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ΓΖΚΝΡΗΘΖ   ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ 

ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΖΟΑΘΙΔΗΝ  

ΔΟΓΝ : Αληηθαηάζηαζε-Δπέθηαζε δηθηύσλ 

ύδξεπζεο ζηελ πεξηνρή Ζιηνύπνιεο – 

Ρκήκα 1 θαη 2 

   

 

EIΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ  (Δ.Π..) 

ΑΟΘΟΝ  1ν Αληηθείκελν ηεο Δ.Π..- Δγγπήζεηο 

1.1  Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο Δ..Τ. είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο εξγνιαβηθήο πκβάζεσο θαη πξνο ηα ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα γίλεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ – ΔΞΔΘΡΑΠΖ 

ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΖΙΗΝΞΝΙΖΠ – ΡΚΖΚΑ 1 & 2», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 

ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 Γηα ην έξγν απηφ ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) πνπ εγθξίζεθε κε 

ηελ Δγθχθιην Απφθαζε Α.67/ΓΓΓ/257/679 Φ4/11.3.1974 ηνπ ΤΠ.Γ.Δ. (ΦΔΘ Β 370/29.3.79) κε ηελ 

παξαηήξεζε φηη φπνπ κλεκνλεχνληαη ζ' απηήλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 56/73,ζα λννχληαη νη αληίζηνηρεο ηνπ 

Π.Γ. 609/1985 (ΦΔΘ Α 223). 

1.2 Δγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε  

1.2.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηεο χκβαζεο ελ 

γέλεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016.  

1.2.2 Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο είλαη ε παξνρή απφ ηνλ Αλάδνρν εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο, πνπ παξέρεηαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο "καλής εκτέλεσης" ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξαγξ.1 

(β) ηνπ Λ.4412/2016. Σν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) % επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 

Φ.Π.Α.  

1.2.3 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο "καλής εκτέλεσης" ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 72 παξ.3 ηνπ Λ.4412/2016. 

1.2.4 Θάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 72 

παξαγ 4 ηνπ Λ.4412/2016. 

1.2.5 Ζ αξρηθή εγγχεζε "θαιήο εθηέιεζεο", πνπ απνηειεί πξν απαίηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Λ.4412/2016 πνπ γίλνληαη θαηά ηηο 

ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ησλ εξγαζηψλ πξνο ηνλ Αλάδνρν. Οη θξαηήζεηο απηέο νξίδνληαη ζε πέληε ζηα εθαηφ 

(5%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ εξγαζηψλ θαη δέθα ζηα εθαηφ (10%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ 

πιηθψλ πνπ ηπρφλ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηηο πηζηνπνηήζεηο κέρξηο φηνπ απηά ελζσκαησζνχλ ζηηο 

εξγαζίεο. Οη θξαηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο. 

1.2.6 ρεηηθά κε ηελ απμνκείσζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο, ηελ επηζηξνθή 

ηεο θιπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.4412/2016. 

1.2.7 Δπηζεκαίλεηαη νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηαηάμεσλ, θαιχπηνπλ θαη 

ηελ αδπλακία ηνπ Αλαδφρνπ γηα πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζε φηη αθνξά ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.  

1.3  Θαηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016. 

 

 

ΑΟΘΟΝ  2ν - Αληηθείκελν εξγνιαβηθήο ζπκβάζεσο- πνγξαθή Πύκβαζεο  

2.1 Ξεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ  

ην βαζηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλνληαη :  

2.1.1 Ζ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 13ν  ηεο  Δ..Τ. 

θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 



 

 

    

  

 

2.1.2 Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ αληηθαηάζηαζεο –επέθηαζεο δηθηχσλ χδξεπζεο ζηελ πεξηνρή Ζιηνχπνιεο 

(ηκήκα 1 θαη 2). 

πγθεθξηκέλα ην έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή: 

• αγσγψλ χδξεπζεο ζπλνιηθνχ κήθνπο 43.075 κ. κε ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ HDPE 3εο γεληάο 

16 Atm δηαηνκψλ απφ Φ 90 έσο Φ355 (35.875 κ θεληξηθνί αγσγνί θαη 7.200 κ αγσγνί δηαλνκήο). 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απφ ηε κειέηε πξνβιέπεηαη θεληξηθφο αγσγφο χδξεπζεο (δηαηνκήο 

κεγαιχηεξεο ησλ 140 ρηι.) έρεη ηνπνζεηεζεί θαη αγσγφο δηαλνκήο  Φ90. 

• 20 θξεαηίσλ χδξεπζεο,  

• Σσλ αληίζηνηρσλ πδξνιεςηψλ θαη πδξνκέηξσλ  (2.000 ηεκ) 

• Σσλ απαξαίηεησλ ζπζθεπψλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ (δηθιείδσλ, αεξνβαιβίδσλ) 

θαη ησλ  ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε κειέηε ζέζεηο. 

 

2.2 Θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ε ΓΔΤΑΖ κπνξεί λα επηθέξεη νπνηεζδήπνηε  ηξνπνπνηήζεηο ζηε 

κνξθή ηνπ έξγνπ ηα ζρέδηα, ηελ πνηφηεηα, ην είδνο, ηε ζέζε ή ηελ πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ 

επηβάιινληαη γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε 

θακηά αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ρσξίο έγγξαθε εληνιή. Δάλ γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο παξαζηεί αλάγθε 

πξνζαξκνγήο κειεηψλ ή Σνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ ζχληαμε ηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

2.3 Σα αλσηέξσ έξγα, Δθηηκψκελεο αμίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε   2.997.000.000,00 € (ρσξίο ΦΠΑ), ζα 

εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη 

ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο δει. Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζρεδίσλ θαη ηεπρψλ ηεο ηερληθήο κειέηεο πνπ 

εγθξίζεθε απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΖ θαη κε ηηκέο κνλάδνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 

ζα αλαδεηρηεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

2.4 Θαηαθύξσζε – Πύλαςε  ζύκβαζεο  

Ζ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 

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

1. Έγγξαθα νξηζκνχ εθπξνζψπνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 

1.2 ηεο παξνχζεο θαη ην άξζξν 17 ηεο Γηαθήξπμεο. 

3. Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ή ηε βεβαίσζε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ( άξζξν 23 ηεο ΔΤ) 

 

 

ΑΟΘΟΝ  3ν - Ππκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Δξγνιαβίαο 

3.1 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ, κε ζεηξά ηζρχνο ηνχησλ ζε πεξίπησζε ηπρφλ αζπκθσλίαο είλαη: 

 Σν ζπκθσλεηηθφ. 

 Ζ Γηαθήξπμε. 

 Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

 Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο  

 Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

 Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο 

 Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  

 Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 

 Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  



 

 

    

  

 

  Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

3.2 Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ηεχρνο "Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο" πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ην παξφλ έξγν. 

πκπιεξσκαηηθά κε ηηο παξαπάλσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζα ηζρχνπλ νη εθαξκφζηκεο δηαηάμεηο ησλ 

Πξνηχπσλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Θαλνληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα - ζθπξνδέκαηα, ηζηκέληα, 

αδξαλή θαη λεξφ 

- ζηδεξνχ νπιηζκφ ζθπξνδεκάησλ 

- ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

- έξγα νδνπνηίαο 

-ρσκαηνπξγηθά έξγα 

 

3.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πηζηή θαη αθξηβή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ΔΣΔΠ, ΠΔΣΔΠ εθηφο αλ αλαθέξεηαη αιιηψο ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 

Σηκνινγίνπ. 

3.4 Γηεπθξηλίδεηαη νηη ηα έξγα ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ηζρπφλησλ 

Θαλνληζκψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο Δγθπθιίσλ θαη Απνθάζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. (φπσο ν Θαλνληζκφο 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ν αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο, ν θαλνληζκφο θνξηίζεσο δνκηθψλ έξγσλ 

θ.ι.π.). 

 

ΑΟΘΟΝ 4ν - Ξεγέο ιήςεσο πιηθώλ θαη ζέζεηο απνζέζεσο ησλ αθαηαιιήισλ ή πιενλαδόλησλ  

πιηθώλ 

4.1 Σα ακκνράιηθα ζα είλαη ζξαπζηφ ιαηνκείνπ, θαη ζα πξνέξρνληαη θαη' αξρήλ απ' ηα ιαηνκεία ηεο 

πεξηνρήο. 

Ο Δξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε γηα ηελ απαιινηξίσζε εθηάζεσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ 

παξαγσγή πιηθψλ πξνο ρξήζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν, πξέπεη ζπλεπψο απηφο ζηηο ηηκέο πνπ ζα πξνζθέξεη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο απν νηνλδήπνηε ιφγν απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα απν ηδησηηθά ή θνηλνηηθά ιαηνκεία, νξπρεία, θνίηεο πνηακψλ, ρεηκάξξσλ θ.ι.π. ησλ 

αλαγθαηνχλησλ αξγψλ πιηθψλ, ή γηα ηε κίζζσζε ή αγνξά εθηάζεσλ πξνο παξαγσγή ησλ πιηθψλ απηψλ. 

 Δπίζεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ, πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ νη δαπάλεο, θαηαζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο 

νδψλ πξνζπειάζεσο, κεηαθνξψλ ησλ πιηθψλ απν νπνηαδήπνηε πεγή θαη αλ ιακβάλνληαη θ.ι.π., κε 

αλαγλσξηδνκέλεο νπδεκίαο αμηψζεσο ηνπ αλαδφρνπ γηα πιεξσκή άιιεο απνδεκηψζεσο ιφγσ πξνζζέησλ 

ηπρφλ κεηαθνξψλ ή δπζκελψλ ζπλζεθψλ κηζζψζεσο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, θ.ι.π., απνθαιχςεσο θαη 

δεκηνπξγίαο ή εθκεηαιιεχζεσο απηψλ θ.ι.π 

4.2 Σν γαηψδεο πιηθφ επηρψζεσο, ζα ιακβάλεηαη απφ ηα θαηάιιεια γαηψδε πξντφληα εθζθαθήο. 

4.3 Ο Δξγνιάβνο επίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο πξν ηεο ρξήζεσο νπνηαζδήπνηε πεγήο πιηθψλ πνπ ζα 

εθιέμεη, πξνβεί κε κέξηκλά ηνπ θαη δαπάλεο ηνπ ζηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ ηεο πεγήο ζε εγθεθξηκέλν 

εξγαζηήξην ηεο πεξηνρήο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ, γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα απηνχ θαη ην 

ζχκθσλφ ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγνιαβίαο. 

4.4 Σα αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα πιηθά ζα δηαζηξψλνληαη, κεηά απφ ππνβνιή πξνηάζεσο απφ ηνλ αλάδνρν 

ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο θαη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

είλαη δπλαηή ε απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε πξνεγθξηζέληεο ρψξνπο ν αλάδνρνο νθείιεη λα εμεχξεη 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιινπο θαηάιιεινπο ρψξνπο, ηεο εγθξίζεσο ηεο ππεξεζίαο ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε. 

4.5 Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ελ γέλεη πιηθψλ ζα ζπλερίδεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, θαη θάησ απ' ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο Τπεξεζίαο. 

4.6 Ο Αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ην ζχκθσλν πξνο ηηο εγθεθξηκέλεο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη πιηθψλ θ.ι.π. πνπ ππεηζέξρνληαη εθάζηνηε ζηηο 



 

 

    

  

 

δηάθνξεο εξγαζίεο θαη νίθνζελ εμππαθνχεηαη φηη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ 

επζχλε ηεο έληερλεο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ κε δφθηκα πιηθά. 

 Χο εθ ηνχηνπ ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλα πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεςίαο θαη ειέγρνπ ηεο 

πνηφηεηαο, δηαζηάζεσλ θ.ι.π., ηφζν ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ, πιηθψλ θ.ι.π., φζν θαη ησλ εξγαζηψλ, ν δε 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηηο δαπάλεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, ηνχησλ 

αλαγνκέλσλ ζηα γεληθά έμνδα ηνπ, ρσξίο βεβαίσο απηφ λα απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε ηνλ Αλάδνρν, ν 

νπνίνο είλαη κνλαδηθφο θαη εμ' νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην δφθηκν ησλ πάζεο θχζεσο 

πιηθψλ θαη εηδψλ, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ. 

 Οη ζέζεηο ιήςεσο ησλ θαηαιιήισλ πξνδηαγξαθνκέλσλ πιηθψλ ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ Γ/ζα 

Τπεξεζία κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ζ Γ/ζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηνλ Αλάδνρν λα πξνκεζεπηεί ηα πιηθά απηά απφ άιιεο 

ζέζεηο, ρσξίο απηφ λα δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν λα αιιάμεη ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ  5ν - Ξξνζεζκίεο πεξαηώζεσο ηνπ έξγνπ - Θπξώζεηο - Ξνηληθέο ξήηξεο  

 5.1 Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηξηάληα   (30) κήλεο 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

Δλδεηθηηθέο  ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (Δ.Ρ.Ξ.) 

1ε Δλδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία (2ε Δ.Σ.Π.) 

 Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

εθάζηνηε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα 

έγθξηζε ην "Υξνλνδηάγξακκα Θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ ", φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν  6  ηεο παξνχζαο 

Δ..Τ.  

2ε Δλδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία (1ε Δ.Σ.Π.) 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε ηξηάληα ( 30 ) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ λα 

θαηαζέζεη ζηνλ ΘηΔ ηεχρνο ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ν 

Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 

305/96. ην ηεχρνο απηφ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη βεβαηψζεηο αλαζέζεσο θαζεθφλησλ ζε ζπληνληζηή κειέηεο 

θαη εθηέιεζεο, φηαλ απαηηείηαη, θαη αλάζεζε Σερληθνχ Αζθαιείαο (ζεσξεκέλε απφ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο) κε 

ηελ απνδνρή ηνπ. 

Δπίζεο ζηελ ίδηα πξνζεζκία ησλ ηξηάληα ( 30 ) εκεξψλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 13 ηεο ΔΤ γηα ηελ Δπαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Οξηζηηθήο κειέηεο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Γε ζα 

μεθηλνχλ εξγαζίεο θαηαζθεπήο αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Οξηζηηθήο κειέηεο 

απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε έγθξηζή ηεο απφ ηελ Τπεξεζία. Κε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο ε Δπαιήζεπζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο Οξηζηηθήο κειέηεο κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθά, ζε νινθιεξσκέλα θαη απηνηειή ηκήκαηα 

έξγνπ. 

Απνθιεηζηηθέο  ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (Α.Ρ.Ξ.) 

1ε  Απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία (1ε  Α.Σ.Π.) 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 8 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα έρεη νινθιεξψζεη 

ην 20% ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

2ε  Απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία (2ε  Α.Σ.Π.) 

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 15 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα έρεη 

νινθιεξψζεη ην 50% ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

 5.2 Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο, εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ 

Λ.4412/2016. Ζ έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ γίλεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε αξρή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

αλαδφρνπ θαη αλαιπηηθφηεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 παξ. 10 ηνπ Λ. 4412/2016. 

5.3 Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε κέξα ππαηηίαο απφ κέξνπο ηνπ 

ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ή κηαο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, νξίδεηαη ζην άξζξν 148 

παξαγξ.2 ηνπ Λ. 4412/2016, ζε δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15 % ) ηεο κέζεο εκεξεζίαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη 

επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20 %) ηεο πξνβιεπνκέλεο απφ ηελ ζχκβαζε 



 

 

    

  

 

αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο 

αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο , ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο 

κέζεο εκεξεζίαο αμίαο ηνπ έξγνπ. 

5.4 Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ, 

επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνζνχ δηαθνζίσλ (200) ΔΤΡΧ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο. ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 146 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

ΑΟΘΟΝ  6ν - Γηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνύ ησλ έξγσλ 

6.1 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  

λα ππνβάιιεη ζ‟ απηήλ ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ.  

6.2  Ζ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο πξνζεζκίαο δέθα 

πέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηνπ. 

6.3 χκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Λ.4412/2016 ε ζπκβαηηθή πξνζεζκία αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ  7ν - Ρηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ 

 Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη ην άξζξν 156 

ηνπ Λ. 4412/2016. 

7.1 Σα εληαία ηηκνιφγηα ηα νπνία εγθξίζεθαλ κε ηνλ  Θαλνληζκφ Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ – Απφθαζε Αξηζ. ΓΛγ/νηθ 35577/ΦΛ 466/ ΦΔΘ Σεχρνο Β/ 1746 /19-5-2017) 

7.2 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δψζεη εηδηθή εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα εθηειέζεη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 154 ηνπ Λ. 4412/2016, ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη.  

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

ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ  8ν - Ξξνθαηαβνιέο 

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν , κέρξη πνζνζηνχ 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 150 ηνπ λ. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξαθν 10 εδ. α ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

λ. 3614/2007 φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ λ. 4072/2012, θαη κε ηελ παξ. 15 ηνπ 

άξζξνπ 59 ηνπ λ. 4314/2014.. 

 

ΑΟΘΟΝ 9ν : Ξξόγξακκα πνηόηεηαο έξγνπ 

9.1  Γεληθά – πνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

9.1.1 Σν άξζξν απηφ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ), φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφθαζε ηεο ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξηζκφ 

ΓΔΔΠΠ ΟΗΘ 502/13.10.2000 (ΦΔΘ 1265/18-10-2000 Σεχρνο Β‟ ) ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα «Δθαξκνγή 

Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγσλ (ΠΠΔ) ζηα Γεκφζηα Έξγα θαη Κειέηεο» θαζψο θαη απφ ηηο απαηηήζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο γεληθά γηα ζέκαηα πνηφηεηαο, πνπ ζέηνπλ ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο ηεο Παξνχζαο χκβαζεο. 

9.1.2 Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε, είλαη ππνρξεσκέλνο, είηε έρεη πηζηνπνηεζεί ζε 

θάπνην απφ ηα δηεζλψο απνδεθηά Πξφηππα Πνηφηεηαο είηε φρη, λα ζπληάμεη Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ θαη 

λα ην ππνβάιιεη ζε ηξία αληίηππα ηνπιάρηζηνλ, ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

9.1.3 Ζ δηεπζχλνπζα Τπεξεζία εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ην Π.Π.Δ. δελ είλαη ζπληεηαγκέλν ζχκθσλα κε ηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε, ην επηζηξέθεη γηα δηφξζσζε θαη επαλππνβνιή. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην Π.Π.Δ. ειέγρεηαη 

θαη εγθξίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξντζηακέλε Αξρή εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ. ε πεξίπησζε 

επαλεηιεκκέλεο ππνβνιήο ε πξνζεζκία λνείηαη απφ ηελ ηειεπηαία ππνβνιή. Έλα αληίγξαθν ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ Π.Π.Δ. επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη ηα ππφινηπα δχν παξακέλνπλ ζηελ Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία θαη ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 



 

 

    

  

 

9.1.4 θνπφο ηεο εθαξκνγήο ελφο Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία είλαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν Αλάδνρνο κε ηελ παξνχζα χκβαζε, έλαληη 

ηνπ ΘηΔ, ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν, ην θφζηνο θαη ηελ πξνδηαγεγξακκέλε πνηφηεηα κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

9.1.5 ΣΟ Π.Π.Δ ζα εθπνλεζεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν ISO 10005:1995 ή ζε θάπνην απφ 

ηα δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα πνηφηεηαο (π.ρ. ISO 9001 ή ISO 9002), ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε θαη ζπκβαηφ θαη πξνζαξκνζκέλν ζην χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ ΘηΔ – 

εθφζνλ δηαζέηεη ηέηνην ζχζηεκα – ην νπνίν ζα ζεσξεζεί σο ζπκβαηηθφ ζηνηρείν θαη ζα ιεθζεί ζαλ βάζε. 

9.1.6 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο, εθηείλνληαη ηφζν ζηελ αλάπηπμε 

απφ ηνλ Αλάδνρν ελφο πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (QualityAssurance – Q.A) πνπ ζα έρεη ζρεδηαζηεί 

ήδε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, φζν θαη ζηνλ Έιεγρν Πνηφηεηαο (QualityControl – Q.C) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ. Ο έιεγρνο πνηφηεηαο αθνξά φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ 

(κειέηεο, θαηαζθεπέο, ζπληήξεζε) θαη αθνξά ηφζν ζην παξαγφκελν πξντφλ (ηκήκαηα ηνπ έξγνπ) θαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κεζφδσλ κε ηηο νπνίεο εθηεινχληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο φζν θαη ζηνλ 

ρξεζηκνπνηνχκελν ή ελζσκαηνχκελα εμνπιηζκφ θαη πιηθά. 

 Ζ εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ππφ ηνπ Αλαδφρνπ, έρεη ζθνπφ λα παξέρεηαη 

ζηνλ ΘηΔ ε κέγηζηε δπλαηή εκπηζηνζχλε φηη ην παξαγφκελν έξγν (εξγαζίεο, κειέηεο, θιπ.) ζα ηθαλνπνηεί ηηο 

δεδνκέλεο θαη πξνδηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο πνηφηεηαο. 

9.1.7 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νξίζεη κε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, έλα Γηπισκαηνχρν 

Κεραληθφ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαηάιιεισλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο, ππεχζπλν γηα ηα ζέκαηα Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, θαζψο θαη ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζηε θάζε απηή ππνρξενχηαη λα πξνζιάβεη επί πιένλ εηδηθφ έκπεηξν δηαπηζησκέλν Νίθν 

Ξνηνηηθνύ Διέγρνπ, κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζε ζέκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη επαξθή θαη δηαπηζησκέλε 

εκπεηξία ζε παξφκνηαο θχζεο έξγα, πνπ ζα ζπκπξάμεη ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη ηνπο Πνηνηηθνχο Διέγρνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ. 

9.1.8 Ο θαζνξηζκφο ησλ νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην έξγν. Έζησ θαη αλ 

δελ νξίδεηαη θάηη ζηα πκβαηηθά Σεχρε ή ζηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην 

ηκήκα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη άξηην ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη άκεκπηε εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο 

πξνο ηελ ελαξκφληζή ηνπ κε ηα ινηπά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη λα πιεξνί ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη λα 

εμππεξεηήζεη. 

9.1.9 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηα πιηθά, ηηο θαηαζθεπέο θαη εμνπιηζκνχο κε κέξηκλα θαη 

δαπάλεο ηνπ, σο πξνο ηελ επάξθεηα, πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη ζπκβαηφηεηά ηνπο πξνο ηηο απαηηήζεηο 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

Ο έιεγρνο πνηφηεηαο αθνξά φιεο ηηο θάζεηο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ηηο θαηαζθεπέο, ηελ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ 

θαζψο θαη ηπρφλ κειέηεο πνπ ζα ζπληαρζνχλ.  

9.1.10 Γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο αθαηαιιειφηεηαο πιηθψλ θαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, ειαηησκάησλ ηεο θαηαζθεπήο, θαη παξαιείςεσλ ηεο ζπληήξεζεο ηζρχνπλ 

γεληθά φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 58 θαη 60 ηνπ Λ. 3669/ 2008. 

ε πεξίπησζε απαίηεζεο ειέγρσλ πςειφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε δηαθσληψλ σο πξνο 

ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίδεη θαηάιιειν εξγαζηήξην γηα 

ηνπο ειέγρνπο απηνχο. 

9.1.11 Κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, είλαη θαη ε 

ζπγθξφηεζε θαη εγθαηάζηαζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, 

εξγαζηεξίνπ δνθηκαζίαο πιηθψλ θαη ειέγρνπ έξγνπ, ην νπνίνλ ζα ηδξπζεί θαη ζα ιεηηνπξγεί κε δαπάλε ηνπ 

Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηα εξγαζηήξηα ζηα εληεηαικέλα φξγαλα ηεο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δνθηκψλ πνπ ζα γίλνληαη εθεί. 

Σν αλσηέξσ εξγαζηήξην πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε φιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ, θαζψο θαη κε ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο, θαη κάιηζηα ζηελ πεξίνδν αηρκήο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο 

ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη απφ ηνπο ινηπνχο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

Σν παξαπάλσ εξγαζηήξην δελ είλαη απαξαίηεην αλ νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζε εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο θαη 

δνθηκαζίεο θαιχπηνληαη απφ ην Π.Δ.Γ.Δ. ή ην Θ.Δ.Γ.Δ. ή άιια δηαπηζηεπκέλα εμσηεξηθά εξγαζηήξηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

Αλ ε δηεμαγσγή κεξηθψλ ειέγρσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζην εμσηεξηθφ, ν Αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε φια ηα 

έμνδα ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Δπίβιεςεο, πνπ ζα επηζεσξνχλ απηνχο ηνπο ειέγρνπο. 



 

 

    

  

 

9.1.12 Δθηφο απφ ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο πνπ ζα δηελεξγεί ν Αλάδνρνο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εξγνιαβίαο, ν 

ΘηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηεί Έιεγρν Πνηφηεηαο (Q.C) ησλ πιηθψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ 

θαηαζθεπψλ θ.ι.π θαη έιεγρν ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (Q.A), ζηνλ Βαζκφ θαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα θξίλεη αλαγθαίν. ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ, λα 

δηαζέηεη ρσξίο απνδεκίσζε ην ηπρφλ απαηηεζεζφκελν εξγαηηθφ ή βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ή θαη ηνλ 

απαξαίηεην κεραληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ δηάλνημε εξεπλεηηθψλ ηνκψλ εδάθνπο θαη γεληθφηεξα ηε δηελέξγεηα 

δηαθφξσλ δνθηκαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Σα έμνδα φισλ ησλ παξαπάλσ 

αλαθεξνκέλσλ ειέγρσλ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

9.1.13 Σν ΠΠΔ ζα πιαηζηψλεηαη απφ ηα απαξαίηεηα «ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα ζηνηρεία» γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

θαη εθαξκνγή ηνπ, πνπ θαη απηά ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλα πξνο ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηεο 

Τπεξεζίαο, εθφζνλ ππάξρνπλ, γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο, επθνιίαο ειέγρνπ θαη δπλαηφηεηαο γξήγνξεο 

αμηνπνίεζήο ηνπο. 

 

9.2 Ξεξηερόκελα ΞΞΔ 

9.2.1 Σν ΠΠΔ έρεη ην ραξαθηήξα εζσηεξηθνχ θαλνληζηηθνχ εγγξάθνπ ηεο εξγνιαβίαο θαη πξέπεη λα παξέρεη 

φια ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ έξγνπ, ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, 

ηεθκεξίσζεο ησλ εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ θαη αξρεηνζέηεζήο ηνπο. 

9.2.2 Σν ΠΠΔ ελζσκαηψλεη θαη θσδηθνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πεξηγξάθεη ηηο 

θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο, πεξηιακβάλεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο 

κεζνδνινγίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, είλαη ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ην Υξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, 

θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεη ηηο επί κέξνπο επζχλεο, ηα ζεκεία πξνο 

επηζεψξεζε θαη έγθξηζε θαη ηηο κεζφδνπο αλαθνξάο, θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη ιεπηνκέξεηεο δηαρείξηζεο, 

ζπγθέληξσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο θαη ειέγρσλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

απαηηήζεηο ηρλειαζηκφηεηαο. 

9.2.3 Σν ΠΠΔ ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 

(1) χληνκε πεξηγξαθή έξγνπ (ηζηνξηθφ, γεληθά ηερληθά ζηνηρεία, θξίζηκα ζηνηρεία έξγνπ) 

(2) πκβαηηθά ηνηρεία έξγνπ θαη Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο χκβαζεο απ‟ ηηο νπνίεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Θα ζπκπιεξσζεί 

«Πίλαθαο πκβαηηθψλ ηνηρείσλ Έξγνπ». 

(3) Σκεκαηνπνίεζε έξγνπ ζε ηκήκαηα, θάζεηο, κέησπα εξγαζίαο, δηαθεθξηκέλα θαη απηνηειή αληηθείκελα, 

επί κέξνπο εξγαζίεο. Ζ ηκεκαηνπνίεζε ζα θαίλεηαη ζε «Πίλαθα Σκεκαηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ». 

(4) Πξνγξακκαηηζκφο εθηέιεζεο έξγνπ θαη Υξνλνδηάγξακκα έξγνπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο εκεξνκελίεο 

απνπεξάησζεο ησλ ηκεκάησλ ή θάζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο ζα πεξηιακβάλνληαη ζε 

«Πίλαθα Υξφλνπ/θφζηνπο Έξγνπ». 

(5) «Πίλαθα Παξαδνηέσλ Έξγνπ», φπνπ αλαθέξνληαη νη κειέηεο, ζηνηρεία θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζχληαμε θαη ππνβνιή εγγξάθσλ, ζχκθσλα κε φζα αλαγξάθνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε ή ζε 

ηπρφλ πξφζζεηεο εληνιέο, ηαμηλνκεκέλα θαηά είδνο θαη ρξνλνινγηθή ζεηξά. 

(6) Οξγαλφγξακκα Γηνίθεζεο ηεο Δξγνιαβίαο 

(7) Πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ γηα θάζε ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην νξγαλφγξακκα. 

(8) Θαζνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (πξνζσπηθφ, πιηθά, εμνπιηζκφο) γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ. 

(9) Κεζνδνινγίεο θαηαζθεπήο εηδηθψλ εξγαζηψλ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα ινηπά ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

(10) Τπνζηεξηθηηθά έγγξαθα δειαδή „‟Γηαδηθαζίεο πνηφηεηαο‟‟ θαη ΄΄Οδεγίεο εξγαζηψλ„‟ πνπ ζα 

αλαθέξνληαη ζε πίλαθα κε ηίηιν „‟Πίλαθαο Γηαδηθαζηψλ / Οδεγηψλ εξγαζίαο„‟. 

(11) Γηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ θαη ειέγρνπ /δηαθξίβσζεο εμνπιηζκνχ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ 

ζχκθσλα κε θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο. 

(12) εκεία Διέγρνπ ζηα νπνία ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία, νη ππεχζπλνη ειέγρνπ, 

ηα έληππα ειέγρνπ θ.ι.π. πκπιεξψλεηαη «Πίλαθαο εκείσλ Διέγρνπ». 

(13) Γηαδηθαζίεο Αλαθνξάο θαη δηαρείξηζεο πεξηπηψζεσλ Κε πκκφξθσζεο θαη επαθφινπζσλ δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ. 



 

 

    

  

 

(14) Γηαρείξηζε Θηλδχλνπ. πκπιεξψλεηαη «Πίλαθαο Αλαγλψξηζεο / Γηαρείξηζεο Θηλδχλνπ», κε βάζε ηελ 

εκπεηξία απφ άιια έξγα θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη νη πηζαλνί 

θίλδπλνη θαη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

(15) Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ εγγξάθσλ θαη ηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο αξρείσλ θαη ηρλειαζηκφηεηαο φισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ. 

(16) Τπνπξφγξακκα Διέγρνπ Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΤΔΠΔ) 

Σν ΤΔΠΔ είλαη κέξνο ηνπ ΠΠΔ, ζα αλαθέξεηαη ζε θάζε αλεμάξηεην ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ :  

(α) Όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο, δνθηκψλ, θαη ειέγρσλ 

(πιηθψλ - εξγαζηψλ – εμνπιηζκνχ). 

(β) πζρεηηζκφ κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

(γ) Υξνληθφ θαζνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (πνπ είλαη ζχκθσλνο κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 

έξγνπ) ζρεηηθά κε : 

I. Γεηγκαηνιεςίεο 

II. ηνπο ειέγρνπο – δνθηκέο 

III. ηηο εγθξίζεηο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

IV. ηελ ππνβνιή ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ησλ απνηειεζκάησλ (ειέγρσλ / δνθηκψλ πιηθψλ θαη 

θαηαζθεπψλ) θαη ησλ ππαξρφλησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο/ θαηαιιειφηεηαο πιηθψλ θαη 

εηνίκσλ πξντφλησλ. 

(δ) Σα εξγαζηήξηα ειέγρνπ. 

(ε) Σνπο ππεχζπλνπο κεραληθνχο ειέγρνπ. 

(ζη) Θάζε άιιε απαξαίηεηε πιεξνθνξία. 

 

9.3 Αξρεία ειέγρνπ - Κεραλνγξαθεκέλε δηαρείξηζε αξρείσλ επηζεώξεζεο, δνθηκώλ θαη ειέγρσλ 

Ο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ίζνο ζε είδνο θαη αξηζκφ κε ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ Σ.Π., θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο θ.ι.π. ζηνπο νπνίνπο απηή παξαπέκπεη. 

Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε Πξαθηηθφ πνπ ζα ζπληάζζεηαη θαη ζα απνηεινχλ 

ηδηαίηεξν Αξρείν Διέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ, ζπληζηνχλ δηθαηνινγεηηθά ησλ 

ελδηάκεζσλ θαη ηειηθώλ πιεξσκώλ. 

Σν θφζηνο φισλ ησλ παξαπάλσ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ  10ν  Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο εξγαζηώλ 

10.1 Κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, είλαη θαη ε 

ζπγθξφηεζε θαη εγθαηάζηαζε επη ηφπνπ ησλ έξγσλ, πξηλ απν ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, 

εξγαζηεξίνπ δνθηκαζίαο πιηθψλ θαη ειέγρνπ έξγνπ, ην νπνίνλ ζα ηδξπζεί θαη ζα ιεηηνπξγεί κε δαπάλε ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

Σν αλσηέξσ εξγαζηήξην πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε φινλ ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ, θαζψο θαη κε ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο, θαη κάιηζηα ζηελ πεξίνδν αηρκήο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο 

Σερληθέο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απν ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη απν ηνπο ινηπνχο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

Σν παξαπάλσ εξγαζηήξην δελ είλαη απαξαίηεην άλ νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζε εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο θαη 

δνθηκαζίεο θαιχπηνληαη απφ ην Π.Δ.Γ.Δ. ή ην Θ.Δ.Γ.Δ. ή άιιν πηζηνπνηεκέλν ηδησηηθφ εξγαζηήξην. Οη έιεγρνη 

ζα γίλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δαπάλε ηνπ λα ζηείιεη, ζε δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ζε ζπλελλφεζε κε 

ηελ Τπεξεζία, θαη λα δηελεξγήζεη δνθηκαζίεο ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα γηα ζσιήλεο, εηδηθά 

ηεκάρηα, ζπζθεπέο θαη γεληθά φπνην πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ζην έξγν. 



 

 

    

  

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί εξγαζηεξηαθνχο ή εξγνηαμηαθνχο ειέγρνπο ησλ εξγαζηψλ θαη 

ησλ πιηθψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Δξγσλ, φπνπ δελ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά παξαπάλσ.  

Ζ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο επηρψζεσο ζα εμαθξηβψλεηαη κε εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο (π.ρ. Σ-147 θαηά A.A.S.H.O.) φπσο θαζνξίδνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο νδνπνηίαο θαη ζε 

ζπρλφηεηα θαη ειάρηζην, κηα  εξγαζηεξηαθή εμέηαζε αλά 200 m2 θαηφςεσο ζηξψζεσο πάρνπο 10εθ. κε 3Α 

(Π.Σ.Π. 0150).  

Σα δείγκαηα ζα παίξλνληαη ζην χςνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξψζεσο, ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

επίβιεςε. H ρακειφηεξε ζηξψζε ιήςεσο δνθηκίσλ ζπκππθλψζεσο επηρψζεσο ζα βξίζθεηαη ζε βάζνο 0,50κ 

άλσζελ ηεο άληπγαο ησλ αγσγψλ. 

 

Ζ επίβιεςε πάλησο έρεη ην δηθαίσκα θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ λα πξνζδηνξίδεη ζέζε θαη βάζνο 

ιήςεσο λέσλ δνθηκίσλ επηρψζεσο. 

Γηα ηα δνθίκηα ζπκππθλψζεσο βάζεσο νδνζηξψκαηνο ζηξψζεσλ απφ 3Α πάρνπο 10εθ. (Π.Σ.Π. 0155) ηζρχεη 

σο ζπρλφηεηα ιήςεο δνθηκίσλ ζπκπχθλσζεο, κηα  εξγαζηεξηαθή εμέηαζε  αλά 200 m2 θαηφςεσο ζηξψζεσο 

πάρνπο 10εθ. κε ην ελ ιφγσ πιηθφ.  

Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ησλ ζθπξνδεκάησλ ηνπ έξγνπ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 

ηζρχνληα Θαλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο γηα ην εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα κηθξψλ έξγσλ.  

Δπίζεο ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ειέγμεη  ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ην αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή αζθαιηηθψλ ηαπήησλ πιηθά θαη εξγαζία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ κία 

πιήξε εμέηαζε αλά 1000 ηεηξ.κ. θάζε ζηξψζεσο ηάπεηνο.  

Δπίζεο ειέγρεηαη εξγαζηεξηαθά, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Π.Σ.Π. θαη ε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, ην 

ηζνδχλακν άκκνπ, ε θζνξά θαηά Los Angeles, ε πγεία, ε παηπάιε, ην φξην πδαξφηεηαο θαη πιαζηηθφηεηαο, ν 

δείθηεο πιαζηηθφηεηαο θαη ε ζρέζε πγξαζίαο-ππθλφηεηαο ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ 3Α (Π.Σ.Π.0150 θαη 0155), 

κε ζπγρλφηεηα, κία πιήξεο ζεηξά δνθηκψλ αλά 500 m3 ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο. 

Οπσζδήπνηε ζα ηεξνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ 

ζην  εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ηα νπνία γηα λα έρνπλ ηζρχ, πξέπεη λα πξνζππνγξάθνληαη απφ ηελ επίβιεςε 

ρσξίο ε πξνζππνγξαθή απηή λα ζεκαίλεη παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη κε επίζπεπζε ηνπ λα εθηειέζεη φινπο ηνπο παξαπάλσ 

ειέγρνπο κφλνο ηνπ θαη ρσξίο θακκία ελφριεζε απφ ηνλ Δπηβιέπνληα, ππνρξενχηαη δε λα εηδνπνηεί εγθαίξσο 

ηνλ επηβιέπνληα ψζηε λα είλαη παξψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. ε πεξίπησζε αζηνρίαο θάπνηαο 

εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο εξγαζίαο ηνπ έξγνπ ή πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζ απηφ, νη έιεγρνη πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζα επαλαιακβάλνληαη ζε δηπιάζην αξηζκφ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά ηα λέα 

απνηειέζκαηα ζα απνθαζίδεηαη απφξξηςε ηνπ πιηθνχ ή ηεο εξγαζίαο, ή απνκείσζε ηεο απνδεκηψζεσο ηνπ 

Αλαδφρνπ ιφγσ πιεκκειείαο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηάζεσο απνξξίςεσο ή απνκεηψζεσο, αλ δελ ππάξρνπλ άιιεο ελδείμεηο απφ ηελ 

Δπίβιεςε θαη ηαπηφρξνλα δελ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο ή θαλνληζκνχο, ιακβάλεηαη ππφςε φηη 

ε αζηνρία επεθηείλεηαη ζε κέγεζνο πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο παξαπάλσ αλαθεξζέληεο αξηζκνχο δνθηκψλ, φπνπ 

ε ζέζε ηεο δνθηκήο πνπ αζηφρεζε ιακβάλεηαη σο ην θέληξν ηεο εθηάζεσο  ηεο αζηνρίαο έζησ θαη αλ ηα έξγα 

δελ είλαη ζπλερφκελα. 

Γηα φζα πιηθά ή εξγαζίεο δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ΔΤ ή ζηα άιια ηεχρε, νη ζρεηηθέο δνθηκαζίεο, 

απηέο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνχο κεηά απφ αληίζηνηρεο 

εληνιέο ηεο επηβιέςεσο. 

 

 

10.2 Σα απνηειέζκαηα ησλ ππφςε δνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία εληφο δπν 

(2) εκεξψλ απν ηνπ πέξαηνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, νζάθηο απαηηείηαη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ 

έιεγρν, αιινηψο απν ηεο ιήμεσο ησλ δνθηκψλ, άιισο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. Οη γελφκελεο δνθηκέο κε 

αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ απηψλ, ζα θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα πνπ ζα ζπλνδεχεη ηηο 



 

 

    

  

 

πηζηνπνηήζεηο θαη ηηο ηκεκαηηθέο ηπρφλ πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

απηψλ. 

 

10.3 Αλεμάξηεηα απφ ηηο αλσηέξσ δνθηκέο πνπ ζα εθηειεί ν Αλάδνρνο, ε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία 

κπνξεί λα πξνβαίλεη θαη κε ηα δηθά ηεο φξγαλα ή ηξίησλ ζηελ ιήςε δεηγκάησλ θαη εξγαζηεξηαθή εμέηαζε 

απηψλ ζε εξγαζηήξην ηνπ ΤΠ.Γ.Δ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ρσξίο 

απνδεκίσζε ηπρφλ απαηηεζεζφκελν εξγαηηθφ ή βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ εθ' φζνλ δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ. Σα 

έμνδα ειέγρνπ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

 

 

ΑΟΘΟΝ  11ν - Σαξάμεηο - επί ηόπνπ παξαιαβή εξγαζηώλ 

 

11.1. Σεο εθζθαθήο ησλ ραλδάθσλ, ζα πξνεγείηαη ράξαμε ηεο φδεπζεο κε ηελ ρξήζε λήκαηνο γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο επζπγξακκίαο θαη ρξψκαηνο ζπξέυ. 

11.2. Οη παξαιαβέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ζα γίλνληαη ζην θπζηθφ έδαθνο, ζηε ζηάζκε εθζθαθήο, 

ζηε ζηάζκε ηνπ ππνζηξψκαηνο γηα ηελ έδξαζε ηνπ αγσγνχ, ζην αλσξάρην ηνπ αγσγνχ, ζηε ηειηθή ζηάζκε 

ηεο επίρσζεο ή ηνπ εγθηβσηηζκνχ ηνπ αγσγνχ (κε άκκν ή ζθπξφδεκα αληίζηνηρα),άλσ ζηάζκε επίρσζεο,  

ζηε ηειηθή ζηάζκε νδνζηξσζίαο θαη ζηε ηειηθή ζηάζκε ηνπ αζθαιηηθνχ ζε φιεο ηηο δηαηνκέο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί ζηε κειέηε εθαξκνγήο, νη απνζηάζεηο ησλ νπνίσλ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξεο ησλ δέθα κέηξσλ.  

Οη παξαιαβέο ζα γίλνληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ, (άξζξν 11 ηεο Δ..Τ.) θαη 

εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο. 

11.3. ηα θξεάηηα, πξν ηεο ζθπξνδέηεζεο, ζα παξαιακβάλεηαη ε εθζθαθή ζεκειίσλ φπσο θαη ν νπιηζκφο, 

πξηλ θάζε θάζε ζθπξνδέηεζεο. Δπίζεο πξν θάζε ζθπξνδέηεζεο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα εηδνπνηείηαη ε 

επίβιεςε. 

11.4.Νπδεκία εξγαζία ζα εθηειείηαη άλ δελ έρεη παξαιεθζεί ε εθάζηνηε πξνεγνύκελε θάζε από 

ηελ Δπίβιεςε. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα γίλεηαη κείσζε ζε νιόθιεξε ηελ ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηκήκαηνο, δειαδή ην αληίζηνηρν ηκήκα δελ ζα πηζηνπνηείηαη. 

11.5. Δπί ηφπνπ ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πάληα δηαζέζηκα ηνπνγξαθηθά φξγαλα (ηαρχκεηξν, 

ρσξνβάηεο) θαη θσηνγξαθηθή κεραλή γηά ηελ ιήςε ζηνηρείσλ θαη θσηνγξαθηψλ ζε θάζε θάζε ηεο 

θαηαζθεπήο. 

11.6. Πξν ηεο επηρψζεσο ησλ αγσγψλ , θαη πξν ηεο θαηαζθεπήο ησλ πιαθψλ επηθάιπςεο ησλ θξεαηίσλ, ζα 

εμαζθαιίδνληαη φιεο νη ζέζεηο θξεαηίσλ, θνξπθέο θαη αθξαίεο απνιήμεηο ησλ θάζε είδνπο δηθηχσλ, κε ηελ 

ιήςε ηνπιάρηζηνλ 3 απνζηάζεσλ απφ ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηαγξαθφκελα ζηαζεξά ζεκεία. 

Ζ νξηδνληηνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ δηθηχσλ ζα γίλεηαη απφ εηδηθφ ηνπνγξαθηθφ ζπλεξγείν, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε θάζε απηνηεινχο ηκήκαηνο έξγνπ, κε ηελ επαλαηνπνζέηεζε φισλ ησλ θνξπθψλ ησλ θάζε 

είδνπο δηθηχσλ, ησλ παξνρψλ θαη θξεαηίσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ ιεπηνκεξεηαθή 

νξηδνληηνγξαθηθή απνηχπσζε φισλ ησλ δηθηχσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο, εμαξηεκέλσλ απφ ην 

δίθηπν ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ πεξηνρή. 

11.7. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

αθαηαιιειφηεηαο ησλ εξγαζηψλ, νπδεκία εξγαζία ζα πηζηνπνηείηαη νχηε ζα απνδεκηψλεηαη, πξν ηεο 

πξνζθνκίζεσο επαξθψλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο 

αθξηβνχο ηήξεζεο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο εθαξκνγήο θαη ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 12ν : πνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ λα επαιεζεύζεη ζηνηρεία ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ 

πνπ ρνξεγνύληαη από ηελ πεξεζία 

12.1. Κε ηελ ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ ηνπ έξγνπ, ζα παξαδνζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία φια ηα δηαζέζηκα ζρέδηα θαη ζηνηρεία ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 



 

 

    

  

 

12.2. Δπίζεο απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν θαη νη ππάξρνπζεο 

ηνπνγξαθηθέο ή ηξηγσλνκεηξηθέο αθεηεξίεο, κε ηηο δηαζέζηκεο απφιπηεο ηηκέο ζπληεηαγκέλσλ θαη 

πςνκέηξσλ ηνπο, ζηα νπνία βαζίζζεθε ε ζχληαμε ηεο αλσηέξσ αλαθεξνκέλεο Οξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ 

έξγνπ, θαη απφ ηα νπνία ζα εμαξηψληαη φια ηα ρσκαηνπξγηθά ή ηερληθά έξγα πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν. 

12.3. Ζ ρξεζηκνπνηεζείζα ζηελ νξηζηηθή κειέηε ηνπνγξαθηθή θαη ξπκνηνκηθή απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο ησλ 

έξγσλ, είλαη πηζαλφλ φηη δελ απνδίδεη πιήξσο ηελ θαηάζηαζε πνπ ζα έρεη δηακνξθσζεί ζηελ πεξίνδν 

εθηειέζεσο ησλ έξγσλ, ιφγσ ηνπ φηη ζα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ελ ησ κεηαμχ δηάθνξα έξγα ή ζα έρεη 

ηξνπνπνηεζεί, θαηά ζέζεηο, ε ξπκνηνκηθή δηάηαμε. Ο Αλάδνρνο, πξηλ ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ, ζα ιάβεη 

γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, θαη δελ αλαγλσξίδεηαη απ' ην ιφγν απηφ 

νπνηαδήπνηε πξφζζεηε δπζθνιία ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ πςνκεηξηθψλ θαη 

νξηδνληηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ εθζθαθήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγψλ, δελ ζπλεπάγνληαη πξφζζεηε 

απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

12.4. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί εγθαίξσο θαη πάλησο κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία, ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηπρφλ εκπνδίσλ (ζρέδηα Ο.Θ.Χ., δνθηκαζηηθέο ηνκέο θ.ι.π.), ζηελ επί ηφπνπ ράξαμε ησλ 

έξγσλ κεηά θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο,  (άξζξ. 5  § 5.1 ηεο Δ..Τ) . Δπίζεο 

νθείιεη λα θαηαζέζεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε 

απαξαίηεηε άδεηα ηνκήο ηνπ δξφκνπ. 

 

12.5. ε θάζε πεξίπησζε ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ  πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα: 

α) Ρερληθή έθζεζε ζρεηηθή κε ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πεξηγξαθή θαηά ηξφπν πεξηιεπηηθφ, ησλ θάζε είδνπο πξνο θαηαζθεπή έξγσλ, κε ηε ζεηξά θαηαζθεπήο ηνπο. 

 (1) Σελ έθζεζε απηή ζα ζπλνδεχεη θαη αλαιπηηθφο πίλαθαο κε φια ηα πξνηεηλφκελα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά ζην έξγν, φπσο αγσγνί, εηδηθά ηεκάρηα, θαιχκκαηα θξεαηίσλ, ζπζθεπέο, 

εμαξηήκαηα θιπ. Ο πίλαθαο απηφο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεία: 

- Σχπνο (εξγνζηάζην παξαγσγήο, εηδηθφηεξνο ηχπνο πιηθνχ) 

- Τιηθά θαηαζθεπήο. 

- Πξνηεηλφκελα εξγαζηήξηα γηα δνθηκαζίεο 

Ο πίλαθαο απηφο ζα ζπλνδεχεηαη θαη ζα αλαθέξεηαη ζε πξνδηαγξαθέο, prospectus, πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ, 

πηζηνπνηεηηθά πξνγελεζηέξαο επηηπρνχο εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ απηψλ, ππνγεγξακκέλα θαη θαηάιιεια 

αξηζκεκέλα, απφ ην νπνία λα πξνθχπηεη φηη ηα πιηθά πνπ πξνζθέξεη ν αλάδνρνο, αληαπνθξίλνληαη πιήξσο 

πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηνπο πδξνκεηξεηέο, πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ πιηθψλ ζα πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή 4. 

 (2) Σελ παξαπάλσ έθζεζε ζα ζπλνδεχνπλ θαη νη ζπλζέζεηο γηα ηα δηάθνξα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν θαη γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ νξηζηηθή κειέηε, ε ππνβνιή ηεο ζχλζεζήο 

ηνπο. 

 Δθφζνλ ε Τπεξεζία θξίλεη φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξνηεηλνκέλσλ πιηθψλ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη κπνξεί λα ζπγθαηαηεζεί ζηελ πξνκήζεηα απηψλ. Ζ 

παξαπάλσ ζπγθαηάζεζε ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ. Δμ άιινπ ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα αηηηνινγεκέλα λα 

απνξξίςεη (κεξηθά ή νιηθά) ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ θξίλεη φηη απηέο δελ είλαη πιήξεηο ε ζαθείο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπιεξψζεη θαη λα βειηηψζεη ηηο αξρηθέο ηνπ 

πξνηάζεηο θαη λα ππνβάιιεη ηειηθή εηζήγεζε, εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνξξηπηηθήο 

απφθαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ππνβάιιεη εληφο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ νξίνπ ηελ ηειηθή 

ηνπ εηζήγεζε ή εάλ απηή απνξξηθζεί εθ λένπ απφ ηελ Τπεξεζία, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ 

πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ηεο εθινγήο ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

 

 



 

 

    

  

 

β) Σεχρνο ζηνηρείσλ ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ θαη ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ (πςφκεηξα - 

ζπληεηαγκέλεο ) καδί κε ηα ζρέδηα-θσηνγξαθίεο, πνπ λα δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ ζεκείσλ απηψλ, κε ηξφπν 

πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ν αθξηβήο θαη άκεζνο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπο. 

γ) Οξηδνληηνγξαθηθφ ππφβαζξν φισλ ησλ πεξηνρψλ φπνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ έξγα, ζε θιίκαθα 1:500, 

βαζηζκέλε ζηελ πιένλ πξφζθαηε απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο. Δθφζνλ ε δηαηηζέκελε θιίκαθα είλαη κηθξφηεξε, 

ην νξηδνληηνγξαθηθφ ππφβαζξν, κπνξεί λα παξάγεηαη δηά κεγεζχλζεσο. 

δ) Πιήξεηο νξηδνληηνγξαθίεο, ( κε ζηνηρεία ππαίζξνπ ) ζε θιίκαθα 1:500, ή θαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα (π.ρ. 

1:200) εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ιφγσ ηεο θχζεο ησλ έξγσλ, φπνπ ζα απνηππψλνληαη κε αθξίβεηα νη 

ζέζεηο ησλ έξγσλ (δίθηπα - ηερληθά έξγα), κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνχησλ φπσο 

απαηηείηαη, ζε ζπλάξηεζε κε άμνλεο νδψλ θαη ζέζεηο πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, γηα φια ηα δίθηπα χδξεπζεο, 

φπσο απηά ζα ραξαρζνχλ επί ηφπνπ. ηηο ίδηεο νξηδνληηνγξαθίεο ζα θαίλνληαη ηα πθηζηάκελα δίθηπα ησλ 

Ο.Θ.Χ. (ΟΣΔ, ΓΔΖ θιπ.), φπσο έρνπλ δηαπηζησζεί αθελφο απφ ηα ζρέδηα ησλ αληίζηνηρσλ Οξγαληζκψλ, πνπ 

ιακβάλνληαη εθ λένπ κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ, θαη αθεηέξνπ απφ δνθηκαζηηθέο ηνκέο φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

ε) Κεθνηνκή φισλ ησλ δηθηχσλ, ππφ θιίκαθα πςψλ/κεθψλ 1:100/1:1000, ή θαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα (π.ρ. 

1:20/1:200) εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ιφγσ ηεο θχζεο ησλ έξγσλ, κε φια ηα απφιπηα πςνκεηξηθά 

ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πξνο θαηαζθεπή έξγσλ. 

ζη) Θαηά πιάηνο ηνκέο αλά νδφ θαη αλά δηαθξηηφ ηκήκα έξγνπ, κε φια ηα πθηζηάκελα δίθηπα ησλ Ο.Θ.Χ., 

φπσο θαη φια ηα πξνο θαηαζθεπή δίθηπα. αλ δηαθξηηφ ηκήκα έξγνπ ζεσξείηαη θάζε ηκήκα πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα φζνλ αθνξά ην πιήζνο, ηηο δηαηνκέο, ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ 

αγσγψλ θαη ηα πηζαλά εκπφδηα απφ πθηζηάκελα δίθηπα ησλ Ο.Θ.Χ. 

δ) Πιήξε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαηά ηχπν ησλ πξνο θαηαζθεπή θξεαηίσλ, κε αλαιπηηθφ πίλαθα ηνπ χςνπο 

ξνήο φισλ ησλ θξεαηίσλ.  

ε) ηε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη αλαθαηαζθεπή αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ,  ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη πιήξε πςνκεηξηθά ζηνηρεία γηα ηηο θάζεηο ηεο νδνζηξσζίαο θαη ηελ 

αζθαιηφζηξσζε, ζχκθσλα κε ηα πςφκεηξα εξπζξάο πνπ θαίλνληαη ζηηο κεθνηνκέο ηεο κειέηεο κε επίθιηζε 

ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνξξνή ησλ νκβξίσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

ζ)Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη δείγκαηα κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, γηα φζα πιηθά 

πξνβιέπεηαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, θαη λα πξνηείλεη ηξφπνπο ειέγρνπ ησλ 

δηαθφξσλ πιηθψλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. 

η) Θπθινθνξηαθή κειέηε (ζρέδηα εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο), φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην θαη άδεηα 

ηνκήο απφ ηηο αξκφδηεο θάζε θνξά Τπεξεζίεο. Κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ,  ηα ζρέδηα θαη φια ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη θαη ζα πξνσζνχληαη γηα έγθξηζε, ζηηο αξκφδηεο επηηξνπέο θαη Τπεξεζίεο, κε 

ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δξφκνπο, ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απαξαίηεηε άδεηα ηνκήο. Σα ζρέδηα απηά, κπνξνχλ 

λα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία, ηκεκαηηθά, ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ησλ 

δξφκσλ πνπ αλαθέξνληαη. 

ηα) Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσξίζεη ζηελ Τπεξεζία ην ρψξν δηάζεζεο - απφζεζεο ησλ 

πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο φπσο πρ ζε 

αλελεξγά ιαηνκεία, ΥΤΣΑ θιπ. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε εθαξκνγήο  ηεο ΘΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΘ 

1312/Β‟/24-8-2010 γηα «Κέηξα, φξνπο θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ 

εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ) 

 

12.6. Σα  παξαπάλσ ζηνηρεία κε θαηάιιειε αξίζκεζε θαη ηαμηλφκεζε ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία πξνο έγθξηζε. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα πξέπεη εληόο δέθα εξγαζίκσλ εκεξώλ λα εγθξίλεη 

ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, ή λα απαηηήζεη ηελ αιιαγή ή ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ, 

ηάζζνληαο ζπγθεθξηκέλε εχινγε πξνζεζκία γηα ην ιφγν απηφ. ε πεξίπησζε επαλππνβνιήο ησλ δεηνπκέλσλ 

ζηνηρείσλ, ε Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληόο πέληε εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηεο ππνβνιήο 

ηνπο. Αλ ε Τπεξεζία δελ απαληήζεη εληφο ηεο ηαζζνκέλεο γη' απηήλ πξνζεζκίαο, ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία 

ζεσξνχληαη εγθεθξηκέλα σο ππεβιήζεζαλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

12.7. Νη δαπάλεο γηα ηελ ζύληαμε ησλ παξαπάλσ, όπσο θαη νη δαπάλεο γηα θάζε κειινληηθή 

ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε  απηώλ , αθόκε θαη ζε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηεο εξγνιαβίαο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, θαη 



 

 

    

  

 

επνκέλσο ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνύηαη ν αλάδνρνο λα απαηηήζεη ακνηβή γηα ηνλ ιόγν απηό, 

έζησ θη αλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ, απαηηεζεί ε ππνβνιή θαη πξόζζεησλ ζηνηρείσλ κε 

πεξηγξαθνκέλσλ ζην παξόλ άξζξν. 

12.8. Αλ απφ ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχςνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο, ζε νπνηνδήπνηε 

θαηαζθεπαζηηθφ ζέκα πιελ ηνπ κήθνπο ησλ ζσιήλσλ, νη νπνίεο θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 

θαη νη νπνίεο ηπρφλ ζπλεπάγνληαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 

κειέηε ηνπ έξγνπ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Τπεξεζία, νη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο δελ ζπλεπάγνληαη πξφζζεηε 

απνδεκίσζε γηα ηνλ αλάδνρν. 

12.9. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, πξν ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ, λα πξνζθνκίζεη prospectus κε 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δείγκαηα (γηα φζα πιηθά απαηηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία) κε επζχλε θαη δαπάλε 

ηνπ, γηα ηα πιηθά πνπ πξνηείλεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Σα δείγκαηα απηά ζα πξέπεη 

λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Δηδηθφηεξα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ δείγκαηα γηα φιεο 

ηηο ζπζθεπέο, θαιχκκαηα θξεαηίσλ θάζε είδνπο, φπσο επίζεο θαη γηα θάζε πιηθφ πνπ ζα δεηεζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία θαη λα πξνηείλεη ηξφπνπο ειέγρνπ ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. 

Οπδεκία εξγαζία ζα εθηειείηαη πξν ηεο εγγξάθνπ εγθξίζεσο απφ ηελ Τπεξεζία ησλ πξνζθνκηζζέλησλ 

δεηγκάησλ. 

12.10 Όια ηα πξναλαθεξφκελα  πιηθά  ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη (παξάγνληαη) επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ 

εηαηξίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001 θαη λα θέξνπλ ην ζήκα CE.5 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζην θάθειν ηερληθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

φιεο νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ  13ν - Ξξσηόθνιια αθαλώλ εξγαζηώλ - Δπηκεηξήζεηο-Ξιεξσκέο 

 Σα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

ηηο επηκεηξήζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ επί πιένλ ησλ πνζνηηθψλ ελδείμεσλ ησλ 

πεξηιακβαλνκέλσλ εξγαζηψλ, ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηά δφθηκν ηξφπν θαη 

ζπκθψλσο πξνο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ δε πεξί ησλ πιηθψλ ζα 

αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηα θπζηθά εξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην δφθηκν ησλ ελ γέλεη 

ηδηνηήησλ ηνπο, πνπ ηα θαζηζηά ηθαλά γηα ελζσκάησζε. Οη επηκεηξήζεηο γεληθά ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 151 ηνπ Λ. 4412/2016.  

Σα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. ηηο 

επηκεηξήζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ επη πιένλ ησλ πνζνηηθψλ ελδείμεσλ ησλ 

πεξηιακβαλνκέλσλ εξγαζηψλ, ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηά δφθηκν ηξφπν θαη 

ζπκθψλσο πξνο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ δε πεξί ησλ πιηθψλ ζα 

αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηα θπζηθά εξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην δφθηκν ησλ ελ γέλεη 

ηδηνηήησλ ηνπο, πνπ ηα θαζηζηά ηθαλά γηα ελζσκάησζε. ηα ΠΠΑΔ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζηεξηαθέο 

δνθηκέο θαη νη άιιεο δνθηκαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 

Σα πξσηόθνιια παξαιαβήο αθαλώλ εξγαζηώλ ζα ζπλνδεύνληαη κε Ξιήξε Πρέδηα έξγνπ, φπσο 

εθηειέζηεθε ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, θαη ζπγθεθξηκέλα 

1. Πιήξεηο νξηδνληηνγξαθίεο, ζε θιίκαθα 1:500, ή ζε θιίκαθα πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία, ζε πξνβνιή 

ΔΓΑ 87, φπνπ ζα απνηππψλνληαη κε αθξίβεηα νη ζέζεηο ησλ έξγσλ (δίθηπα - ηερληθά έξγα), κε ηηο 

δηαζηάζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνχησλ, ζε ζπλάξηεζε κε άμνλεο νδψλ θαη ζέζεηο 

πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, ρσξηζηά γηά θάζε δίθηπν, φπσο απηά θαηαζθεπάζηεθαλ θαη 

απνηππψζεθαλ επί ηφπνπ. Δπί πιένλ ζηηο νξηδνληηνγξαθίεο ζα θαίλεηαη ε αξίζκεζε φισλ ησλ 

ζεκείσλ πνπ έρνπλ απνηππσζεί θαη ζε μερσξηζηφ ηεχρνο ζα παξαδίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο. 

 

2. Κεθνηνκέο ησλ δηθηχσλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, ρσξηζηά γηά θάζε δίθηπν, ζε θιίκαθα 

πςψλ/κεθψλ 1:100/1:1000, κε φια ηα απφιπηα πςνκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο, ησλ 

θαηαζθεπαζζέλησλ ηερληθψλ έξγσλ (θξεαηίσλ θιπ) θαη ηεο ξνήο ησλ αγσγψλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 

ησλ αγσγψλ (απνζηάζεηο, πιηθφ, δηαηνκή, θιίζε θιπ). 

 



 

 

    

  

 

3. Πιήξε ζρέδηα φισλ θαηαζθεπαζζέλησλ θξεαηίσλ (θαηφςεηο - ηνκέο), κε ην δνκηθφ κέξνο ηνπ 

θξεαηίνπ ζε θιίκαθα 1:20, κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο θαη απφιπηα πςφκεηξα ππζκέλνο θαη θαιχκκαηνο 

θαη πιήξεο θνκβνιφγην ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ - ζπζθεπψλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηνπο αγσγνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζην θξεάηην.  

 

4. Θνκβνιφγηα φισλ ησλ αγσγψλ, φπσο ησλ θφκβσλ,  φπνπ θαίλνληαη φιεο νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

αγσγψλ κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα - ζπζθεπέο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ εθηφο θξεαηίσλ. Απνηχπσζε φισλ 

ησλ ζπλδέζεσλ κε πθηζηάκελα δίθηπα θαη ησλ απνκνλψζεσλ παιηψλ δηθηχσλ. – Φσηνγξαθηθή 

ηεθκεξίσζε. 

 

5. Πίλαθα ησλ πδξνιεςηψλ χδξεπζεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ηε δηεχζπλζε 

ηνπο (δξφκνο /αξηζκφο).  

 

6. Πίλαθα ησλ λέσλ πδξνκέηξσλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ θαηαλαισηή θαη 

ηνλ αξηζκφ ηνπ παιαηνχ πδξνκέηξνπ πνπ αθαηξείηαη -– Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

 

 

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

Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152  ηνπ Λ. 4412/2016θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία 

ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα. Σν πνζνζηφ γηα έμνδα & φθεινο ηνπ αλαδφρνπ 

θαζνξίδεηαη ζε 18 % θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ δελ πεξηέρνπλ ην παξαπάλσ πνζνζηφ. 

 

ΓΗΔΘΟΗΛΗΕΔΡΑΗ ΝΡΗ ΞΙΖΟΩΚΔΠ ΘΑ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΚΝΛΝ ΠΔ ΞΙΖΟΩΠ ΞΔΟΑΗΩΚΔΛΑ ΡΚΖΚΑΡΑ 

ΔΟΓΝ 

 

ην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη επίζεο φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 152 

ηνπ Λ. 4412/2016, νη βεβαηψζεηο πξνφδνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά / πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο πνηνηηθνχο 

ειέγρνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζεο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θξαηήζεσλ (ΣΚΔΓΔ, 

ΔΚΠ, Πξνθαηαβνιή θφξνπ θιπ), θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ., πνπ απαηηνχληαη θαηά 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία. Αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο 

επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ θιπ ,θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο ,απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ  14ν - Γηεύζπλζε έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν-γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

14.1. χκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ Λ. 4412/2016, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ εθπξφζσπν ηνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη απνδεδεηγκέλεο πείξαο ζηελ θαηαζθεπή θαη δηνίθεζε 

ηέηνηαο θχζεσο έξγσλ, φπσο απηφ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο. 

14.2. Ο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο επίζεο θαη νη ηερληθνί ππάιιεινη πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηεχζπλζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ εγγξάθσο θαη λα 

γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ Τπεξεζία. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 

ππνγξαθή ησλ επί ηφπνπ παξαιακβαλνκέλσλ αθαλψλ εξγαζηψλ, επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ, πξσηνθφιισλ 

δνθηκαζίαο θ.ι.π. 

ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη΄ειάρηζηνλ νη παξαθάησ: 

 Δλαο Κεραληθφο ΠΔ ή ΣΔ 5 εηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο ζηελ θαηαζθεπή θαη δηνίθεζε ηέηνηαο θχζεσο 

έξγσλ, φπσο απηφ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο, ππεχζπλνο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ζέκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

 Δλαο Κεραληθφο ΠΔ ή ΣΔ ή εξγνδεγφο 5 εηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο ζηελ θαηαζθεπή ηέηνηαο θχζεσο 

έξγσλ, φπσο απηφ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο, κε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρόιεζε ζην έξγν 

ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

(εκείσζε: εθφζνλ ν επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ είλαη Κεραληθφο ΠΔ ή ΣΔ, κπνξεί ν ίδηνο λα είλαη θαη 

ππεχζπλνο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ζέκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ). 



 

 

    

  

 

 Σερληθφο αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 Δλαο αξραηνιφγνο πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία απφ ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ 

Ζξαθιείνπ, ν νπνίνο ζα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ νπνίνπ νη 

αξκνδηφηεηεο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

Ο αξραηνιφγνο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηηο εξγαζίεο εθζθαθψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ . Ζ αξραηνινγηθή παξαθνινχζεζε ππνινγίδεηαη φηη ζα δηαξθέζεη θαζ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζε παξάιιεια εθζθαθηθά κέησπα 

ζα πξνζιεθζεί αληίζηνηρνο αξηζκφο αξραηνιφγσλ. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ ζα πξνθχςνπλ ηνκέο πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ αλαζθαθηθά 

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα ηνπο θαη λα απνθαζηζηεί ε ηχρε ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ν εξγνιάβνο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη λα παξέρεη ην εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπο.  

Ζ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ, δηα ηνπ/ησλ εληεηαικέλσλ απφ απηήλ αξραηνιφγσλ ζα 

παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο, ε Τπεξεζία εθηφο 

ησλ άιισλ θπξψζεσλ γηα αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ηνπ επηβάιιεη πξφζηηκν κέρξη ηνπ 

δηπιάζηνπ ηεο δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ελψ ζα έπξεπε θαηά ηα αλσηέξσ λα ππάξρεη, ειιείπεη. 

Ζ παξνπζία ηνπ αλσηέξσ πεξηγξαθνκέλνπ πξνζσπηθνχ  ζα ειέγρεηαη αδηάιεηπηα απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο κε ζπκκφξθσζεο πιήλ ησλ αλσηέξσ ζα ελεκεξψλεηαη ε 

Πξντζηακέλε Αξρή γηα πεξαηηέξσ ζρεηηθέο ελέξγεηεο. 

 

14.3 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

14.4.1 O Αλάδνρνο  ππνρξενχηαη  λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Λφκνπο,  

Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη κεξηθέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο: 

- Σν  Π.Γ.  22 - 12 - 33 (ΦΔΘ  406 Α/ 33 )  θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Π.Γ. 17/78  “Πεξί  αζθαιείαο 

εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ “ 

-Σν  Π.Γ. 447/75  (ΦΔΘ 142 Α/75 ) ¨Πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο  νηθνδνκηθαίο εξγαζίαηο  

αζρνινπκέλσλ  κηζζσηψλ¨ 

- Ο  Λ. 495/76 (ΦΔΘ 337Α/ 76)  “Πεξί  φπισλ  θαη  εθξεθηηθψλ  πιψλ” 

- Σν Π.Γ. 413/77 (ΦΔΘ 128Α/77)“Πεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη  θαηαλάισζεο εθξεθηηθψλ πιψλ” 

- HY.A. BM5/30428 (ΦΔΘ 589 Β/30-6-1980 )  “ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εθηφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ “ 

- Σν  Π.Γ. 778/80 (ΦΔΘ 193Α/80) “Πεξί  κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ  εξγαζηψλ” 

- Σν  Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΘ 260Α/81)  “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ  εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα 

νηθνδνκψλ  θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο  Πνιηηηθνχ  Κεραληθνχ”  

- HY.A. BM5/30058 (ΦΔΘ 121 Β/23-3-1983)  “ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εληφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ” 

- Ο Λ.1430/84 (ΦΔΘ 49Α/84) “Θπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο 

αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.” 

- Ο Λ.1568/85 (ΦΔΘ 177Α /18.10.85) “Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ” 

- Σν Π.Γ. 294/88 (ΦΔΘ 138Α/88) “Διάρηζηνο  ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ  αζθαιείαο  θαη  γηαηξνχ 

εξγαζίαο” 

- Σν Π.Γ. 225/89 (ΦΔΘ 106Α/89) “Πεξί  πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ ζηα  ππφγεηα  έξγα”  

- Ζ  Τπνπξγηθή   Απφθαζε  3046/ 304/ 30.1.89  (ΦΔΘ  59Γ/89) “Θηηξηνδνκηθφο      Θαλνληζκφο” (Δηδηθά  

ην άξζξν  5, παξαγξ. 4.2  γηα ηε  ρξήζε  εθξεθηηθψλ) 

- Σν  Π.Γ. 31/90 (ΦΔΘ 11 Α/90 ) “Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ 

εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ” 



 

 

    

  

 

- Σν Π.Γ. 395/94 ( ΦΔΘ 220Α/94)  “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη  Τγείαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά  ηελ  εξγαζία  ηνπο, ζε  

ζπκκφξθσζε  κε  ηελ  νδεγία 89 /655 /ΔΟΘ”. 

- Σν Π.Γ.  396/94 ( ΦΔΘ  220/94) “Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη  πγείαο γηα ηε ρξήζε απ‟ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο  θαηά  ηελ  εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε  κε  

ηελ νδεγία  89/ 656 /ΔΟΘ” .  

- Σν  Π.Γ.  397/94 ( ΦΔΘ 221Α /94) “Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθφ 

ρεηξηζκφ θνξηίσλ, φπνπ ππάξρεη ηδηαiηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία  90/269/ ΔΟΘ”. 

- Σν  Π.Γ.  398/94 (ΦΔΘ 221Α/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία ζε 

εμνπιηζκφ κε νζφλε νπηηθήο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία  90/270/ ΔΟΘ”.   

- Σν  Π.Γ.  399/94 (ΦΔΘ  221Α/94) “Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απ‟ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά  ηελ  εξγαζία, ζε  ζπκκφξθσζε κε ηελ 

νδεγία  90/340/ΔΟΘ”.  

- Σν Π.Γ.105/95 (ΦΔΘ 67Α/95) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή / θαη πγείαο 

ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58 / ΔΟΘ”. 

- Σν Π.Γ. 16/96 (ΦΔΘ 10Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο  ρψξνπο  

εξγαζίαο,  ζε  ζπκκφξθσζε  κε  ηελ  νδεγία 89/654/  ΔΟΘ.  

- Σν  Π.Γ. 17/96 (ΦΔΘ 11Α796) “Δθαξκνγή κέηξσλ  γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/391/ ΔΟΘ  θαη 91/ 383 / ΔΟΘ.  

 

- Σν  Π.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 

πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα έξγσλ” , ζε ζπκκφξθσζε κε  ηελ  νδεγία 92/ 57 / ΔΟΘ. 

- Ζ πξνζσξηλή Οδεγία φζνλ αθνξά ζηελ Δξγνηαμηαθή ήκαλζε Απηνθηλεηνδξφκνπ  πνπ ζπλέηαμε ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ/ΚΑΨΟ 1997  

14.4.2 Ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ηεξήζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο, αλαθέξνληαη 

παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νξηζκέλα ζεκεία ηεο Λνκνζεζίαο: 

α. Ο  Αλάδνρνο νθείιεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηεο Τπεξεζίαο, 

θαζψο θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζην  ρψξν ηνπ Έξγνπ, ηα απαηηνχκελα θαηά 

πεξίπησζε Κέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ( ΚΑΠ )  θαη λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά  ηα  ΚΑΠ  ζα είλαη, πξνζηαηεπηηθά  θξάλε, κπφηεο 

αζθαιείαο, πιαζηηθέο γαιφηζεο, θσζθνξίδνληα παλσθφξηα (γηα ην ρεηκψλα), θσζθνξίδνληα 

γηιέθα (γηα ην θαινθαίξη), πξνζηαηεπηηθά γάληηα, σηναζπίδεο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη θαπέια 

ειίνπ, θνπηηά  Πξψησλ Βνεζεηψλ  έλα γηα ηα γξαθεία θαη έλα γηα θάζε φρεκα ηνπ εξγνηαμίνπ, 

κάζθεο δηαθφξσλ ηχπσλ, δψλεο ζπγθξάηεζεο, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο  ηχπνπ  SCBA  θ.ι.π. 

β. Ο  Αλάδνρνο  ππνρξενχηαη  λα κεξηκλήζεη  γηα  ηελ  ηνπνζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ πηλαθίδσλ  ή 

θσηεηλψλ  ζεκάησλ  επηζήκαλζεο  θαη  απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ, θαζψο 

θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ πηλαθίδσλ  ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, φζν θαη γηα 

ηνπο θηλνχκελνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ ή/ θαη  ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

ή  θνληά ζ‟ απηέο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα κεξηκλήζεη  γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο  κε πφζηκν λεξφ , εγθαηαζηάζεηο  πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο λα  

εμαζθαιίζεη κέζα θαη ρψξνπο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ. 

14.4.3 Ο  Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα πάξεη  φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ζηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζην 

πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Λα  δηαζέηεη  εγθαηάζηαζε  θαηάιιεινπ  εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 

β. Λα  θξνληίδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ  θαζαξηζκφ  ( απνςίισζε) ησλ ρψξσλ  απφ ηα πάζεο 

θχζεσο  εχθιεθηα  πιηθά θαη αληηθείκελα. 

γ. Λα  κελ  πξαγκαηνπνηεί  εξγαζίεο θνιιήζεσλ ή  άιιεο  αλνηθηήο ππξάο  θνληά ζε 

εχθιεθηα αληηθείκελα ή  θνληά ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ  ή  άιισλ εχθιεθησλ 



 

 

    

  

 

πιψλ ηνπ εξγνηαμίνπ  θαη γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο , ρσξίο λα 

παίξλεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα. 

δ. Λα  θξνληίδεη  γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ 

θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο. 

14.4.4 Ο  Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα φπσο: 

α. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

β. Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θαηάιιεινπ γηα θάζε εξγαζία 

γ. Δλεκέξσζε κε γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 

ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ απηνχο 

δ. Δθπφλεζε  θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πξνζηαζίαο έλαληη 

πάζεο θχζεσο ζενκεληψλ  θαη  θσηηάο 

ε. Δθπφλεζε θαη  ηήξεζε  πξνγξάκκαηνο επηζεσξήζεσλ / ειέγρσλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο γηα 

ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ζη. Θαηαιιειφηεηα  εμνπιηζκνχ 

δ. Δπηδίσμε ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο  ηεο  εξγαζίαο 

14.4.5 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ φια ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ 

επζχλε ε  πινπνίεζε θαηφπηλ ππνδείμεσλ ησλ αξκνδίσλ κεραληθψλ,  ζπληνληζηψλ  θαη 

ηερληθψλ αζθαιείαο  ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

θαλνληζκψλ.  Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ γεληθά  φζα νξίδνληαη απφ ηελ  

Διιεληθή  Λνκνζεζία θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ απηή, ζα εθαξκφδνληαη νη 

δηεζλείο θαλνληζκνί πξνιήςεσο αηπρεκάησλ. 

14.4.6 Ο  Αλάδνρνο νθείιεη αθφκε λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ θαη 

αηπρεκάησλ απφ ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο  π.ρ. ειεγρφκελεο εθξήμεηο, ζπζηήκαηα 

ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ  απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε 

πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο  ή  παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ., 

εθφζνλ βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη εθξεθηηθέο χιεο ζηηο 

εθζθαθέο. 

14.4.7 Ο  Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηνλ ΘηΔ  ηεχρνο ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη  ην  

ρέδην  Αζθάιεηαο  θαη  Τγείαο  ( .Α.Τ. )  θαη ν Φάθεινο  Αζθάιεηαο  θαη Τγείαο  (Φ.Α.Τ.) γηα 

ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη, ζχκθσλα κε ην Π.Γ.  305/96. ην  ηεχρνο απηφ  ζα 

πεξηιακβάλνληαη θαη βεβαηψζεηο αλαζέζεσο θαζεθφλησλ  ζε ζπληνληζηή κειέηεο θαη 

εθηέιεζεο , φηαλ απαηηείηαη. 

14.4.8 Αθφκε ζα πξέπεη λα είλαη πάληνηε  δηαζέζηκα πξνο έιεγρν  απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θαη 

κε θνξείο ηα ζεσξεκέλα  ή  κε βηβιία πνπ απαηηεί ε λνκνζεζία: 

 Ζκεξνιφγην  Κέηξσλ  Αζθαιείαο  ( Λ 1396/83 θαη Π.Γ. 1073/81) 

 Βηβιίν Γξαπηψλ Τπνδείμεσλ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο (Λ.1568/85) 

14.4.9 Δίλαη  επλφεην  φηη ν θαηακεξηζκφο  αξκνδηνηήησλ  θαη  επζπλψλ  ησλ  παξαγφλησλ ηνπ 

Αλαδφρνπ  ηνπ  Έξγνπ, ηπρφλ  ππεξγνιάβσλ, επηβιεπφλησλ  κεραληθψλ απηναπαζρνινπκέλσλ  

θαη  εξγαδνκέλσλ  πξέπεη  λα γίλεηαη  πάληνηε  ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα  λνκνζεζία .  

 

 

ΑΟΘΟΝ  15ν -  Κεηξών ηνπ Έξγνπ  

Σν κεηξψν ηνπ έξγνπ ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε κε αξηζκφ ΓΛγ/νηθ 38108/ΦΛ 466 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ (ΦΔΘ ηεχρνο Β αξ. θχιινπ 1956/7-6-2017) 

Σν Κεηξψν ηνπ Έξγνπ ζα ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαη ζηελ πιήξε κνξθή ηνπ ζα 

πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα παξαθάησ: 



 

 

    

  

 

Πεξηγξαθηθή Έθζεζε ησλ θπξίσλ θάζεσλ εξγαζηψλ, ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ησλ 
δπζθνιηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη πίλαθεο απνγξαθήο πνπ εκθαλίδνπλ φια ηα ηερληθά δηαθξηηά αληηθείκελα 
πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζπλνιηθφ έξγν. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 
Σα επηκέξνπο έξγα (δηαθξηηά ηκήκαηα) κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζηήιεο 
πηλάθσλ, κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζε απηά θαη ηηο εγθξίζεηο απφ 
ηελ Τπεξεζία ηεο ρξήζεο απηψλ. 
Δγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ δίθηπα άξδεπζεο -ππξφζβεζεο, ππνδνκήο ηειεθσλνδφηεζεο, θσηεηλήο 
ζεκαηνδφηεζεο, νδνθσηηζκνχ, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ππνγείσλ ή ππνζαιάζζησλ έξγσλ κε αλαιπηηθή 
θαηαγξαθή ησλ θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζηήιεο πηλάθσλ, καδί κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα (νδεγίεο 
ρξήζεο κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, νξγάλσλ ειέγρνπ θ.ιπ.). 
Πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαζψο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ απηψλ, κε ηηο 
ηειηθέο ηξνπνπνηήζεηο εθφζνλ ππάξρνπλ θαη ηηο εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηνπο. 
Σα ζρέδηα βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάζηεθε ην έξγν (ζρέδηα «φπσο θαηαζθεπάζηεθε»).Σα ζρέδηα 
απηά ζα είλαη σο πξνο ην είδνο (νξηδνληηνγξαθία, θάηνςε, ηππηθή δηαηνκή, θάζεηε ηνκή, κεθνηνκή, 
αμνλνκεηξηθά θ.ι.π.),ηηο θιίκαθεο, ηηο ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θ.ιπ. ζε πιήξε αληηζηνηρία κε 
εθείλα ησλ πθηζηάκελσλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαη ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο, ζα ζπληαρζνχλ δε 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην π.δ.696/1974 
Σα ζρέδηα «φπσο θαηαζθεπάζηεθε» ησλ πάζεο θχζεσο δηθηχσλ δεκνζίσλ θνξέσλ ε ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα νπνία επξίζθνληαη κέζα ζην εχξνο θαηάιεςεο πνπ νξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
νξηζηηθή κειέηε ηνπ δεκφζηνπ έξγνπ θαη θαηαζθεπάζζεθαλ είηε απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, είηε απφ 
ηνπο θνξείο (δεκφζηνπο ε ηδησηηθνχο) ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ ηα δίθηπα απηά. Σα ζρέδηα απηά ζα έρνπλ 
κνξθή αλάινγε κε εθείλε ησλ ζρεδίσλ πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ (δεκνζίσλ 
θνξέσλ ε ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ). ηα ζρέδηα απηά, ζα απνηππψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη θάζε άιιν 
πξνυθηζηάκελν δίθηπν εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ πξνέθπςε ε νπνηαδήπνηε 
παξαιιαγή ε αλαθαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην έξγν. 
Γηαγξάκκαηα Απαιινηξηψζεσλ, ελεκεξσκέλα κε φιεο ηηο ηπρφλ γελφκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
απαιινηξηψζεηο. ηα ζρέδηα απηά ζα δείρλεηαη ν ρσξηζκφο ησλ επηκέξνπο επηθαλεηψλ αλάινγα κε 
ηελ απφθαζε Θήξπμεο Απαιινηξίσζεο, ε πξάμε Αλαινγηζκνχ θάζε επί κέξνπο απαιινηξίσζεο κε ηα 
ζηνηρεία απηήο (αξηζκφο, εκεξνκελία θ.ιπ.),θαζψο θαη ε πξάμε εθαξκνγήο εθφζνλ ππάξρεη. 
Σεχρνο ζηνηρείσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ κε ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο ζέζεο ηνπο. 
Σεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο φισλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίσλ (γεσηερληθέο έξεπλεο, 
γεσινγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο) πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
Σεχρνο γηα φιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο Πνηνηηθνχ Διέγρνπκε αληίγξαθα φισλ ησλ αληίζηνηρσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ ησλ εξγαζηεξίσλ θαη/ ή ηνπ/ησλ Οίθνπ/σλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ(Ο.Π.Δ.) (εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη ηέηνηνο/νη Ο.Π.Δ., ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο). 
Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο, επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο 
ηξφπνπο εθηέιεζεο κηαο πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. ην 
εγρεηξίδην ζα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ: 

 Οδεγίεο ζπληήξεζεο αλαθεξφκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πιηθά, εμνπιηζκφ, θ.ιπ. γηα θάζε 
ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. 

 Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη πεξηνδηθά ζην 
κέιινλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηα δίθηπα απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο νκβξίσλ. 

 Σεχρε νδεγηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιν ηνπ θαζψο θαη ησλ 
δηαθξηηψλ ηκεκάησλ απηνχ. 
Δηδηθφηεξα γηα ην ηεχρνο νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνλίδεηαη, φηη 
ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ησλ νδεγηψλ ζα δίλεηαη πιήξεο πίλαθαο ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε 
απηά κεραλεκάησλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά         ηνπο, ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπο 
(θαηαζθεπαζηήο/ πξνκεζεπηήο, ηχπνο, κνληέιν, κέγεζνο, αξηζκφο ζεηξάο θαηαζθεπήο,  
απνδφζεηο, θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο (ελεξγεηαθή θιάζε), πξνηεηλφκελα αληαιιαθηηθά, θ.ιπ.), θαη 
ζα επηζπλάπηνληαη νη έληππεο νδεγίεο(ζηελ Διιεληθή Γιψζζα),εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ. 

 Αλαιπηηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο θαη Οδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο θζνξψλ θαη δεκηψλ, 
πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζζνχλ κειινληηθά. 
 

 
Δθφζνλ ζην πθηζηάκελν (αξρηθφ) έξγν: 

• Τπάξρεη Κεηξψν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα έρνληαο 
ζαλ ςεθηαθφ ππφβαζξν ην Κεηξψν ηνπ πθηζηάκελνπ (αξρηθνχ) έξγνπ, ην νπνίν ηνπ ρνξεγεί ε Τπεξεζία. 

• Τπάξρεη Κεηξψν κφλν ζε έληππε κνξθή, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα έρνληαο 
ζαλ ςεθηαθφ ππφβαζξν ην ςεθηνπνηεκέλν κε δηθή ηνπ δαπάλε, ην Κεηξψν ηνπ πθηζηάκελνπ (αξρηθνχ) 
έξγνπ, ην νπνίν ηνπ ρνξεγεί ε ππεξεζία. 



 

 

    

  

 

• Γελ ππάξρεη Κεηξψν, ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα, κφλν ζηηο ζέζεηο πνπ έγηλαλ 
νη επεκβάζεηο, ρσξίο αλαθνξά ζην πθηζηάκελν (αξρηθφ) έξγν. 
Σν Κεηξψν ηνπ έξγνπ ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ: 

• Ιήςε, εθηχπσζε θαη παξάδνζε ηξηψλ (3)αληηηχπσλ ζε εηδηθφ ραξηί εθηχπσζεο θσηνγξαθηθήο 
πνηφηεηαο θαη ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ (ζε CDή DVD, θαηά πεξίπησζε), ζεηξάο εγρξψκσλ ςεθηαθψλ 
θσηνγξαθηψλ αλάιπζεο ≥5,0Mpixels ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ, παξαγσγήο πιηθψλ θαη 
εθηέιεζεο δνθηκψλ. 
Κηα βηληενζθφπεζε κε ςεθηαθή Βηληενθάκεξα (mini DV) κε αλάιπζε αηζζεηήξα≥1,07Mpixels, ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο φρη κηθξφηεξεο ηεο κίαο ψξαο, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδεηαη φιν ην θάζκα θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ (θάζεηο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, παξαγσγή πιηθψλ θαη εθηέιεζε 
απαξαίηεησλ δνθηκψλ). Σα ζρφιηα ηεο ηαηλίαο, κεηαμχ άιισλ, λα δίλνπλ έκθαζε ζηηο δξάζεηο θαη ηα κέηξα 
πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ. Θα παξαδνζνχλ 
ζηελ Τπεξεζία δχν (2) νινθιεξσκέλα αληίηππα. 

 
Φεθηαθή κνξθή παξαδνηέσλ 

Θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηελ Οξηδνληηνγξαθία θαη ην Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζα πξέπεη λα 
είλαη ζε vector format (Γηαλπζκαηηθή κνξθή). 

Οη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο πιελ ηεο Οξηδνληηνγξαθίαο θαη ηνπ Σνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, ζα 
είλαη ζε vector format ή raster format θαη ηα αξρεία απηά ζα πεξηέρνπλ ππνρξεσηηθά θαη θάλλαβν 
ζπληεηαγκέλσλ ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ‟87, ή ζην αληίζηνηρν Δζληθφ Πξνβνιηθφ χζηεκα πνπ 
ελδερφκελα θαζηεξσζεί κειινληηθά (εκ.: Ζ παξνχζα αλαθνξά γηα ην πξνβνιηθφ ζχζηεκα δηέπεη 
θαη φιεο ηηο επφκελεο αλαθνξέο ζε απηφ ρσξίο αλάγθε επαλάιεςεο). 

Σα ζρέδηα θαη ηα δηαγξάκκαηα ζα παξαδίδνληαη κε βάζε ηα παξαθάησ: 
Σα γξαθηθά δεδνκέλα ησλ ζρεδηαζηηθψλ αξρείσλ ζα παξαδίδνληαη ζε format ηχπνπ CAD (ηνπιάρηζηνλ 
έθδνζεο 2010) θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε αληίγξαθν ζε έθδνζε CAD2004. 
Θάζε δηαθξηηή πιεξνθνξία ζα είλαη απνζεθεπκέλε ζε δηαθνξεηηθφ ζρεδηαζηηθφ επίπεδν (layer) θαη ε 
ππνβνιή ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ πίλαθα πεξηγξαθήο ησλ ζρεδηαζηηθψλ επηπέδσλ (layers) κε ζηήιεο: 
α)φλνκα ζρεδηαζηηθνχ επηπέδνπ, β) ηχπνο (γξακκή, επηθάλεηα, ζεκείν), γ)πεξηγξαθή. 
Σα ζρεδηαζηηθά αξρεία ζα πεξηέρνπλ φιε ηελ απαξαίηεηε γξαθηθή πιεξνθνξία φπσο ζρεδηαζηηθά 
επίπεδα, ρξψκαηα, ζηπι, πάρε γξακκψλ, εηδηθά ζχκβνια θ.α. πλνδεπηηθά καδί κε ηα παξαπάλσ ζα 
πξέπεη λα παξαδίδνληαη νη γξακκαηνζεηξέο (font libraries), νη βηβιηνζήθεο ζπκβφισλ (celllibraries), 
θαη ν ρξσκαηηθφο πίλαθαο (colortable) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. 
Θάζε ζρεδηαζηηθφ επίπεδν ηεο νξηδνληηνγξαθίαο ζα πεξηέρεη δηεπθξηληζηηθφ property dialog θαζψο θαη 
πίλαθεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο ζηήιεο, π.ρ. ν άμνλαο ηεο εξπζξάο ζα έρεη ζην 
propertydialog ηηο ζπληεηαγκέλεο Υ,Φ,Ε. 
Σν αξρείν ηεο νξηδνληηνγξαθίαο δελ πξέπεη λα έρεη ππνζηεί κεηαθίλεζε, ζηξνθή ή αιιαγή θιίκαθαο. 
Ζ παξαδηδφκελε ζρεδηαζηηθή πιεξνθνξία (ζρεδηαζηηθά αξρεία δηαλπζκαηηθήο πιεξνθνξίαο) ζα πξέπεη 
λα είλαη εληαγκέλε ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ΔΓΑ‟87. Σα ζρεδηαζηηθά αξρεία ζα 
θέξνπλ θάλλαβν ζε μερσξηζηφ ζρεδηαζηηθφ επίπεδν (layer), ελψ ζα αλαθέξεηαη ε ζέζε ηεο αξρήο ησλ 
αμφλσλ(Υν,Τν),ηεο θάησ αξηζηεξάο γσλίαο ηνπ θαλλάβνπ. 

Σν ζρεδηαζηηθφ αξρείν ζα δηαηεξεί ηελ πιεξνθνξία ηνπ δεισκέλνπ πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο 
ζπληεηαγκέλσλ (ΔΓΑ‟87), θαζψο θαη ηε ζρεδηαζηηθή αλάιπζε απφ πιεπξάο αθξίβεηαο ζπληεηαγκέλσλ. 

Σα ππφινηπα ζηνηρεία(αλαθνξέο, πίλαθεο θηι.)ζα ππνβάιινληαη ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην απφ ηα 
πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή ππνινγηζηηθψλ θχιισλ. 
Σα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ θσδηθνχο θαη ζχκβνια ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο 
Φεθηαθήο Τπνβνιήο Κειεηψλ Οδνπνηίαο (Π.Φ.Τ.Κ.Ο.). 
ηελ πεξίπησζε πθηζηακέλσλ ζρεδίσλ ηα νπνία: 
Γελ έρνπλ πινπνηεζεί ζην ΔΓΑ‟87, ηφηε απηά ζα κεηαζρεκαηηζζνχλ απφ ην πξνβνιηθφ ζχζηεκα πνπ 
πινπνηήζεθαλ ζην ΔΓΑ‟87 θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί ζα δνζνχλ ζε μερσξηζηφ αξρείν. 

Έρνπλ πινπνηεζεί ζε ηνπηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο, ηφηε απηά ζα γεσαλαθεξζνχλ θαη ε πιεξνθνξία πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ζα δηαλπζκαηνπνηεζεί ζε layer ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε3.2. 

3.11 Σα παξαπάλσ ζα παξαδίδνληαη ζε CD ή DVD ηα νπνία ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ζα θέξνπλ ηα εμήο: 
Η. Σν φλνκα ηνπ αλαδφρνπ. 
ΗΗ. Σνλ ηίηιν ησλ παξαδνηέσλ. 
III. Σνλ αξηζκφ θαη ην φλνκα ηνπ ηκήκαηνο. 

Σνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 
Σελ εκεξνκελία παξαγσγήο. 
Σα πεξηερφκελα ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ειεθηξνληθά (ζε κνξθή αξρείνπ θεηκέλνπ)θαη ζε έληππε κνξθή. 
Πέξαλ ηεο παξαπάλσ ςεθηαθήο ππνβνιήο, ην Κεηξψν ηνπ έξγνπ ζα ππνβιεζεί θαη ζε έληππε κνξθή. Σα 



 

 

    

  

 

ζηνηρεία ηνπ Κεηξψνπ ηνπ έξγνπ αξηζκεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα ζε θαθέινπο ζα ζπληαρζνχλ ζηα Διιεληθά 
θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε ηέζζεξα αληίηππα. Σα θείκελα ζα είλαη 
δαθηπινγξαθεκέλα θαη βηβιηνδεηεκέλα ζε ηεχρε. 

 

Πεξηγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ςεθηαθψλ ζρεδηαζηηθψλ αξρείσλ. 

Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα 

1. ην Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα ζην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη ε νξηδνληηνγξαθία ζα είλαη ζε θιίκαθα 
1:1000. Ο θάλλαβνο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ζα έρεη νξηζκέλε αθεηεξία ζην πξνβνιηθφ 
ζχζηεκα ΔΓΑ‟87 ή ζην αληίζηνηρν Δζληθφ Πξνβνιηθφ χζηεκα πνπ ελδερφκελα θαζηεξσζεί 
κειινληηθά. 

2. Ζ δψλε εχξνπο θάιπςεο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο πεξηνρήο ζα είλαη εθείλε πνπ νξίδεηαη 
απφ ηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε, ή ηα φξηα απαιινηξηψζεσλ εθφζνλ απηά είλαη κεγαιχηεξα. 
Πάλσ ζ‟ απηφ ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη ζε μερσξηζηά ζρεδηαζηηθά επίπεδα (layer) ζα 
θαίλνληαη νη ηζνυςείο θακπχιεο, ην ηξηγσλνκεηξηθφ, ρσξνζηαζκηθφ, πνιπγσλνκεηξηθφ δίθηπν θαζψο 
θαη νη δξφκνη πξφζβαζεο. Οπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία εκθαλίδεηαη ζε απηφ ην αξρείν ζα 
βξίζθεηαη δηαθνξνπνηεκέλε ζε μερσξηζηά επίπεδα (layers) π.ρ. θάλλαβνο, ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 
εδάθνπο, πδξνγξαθία,  γξακκέο απφηνκεο αιιαγήο θιίζεο(breaklines)θ.ιπ. 

3. Οη δαλεηνζάιακνη, ηα ιαηνκεία θαη νη ρψξνη απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο ζα απνηππψλνληαη 
απνζπαζκαηηθά ψζηε λα εληνπίδνληαη ρσξνηαμηθά καδί κε ηα γεσκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Γίθηπα Θνηλήο Χθέιεηαο 

Σα ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηα δίθηπα ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ε ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ, ζα ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθά κε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο ζε κνξθή αξρείσλ θεηκέλνπ ή ππνινγηζηηθνχ θχιινπ(π.ρ. 
Micrososft Office ή Libre Office ή ηζνδχλακν): 

Όλνκα, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ, δηεχζπλζε e-mail ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο(δεκνζίνπ θνξέα ε 
ηδησηηθήο εηαηξείαο) θαη φλνκα αληηπξνζψπνπ. 

Παξερφκελε ππεξεζία (π.ρ. Τ.Σ. 1500V), θαηεγνξία θαη είδνο ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηελ 
θσδηθνπνίεζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο (π.ρ: αξηζκφο θαη δηάκεηξνο θαισδίσλ, ζσιήλσλ, πξνζηαζία απηψλ, 
ιεπηνκέξεηεο έδξαζεο κέγηζηα θαη ειάρηζηα δηεξρφκελα θνξηία ε παξνρέο, ζέζε(ζπληεηαγκέλεο) καξηχξσλ, 
εηδηθή ζήκαλζε αλαγλψξηζεο θ.ιπ.). 

εκεία αξρήο θαη ηέινπο ζε θάζε αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο ή αιιαγή ζηε δηαηνκή(π.ρ. ηξνπνπνίεζε απφ έλα 
ζε δχν θαιψδηα ζηελ ηάθξν). 

Άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερφκελνπο θηλδχλνπο θαηά ηε δηάξθεηα επέκβαζεο ζε απηά 
θαηιεπηνκέξεηεο άιισλ εηδηθψλ πξνθπιάμεσλ. 

Απαιινηξηψζεηο 

Γεδνκέλνπ φηη γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο θάλεη ρξήζε (ή εγθαζηζηά) ηξηγσλνκεηξηθφ, 
πνιπγσλνκεηξηθφ θαη ρσξνζηαζκηθφ δίθηπν ηεο ππφςε πεξηνρήο, ζα παξαδίδνληαη δηαγξάκκαηα 
ηξηγσλνκεηξηθνχ, πνιπγσλνκεηξηθνχ θαη ρσξνζηαζκηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη νη παξαθάησ πίλαθεο 
ζπληεηαγκέλσλ ζε κνξθή αξρείσλ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ (π.ρ. Micrososft Office ή Libre Office ή 
ηζνδχλακν): 

Σξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ(TRI.). 
Πνιπγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ(POL.). 
Πίλαθεο πςνκέηξσλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ(HOR.). 

Πεξηβάιινλ 

‟ έλα αξρείν ηχπνπ θεηκέλνπ, ζα αλαθέξνληαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (έθηαζε, ζρήκα κε ηηο 
απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο θαη βάζνο)ησλ επηθαλεηψλ πνπ έρνπλ θπηεπζεί, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην 
πιηθφ(θπηηθή γή, θεπαίν ρψκα, αδξαλή)πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Όια ηα παξαπάλσ ζρεδηαζηηθά αξρεία ζα 
κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ηαπηφρξνλα θαη ζε γεσγξαθηθή ζέζε επηθάιπςεο κε ην ζρεδηαζηηθφ αξρείν ηεο 
Οξηδνληηνγξαθίαο ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ, κε ηε κνξθή ησλ referencefiles. 

 



 

 

    

  

 

15.1.πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 15 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζχληαμε ηνπ Κεηξψνπ ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο 

πνπ δηεπζχλεη ην έξγν. Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ην Κεηξψν ησλ έξγσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

απαξαίηεηα: 

α) Σερληθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη: 

-Έθζεζε ζρεηηθή κε ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

-Έθζεζε επί ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ. 

-Πίλαθαο απνγξαθήο, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη θαηα ηξφπν πεξηιεπηηθφ, ηα επη κέξνπο ηκήκαηα πνπ 

ζπγθξνηνχλ ην φιν έξγν (θαηαζθεπαζζέληα) φπσο επίζεο θαη ηα  ζπλεξγαδφκελα έξγα. 

-Απνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. 

β) Γηαγξάκκαηα ζε θαηάιιειε θιίκαθα ησλ εθηάζεσλ πνπ απαιινηξηψζεθαλ "ππεξ ηνπ Γεκνζίνπ". 

γ) Σεχρνο ζηνηρείσλ ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ θαη ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ (πςφκεηξα - 

ζπληεηαγκέλεο ) κε ηηο εμαζθαιίζεηο ηνπο καδί κε ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο πνπ λα δείρλνπλ ηηο ζέζεηο απηψλ. 

δ) ρέδηα έξγσλ, φπσο εθηειέζηεθαλ θαη ζπγθεθξηκέλα : 

δ1. Πιήξεηο νξηδνληηνγξαθίεο, ζε θιίκαθα 1:500, ζε πξνβνιή ΔΓΑ 87, φπνπ ζα απνηππψλνληαη κε 

αθξίβεηα νη ζέζεηο ησλ έξγσλ (δίθηπα - ηερληθά έξγα), κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνχησλ, ζε ζπλάξηεζε κε άμνλεο νδψλ θαη ζέζεηο πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, ρσξηζηά γηά θάζε δίθηπν, 

φπσο απηά θαηαζθεπάζηεθαλ θαη απνηππψζεθαλ επί ηφπνπ. Δπί πιένλ ζηηο νξηδνληηνγξαθίεο ζα θαίλεηαη 

ε αξίζκεζε φισλ ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ απνηππσζεί θαη ζε μερσξηζηφ ηεχρνο ζα παξαδίδνληαη νη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπο. 

Αλαιπηηθά αλά νξηδνληηνγξαθία  ζα πξέπεη λα θαίλνληαη νη νλνκαζίεο ησλ δξφκσλ, ηα νηθνδνκηθά 

ηεηξάγσλα, νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ, νη αγσγνί χδξεπζεο (κήθνο, απφ θφκβν ζε θφκβν, - πιηθφ - 

δηάκεηξνο), ηα θξεάηηα, ηα εηδηθά ηεκάρηα, θαη νη θάζε είδνπο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο θξεαηίσλ, 

θαη νη πδξνιεςίεο (παξνρέο) κε ηα αληίζηνηρα θξεάηηα πδξνκέηξσλ. Θα απνηππψλνληαη θαη νη αγσγνί 

δηαλνκήο κε ηηο αθξηβείο ζπλδεζκνινγίεο ηνπο. 

δ2) Κεθνηνκέο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, ρσξηζηά γηά θάζε δίθηπν, ζε θιίκαθα πςψλ/κεθψλ 

1:100/1:1000, κε φια ηα απφιπηα πςνκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο, ησλ θαηαζθεπαζζέλησλ ηερληθψλ 

έξγσλ (θξεαηίσλ θιπ) θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ αγσγψλ (απνζηάζεηο, πιηθφ, δηαηνκή, θιίζε θιπ). 

δ3) Θαηά πιάηνο ηνκέο αλά νδφ θαη αλά δηαθξηηφ ηκήκα έξγνπ, κε φια ηα πθηζηάκελα δίθηπα ησλ 

Ο.Θ.Χ., φπσο θαη φια ηα θαηαζθεπαζζέληα δίθηπα. 

δ4) Πιήξε ζρέδηα φισλ ησλ θαηαζθεπαζζέλησλ θξεαηίσλ (θαηφςεηο - ηνκέο), κε ην δνκηθφ κέξνο ηνπ 

θξεαηίνπ ζε θιίκαθα 1:20, κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο θαη απφιπηα πςφκεηξα ππζκέλνο θαη θαιχκκαηνο. 

Δηδηθφηεξα  γηα ηα  θξεάηηα χδξεπζεο, πιήξεο θνκβνιφγην ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ - ζπζθεπψλ πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηνπο αγσγνχο πνπ βξίζθνληαη ζην θξεάηην. 

δ5) Θνκβνιφγηα φισλ ησλ αγσγψλ, φισλ ησλ θφκβσλ, φπνπ θαίλνληαη φιεο νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

αγσγψλ κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα - ζπζθεπέο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ εθηφο θξεαηίσλ. Απνηχπσζε φισλ 

ησλ ζπλδέζεσλ κε πθηζηάκελα δίθηπα θαη ησλ απνκνλψζεσλ παιηψλ δηθηχσλ – Φσηνγξαθίεο φισλ ησλ 

θφκβσλ κε ζρεηηθή αξίζκεζε.  

δ6) Πίλαθα ησλ πδξνιεςηψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηηο ζπληεηαγκέλεο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπο 

(δξφκνο /αξηζκφο).  

δ7) Πίλαθα ησλ λέσλ πδξνκέηξσλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ θαηαλαισηή θαη 

ηνλ αξηζκφ ηνπ παιαηνχ πδξνκέηξνπ πνπ αθαηξείηαη -– Φσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

 

ε)Σεχρε έξγσλ, φπσο εθηειέζηεθαλ, πνπ ζπλνδεχνπλ ηα παξαπάλσ ζρέδηα, ζχκθσλα κε ηνπο ζπλεκκέλνπο, 

ζηε παξνχζα, πίλαθεο πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηα θαηαζθεπαζζέληα δίθηπα - ηερληθά έξγα. 

Αλαιπηηθά αλά δίθηπν Σεχρνο εμαζθαιίζεσλ (ηξείο ηνπιάρηζηνλ αλα ζεκείν), γηα ηα θαιχκκαηα ησλ 

θξεαηίσλ θαη ηηο αθξαίεο απνιήμεηο ησλ δηθηχσλ θαη 

 



 

 

    

  

 

δ) Φσηνγξαθίεο αλά νδφ, ζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία έξγνπ θαη ησλ θνκβνινγίσλ φισλ θξεαηίσλ χδξεπζεο, 

πξφ ηεο ζθπξνδέηεζεο ηεο πιάθαο επηθαιχςεσο ηνπ θξεαηίνπ. Δπίζεο έγρξσκεο δηαθάλεηεο (slides) ησλ 

πιένλ ελδηαθεξφλησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα θαηαζθεπήο ηνπ. 

ε) Σν ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) γηα ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 

15.2. Σα ζηνηρεία απηά, κε θαηάιιειε αξίζκεζε θαη ηαμηλφκεζε ζε θαθέινπο θαιήο πνηφηεηαο ζα 

ζπληαρζνχλ ζε ηξείο (3) ζεηξέο θαη ζα ζπλνδεχζνπλ ηα ηεχρε ησλ ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ ηα νπνία ζα 

ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία κφιηο απνπεξαησζεί ην Έξγν. Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ κνξθή, ηα ζηνηρεία ηνπ 

έξγνπ φπσο θαηαζθεπάζηεθε, ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, ζχκθσλα κε 

ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

15.3. Οη δαπάλεο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Κεηξψνπ ηνπ έξγνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη λννχληαη ζπκβαηηθά 

φηη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

15.4. Ζ εξγνιαβία ζα ζεσξείηαη φηη δελ πεξαηψζεθε, θαη επνκέλσο δελ ζα εθδίδεηαη βεβαίσζε πεξαίσζεο, 

άλ κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ δελ ππνβιεζεί ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Κεηξψν ηνπ Έξγνπ. Σν 

Κεηξψν ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη φηη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο θαη επνκέλσο 

ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο κε ην κεηξψν ηνπ έξγνπ, 

έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 16ν :  Ζκεξνιόγην έξγνπ 

Σν Ζκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ζα ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 146 ηνπ Λ. 

4412/2016. Δηδηθφηεξα: 

α) Σν εκεξνιφγην πξέπεη λα επξίζθεηαη ζε θάζε πεξίπησζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαη λα ζπκπιεξψλεηαη 

θαζεκεξηλά κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, κε πιήξε αλαγξαθή ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη 

κεραλεκάησλ, ήδε απφ ηελ ψξα έλαξμεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

β) Ο αλάδνρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα, αλαγξαθήο ζην εκεξνιφγην θαλελφο είδνπο παξαηεξήζεσλ, αηηεκάησλ, 

θ.ι.π. πιελ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην παξαπάλσ αλαθεξφκελν άξζξν, πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ. 

γ) Σν εκεξνιφγην ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ επίβιεςε θαζεκεξηλά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δθφζνλ ν αλάδνρνο 

παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα 

πνζνχ δηαθνζίσλ (200) ΔΤΡΧ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 146 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

 

ΑΟΘΟΝ  17ν - Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

 Ηζρχνπλ νη πεξί αλαζεσξήζεσο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Λ.4412/2016 

 

 

ΑΟΘΟΝ  18ν - Φνξνινγηθέο θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο 

18.1Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξόγξακκα ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ Η  (Δζληθνί Ξόξνη). θαη ζπλεπψο νη 

πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο  θξαηήζεηο θ.ι.π., σο θαη ζηελ θαηαβνιή 

ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ινηπψλ θφξσλ θαη ηειψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελεξγείαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

18.2 Αλ κεηά ηελ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο ή 

θαηαξγεζνχλ πθηζηάκελνη ηνηνχηνη, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επί πιένλ ή εθπίπηεηαη αληηζηνίρσο απφ 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Αλαδφρνπ πηζηνπνηνπκέλσλ ή αθαηξνπκέλσλ ησλ πξάγκαηη πιεξσκέλσλ ή 

εμνηθνλνκνχκελσλ  επί ηνπ έιαηηνλ πνζψλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ ησλ θαζνξηδνκέλσλ (κε ηηο εθάζηνηε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο εθδηδφκελεο απνθάζεηο) δψξσλ 



 

 

    

  

 

ιφγσ ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ θαζψο θαη απνδεκηψζεσλ εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο, ζηε 

ρνξήγεζε αδείαο κε απνδνρέο θαη απνδεκηψζεηο ιφγσ απνιχζεσο, θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ 

εηζθνξψλ ηνπ ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη επηθνπξηθψλ Οξγαληζκψλ ή Σακείσλ, φπσο ην Η.Θ.Α. (αθφκε θαη 

αλ ην έξγν εθηειείηαη εθηφο αζθαιηζηηθήο πεξηνρήο ηνπ Η.Θ.Α.) θ.ι.π. 

18.3 Ζ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θξαηήζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαλνληθήο 

απνδείμεσο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή θάζε ινγαξηαζκνχ. 

18.4 Ο αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ Δ18 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ( 238/9/21-1-87 

εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ) βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ε αλάδνρνο εηαηξεία δελ ζα επηβάιιεη Φ.Π.Α. επί ησλ 

ηηκνινγίσλ ηεο, σο απφξξνηα ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζπληξέρνπλ  γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο ππνρξέσζεο ηνπ 

άξζξνπ 39α ηνπ λ. 2859/2000 (ΦΔΘ 248ηΑ΄), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ Η ηνπ 

λ.4281/2014 (ΦΔΘ 160η.Α΄)». 

 

 

ΑΟΘΟΝ  19ν - Γξόκνη πξνζπειάζεσο - Γηεμαγσγή θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ 

έξγσλ - Ξηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ έξγνπ 

 

19.1 Ο Αλάδνρνο, ζα θιηκαθψλεη ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγσγψλ κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη θαηά ην δπλαηφ ε παξαθψιπζε ή ε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, ζα 

εμαζθαιίδεη δε ηελ πξνζπέιαζε ησλ νηθηψλ, θαηαζηεκάησλ θ.ι.π. απφ ηνπο πεδνχο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε, λα πξνβεί ζηε δηάλνημε, δηακφξθσζε θαη 

ζπληήξεζε, κε ηα απαηηνχκελα ηερληθά έξγα, ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεσο αδξαλψλ 

πιηθψλ, ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, δαλεηνζαιάκσλ ή πξνο ηνπο ρψξνπο ελαπνζέζεσο ησλ αθαηαιιήισλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο, θαζψο θαη πξνο ηα εξγνηάμηα, ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, θαη ηηο ζέζεηο ελαπνζέζεσο ησλ 

πιηθψλ θαη εθνδίσλ ηνπ έξγνπ. Οη δαπάλεο απηέο ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα, 

επεηδή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο κειέηεο θαη ιακβάλνληαη ππ' φςε απ' ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

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

αζθαιείαο, γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, 

είλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη' απηέο θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα 

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

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

Κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δηθέο 

ηνπ δαπάλεο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζή ηνπ, λα πξνβαίλεη ζηελ πιήξε ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ζε 

πεξίθξαμε θαη ηδηαίηεξε ζήκαλζε θάζε επηθίλδπλεο ζέζεο. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, φια ηα κέηξα εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο 

ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη χζηεξα απφ ζχληαμε ζρεηηθήο Κειέηεο Δμαζθάιηζεο Θπθινθνξίαο, πνπ ζα 

θαιχπηεη ηφζν ηελ θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γηα θάζε θάζε εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, φζν θαη ηηο αλαγθαίεο ηερληθέο κειέηεο ησλ παξαθακπηεξίσλ έξγσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ.  

O Aλάδνρνο πξέπεη λα παξέρεη θάζε εχινγε δηεπθφιπλζε δηφδσλ πξνο άιινπο Δξγνιήπηεο, ή εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη πξνο άιιεο Θξαηηθέο Τπεξεζίεο, θαζψο θαη 

πξνο ηνπο εληφπηνπο θαηνίθνπο γηα κεηάβαζε ηνπο ζε αγξνηηθέο θαη ηηο άιιεο ηδηνθηεζίεο ηνπο. Θάζε δαπάλε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ δηφδσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ελ ιεηηνπξγία δξφκνπο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε, φηη δελ κπνξεί λα 

θπθινθνξήζεη φρεκα βάξνπο κεγαιπηέξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη πξνεγνπκέλσο, ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο λα εμαθξηβψλεη ηελ αληνρή 

ηνπ νδνζηξψκαηνο, ηνπ θαηαζηξψκαηνο ησλ γεθπξψλ θαη ησλ άιισλ ηερληθψλ έξγσλ ηεο νδνχ. ε 

πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο, πάληα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, λα θάλεη ηηο αλαγθαίεο εληζρχζεηο, 

αληηζηεξίμεηο θ.ι.π. ή λα βξεη νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν δηαβάζεσο. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο 



 

 

    

  

 

ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα βαξχηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα επαλαθέξεη ηνπο δξφκνπο ζηελ πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε ηνπο, ζπληαζζνκέλνπ ελ αλάγθε, 

θαη ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πξν θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ δξφκσλ. Οπσζδήπνηε, εθ' φζνλ θάλεη ρξήζε ηέηνησλ 

νδψλ (κέζα ζηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο), ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε θαη ησλ δξφκσλ απηψλ θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πιήξνπο εθηειέζεσο ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ θπθινθνξία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ, είλαη απνθιεηζηηθψο 

ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ. 

 

19.3 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, λα πξνκεζεπηεί θαη 

λα ηνπνζεηήζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε  πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, κε πεξηερφκελν θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία. Δπίζεο 

ππνρξενχηαη γηα αλάξηεζε ελεκεξσηηθώλ εξγνηαμηαθώλ πηλαθίδσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

θαη κόληκσλ αλακλεζηηθώλ κεηά ην πέξαο ηνπ, ζύκθσλα κε ην πόδεηγκα πνπ ζα δνζεί από ηε 

ΓΔΑΖ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ  20ν - Ξξνζηαζία βιαζηήζεσο - Δπζύλε γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα 

20.1 Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία : 

Ζ Απφθαζε έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ππ‟ φςηλ έξγνπ, θαη νη ζπζηάζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο 

Κειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΚΠΔ) κε ηε δηεπθξίλεζε φηη, φπνπ αλαθέξεηαη "επζχλε ηνπ Θπξίνπ 

ηνπ έξγνπ" ζε ζέκαηα εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζα λνείηαη "επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ". 

Tα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ, θαηηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. 

Ο αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ) ηνπ έξγνπ θαη 

δεζκεχεηαη ζηελ ηήξεζή ηνπο ζηα ζεκεία πνπ ηνλ αθνξνχλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη 

πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε φπσο δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο γχξσ απφ ην 

ρψξν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

Θα είλαη δε ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο ιφγσ απζαηξέηνπ θνπήο ή βιάβεο 

δέλδξσλ ή ζάκλσλ, απνζέζεσο πιηθψλ, ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ ή θαηαπαηήζεσο 

θπηεπνκέλσλ πεξηνρψλ ππφ κεραληθψλ κέζσλ. 

 

20.2 Δπεηδή κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ζα εθηειεζζεί πιεζίνλ ππαξρφλησλ έξγσλ, ν 

Αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο, ζα επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα ηπρφλ θαηαζηξνθέο ή 

δεκηέο πνπ ζα επηθέξεη ζηα έξγα απηά.  

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

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

Δπίζεο ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηελ παξαγσγή θαη κεηαθνξά πιηθψλ, ν 

Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ηα ζπλεξγεία ηνπ θαηά ηηο Γηαηάμεηο ησλ πεξί εξγαηψλ θαη εξγαζίαο 

Λφκσλ θαη Γηαηαγκάησλ, θαη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε ε εξγαζία λα εθηειείηαη κεζνδηθφο 

γηα απνθπγή ακέζσλ ή εκκέζσλ δεκηψλ ή αηπρεκάησλ ή πξνθιήζεσο πιεκκπξψλ. Ζ Τπεξεζία δελ 

αλαιακβάλεη επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ γηα ηα σο άλσ αλαθεξζέληα. 

 

20.3 Γηα θάζε δηαηάξαμε ή δεκηά ζε πθηζηάκελεο νηθνδνκέο, πξνεξρφκελε απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, 

απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο, ππνρξενχκελνο ζε απνθαηάζηαζε ηεο πξνθιεζείζαο δεκηάο, είηε 

ζηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. 

 

 



 

 

    

  

 

ΑΟΘΟΝ  21ν - Σξόλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ 

 Ο βάζεη ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Λ.4412/2016 ρξφλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ, 

θαζνξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) κήλεο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 22ν: Κέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπώλ-αζθάιεηα ηνπ έξγνπ-Δγθαηαζηάζεηο 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκώλ Θνηλήο Ωθειείαο – Αξραηόηεηεο 

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

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

χκβαζεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία αηφκσλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη θαη θπιάζζεη φιεο ηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, απνζεθψλ 

θιπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, επ‟ σθειεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

ησλ εθπξνζψπσλ ηεο επίβιεςεο θαη ηξίησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα ή απψιεηεο πνπ 

κπνξεί λα ζπκβνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη κε απζηεξφηεηα, φιεο ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ 

ζρεδίσλ θαη ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Δπηβιέςεσο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, έρνληαο πιήξε επζχλε 

γηα ηελ αζθάιεηα έξγσλ θαη πξνζψπσλ θαη γηα ηελ έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε.  

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

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

ζπληήξεζή ηνπο. 

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

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

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ή πνπ εχινγα ζα απαηηεζεί απφ ηελ επίβιεςε. 

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

αηπρήκαηνο ή θαηαζηξνθήο, ή γηα ηελ δηαζθάιηζε έπεηηα απφ ηέηνην ζπκβάλ, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππεχζπλνο λα εθηειέζεη νηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν. Υσξίο λα πεξηνξίδεηαη απηή ε ππνρξέσζε, ε 

Δπίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δίδεη εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ. 

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

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

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ' φςε ηνπ, φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ ελαέξηεο θαη ππφγεηεο 

εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα Ο.Θ.Χ. ή Λ.Π.Γ.Γ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη 

ψζηε λα παξαιάβεη απ' ηνπο δηάθνξνπο Οξγαληζκνχο ηα ζρέδηα πνπ δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ αγσγψλ ηνπο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ζα θάλεη δε κε δαπάλεο ηνπ, δνθηκαζηηθέο ηνκέο, ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ νη αθξηβείο 

ζέζεηο ηνπο. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα εθδνζνχλ απφ 

ηηο δηάθνξεο Τπεξεζίεο, νη άδεηεο ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο, νη άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

θ.ι.π. ππνβάιινληαο εγθαίξσο ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο, φπσο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

ζρέδηα, ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 

Οη εξγαζίεο γηα ηηο κεηαηνπίζεηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχσλ, εθ' φζνλ είλαη κφληκεο, αλ ηπρφλ 

εκπίπηνπλ ζην εχξνο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ ή αλ ππάξρνπλ άιινη ιφγνη, ζα εθηεινχληαη κε ηελ θξνληίδα 

ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ θ.ι.π.) θαη θακία αλάκημε νηθνλνκηθή ή ηερληθή δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο. 

Ο Αλάδνρνο έρεη φκσο ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη απξνθαζίζησο ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ. 

Ζ Τπεξεζία, δχλαηαη λα αλαζέζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε έξγσλ κεηαηνπίζεσο αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Αλ νη κεηαηνπίζεηο απηέο επεξεάδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ εγθεθξηκέλε 

πξνζεζκία εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ηφηε ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη 

κφλν αλαιφγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο θαη φρη απνδεκηψζεσο. 

 Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσξηλέο κεηαηνπίζεηο θαη ππνζηεξίμεηο αγσγψλ Ο.Θ.Χ., εκπνδίσλ, θ.ι.π., ηηο 

απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεί ν Αλάδνρνο. Ζ απνδεκίσζε γηα ηηο πξνζσξηλέο απηέο εξγαζίεο, 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο θαηαζθεπήο ησλ ζσιελψζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ 

ζα αληηκεησπηζζνχλ. 



 

 

    

  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί απ' ηνλ Αλάδνρν ζηνπο δηάθνξνπο αγσγνχο ή ζηηο δηάθνξεο 

νδνχο, είηε θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ πιεζίνλ ησλ αγσγψλ, είηε κεηά ην πέξαο ηνπο, θαη 

πνπ ζα νθείιεηαη ζηελ θαθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο, ππνζηεξίμεσο, ζπκππθλψζεσο θ.ι.π., ζα 

βαξχλεη απνθιεηζηηθψο ηνλ Αλάδνρν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη αξραηνινγηθόο έιεγρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εθζθαθψλ. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη απφ πξφζσπν εληεηαικέλν γηα ην ζθνπφ απηφ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο 

Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο 

θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ αξραηνινγηθφ έιεγρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη δε ζα εθηεινχληαη εξγαζίεο εθζθαθψλ ρσξίο 

ηελ παξνπζία ηνπ αξκνδίνπ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο. 

 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη είλαη πηζαλή ε ζπλάληεζε αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ 

θαηά ηηο εθζθαθέο ραλδάθσλ θαη ινηπψλ έξγσλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη ακέζσο λα δηαθφςεη ηηο 

εξγαζίεο θαη λα εηδνπνηήζεη ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη λα εθαξκφζεη πιήξσο φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο αλάγθεο εθηέιεζεο αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

παξάζρεη απξνθαζίζησο θάζε είδνπο δηεπθφιπλζε ζηα ζπλεξγεία εθηέιεζεο ησλ αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ. Οη 

αλαζθαθηθέο απηέο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη κε ηελ θξνληίδα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη θακία αλάκημε 

νηθνλνκηθή ή ηερληθή δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο. Ζ Τπεξεζία επίζεο κπνξεί λα αλαζέζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ 

εθηέιεζε αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο είλαη δπλαηή ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαζπζηέξεζε απφ ηελ εθηέιεζε 

αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ. 

 Αλ νη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο επεξεάδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ εγθεθξηκέλε 

πξνζεζκία εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ηφηε ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη 

κφλν αλαιφγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο θαη φρη απνδεκηψζεσο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ  23ν - Δηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

 ηα Γεληθά Έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαησηέξσ εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά απηφλ : 

(1) Ππκθσλεηηθνύ 

(2) Γαπάλε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ“ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” .Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αζθαιίζεη 

πιήξσο ην έξγν ζε λφκηκα ιεηηνπξγνχληα αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη λα θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία καο ηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.  

Θαηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ  θαη λα ζπκκνξθψλεηαη  

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο 

θ.ι.π., θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή θαη 

πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ  αζθαιηζηεξίσλ. 

Ζ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη θαη΄ ειάρηζηνλ λα ζπκπεξηιακβάλεη Αζθάιηζε  έλαληη  πιηθψλ  δεκηψλ, 

Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ,  Αζθάιηζε  Θχξηνπ  Κεραληθνχ  Δμνπιηζκνχ “ Θαηά Παληφο 

Θηλδχλνπ” .  

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη επίζεο γηα: 

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

εκθάληζεο. 

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

Σν πνζφλ αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ ζα είλαη  ηνπιάρηζηνλ ηζφπνζν ηεο ζχκβαζεο. 



 

 

    

  

 

(3) Απνδεκηψζεσο ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ : 

α. Σσλ πεξηνρψλ ιήςεσο δαλείσλ ελ γέλεη ρσκαηηζκψλ, 

απνζέζεσο ηπρφλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ή απνζεθεχζεσο πιηθψλ γεληθά. 

β. Σσλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίνπ γεληθά. 

γ. Σσλ πξνζπειάζεσλ πξνο ην εξγνηάμην θαη ηηο ζέζεηο ιήςεσο θαη απνζεθεχζεσο ησλ πάζεο θχζεσο 

πιηθψλ. 

δ. Οη δαπάλεο απνδεκηψζεσο, ησλ νπνησλδήπνηε πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ (ιαηνκεία, νξπρεία, ρείκαξξνη, 

πνηάκηα θ.ι.π.) θαη ησλ ζέζεσλ πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφξξηςεο ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ησλ θάζε είδνπο νδψλ 

πξνζπειάζεσο πξνο απηέο, θαη πνπ αλήθνπλ είηε ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν, είηε ζε Λνκηθφ πξφζσπν 

Ηδησηηθνχ ή Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θ.ι.π. Οη δαπάλεο απηέο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, θαη ε ΓΔΤΑΖ. δελ 

αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε δηελεξγείαο θαη δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απαι/ζεσο ησλ ζέζεσλ 

απηψλ. Ζ ΓΔΤΑΖ. επίζεο δελ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε πξφζζεηεο απνδεκηψζεσο ηνπ Αλαδφρνπ γηα 

ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ ζηελ εμεχξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ 

θαη ινηπψλ πεγψλ ή γηα αλάγθε δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσο ιήςεσο, ζξαχζεσο, θ.ι.π., ή θαη δεκηνπξγίαο 

ρψξσλ απνζεθεχζεσο πιηθψλ καθξηά απφ ηηο πεγέο ιήςεσο, είηε απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο κεηαθνξψλ απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία. 

(4) Απνδεκίσζε γεληθψο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή - κεηαθνξά πιηθψλ. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακηά επζχλε ή ππνρξέσζε 

λα θαηαβάιεη δαπάλεο ή απνδεκηψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ αηηίεο. 

(5) Οη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην εθηειέζεσο ησλ 

εξγαζηψλ απφ ηελ αλάγθε εθκεηαιιεχζεσο πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ ζπγρξφλσο θαη απφ άιιε πξνγελέζηεξε ή 

κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία θαη ηε δεκηνπξγία θαη απνθάιπςε γη' απηφ λέσλ πεγψλ πιηθψλ, καδί κε ηηο 

ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο, γηα λα ηειεηψζεη εκπξφζεζκα ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

(6) Οη δαπάλεο γηα ηνπο πάζεο θχζεσο ειέγρνπο θαη δνθηκέο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη ηνπο Πνηνηηθνχο Διέγρνπο θαη ε θάζε δαπάλε γηα ηνλ Οίθν Πνηνηηθνχ 

Διέγρνπ. 

(7) Οη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο παξνχζεο, ζηνπο Γεληθνχο φξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ, ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο . 

(8) Οη δαπάλεο γηα ηελ αξραηνινγηθή παξαθνινχζεζε ησλ εθζθαθψλ απφ εληεηαικέλν αξραηνιφγν ηεο 

εγθξίζεσο ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ (κηζζνδνζία θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηπρφλ 

κηθξναλαιψζηκα). Ζ πξφζιεςε ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ  24ν - Ππληήξεζε ησλ Έξγσλ - Διαηηώκαηα 

23.1. Θαηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα 

έξγα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κε δαπάλεο ηνπ. 

23.2. Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ παξνπζηαζζνχλ 

ειαηηψκαηα γηα ηα νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο, θαη δελ πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπο ε Τπεξεζία ελεξγεί 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 157 θαη 159 ηνπ Λ.4412/2016. πζθεπέο ή πδξφκεηξα πνπ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο ζα αληηθαζίζηαληαη απφ ην αλάδνρν, 

ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 25ν  : Δπηζήκαλζε θξίζηκσλ ζπκβαηηθώλ όξσλ. 

25.1 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ έρεη θξηζεί σο επείγνπζα. 

25.2 Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ε Τπεξεζία δελ ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο κηθξνπξνβιήκαηα θαη αηηίεο γηα 

παξάηαζε πξνζεζκίαο. Οη πξνζεζκίεο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο θαη ηνλ Αλάδνρν 



 

 

    

  

 

σο αλππέξβιεηεο θαη ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ ελ γλψζεη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ 

επηζεκαίλνληαη ζην παξφλ άξζξν. 

25.3 Ζ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ζα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή φζνλ αθνξά ζηε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ (πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θάζε πιηθνχ θαη εξγαζίαο, δνθηκαζίεο, πιήξεο 

νξηδνληηνγξαθηθφο θαη πςνκεηξηθφο έιεγρνο θαη εμαζθάιηζε ησλ θαηαζθεπψλ, ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

θ.ι.π.) 

25.4 Δμ αηηίαο ησλ εηδηθψλ φξσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ επηζεκαίλνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο, 

πξνθχπηεη επηβάξπλζε ζην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη δεκηνπξγείηαη αλάγθε απμεκέλεο θαηαζθεπαζηηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη ζπλέπεηαο, ηα νπνία νη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο θαηά ηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 
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