςβεςτική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  

5.5 Καταςκευι δοµικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαµενζσ, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.2633, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Π∆305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέροσ Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιµαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 

(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθµάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακµοί παραγωγισ 
ενζργειασ και εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςµζνα τµιµατα των 
οικοδοµικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και ςε ςτάκµθ χαµθλότερθ των 6.00 µ. κάτω από τθν 
επιφάνεια τθσ γθσ.). 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτήσ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, 
Ν.2168/93, Π∆ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτήσ: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η 
τροπ. αυτοφ : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέροσ Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιµενικά ζργα 

(Υποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαµόρφωςθ πυκµζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ µε 
χριςθ πλωτϊν ναυπθγθµάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.) 

Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95,Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέροσ Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 

6. Ακολουκεί κατάλογοσ µε τα νοµοκετιµατα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που 
περιλαµβά νουν τα απαιτοφµενα µζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ∆ΙΑΣΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

Α. ΝΟΜΟΙ  Γ.ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ  

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

Ν. 1396/83 
ΦΕΚ 126/Α/83 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ∆ΙΑΣΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

  ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

Ρ. ∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

Ρ. ∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89 

Ρ. ∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

Ρ. ∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

Ρ. ∆. 1073/81 
ΦΕΚ 260/A/81 ΥΑ ∆ΕΕΡΡ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

Ρ. ∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ ∆ΙΡΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

Ρ. ∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ ∆ΙΡΑ∆/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

Ρ. ∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

Ρ. ∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Ρ. ∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 Ρυροςβεςτικι διάταξθ 7,  

Ρ. ∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 ΦΕΚ 155/Β/96 

Ρ. ∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ρ. ∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Ρ. ∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Ρ. ∆. 455/95 
ΦΕΚ 268/Α/95 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Ρ. ∆. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

Ρ. ∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99   

Ρ. ∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 ∆. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ  

Ρ. ∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 Α.ΡΩΤ.∆ΕΕΡ 

Ρ. ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05  Ρ/208/12-9-03 

Ρ. ∆. 149/06 
ΦΕΚ 159/Α/06 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 Α.ΡΩΤ.∆ΙΡΑ∆/ 

Ρ. ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06  οικ/215/31-3-08 

Ρ. ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΡ.Ε Α.Ρ. 10201/12 

Ρ. ∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10  Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ 

Ρ. ∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10   

 


