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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΕΡΓΟ  :   ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ 
ΠΑΓΚΡΗΣΙΟΤ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ Α16 

 

EIΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ (Ε..Τ.) 

ΑΡΘΡΟ  1ο - Αντικεύμενο τησ Ε..Τ.- Εγγυόςεισ 

1.1  Αντικεύμενο τησ παρούςησ Ε..Τ. εύναι η διατύπωςη των ειδικών όρων, ςύμφωνα με τουσ οπούουσ 
και ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιπούσ όρουσ τησ εργολαβικόσ υμβϊςεωσ και προσ τα ςχϋδια και 
διαγρϊμματα που ϋχουν εγκριθεύ απο τον Εργοδότη θα γύνει η καταςκευό του ϋργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟΤ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ Α16», 
όπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτην Σεχνικό Περιγραφό που ςυνοδεύει την παρούςα και αποτελεύ 
αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 

 Για το ϋργο αυτό θα ιςχύουν οι όροι τησ Γενικόσ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (Γ..Τ.) που 
εγκρύθηκε με την Εγκύκλιο Απόφαςη Α.67/ΓΓΔ/257/679 Υ4/11.3.1974 του ΤΠ.Δ.Ε. (ΥΕΚ Β 
370/29.3.79) με την παρατόρηςη ότι όπου μνημονεύονται ς' αυτόν οι διατϊξεισ του Π.Δ. 56/73  &  
του Π.Δ. 609/1985 (ΥΕΚ Α 223), θα νοούνται οι αντύςτοιχεσ  του Ν. 4412/2016. 

1.2 Εγγύηςη για την καλό εκτϋλεςη  

1.2.1 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται για παροχό εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ του Ϊργου και τησ 
ύμβαςησ εν γϋνει, ςύμφωνα με το ϊρθρο 302 του Ν.4412/2016.  

1.2.2 Προώπόθεςη για την υπογραφό τησ ύμβαςησ εύναι η παροχό από τον Ανϊδοχο εγγύηςησ 
καλόσ εκτϋλεςησ, που παρϋχεται με εγγυητικϋσ επιςτολϋσ "καλής εκτέλεσης" ςύμφωνα με το ϊρθρο 
302 παραγρ.1 (β) του Ν.4412/2016. Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ορύζεται ςε πϋντε (5) % επύ τησ αξύασ 
τησ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α.   

1.2.3 Η εγγυητικό επιςτολό "καλής εκτέλεσης"   θα πρϋπει να εκδύδεται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ 
του ϊρθρου 302 παρ.3 του Ν.4412/2016. 

1.2.4 Κϊθε εγγυητικό επιςτολό θα πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ ελϊχιςτον τα προβλεπόμενα ςτο 
ϊρθρο 302 παρϊγραφο 4 του Ν.4412/2016. 

1.2.5 Η αρχικό εγγύηςη "καλόσ εκτϋλεςησ", που αποτελεύ προ απαύτηςη για την υπογραφό τησ 
ύμβαςησ, ςυμπληρώνεται με τισ κρατόςεισ τησ παρ. 12 του ϊρθρου 152 του Ν.4412/2016 που 
γύνονται κατϊ τισ τμηματικϋσ πληρωμϋσ των εργαςιών προσ τον Ανϊδοχο. Οι κρατόςεισ αυτϋσ 
ορύζονται ςε πϋντε ςτα εκατό (5%) ςτην πιςτοποιούμενη αξύα των εργαςιών και δϋκα ςτα εκατό 
(10%) ςτην πιςτοποιούμενη αξύα των υλικών που τυχόν περιλαμβϊνονται προςωρινϊ ςτισ 
πιςτοποιόςεισ μϋχρισ ότου αυτϊ ενςωματωθούν ςτισ εργαςύεσ. Οι κρατόςεισ αυτϋσ εύναι δυνατόν να 
αντικαταςταθούν με εγγυητικϋσ επιςτολϋσ που εκδύδονται ςύμφωνα με τισ παραπϊνω παραγρϊφουσ. 

1.2.6 χετικϊ με την αυξομεύωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, την αντικατϊςταςό τησ, την 
επιςτροφό τησ κλπ, εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 302 του Ν.4412/2016. 

1.2.7 Επιςημαύνεται οι εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ, πϋραν των προβλεπομϋνων διατϊξεων, 
καλύπτουν και την αδυναμύα του Αναδόχου για πληρωμό των υποχρεώςεων του ςε ότι αφορϊ τα 
αςφαλιςτόρια ςυμβόλαια.  

1.3  Κατϊ τα λοιπϊ θα ιςχύουν οι διατϊξεισ του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο - Αντικεύμενο εργολαβικόσ ςυμβϊςεωσ- Τπογραφό ύμβαςησ  

2.1 Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου  

το βαςικό αντικεύμενο τησ εργολαβύασ περιλαμβϊνονται :  



 

2.1.1 Η επαλόθευςη των ςτοιχεύων τησ μελϋτησ ςύμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο ϊρθρο 13ο  
τησ  Ε..Τ. και τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ. 

2.1.2 Η καταςκευό του ϋργου που περιλαμβϊνει τισ απαραύτητεσ εργαςύεσ προκειμϋνου να 
καταςτούν λειτουργικϊ τα δύκτυα ακαθϊρτων που ϋχουν καταςκευαςτεύ ςτην περιοχό 
Παγκρητύου ταδύου και ςυγκεκριμϋνα: 
1. Σην καταςκευό ςυςτόματοσ αντιςτόριξησ από οπλιςμϋνουσ φρεατοπαςςϊλουσ με 
περιμετρικό κεφαλόδεςμο ςτη ςτϋψη. 
2. Σο Αντλιοςτϊςιο Ακαθϊρτων διαςτϊςεων 3,60μ Φ 2,60μ Φ 5,00μ (ϋργα ΠΜ και ΗΛΜ 
ϋργα)  
3. Σο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγοσ για τη λειτουργύα του Α/ ςε περύπτωςη διακοπόσ 
ρεύματοσ  
4. Σον καταθλιπτικό αγωγό μόκουσ 270μ διαμϋτρου Υ 90, ώςτε τα λύματα να 
καταλόξουν ςτο υφιςτϊμενο Α/ Α6 
5. Σον αγωγό υπεχεύλιςησ του Α/ προσ το χεύμαρρο Γιόφυρο, μόκουσ περύπου 40μ 
διαμϋτρου Υ200. 
 

2.2 Κατϊ την διϊρκεια καταςκευόσ του ϋργου η ΔΕΤΑΗ μπορεύ να επιφϋρει οποιεςδόποτε  
τροποποιόςεισ ςτη μορφό του ϋργου τα ςχϋδια, την ποιότητα, το εύδοσ, τη θϋςη ό την ποςότητα των 
εργαςιών που επιβϊλλονται για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του ϋργου. Ο ανϊδοχοσ δεν 
μπορεύ να προβεύ ςε καμιϊ αντύςτοιχη τροποπούηςη χωρύσ ϋγγραφη εντολό. Εϊν για τουσ ανωτϋρω 
λόγουσ παραςτεύ ανϊγκη προςαρμογόσ μελετών ό Σοπογραφικών εργαςιών, ο ανϊδοχοσ οφεύλει να 
προβεύ ςτην ςύνταξη τουσ ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ χωρύσ πρόςθετη αποζημύωςη. 

2.3 Σα ανωτϋρω ϋργα, Εκτιμώμενησ αξύασ ςύμφωνα με την μελϋτη   250.000,00 € (χωρύσ ΥΠΑ), θα 
εκτελεςτούν ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςησ διακόρυξησ και των λοιπών τευχών 
Δημοπρϊτηςησ και ςτοιχεύων τησ μελϋτησ δηλ. Σεχνικών Προδιαγραφών, ςχεδύων και τευχών τησ 
τεχνικόσ μελϋτησ που εγκρύθηκε από το Δ.. τησ ΔΕΤΑΗ και με τιμϋσ μονϊδοσ που καθορύζονται ςτην 
προςφορϊ του Αναδόχου που θα αναδειχτεύ από τον διαγωνιςμό. 

 

2.4 Κατακύρωςη – ύναψη  ςύμβαςησ  

Η κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ γύνεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 τησ Διακόρυξησ. 

Κατϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προςκομύςει ςτην Τπηρεςύα τα εξόσ: 

1. Ϊγγραφα οριςμού εκπροςώπου αναδόχου για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
2. Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ και καλόσ λειτουργύασ & ςυντόρηςησ ςύμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτην παρϊγραφο 1.2 τησ παρούςησ και το ϊρθρο 17.1 και 17.2  τησ Διακόρυξησ. 
3. Σο αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο ό τη βεβαύωςη αςφϊλιςησ του ϋργου( ϊρθρο 23 τησ ΕΤ) 

 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο - υμβατικϊ ςτοιχεύα τησ Εργολαβύασ 

3.1 Σα ςυμβατικϊ τεύχη και ςτοιχεύα τησ εργολαβύασ βϊςει των οπούων θα γύνει η ανϊθεςη και η 
εκτϋλεςη του ϋργου, με ςειρϊ ιςχύοσ τούτων ςε περύπτωςη τυχόν αςυμφωνύασ εύναι: 

 Σο ςυμφωνητικό. 

 Η Διακόρυξη. 

 Η Οικονομικό Προςφορϊ. 

 Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  

 Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 

 Οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα Παραρτόματα τουσ 

 Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  

 Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 



 

 Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  

  Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου. 

 

3.2 Οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ που θα εφαρμοςθούν για την εκτϋλεςη των ϋργων περιλαμβϊνονται 
ςτο τεύχοσ "Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ" που ςυντϊχθηκαν για το παρόν ϋργο. 

υμπληρωματικϊ με τισ παραπϊνω Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ θα ιςχύουν οι εφαρμόςιμεσ διατϊξεισ 
των Προτύπων Προδιαγραφών και Κανονιςμών που εφαρμόζονται ςτην Ελλϊδα - ςκυροδϋματα, 
τςιμϋντα, αδρανό και νερό 

- ςιδηρού οπλιςμό ςκυροδεμϊτων 

- ηλεκτρομηχανολογικϋσ εγκαταςτϊςεισ 

- ϋργα οδοποιύασ 

-χωματουργικϊ ϋργα 

 

3.3 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην πιςτό και ακριβό εφαρμογό των διατϊξεων που καθορύζονται ςτισ 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, ΕΣΕΠ, ΠΕΣΕΠ εκτόσ αν αναφϋρεται αλλιώσ ςτα αντύςτοιχα ϊρθρα του 
Σιμολογύου. 

3.4 Διευκρινύζεται οτι τα ϋργα τησ παρούςησ υμβϊςεωσ υπόκεινται ςτισ διατϊξεισ των ιςχυόντων 
Κανονιςμών και των ςχετικών με αυτϋσ Εγκυκλύων και Αποφϊςεων του ΤΠΕΦΨΔΕ. (όπωσ ο 
Κανονιςμόσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ, ο αντιςειςμικόσ κανονιςμόσ, ο κανονιςμόσ φορτύςεωσ 
δομικών ϋργων κ.λ.π.). 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Πηγϋσ λόψεωσ υλικών και θϋςεισ αποθϋςεωσ των ακαταλλόλων ό πλεοναζόντων  
υλικών 

4.1 Σα αμμοχϊλικα θα εύναι θραυςτό λατομεύου, και θα προϋρχονται κατ' αρχόν απ' τα λατομεύα τησ 
περιοχόσ. 

Ο Εργοδότησ δεν αναλαμβϊνει καμιϊ υποχρϋωςη για την απαλλοτρύωςη εκτϊςεων κατϊλληλων για 
την παραγωγό υλικών προσ χρόςη του Αναδόχου ςτο ϋργο, πρϋπει ςυνεπώσ αυτόσ ςτισ τιμϋσ που θα 
προςφϋρει για την καταςκευό του ϋργου να ςυμπεριλϊβει όλεσ τισ απο οιονδόποτε λόγο 
απαιτούμενεσ δαπϊνεσ για την προμόθεια από ιδιωτικϊ ό κοινοτικϊ λατομεύα, ορυχεύα, κούτεσ 
ποταμών, χειμϊρρων κ.λ.π. των αναγκαιούντων αργών υλικών, ό για τη μύςθωςη ό αγορϊ εκτϊςεων 
προσ παραγωγό των υλικών αυτών. 

 Επύςησ ςτισ τιμϋσ προςφορϊσ του, πρϋπει να περιληφθούν οι δαπϊνεσ, καταςκευόσ και 
ςυντηρόςεωσ οδών προςπελϊςεωσ, μεταφορών των υλικών απο οποιαδόποτε πηγό και αν 
λαμβϊνονται κ.λ.π., μη αναγνωριζομϋνησ ουδεμύασ αξιώςεωσ του αναδόχου για πληρωμό ϊλλησ 
αποζημιώςεωσ λόγω προςθϋτων τυχόν μεταφορών ό δυςμενών ςυνθηκών μιςθώςεωσ λατομεύων, 
ορυχεύων, κ.λ.π., αποκαλύψεωσ και δημιουργύασ ό εκμεταλλεύςεωσ αυτών κ.λ.π 

4.2 Σο γαιώδεσ υλικό επιχώςεωσ, θα λαμβϊνεται από τα κατϊλληλα γαιώδη προώόντα εκςκαφόσ. 

4.3 Ο Εργολϊβοσ επύςησ, εύναι υποχρεωμϋνοσ όπωσ προ τησ χρόςεωσ οποιαςδόποτε πηγόσ υλικών 
που θα εκλϋξει, προβεύ με μϋριμνϊ του και δαπϊνεσ του ςτην εξϋταςη του υλικού τησ πηγόσ ςε 
εγκεκριμϋνο εργαςτόριο τησ περιοχόσ εκτελϋςεωσ των ϋργων, για να διαπιςτωθεύ η καταλληλότητα 
αυτού και το ςύμφωνό του προσ τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ τησ εργολαβύασ. 

4.4 Ο Εργολϊβοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εφαρμόζει τησ διατϊξεισ τησ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103 
(ΥΕΚ 1312/Β’/24-8-2010 για «Μϋτρα, όρουσ και πρόγραμμα για την εναλλακτικό διαχεύριςη των 
αποβλότων από εκςκαφϋσ, καταςκευϋσ και κατεδαφύςεισ (ΑΕΚΚ).  

4.5 Ο ϋλεγχοσ τησ ποιότητασ των χρηςιμοποιουμϋνων εν γϋνει υλικών θα ςυνεχύζεται καθ’ όλη τη 
διϊρκεια εκτελϋςεωσ του ϋργου, με μϋριμνα, ευθύνη και δαπϊνεσ του Αναδόχου, και κϊτω απ' την 
παρακολούθηςη τησ Τπηρεςύασ. 



 

4.6 Ο Ανϊδοχοσ ϋχει ακϋραια την ευθύνη για την ϊριςτη ποιότητα και το ςύμφωνο προσ τισ 
εγκεκριμϋνεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ των πϊςησ φύςεωσ ειδών και υλικών κ.λ.π. που υπειςϋρχονται 
εκϊςτοτε ςτισ διϊφορεσ εργαςύεσ και ούκοθεν εξυπακούεται ότι με την προςφορϊ του ανϋλαβε την 
υποχρϋωςη και την ευθύνη τησ ϋντεχνησ εκτελϋςεωσ των ϋργων με δόκιμα υλικϊ. 

 Ψσ εκ τούτου η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα τησ ανα πϊςα ςτιγμό δειγματοληψύασ και ελϋγχου 
τησ ποιότητασ, διαςτϊςεων κ.λ.π., τόςο των πϊςησ φύςεωσ ειδών, υλικών κ.λ.π., όςο και των 
εργαςιών, ο δε Ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταβϊλει τισ δαπϊνεσ των εργαςτηριακών ελϋγχων που θα 
απαιτηθούν, τούτων αναγομϋνων ςτα γενικϊ ϋξοδα του, χωρύσ βεβαύωσ αυτό να απαλλϊςςει από την 
ευθύνη τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ εύναι μοναδικόσ και εξ' ολοκλόρου υπεύθυνοσ για την ποιότητα και το 
δόκιμο των πϊςησ φύςεωσ υλικών και ειδών, καθώσ και των εργαςιών. 

 Οι θϋςεισ λόψεωσ των καταλλόλων προδιαγραφομϋνων υλικών θα καθοριςθούν από την Δ/ςα 
Τπηρεςύα μετϊ από πρόταςη του Αναδόχου. 

 Η Δ/ςα Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα να διατϊξει τον Ανϊδοχο να προμηθευτεύ τα υλικϊ αυτϊ 
από ϊλλεσ θϋςεισ, χωρύσ αυτό να δημιουργεύ κανϋνα δικαύωμα ςτον Ανϊδοχο να αλλϊξει τισ τιμϋσ του 
Σιμολογύου. 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο - Προθεςμύεσ περαιώςεωσ του ϋργου - Κυρώςεισ - Ποινικϋσ ρότρεσ  

 5.1 Η ςυνολικό προθεςμύα περαύωςησ τησ καταςκευόσ  του ϋργου ορύζεται ςε ϋξι  (6) μόνεσ  
από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ από τον ανϊδοχο. 

Ενδεικτικϋσ  τμηματικϋσ προθεςμύεσ (Ε.Σ.Π.) 

1η Ενδεικτικό τμηματικό προθεςμύα (2η Ε.Σ.Π.) 

 Όχι αργότερα από δϋκα πϋντε (15) ημερολογιακϋσ μϋρεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και 
την εκϊςτοτε εντολό τησ Τπηρεςύασ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ϋχει ςυντϊξει και υποβϊλει ςτην 
Τπηρεςύα για ϋγκριςη το "Φρονοδιϊγραμμα Καταςκευόσ του Ϊργου ", όπωσ προβλϋπεται από το 
ϊρθρο  6  τησ παρούςασ Ε..Τ.  

2η Ενδεικτικό τμηματικό προθεςμύα (1η Ε.Σ.Π.) 

 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται μϋςα ςε τριϊντα ( 30 ) ημϋρεσ από την υπογραφό του 
ςυμφωνητικού να καταθϋςει ςτον ΚτΕ τεύχοσ ςτο οπούο θα περιλαμβϊνεται το χϋδιο Αςφϊλειασ και 
Τγεύασ (.Α.Τ.) και ο Υϊκελοσ Αςφϊλειασ και Τγεύασ (Υ.Α.Τ.) για το ςύνολο του Ϊργου που 
αναλαμβϊνει, ςύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. το τεύχοσ αυτό θα περιλαμβϊνονται και βεβαιώςεισ 
αναθϋςεωσ καθηκόντων ςε ςυντονιςτό μελϋτησ και εκτϋλεςησ, όταν απαιτεύται, και ανϊθεςη 
Σεχνικού Αςφαλεύασ (θεωρημϋνη από Επιθεώρηςη Εργαςύασ) με την αποδοχό του. 

Επύςησ ςτην ύδια προθεςμύα των τριϊντα ( 30 ) ημερών θα πρϋπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα 
ςτο ϊρθρο 13 τησ ΕΤ για την Επαλόθευςη των ςτοιχεύων τησ Οριςτικόσ μελϋτησ για το ςύνολο του 
ϋργου (ϋργα ΠΜ, ΗΛΜ). Δε θα ξεκινούν εργαςύεσ καταςκευόσ αν δεν ϋχει προηγηθεύ η επαλόθευςη των 
ςτοιχεύων τησ Οριςτικόσ μελϋτησ από τον ανϊδοχο και η ϋγκριςό τησ από την Τπηρεςύα.  

Αποκλειςτικϋσ  τμηματικϋσ προθεςμύεσ (Ε.Σ.Π.) 

1η  Αποκλειςτικό τμηματικό προθεςμύα (1η  Α.Σ.Π.) 

 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται μϋςα ςε 2 μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ να ϋχει 
ολοκληρώςει τα ϋργα Αντιςτόριξησ  

2η  Αποκλειςτικό τμηματικό προθεςμύα (2η  Α.Σ.Π.) 

 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται μϋςα ςε 4 μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ να ϋχει 
ολοκληρώςει τα ϋργα Πολιτικού Μηχανικού. την ύδια προθεςμύα θα πρϋπει να ϋχει κϊνει όλεσ τισ 
απαραύτητεσ ενϋργειεσ (ςύνταξη φακϋλου) για τη ςύνδεςη τησ Εγκατϊςταςησ με το δύκτυο τησ ΔΕΗ. 

 



 

 5.2 Παρϊταςη τησ προθεςμύασ, εγκρύνεται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 8 του ϊρθρου 
147 του Ν.4412/2016. Η ϋγκριςη των παρατϊςεων γύνεται από την Προώςταμϋνη αρχό ύςτερα από 
αύτηςη του αναδόχου και αναλυτικότερα ςύμφωνα με το ϊρθρο 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016. 

5.3 Η ποινικό ρότρα που επιβϊλλεται ςτον ανϊδοχο για κϊθε μϋρα υπαιτύασ από μϋρουσ του 
υπϋρβαςησ τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ ό μιασ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, ορύζεται ςτο ϊρθρο 
148 παραγρ.2 του Ν. 4412/2016, ςε δϋκα πϋντε τοισ εκατό (15 % ) τησ μϋςησ ημερηςύασ αξύασ του 
ϋργου και επιβϊλλεται για αριθμό ημερών ύςο με το εύκοςι τοισ εκατό (20 %) τησ προβλεπομϋνησ από 
την ςύμβαςη αρχικόσ ςυνολικόσ προθεςμύασ. Για τισ επόμενεσ ημϋρεσ μϋχρι ακόμα δεκα πϋντε τοισ 
εκατό (15%) τησ αρχικόσ ςυνολικόσ προθεςμύασ , η ποινικό ρότρα για κϊθε μϋρα ορύζεται ςε εύκοςι 
τοισ εκατό (20%) τησ μϋςησ ημερηςύασ αξύασ του ϋργου. 

5.4 Εφόςον ο ανϊδοχοσ παραλεύπει την υποχρϋωςό του για καθημερινό τόρηςη ημερολογύου, 
επιβϊλλεται ειδικό ποινικό ρότρα ποςού διακοςύων (200) ΕΤΡΨ, για κϊθε ημϋρα παρϊλειψησ. 
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 146 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ  6ο - Διϊγραμμα προγραμματιςμού των ϋργων 

6.1 Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει ςε χρονικό διϊςτημα δϋκα πϋντε (15) ημερών από την υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ  να υποβϊλλει ς’ αυτόν το χρονοδιϊγραμμα των ςυγκεκριμϋνων εργαςιών.  

6.2  Η ϋγκριςη του χρονοδιαγρϊμματοσ θα γύνεται από τη Διευθύνουςα Τπηρεςύα εντόσ προθεςμύασ 
δϋκα πϋντε (15) ημερών από τησ υποβολόσ του. 

6.3 ύμφωνα με το ϊρθρο 145 του Ν.4412/2016 η ςυμβατικό προθεςμύα αρχύζει με την υπογραφό 
τησ εργολαβικόσ ςύμβαςησ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο - Σιμϋσ μονϊδοσ νϋων εργαςιών 

 Για τον κανονιςμό τιμών μονϊδασ νϋων εργαςιών για την παρούςα εργολαβύα ιςχύει το ϊρθρο 
156 του Ν. 4412/2016. 

7.1 Σα ενιαύα τιμολόγια τα οπούα εγκρύθηκαν με τον  Κανονιςμό Περιγραφικών Σιμολογύων Εργαςιών 
για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων – Απόφαςη Αριθ. ΔΝγ/οικ 35577/ΥΝ 466/ ΥΕΚ Σεύχοσ Β/ 1746 /19-
5-2017) 

7.2 Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να δώςει ειδικό εντολό ςτον Ανϊδοχο να εκτελϋςει απολογιςτικϋσ 
εργαςύεσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 154 του Ν. 4412/2016, τισ οπούεσ ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 
εκτελϋςει.  

Ο χρόνοσ ςυντόρηςησ των απολογιςτικών εργαςιών του ϋργου θα εύναι ο ύδιοσ με τον χρόνο 
ςυντόρηςησ των λοιπών εργαςιών του ϋργου. 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο - Προκαταβολϋσ 

Δεν προβλϋπεται  χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Πρόγραμμα ποιότητασ ϋργου 

Δεν προβλϋπεται ανϊπτυξη  και εφαρμογό Προγρϊμματοσ Ποιότητασ Ϊργου (ΠΠΕ). Θα γύνουν οι 
δοκιμϋσ που προβλϋπονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη για όλεσ τισ εργαςύεσ. 

 



 

9.1 Αρχεύα ελϋγχου - Μηχανογραφημϋνη διαχεύριςη αρχεύων επιθεώρηςησ, δοκιμών και 
ελϋγχων 

Ο αριθμόσ των ελϋγχων που θα γύνουν θα εύναι υποχρεωτικϊ τουλϊχιςτον ύςοσ ςε εύδοσ και αριθμό με 
τουσ προβλεπόμενουσ από την Σ.Π., καθώσ και τουσ κανονιςμούσ κ.λ.π. ςτουσ οπούουσ αυτό 
παραπϋμπει. 

Όλα τα αποτελϋςματα των ελϋγχων θα καταγρϊφονται ςε Πρακτικό που θα ςυντϊςςεται και θα 
αποτελούν ιδιαύτερο Αρχεύο Ελϋγχων. Σα αποτελϋςματα των ελϋγχων αυτών, ςυνιςτούν 
δικαιολογητικϊ των ενδιϊμεςων και τελικών πληρωμών. 

Σο κόςτοσ όλων των παραπϊνω θεωρεύται ότι περιλαμβϊνεται ανηγμϋνα ςτην τιμό προςφορϊσ του 
Αναδόχου για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

Οι ϋλεγχοι και οι δοκιμαςύεσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ  

 

ΑΡΘΡΟ  10ο  Εργαςτηριακόσ ϋλεγχοσ εργαςιών 

10.1 Μϋςα ςτισ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου, εφόςον ζητηθεύ από την Τπηρεςύα, εύναι και 
η ςυγκρότηςη και εγκατϊςταςη επι τόπου των ϋργων, πριν απο την ϋναρξη των ςχετικών εργαςιών, 
εργαςτηρύου δοκιμαςύασ υλικών και ελϋγχου ϋργου, το οπούον θα ιδρυθεύ και θα λειτουργεύ με δαπϊνη 
του Αναδόχου. 

Σο ανωτϋρω εργαςτόριο πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνο με όλον τον αναγκαύο εξοπλιςμό, καθώσ και με 
τα απαραύτητα εφόδια ώςτε να ανταποκρύνεται πλόρωσ, και μϊλιςτα ςτην περύοδο αιχμόσ των 
εργαςιών, ςτισ Σεχνικϋσ απαιτόςεισ που απορρϋουν απο τισ ςχετικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ καθώσ 
και απο τουσ λοιπούσ ςυμβατικούσ όρουσ. 

Σο παραπϊνω εργαςτόριο δεν εύναι απαραύτητο ϊν οι απαιτόςεισ του ϋργου ςε εργαςτηριακούσ 
ελϋγχουσ και δοκιμαςύεσ καλύπτονται από το Π.Ε.Δ.Ε. ό το Κ.Ε.Δ.Ε. ό ϊλλο πιςτοποιημϋνο ιδιωτικό 
εργαςτόριο. Οι ϋλεγχοι θα γύνονται με μϋριμνα και δαπϊνεσ του Αναδόχου. 

 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκτελεύ εργαςτηριακούσ ό εργοταξιακούσ ελϋγχουσ των εργαςιών 
και των υλικών του ϋργου, ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ του Τπουργεύου Δημοςύων Εργων, όπου 
δεν αναφϋρεται διαφορετικϊ παραπϊνω.  

Ειδικότερα εύναι υποχρεωμϋνοσ να ςτεύλει με δικό του ευθύνη και δαπϊνη δεύγματα ςωλόνων, ειδικών 
τεμαχύων  και ςυςκευών που θα επιλϋξει η επιβλϋπουςα Τπηρεςύα, ςε διαπιςτευμϋνα  εργαςτόρια, για 
ϋλεγχο ςυμμόρφωςησ με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

Η επύτευξη του απαιτουμϋνου βαθμού ςυμπύκνωςησ επιχώςεωσ θα εξακριβώνεται με εργαςτηριακϋσ 
εξετϊςεισ (π.χ. Σ-147 κατϊ A.A.S.H.O.) όπωσ καθορύζονται ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ οδοποιύασ και 
ςε ςυχνότητα κατ ελϊχιςτο, μια  εργαςτηριακό εξϋταςη ανϊ 200 m2 κατόψεωσ ςτρώςεωσ πϊχουσ 
10εκ. με 3Α (Π.Σ.Π. 0150).  

Σα δεύγματα θα παύρνονται ςτο ύψοσ μιασ ςυγκεκριμϋνησ ςτρώςεωσ, η οπούα θα καθορύζεται από την 
επύβλεψη. H χαμηλότερη ςτρώςη λόψεωσ δοκιμύων ςυμπυκνώςεωσ επιχώςεωσ θα βρύςκεται ςε 
βϊθοσ 0,50μ ϊνωθεν τησ ϊντυγασ των αγωγών. 

 

Η επύβλεψη πϊντωσ ϋχει το δικαύωμα και μετϊ το πϋρασ των εργαςιών να προςδιορύζει θϋςη και 
βϊθοσ λόψεωσ νϋων δοκιμύων επιχώςεωσ. 

Για τα δοκύμια ςυμπυκνώςεωσ βϊςεωσ οδοςτρώματοσ ςτρώςεων από 3Α πϊχουσ 10εκ. (Π.Σ.Π. 0155) 
ιςχύει ωσ ςυχνότητα λόψησ δοκιμύων ςυμπύκνωςησ, μια  εργαςτηριακό εξϋταςη ανϊ 200 m2 
κατόψεωσ ςτρώςεωσ πϊχουσ 10εκ. με το εν λόγω υλικό.  

Οι εργαςτηριακού ϋλεγχοι των ςκυροδεμϊτων του ϋργου θα γύνονται ςύμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτον ιςχύοντα Κανονιςμό Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ για το εργοταξιακό ςκυρόδεμα μικρών ϋργων.  

Επύςησ ελϋγχεται εργαςτηριακϊ, ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ Π.Σ.Π. και η κοκκομετρικό διαβϊθμιςη, 
το ιςοδύναμο ϊμμου, η φθορϊ κατϊ Los Angeles, η υγεύα, η παιπϊλη, το όριο υδαρότητασ και 



 

πλαςτικότητασ, ο δεύκτησ πλαςτικότητασ και η ςχϋςη υγραςύασ-πυκνότητασ του θραυςτού υλικού 3Α 
(Π.Σ.Π.0150 και 0155), με ςυγχνότητα, μύα πλόρησ ςειρϊ δοκιμών ανϊ 500 m3 ςυμπυκνωμϋνου 
επιχώματοσ. 

Οπωςδόποτε θα τηρούνται από τον ανϊδοχο λεπτομερό ςτοιχεύα για τον τρόπο εκτελϋςεωσ των 
εργαςιών ςτο  ημερολόγιο του ϋργου, τα οπούα για να ϋχουν ιςχύ, πρϋπει να προςυπογρϊφονται από 
την επύβλεψη χωρύσ η προςυπογραφό αυτό να ςημαύνει παραλαβό των εργαςιών. 

 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται με δικϋσ του δαπϊνεσ και με επύςπευςη του να εκτελϋςει όλουσ τουσ 
παραπϊνω ελϋγχουσ μόνοσ του και χωρύσ καμύα ενόχληςη από τον Επιβλϋποντα, υποχρεούται δε να 
ειδοποιεύ εγκαύρωσ τον επιβλϋποντα ώςτε να εύναι παρών κατϊ την διϊρκεια του ελϋγχου. ε 
περύπτωςη αςτοχύασ κϊποιασ εργαςτηριακόσ δοκιμόσ εργαςύασ του ϋργου ό υλικού που 
χρηςιμοποιεύται ςαυτό, οι ϋλεγχοι που αναφϋρονται παραπϊνω θα επαναλαμβϊνονται ςε διπλϊςιο 
αριθμό με δαπϊνεσ του Αναδόχου και μετϊ τα νϋα αποτελϋςματα θα αποφαςύζεται απόρριψη του 
υλικού ό τησ εργαςύασ, ό απομεύωςη τησ αποζημιώςεωσ του Αναδόχου λόγω πλημμελεύασ. 

Για τον υπολογιςμό τησ εκτϊςεωσ απορρύψεωσ ό απομειώςεωσ, αν δεν υπϊρχουν ϊλλεσ ενδεύξεισ από 
την Επύβλεψη και ταυτόχρονα δεν καθορύζεται από τουσ ιςχύοντεσ νόμουσ ό κανονιςμούσ, 
λαμβϊνεται υπόψη ότι η αςτοχύα επεκτεύνεται ςε μϋγεθοσ που αντιςτοιχεύ ςτουσ παραπϊνω 
αναφερθϋντεσ αριθμούσ δοκιμών, όπου η θϋςη τησ δοκιμόσ που αςτόχηςε λαμβϊνεται ωσ το κϋντρο 
τησ εκτϊςεωσ  τησ αςτοχύασ ϋςτω και αν τα ϋργα δεν εύναι ςυνεχόμενα. 

Για όςα υλικϊ ό εργαςύεσ δεν αναφϋρονται ςτην παρούςα ΕΤ ό ςτα ϊλλα τεύχη, οι ςχετικϋσ 
δοκιμαςύεσ, αυτϋσ γύνονται ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ επύςημεσ προδιαγραφϋσ και κανονιςμούσ μετϊ 
από αντύςτοιχεσ εντολϋσ τησ επιβλϋψεωσ. 

 

10.2 Σα αποτελϋςματα των υπόψη δοκιμών θα υποβϊλλονται ςτη Διευθύνουςα το ϋργο Τπηρεςύα 
εντόσ δυο (2) ημερών απο του πϋρατοσ του εργαςτηριακού ελϋγχου, οςϊκισ απαιτεύται χρονικό 
διϊςτημα για τον ϋλεγχο, αλλοιώσ  απο τησ λόξεωσ των δοκιμών, ϊλλωσ δεν θα λαμβϊνονται υπόψη. 
Οι γενόμενεσ δοκιμϋσ με ακριβό ςτοιχεύα των θϋςεων αυτών, θα καταγρϊφονται ςε ιδιαύτερο πύνακα 
που θα ςυνοδεύει τισ πιςτοποιόςεισ και τισ τμηματικϋσ τυχόν προςωρινϋσ επιμετρόςεισ και θα 
αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ αυτών. 

 

10.3 Ανεξϊρτητα από τισ ανωτϋρω δοκιμϋσ που θα εκτελεύ ο Ανϊδοχοσ, η Διευθύνουςα το ϋργο 
Τπηρεςύα μπορεύ να προβαύνει και με τα δικϊ τησ όργανα ό τρύτων ςτην λόψη δειγμϊτων και 
εργαςτηριακό εξϋταςη αυτών ςε εργαςτόριο του ΤΠ.Δ.Ε. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ ο ανϊδοχοσ 
υποχρεούται να διαθϋτει χωρύσ αποζημύωςη τυχόν απαιτηθηςόμενο εργατικό ό βοηθητικό 
προςωπικό εφ' όςον ζητηθεύ η ςυνδρομό του. Σα ϋξοδα ελϋγχου θα βαρύνουν αποκλειςτικϊ τον 
ανϊδοχο. 

 

10.4  Oι δοκιμϋσ και οι ϋλεγχοι καταλληλότητασ του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλιςμού που 
περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ , διακρύνονται ςε τρύα ςτϊδια: 

 Δοκιμϋσ ςτο εργοςτϊςιο του καταςκευαςτό ό ςε ϊλλο κατϊλληλο εργαςτόριο τησ ϋγκριςησ 
του Εργοδότη. Οι δοκιμϋσ αυτϋσ θα γύνονται πριν από την ϊφιξη των μονϊδων επύ τόπου των 
ϋργων. 

 Δοκιμϋσ επύ τόπου των ϋργων που θα εκτελούνται ςε όλεσ τισ εγκαταςτημϋνεσ μονϊδεσ και 
που θα αποτελούν τισ δοκιμϋσ τησ βεβαύωςησ περαύωςησ - προςωρινόσ παραλαβόσ. 

 Δοκιμϋσ οριςτικόσ παραλαβόσ που θα εκτελούνται ς' όλη την εγκατϊςταςη μετϊ την πϊροδο 
του οριζόμενου χρόνου εγγύηςησ, εφ' όςον η μϋχρι τότε λειτουργύα τησ εγκατϊςταςησ 
κρύνεται ικανοποιητικό. 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ  11ο - Φαρϊξεισ - επύ τόπου παραλαβό εργαςιών 

11.1. Σησ εκςκαφόσ, θα προηγεύται χϊραξη. 

11.2. Οι παραλαβϋσ για την καταςκευό των ϋργων ΠΜ θα γύνεται ςτο  φυςικό ϋδαφοσ και ςτη ςτϊθμη 
εκςκαφόσ, ςε όλεσ τισ διατομϋσ που ϋχουν καθοριςτεύ ςτη μελϋτη εφαρμογόσ.  Οι παραλαβϋσ θα 
γύνονται από εξουςιοδοτημϋνο εκπρόςωπο του αναδόχου, (ϊρθρο 11 τησ Ε..Τ.) και εκπρόςωπο τησ 
Τπηρεςύασ. 

11.3. ε κϊθε φϊςη, προ τησ ςκυροδϋτηςησ, θα παραλαμβϊνεται η εκςκαφό όπωσ και ο οπλιςμόσ,. 
Επύςησ προ κϊθε ςκυροδϋτηςησ, θα πρϋπει απαραύτητα να ειδοποιεύται η επύβλεψη. 

11.4.Ουδεμύα εργαςύα θα εκτελεύται αν δεν ϋχει παραληφθεύ η εκϊςτοτε προηγούμενη φϊςη 
από την Επύβλεψη. την αντύθετη περύπτωςη οι αντύςτοιχεσ εργαςύεσ δε θα πιςτοποιούνται. 

11.5. Επύ τόπου των ϋργων θα πρϋπει να υπϊρχουν πϊντα διαθϋςιμα τοπογραφικϊ όργανα 
(ταχύμετρο, χωροβϊτησ) και φωτογραφικό μηχανό για τη λόψη ςτοιχεύων και φωτογραφιών ςε κϊθε 
φϊςη τησ καταςκευόσ. 

11.6. ε περύπτωςη μη τόρηςησ των όρων του παρόντοσ ϊρθρου και επιφυλαςςομϋνων των 
διατϊξεων περύ ακαταλληλότητασ των εργαςιών, ουδεμύα εργαςύα θα πιςτοποιεύται ούτε θα 
αποζημιώνεται, προ τησ προςκομύςεωσ επαρκών ςτοιχεύων ςε κϊθε ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη, με 
ευθύνη και ϋξοδα του αναδόχου, τησ ακριβούσ τόρηςησ των ςχεδύων τησ μελϋτησ εφαρμογόσ και των 
όρων τησ ςύμβαςησ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Τποχρϋωςη του αναδόχου να επαληθεύςει ςτοιχεύα τησ οριςτικόσ μελϋτησ 
του ϋργου που χορηγούνται από την Τπηρεςύα 

12.1. Με την υπογραφό ςυμφωνητικού του ϋργου, θα παραδοθούν ςτον ανϊδοχο από τη 
Διευθύνουςα Τπηρεςύα όλα τα διαθϋςιμα ςχϋδια και ςτοιχεύα τησ οριςτικόσ μελϋτησ του ϋργου. 

12.2. Επύςησ από την Διευθύνουςα Τπηρεςύα θα παραδοθούν ςτον Ανϊδοχο και οι υπϊρχουςεσ 
τοπογραφικϋσ ό τριγωνομετρικϋσ αφετηρύεσ, με τισ διαθϋςιμεσ απόλυτεσ τιμϋσ ςυντεταγμϋνων και 
υψομϋτρων τουσ, ςτα οπούα βαςύςθηκε η ςύνταξη τησ ανωτϋρω αναφερομϋνησ Οριςτικόσ Μελϋτησ 
του ϋργου, και από τα οπούα θα εξαρτώνται όλα τα χωματουργικϊ ό τεχνικϊ ϋργα που θα 
εκτελεςθούν από τον Ανϊδοχο. 

12.3. την τιμό του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνεται η ςύνταξη πλόρουσ μελϋτησ εφαρμογόσ 
ανϊλογα με το ςύςτημα βιολογικόσ επεξεργαςύασ. υγκεκριμϋνα θα υποβληθούν όλα τα ςτοιχεύα για 
τα υλικϊ που θα τοποθετηθούν για όλεσ τισ προβλεπόμενεσ εργαςύεσ 

12.4. ε κϊθε περύπτωςη η επαλόθευςη των ςτοιχεύων  πρϋπει να περιλαμβϊνει απαραύτητα: 

α) Σεχνικό ϋκθεςη ςχετικό με την μελϋτη και καταςκευό του ϋργου, ςτην οπούα θα περιλαμβϊνεται 
και η περιγραφό κατϊ τρόπο περιληπτικό, των κϊθε εύδουσ προσ καταςκευό ϋργων, με τη ςειρϊ 
καταςκευόσ τουσ. 

 (1) Σην ϋκθεςη αυτό θα ςυνοδεύει και αναλυτικόσ πύνακασ με όλα τα προτεινόμενα να 
χρηςιμοποιηθούν υλικϊ. Ο πύνακασ αυτόσ θα περιλαμβϊνει τα εξόσ τουλϊχιςτον ςτοιχεύα: 

- Σύποσ (εργοςτϊςιο παραγωγόσ, ειδικότεροσ τύποσ υλικού) 

- Τλικϊ καταςκευόσ. 

- Προτεινόμενα εργαςτόρια για δοκιμαςύεσ  

Ο πύνακασ αυτόσ θα ςυνοδεύεται και θα αναφϋρεται ςε προδιαγραφϋσ, prospectus, πιςτοποιητικϊ 
ελϋγχου, πιςτοποιητικϊ προγενεςτϋρασ επιτυχούσ εφαρμογόσ των υλικών αυτών, υπογεγραμμϋνα 
και κατϊλληλα αριθμημϋνα, από το οπούα να προκύπτει ότι τα υλικϊ που προςφϋρει ο ανϊδοχοσ, 
ανταποκρύνονται πλόρωσ προσ τισ απαιτόςεισ τησ μελϋτησ. 



 

 (2) Επύςησ την παραπϊνω ϋκθεςη θα ςυνοδεύουν και οι ςυνθϋςεισ για τα διϊφορα υλικϊ που 
θα χρηςιμοποιηθούν ςτο ϋργο και για τα οπούα προβλϋπεται από την οριςτικό μελϋτη, η υποβολό τησ 
ςύνθεςόσ τουσ. 

 Εφόςον η Τπηρεςύα κρύνει ότι τα παραπϊνω ςτοιχεύα, αποδεικνύουν την καταλληλότητα των 
προτεινομϋνων υλικών για τον ςκοπό που προορύζονται μπορεύ να ςυγκατατεθεύ ςτην προμόθεια 
αυτών. Η παραπϊνω ςυγκατϊθεςη ςε καμύα περύπτωςη δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από τισ 
υποχρεώςεισ του που απορρϋουν από την οριςτικό μελϋτη του ϋργου. Εξ ϊλλου η Τπηρεςύα ϋχει το 
δικαύωμα αιτιολογημϋνα να απορρύψει (μερικϊ ό ολικϊ) τισ προτϊςεισ του αναδόχου, εφόςον κρύνει 
ότι αυτϋσ δεν εύναι πλόρεισ η ςαφεύσ. την περύπτωςη αυτό ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 
ςυμπληρώςει και να βελτιώςει τισ αρχικϋσ του προτϊςεισ και να υποβϊλλει τελικό ειςόγηςη, εντόσ 
δϋκα ημερών από την κοινοπούηςη τησ απορριπτικόσ απόφαςησ. ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν 
υποβϊλλει εντόσ του παραπϊνω χρονικού ορύου την τελικό του ειςόγηςη ό εϊν αυτό απορριφθεύ εκ 
νϋου από την Τπηρεςύα, εύναι υποχρεωμϋνοσ να προβεύ ςτην προμόθεια των υλικών τησ εκλογόσ τησ 
Τπηρεςύασ, χωρύσ καμύα πρόςθετη αποζημύωςη. 

β) Πλόρη ςχϋδια εφαρμογόσ για τα ϋργα ΠΜ και τα ΗΛΜ ϋργα ςε κατϊλληλη κλύμακα 

γ) Επύςησ ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προςκομύςει δεύγματα με ευθύνη και δαπϊνη του, για 
όςα υλικϊ προβλϋπεται από τα ςυμβατικϊ τεύχη ό ζητηθεύ από την Τπηρεςύα, και να προτεύνει 
τρόπουσ ελϋγχου των διαφόρων υλικών για την εξακρύβωςη τησ ποιότητϊσ τουσ. 

δ) Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να γνωρύςει ςτην Τπηρεςύα το χώρο διϊθεςησ - απόθεςησ των 
πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφόσ ςύμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ όπωσ 
πχ ςε ανενεργϊ λατομεύα, ΦΤΣΑ κλπ. Ο ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη εφαρμογόσ  τησ ΚΤΑ 
36259/1757/Ε103 (ΥΕΚ 1312/Β’/24-8-2010 για «Μϋτρα, όρουσ και πρόγραμμα για την εναλλακτικό 
διαχεύριςη των αποβλότων από εκςκαφϋσ, καταςκευϋσ και κατεδαφύςεισ (ΑΕΚΚ).  

12.6. Σα  παραπϊνω ςτοιχεύα με κατϊλληλη αρύθμηςη και ταξινόμηςη θα υποβληθούν ςτην 
Διευθύνουςα Τπηρεςύα προσ ϋγκριςη. Η Διευθύνουςα Τπηρεςύα θα πρϋπει εντόσ πϋντε εργαςύμων 
ημερών να εγκρύνει τα υποβληθϋντα ςτοιχεύα, ό να απαιτόςει την αλλαγό ό ςυμπλόρωςη 
των ςτοιχεύων αυτών, τϊςςοντασ ςυγκεκριμϋνη εύλογη προθεςμύα για το λόγο αυτό. ε περύπτωςη 
επανυποβολόσ των ζητουμϋνων ςτοιχεύων, η Τπηρεςύα υποχρεούται να απαντόςει εντόσ πϋντε 
εργαςύμων ημερών από τησ υποβολόσ τουσ. Αν η Τπηρεςύα δεν απαντόςει εντόσ τησ ταςςομϋνησ γι' 
αυτόν προθεςμύασ, τα υποβληθϋντα ςτοιχεύα θεωρούνται εγκεκριμϋνα ωσ υπεβλόθηςαν από τον 
ανϊδοχο. 

12.7. Οι δαπϊνεσ για την ςύνταξη των παραπϊνω, όπωσ και οι δαπϊνεσ για κϊθε μελλοντικό 
ςυμπλόρωςη ό τροποπούηςη  αυτών , ακόμη και ςε περύπτωςη αύξηςησ του οικονομικού 
αντικειμϋνου τησ εργολαβύασ, περιλαμβϊνονται ςτισ ςυμβατικϋσ τιμϋσ τησ μελϋτησ του 
ϋργου, και επομϋνωσ ςε καμύα περύπτωςη δεν δικαιούται ο ανϊδοχοσ να απαιτόςει αμοιβό 
για τον λόγο αυτό, ϋςτω κι αν για την ολοκλόρωςη των ςτοιχεύων, απαιτηθεύ η υποβολό και 
πρόςθετων ςτοιχεύων μη περιγραφομϋνων ςτο παρόν ϊρθρο. 

12.8. Αν από την επαλόθευςη των ςτοιχεύων προκύψουν διαφοροποιόςεισ τησ καταςκευόσ, ςε 
οποιοδόποτε καταςκευαςτικό θϋμα,  τελούν υπό την ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 

12.9. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, προ τησ ενϊρξεωσ των εργαςιών, να προςκομύςει prospectus 
με τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ και δεύγματα (για όςα υλικϊ απαιτηθεύ από την Τπηρεςύα) με ευθύνη και 
δαπϊνη του, για τα υλικϊ που προτεύνει να χρηςιμοποιηθούν ςτην καταςκευό του ϋργου. Σα δεύγματα 
αυτϊ θα πρϋπει να πληρούν τισ προδιαγραφϋσ τησ οριςτικόσ μελϋτησ. Ειδικότερα πρϋπει να 
προςκομιςθούν δεύγματα για όλεσ τισ ςυςκευϋσ, καλύμματα φρεατύων κϊθε εύδουσ, όπωσ επύςησ και 
για κϊθε υλικό που θα ζητηθεύ από την Τπηρεςύα και να προτεύνει τρόπουσ ελϋγχου των διαφόρων 
υλικών για την εξακρύβωςη τησ ποιότητϊσ τουσ. Ουδεμύα εργαςύα θα εκτελεύται προ τησ εγγρϊφου 
εγκρύςεωσ από την Τπηρεςύα των προςκομιςθϋντων δειγμϊτων. 

12.10 Όλα τα προαναφερόμενα υλικϊ θα πρϋπει να προϋρχονται (παρϊγονται) επύ ποινό 
αποκλειςμού από εταιρύεσ που να διαθϋτουν πιςτοπούηςη κατϊ ISO 9001 ό ιςοδύναμο ό εςωτερικό 
πρότυπο παραγωγόσ και κατ’ ελϊχιςτον ο ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ και οι αντλύεσ να φϋρουν το 
ςόμα CE 



 

Για τον λόγο αυτό ςτο φϊκελο τεχνικών ςτοιχεύων που θα υποβϊλλει ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να 
υπϊρχουν όλεσ οι ςχετικϋσ βεβαιώςεισ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο - Πρωτόκολλα αφανών εργαςιών - Επιμετρόςεισ-Πληρωμϋσ 

 Σα πρωτόκολλα αφανών εργαςιών πρϋπει να ςυντϊςςονται αμϋςωσ μετϊ την εκτϋλεςη των 
εργαςιών. τισ επιμετρόςεισ και ςτα πρωτόκολλα αφανών εργαςιών επύ πλϋον των ποςοτικών 
ενδεύξεων των περιλαμβανομϋνων εργαςιών, θα αναγρϊφονται παρατηρόςεισ ςχετικϋσ με την κατϊ 
δόκιμο τρόπο και ςυμφώνωσ προσ τουσ ςυμβατικούσ όρουσ εκτϋλεςη των εργαςιών, προκειμϋνου δε 
περύ των υλικών θα αναγρϊφονται παρατηρόςεισ ςχετικϋσ με τα φυςικϊ εργαςτηριακϊ 
χαρακτηριςτικϊ και το δόκιμο των εν γϋνει ιδιοτότων τουσ, που τα καθιςτϊ ικανϊ για ενςωμϊτωςη. 
Οι επιμετρόςεισ γενικϊ θα ςυντϊςςονται βϊςει του ϊρθρου 151 του Ν. 4412/2016.  

Σα πρωτόκολλα αφανών εργαςιών πρϋπει να ςυντϊςςονται αμϋςωσ μετϊ την εκτϋλεςη των 
εργαςιών. τισ επιμετρόςεισ και ςτα πρωτόκολλα αφανών εργαςιών επι πλϋον των ποςοτικών 
ενδεύξεων των περιλαμβανομϋνων εργαςιών, θα αναγρϊφονται παρατηρόςεισ ςχετικϋσ με την κατϊ 
δόκιμο τρόπο και ςυμφώνωσ προσ τουσ ςυμβατικούσ όρουσ εκτϋλεςη των εργαςιών, προκειμϋνου δε 
περύ των υλικών θα αναγρϊφονται παρατηρόςεισ ςχετικϋσ με τα φυςικϊ εργαςτηριακϊ 
χαρακτηριςτικϊ και το δόκιμο των εν γϋνει ιδιοτότων τουσ, που τα καθιςτϊ ικανϊ για ενςωμϊτωςη. 
τα ΠΠΑΕ θα ςυμπεριλαμβϊνονται οι εργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ και οι ϊλλεσ δοκιμαςύεσ που 
προβλϋπονται από τα ςυμβατικϊ τεύχη. 
 
Σα πρωτόκολλα παραλαβόσ αφανών εργαςιών θα ςυνοδεύονται με Πλόρη χϋδια ϋργου, όπωσ 
εκτελϋςτηκε ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό, ςε κατϊλληλη κλύμακα 
 

Οι πιςτοποιόςεισ για τισ εργαςύεσ που θα εκτελεςθούν θα ςυντϊςςονται με μϋριμνα και ευθύνη του 
Αναδόχου, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 152  του Ν. 4412/2016και θα υποβϊλλονται ςτην 
Τπηρεςύα ςε χρονικϊ διαςτόματα όχι μικρότερα από ϋνα μόνα. Σο ποςοςτό για ϋξοδα & όφελοσ του 
αναδόχου καθορύζεται ςε 18 % και διευκρινύζεται ότι οι τιμϋσ του τιμολογύου δεν περιϋχουν το 
παραπϊνω ποςοςτό. 

το λογαριαςμό θα επιςυνϊπτονται επύςησ όλα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ κατϊ τισ διατϊξεισ  του 
ϊρθρου 152 του Ν. 4412/2016, οι βεβαιώςεισ προόδου, τα δικαιολογητικϊ / πιςτοποιητικϊ που 
αφορούν τουσ ποιοτικούσ ελϋγχουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 9 τησ παρούςησ, καθώσ και τα 
δικαιολογητικϊ των κρατόςεων (ΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ, Προκαταβολό φόρου κλπ), φορολογικόσ και 
αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ κλπ., που απαιτούνται κατϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ Ε..Τ. και 
ςύμφωνα με την κεύμενη Νομοθεςύα. Αν ςυντρϋχουν περιπτώςεισ επιβολόσ ποινικόσ ρότρασ, 
προςτύμων κλπ ,κατϊ τουσ όρουσ του ϊρθρου 5 τησ Ε..Τ. και των λοιπών όρων δημοπρϊτηςησ ,αυτϋσ 
θα απομειώνουν το πιςτοποιούμενο ποςό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο - Διεύθυνςη ϋργου από τον Ανϊδοχο-Τγιεινό και αςφϊλεια των εργαζομϋνων 

14.1. ύμφωνα με το ϊρθρο 139 του Ν. 4412/2016, ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να εγκαταςτόςει επύ τόπου 
του ϋργου εκπρόςωπο του, ο οπούοσ θα πρϋπει να εύναι αποδεδειγμϋνησ πεύρασ ςτην καταςκευό και 
διούκηςη τϋτοιασ φύςεωσ ϋργων, όπωσ αυτό τησ παρούςησ εργολαβύασ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται 
επύςησ να εγκαταςτόςει ςτον τόπο εκτελϋςεωσ του ϋργου, Γραφεύο ςτελεχωμϋνο με ειδικευμϋνο και 
ϋμπειρο τεχνικό προςωπικό (Π.Ε., Σ.Ε., Εργοδηγό), που χρειϊζεται για τη διεύθυνςη και 
παρακολούθηςη του ϋργου, το οπούο ςε οποιαδόποτε χρονικό ςτιγμό ζητηθεύ θα εύναι ςτη διϊθεςη 
τησ Τπηρεςύασ. 

14.2. Ο επύ τόπου του ϋργου εκπρόςωποσ του Αναδόχου, όπωσ επύςησ και οι τεχνικού υπϊλληλοι που 
θα ςυμμετϋχουν ςτη Διεύθυνςη και την παρακολούθηςη του ϋργου, θα πρϋπει να οριςτούν εγγρϊφωσ 
και να γνωςτοποιηθούν ςτην Τπηρεςύα. Επύςησ θα πρϋπει να εύναι εξουςιοδοτημϋνοι από τον 



 

Ανϊδοχο για την υπογραφό των επύ τόπου παραλαμβανομϋνων αφανών εργαςιών, επιμετρητικών 
ςτοιχεύων, πρωτοκόλλων δοκιμαςύασ κ.λ.π. 

14.3 Τγιεινό και αςφϊλεια των εργαζομϋνων 

14.4.1 O Ανϊδοχοσ  υποχρεούται  να εκτελεύ τα ϋργα με αςφαλό τρόπο και ςύμφωνα με τουσ Νόμουσ,  
Διατϊγματα, Αςτυνομικϋσ και λοιπϋσ διατϊξεισ και οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ, που αφορούν την υγιεινό 
και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων. Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, αναφϋρονται μερικϋσ ςχετικϋσ 
διατϊξεισ: 

- Σο  Π.Δ.  22 - 12 - 33 (ΥΕΚ  406 Α/ 33 )  και η τροποπούηςό του με το Π.Δ. 17/78  “Περύ  αςφαλεύασ 
εργατών και υπαλλόλων εργαζομϋνων επύ φορητών κλιμϊκων “ 

-Σο  Π.Δ. 447/75  (ΥΕΚ 142 Α/75 ) ¨Περύ αςφαλεύασ των εν ταισ  οικοδομικαύσ εργαςύαισ  
αςχολουμϋνων  μιςθωτών¨ 

- Ο  Ν. 495/76 (ΥΕΚ 337Α/ 76)  “Περύ  όπλων  και  εκρηκτικών  υλών”  

- Σο Π.Δ. 413/77 (ΥΕΚ 128Α/77)“Περύ αγορϊσ, μεταφορϊσ και  κατανϊλωςησ εκρηκτικών υλών”  

- HY.A. BM5/30428 (ΥΕΚ 589 Β/30-6-1980 )  “όμανςη εκτελουμϋνων ϋργων ςε οδούσ εκτόσ 
κατοικημϋνων περιοχών “ 

- Σο  Π.Δ. 778/80 (ΥΕΚ 193Α/80) “Περύ  μϋτρων αςφαλεύασ κατϊ την εκτϋλεςη οικοδομικών  
εργαςιών” 

- Σο  Π.Δ. 1073/81 (ΥΕΚ 260Α/81)  “Περύ μϋτρων αςφαλεύασ κατϊ την  εκτϋλεςη εργαςιών ςε 
εργοτϊξια οικοδομών  και πϊςησ φύςεωσ ϋργων αρμοδιότητασ  Πολιτικού  Μηχανικού”  

- HY.A. BM5/30058 (ΥΕΚ 121 Β/23-3-1983)  “όμανςη εκτελουμϋνων ϋργων ςε οδούσ εντόσ 
κατοικημϋνων περιοχών” 

- Ο Ν.1430/84 (ΥΕΚ 49Α/84) “Κυρώςεισ τησ διεθνούσ ςύμβαςησ εργαςύασ που αφορϊ ςτισ 
διατϊξεισ αςφαλεύασ ςτην οικοδομό, βιομηχανύα κλπ.”  

- Ο Ν.1568/85 (ΥΕΚ 177Α /18.10.85) “Περύ υγιεινόσ και αςφϊλειασ εργαζομϋνων”  

- Σο Π.Δ. 294/88 (ΥΕΚ 138Α/88) “Ελϊχιςτοσ  χρόνοσ απαςχόληςησ τεχνικού  αςφαλεύασ  και  
γιατρού εργαςύασ” 

- Σο Π.Δ. 225/89 (ΥΕΚ 106Α/89) “Περύ  υγιεινόσ και αςφϊλειασ εργαζομϋνων ςτα  υπόγεια  ϋργα”  

- Η  Τπουργικό   Απόφαςη  3046/ 304/ 30.1.89  (ΥΕΚ  59Δ/89) “Κτιριοδομικόσ      Κανονιςμόσ” 
(Ειδικϊ  το ϊρθρο  5, παραγρ. 4.2  για τη  χρόςη  εκρηκτικών)  

- Σο  Π.Δ. 31/90 (ΥΕΚ 11 Α/90 ) “Επύβλεψη τησ λειτουργύασ, χειριςμόσ και ςυντόρηςη 
μηχανημϊτων εκτϋλεςησ τεχνικών ϋργων”  

- Σο Π.Δ. 395/94 ( ΥΕΚ 220Α/94)  “Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ Αςφϊλειασ και  Τγεύασ για τη 
χρηςιμοπούηςη εξοπλιςμού εργαςύασ από τουσ εργαζόμενουσ κατϊ  την  εργαςύα  τουσ, 
ςε  ςυμμόρφωςη  με  την  οδηγύα 89 /655 /ΕΟΚ”.  

- Σο Π.Δ.  396/94 ( ΥΕΚ  220/94) “Ελϊχιςτεσ  προδιαγραφϋσ αςφαλεύασ και  υγεύασ για τη χρ όςη 
απ’ τουσ εργαζομϋνουσ εξοπλιςμών ατομικόσ προςταςύασ  κατϊ  την  εργαςύα, ςε 
ςυμμόρφωςη  με  την οδηγύα  89/ 656 /ΕΟΚ” .  

- Σο  Π.Δ.  397/94 ( ΥΕΚ 221Α /94) “Ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ υγιεινόσ και αςφϊλειασ για τον 
χειρωνακτικό χειριςμό φορτύων, όπου υπϊρχει ιδιαiτεροσ κύνδυνοσ βλϊβησ τησ ρϊχησ 
και οςφυώκόσ χώρασ, ςε ςυμμόρφωςη με την οδηγύα  90/269/ ΕΟΚ”.  

- Σο  Π.Δ.  398/94 (ΥΕΚ 221Α/94) “Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ και υγεύασ κατϊ την 
εργαςύα ςε εξοπλιςμό με οθόνη οπτικόσ απεικόνιςησ, ςε ςυμμόρφωςη με  την οδηγύα  
90/270/ ΕΟΚ”.  

- Σο  Π.Δ.  399/94 (ΥΕΚ  221Α/94) “Προςταςύα των εργαζομϋνων απ’ τουσ κινδύνουσ που 
ςυνδϋονται με την ϋκθεςη ςε καρκινογόνουσ παρϊγοντεσ κατϊ  την  εργαςύα, ςε  
ςυμμόρφωςη με την οδηγύα  90/340/ΕΟΚ”.  



 

- Σο Π.Δ.105/95 (ΥΕΚ 67Α/95) “Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ για την ςόμανςη αςφαλεύασ ό / και 
υγεύασ ςτην εργαςύα, ςε ςυμμόρφωςη με την οδηγύα 92/58 / ΕΟΚ”.  

- Σο Π.Δ. 16/96 (ΥΕΚ 10Α/96) “Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ υγιεινόσ και αςφϊλειασ ςτουσ  χώρουσ  
εργαςύασ,  ςε  ςυμμόρφωςη  με  την  οδηγύα  89/654/  ΕΟΚ.  

- Σο  Π.Δ. 17/96 (ΥΕΚ 11Α796) “Εφαρμογό μϋτρων  για την προώθηςη τησ βελτύωςησ τησ 
υγιεινόσ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων, ςε ςυμμόρφωςη με την οδηγύα 89/391/ ΕΟΚ  
και 91/ 383 / ΕΟΚ. 

 

- Σο  Π.Δ. 305/96 (ΥΕΚ 212Α/96) “Ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ που πρϋπει να εφαρμόζονται ςτα 
προςωρινϊ ό κινητϊ εργοτϊξια ϋργων” , ςε ςυμμόρφωςη με  την  οδηγύα 92/ 57 / ΕΟΚ.  

- Η προςωρινό Οδηγύα όςον αφορϊ ςτην Εργοταξιακό όμανςη Αυτοκινητοδρόμου   που 
ςυνϋταξε η Γενικό Γραμματεύα Δημοςύων Ϊργων Τ.ΠΕ.ΦΨ.ΔΕ/ΜΑΪΟ 1997 

14.4.2 Λόγω τησ ςπουδαιότητασ τησ τηρόςεωσ των απαιτουμϋνων μϋτρων αςφαλεύασ, 
αναφϋρονται παρακϊτω ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ οριςμϋνα ςημεύα τησ 
Νομοθεςύασ: 

α. Ο  Ανϊδοχοσ οφεύλει να χορηγεύ ςτο εργατικό προςωπικό, ςτο προςωπικό επύβλεψησ τησ 
Τπηρεςύασ, καθώσ και ςε κϊθε ϊλλο πρόςωπο που βρύςκεται ςτο  χώρο του Ϊργου, τα 
απαιτούμενα κατϊ περύπτωςη Μϋτρα Ατομικόσ Προςταςύασ ( ΜΑΠ )  και να παύρνει όλα 
τα απαραύτητα μϋτρα ςυλλογικόσ προςταςύασ. Ενδεικτικϊ  τα  ΜΑΠ  θα εύναι, 
προςτατευτικϊ  κρϊνη, μπότεσ αςφαλεύασ, πλαςτικϋσ γαλότςεσ, φωςφορύζοντα 
πανωφόρια (για το χειμώνα), φωςφορύζοντα γιλϋκα (για το καλοκαύρι), προςτατευτικϊ 
γϊντια, ωτοαςπύδεσ, προςτατευτικϊ γυαλιϊ και καπϋλα ηλύου, κουτιϊ  Πρώτων 
Βοηθειών  ϋνα για τα γραφεύα και ϋνα για κϊθε όχημα του εργοταξύου, μϊςκεσ διαφόρων 
τύπων, ζώνεσ ςυγκρϊτηςησ, αναπνευςτικϋσ ςυςκευϋσ  τύπου  SCBA  κ.λ.π.  

β. Ο  Ανϊδοχοσ  υποχρεούται  να μεριμνόςει  για  την  τοποθϋτηςη των καταλλόλων πινακύδων  ό 
φωτεινών  ςημϊτων  επιςόμανςησ  και  απαγόρευςησ προςϋγγιςησ επικινδύνων θϋςεων, 
καθώσ και προειδοποιητικών και ςυμβουλευτικών πινακύδων  τόςο για τουσ 
εργαζομϋνουσ, όςο και για τουσ κινούμενουσ ςτουσ χώρουσ των εργοταξύων ό/ και  ςτισ 
περιοχϋσ εκτϋλεςησ των εργαςιών ό  κοντϊ ς’ αυτϋσ. Επύςησ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται  να 
μεριμνόςει  για τον εφοδιαςμό των θϋςεων εργαςύασ  με πόςιμο νερό , εγκαταςτϊςεισ  
υγιεινόσ και καθαριότητασ, καθώσ επύςησ να  εξαςφαλύςει μϋςα και χώρουσ παροχόσ 
πρώτων βοηθειών. 

14.4.3 Ο  Ανϊδοχοσ  θα πρϋπει να πϊρει  όλα τα απαραύτητα μϋτρα για την αντιμετώπιςη 
πυρκαγιών ςτισ εγκαταςτϊςεισ των εργοταξιακών χώρων, ςτουσ τόπουσ εκτϋλεςησ των 
εργαςιών και ςτο περιβϊλλον. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται τα ακόλουθα:  

α. Να  διαθϋτει  εγκατϊςταςη  κατϊλληλου  εξοπλιςμού πυρόςβεςησ.  

β. Να  φροντύζει για τον περιοδικό  καθαριςμό  ( αποψύλωςη) των χώρων  από τα 
πϊςησ φύςεωσ  εύφλεκτα  υλικϊ και αντικεύμενα.  

γ. Να  μην  πραγματοποιεύ  εργαςύεσ κολλόςεων ό  ϊλλεσ  ανοικτόσ πυρϊσ  κοντϊ ςε 
εύφλεκτα αντικεύμενα ό  κοντϊ ςε χώρουσ αποθόκευςησ καυςύμων  ό  ϊλλων 
εύφλεκτων υλών του εργοταξύου  και γειτονικών ιδιοκτηςιών που ανόκουν ςε 
τρύτουσ , χωρύσ να παύρνει τα ενδεικνυόμενα μϋτρα.  

δ. Να  φροντύζει  για την αςφαλό αποθόκευςη των εκρηκτικών υλών, που θα γύνεται 
κατόπιν και ςύμφωνα με ςχετικό ϊδεια τησ αρμόδιασ αρχόσ.  

14.4.4 Ο  Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να δώςει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτον τομϋα τησ υγιεινόσ και 
αςφϊλειασ των εργαζομϋνων ςε θϋματα όπωσ: 

α. Εκπαύδευςη προςωπικού 

β. Απαςχόληςη προςωπικού κατϊλληλου για κϊθε εργαςύα  



 

γ. Ενημϋρωςη με γραπτϋσ οδηγύεσ για τουσ κινδύνουσ κατϊ την εκτϋλεςη των 
εργαςιών και τουσ τρόπουσ προςταςύασ από αυτούσ  

δ. Εκπόνηςη  και εφαρμογό ςχεδύου δρϊςησ προληπτικών ενεργειών προςταςύασ 
ϋναντι πϊςησ φύςεωσ θεομηνιών  και  φωτιϊσ 

ε. Εκπόνηςη και  τόρηςη  προγρϊμματοσ επιθεωρόςεων /  ελϋγχων ςτισ θϋςεισ 
εργαςύασ για την πιςτό εφαρμογό των μϋτρων αςφαλεύασ από τουσ εργαζομϋνουσ  

ςτ. Καταλληλότητα  εξοπλιςμού 

ζ. Επιδύωξη ςυνεχούσ βελτύωςησ του ςυςτόματοσ αςφϊλειασ  τησ  εργαςύασ  

14.4.5 Ρητϊ καθορύζεται ότι, ανεξϊρτητα από όλα τα παραπϊνω, ο Ανϊδοχοσ παραμϋνει μόνοσ 
και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την αςφϊλεια των εργαζομϋνων ςτα ϋργα και εύναι 
δικό του ευθύνη η  υλοπούηςη κατόπιν υποδεύξεων των αρμοδύων μηχανικών,  
ςυντονιςτών  και τεχνικών αςφαλεύασ  των ενδεδειγμϋνων μϋτρων αςφαλεύασ και  η 
τόρηςη των ςχετικών κανονιςμών.  Για θϋματα πρόληψησ ατυχημϊτων ιςχύουν γενικϊ  
όςα ορύζονται από την  Ελληνικό  Νομοθεςύα και ςε περιπτώςεισ που δεν προβλϋπονται 
από αυτό, θα εφαρμόζονται οι διεθνεύσ κανονιςμού προλόψεωσ ατυχημϊτων.  

14.4.6 Ο  Ανϊδοχοσ οφεύλει ακόμη να παύρνει όλα τα ενδεδειγμϋνα μϋτρα για την αποφυγό 
ζημιών και ατυχημϊτων από την χρόςη εκρηκτικών υλών, όπωσ  π.χ. ελεγχόμενεσ 
εκρόξεισ, ςυςτόματα ςυναγερμού για την απομϊκρυνςη ατόμων  από τουσ χώρουσ των 
εκρόξεων, λόψη προςτατευτικών μϋτρων για υπερκεύμενεσ  ό  παρακεύμενεσ καταςκευϋσ 
και ιδιοκτηςύεσ κλπ., εφόςον βεβαύωσ του επιτραπεύ από την Τπηρεςύα να 
χρηςιμοποιόςει εκρηκτικϋσ ύλεσ ςτισ εκςκαφϋσ.  

14.4.7 Ο  Ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋςει ςτον ΚτΕ  τεύχοσ ςτο οπούο θα περιλαμβϊνεται  
το  χϋδιο  Αςφϊλειασ  και  Τγεύασ  ( .Α.Τ. )  και ο Υϊκελοσ  Αςφϊλειασ  και Τγεύασ  
(Υ.Α.Τ.) για το ςύνολο του Ϊργου που αναλαμβϊνει, ςύμφωνα με το Π.Δ.  305/96. το  
τεύχοσ αυτό  θα περιλαμβϊνονται και βεβαιώςεισ αναθϋςεωσ καθηκόντων  ςε 
ςυντονιςτό μελϋτησ και εκτϋλεςησ , όταν απαιτεύται. 

14.4.8 Ακόμη θα πρϋπει να εύναι πϊντοτε  διαθϋςιμα προσ ϋλεγχο  από τουσ αρμόδιουσ 
κρατικούσ και μη φορεύσ τα θεωρημϋνα  ό  μη βιβλύα που απαιτεύ η νομοθεςύα:  

 Ημερολόγιο  Μϋτρων  Αςφαλεύασ  ( Ν 1396/83 και Π.Δ. 1073/81) 

 Βιβλύο Γραπτών Τποδεύξεων Σεχνικού Αςφαλεύασ και Γιατρού Εργαςύασ (Ν.1568/85) 

14.4.9 Εύναι  ευνόητο  ότι ο καταμεριςμόσ  αρμοδιοτότων  και  ευθυνών  των  παραγόντων του 
Αναδόχου  του  Ϊργου, τυχόν  υπεργολϊβων, επιβλεπόντων  μηχανικών 
αυτοαπαςχολουμϋνων  και  εργαζομϋνων  πρϋπει  να γύνεται  πϊντοτε  ςύμφωνα με την 
ιςχύουςα  νομοθεςύα .  

 

 

ΑΡΘΡΟ  15ο -  Μητρώο του Έργου  

Σο μητρώο του ϋργου θα ςυνταχθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτη με αριθμό ΔΝγ/οικ 38108/ΥΝ 
466 απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών (ΥΕΚ τεύχοσ Β αρ. φύλλου 1956/7-6-2017) 

Σο Μητρώο του Ϊργου θα υποβϊλλεται μαζύ με την τελικό επιμϋτρηςη και ςτην πλόρη μορφό του θα 
περιλαμβϊνει απαραιτότωσ τα παρακϊτω: 

1. Περιγραφικό Ϊκθεςη των κυρύων φϊςεων εργαςιών, των μεθόδων που χρηςιμοποιόθηκαν, 
των δυςκολιών κ.λπ., καθώσ και πύνακεσ απογραφόσ που εμφανύζουν όλα τα τεχνικϊ διακριτϊ 
αντικεύμενα που ςυγκροτούν το ςυνολικό ϋργο. Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ θα πρϋπει να 
περιλαμβϊνουν: 
Σα επιμϋρουσ ϋργα (διακριτϊ τμόματα) με αναλυτικό καταγραφό των κυρύων χαρακτηριςτικών ςε 
ςτόλεσ πινϊκων, με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ των υλικών που ενςωματώθηκαν ςε αυτϊ και τισ 
εγκρύςεισ από την Τπηρεςύα τησ χρόςησ αυτών. 



 

Εγκαταςτϊςεισ που αφορούν δύκτυα ϊρδευςησ -πυρόςβεςησ, υποδομόσ τηλεφωνοδότηςησ, 
φωτεινόσ ςηματοδότηςησ, οδοφωτιςμού, ςυςτημϊτων ελϋγχου υπογεύων ό υποθαλϊςςιων ϋργων 
με αναλυτικό καταγραφό των κυρύων χαρακτηριςτικών ςε ςτόλεσ πινϊκων, μαζύ με τα τεχνικϊ 
εγχειρύδια (οδηγύεσ χρόςησ μηχανημϊτων, ςυςκευών, οργϊνων ελϋγχου κ.λπ.). 

2. Πλόρη καταγραφό όλων των εγκεκριμϋνων μελετών καθώσ και των υποςτηρικτικών αυτών, με 
τισ τελικϋσ τροποποιόςεισ εφόςον υπϊρχουν και τισ εγκριτικϋσ αποφϊςεισ τουσ. 

3. Σα ςχϋδια βϊςει των οπούων καταςκευϊςτηκε το ϋργο (ςχϋδια «όπωσ καταςκευϊςτηκε»).Σα 
ςχϋδια αυτϊ θα εύναι ωσ προσ το εύδοσ (οριζοντιογραφύα, κϊτοψη, τυπικό διατομό, κϊθετη τομό, 
μηκοτομό, αξονομετρικϊ κ.λ.π.), τισ κλύμακεσ, τισ ςχεδιαςτικϋσ λεπτομϋρειεσ κ.λπ. ςε πλόρη 
αντιςτοιχύα με εκεύνα των υφιςτϊμενων εγκεκριμϋνων μελετών και των μελετών εφαρμογόσ , 
θα ςυνταχθούν δε ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ που ορύζονται ςτο π.δ.696/1974 

4. Σα ςχϋδια «όπωσ καταςκευϊςτηκε» των πϊςησ φύςεωσ δικτύων δημοςύων φορϋων η 
ιδιωτικών εταιρειών παροχόσ υπηρεςιών, τα οπούα ευρύςκονται μϋςα ςτο εύροσ κατϊληψησ που 
ορύζεται ςτην εγκεκριμϋνη οριςτικό μελϋτη του δημόςιου ϋργου και καταςκευϊςθηκαν εύτε από τον 
ανϊδοχο του ϋργου, εύτε από τουσ φορεύσ (δημόςιουσ η ιδιωτικούσ) ςτουσ οπούουσ ανόκουν τα 
δύκτυα αυτϊ. Σα ςχϋδια αυτϊ θα ϋχουν μορφό ανϊλογη με εκεύνη των ςχεδύων που παραςχϋθηκαν 
από τουσ παρόχουσ των υπηρεςιών (δημοςύων φορϋων η ιδιωτικών εταιρειών). τα ςχϋδια αυτϊ, θα 
αποτυπώνεται υποχρεωτικϊ και κϊθε ϊλλο προώφιςτϊμενο δύκτυο εντόσ του εύρουσ κατϊληψησ, 
εξαιτύασ του οπούου προϋκυψε η οποιαδόποτε παραλλαγό η ανακαταςκευό των δικτύων που 
ενςωματώθηκαν ςτο ϋργο. 

5. Διαγρϊμματα Απαλλοτριώςεων, ενημερωμϋνα με όλεσ τισ τυχόν γενόμενεσ 
ςυμπληρωματικϋσ απαλλοτριώςεισ. τα ςχϋδια αυτϊ θα δεύχνεται ο χωριςμόσ των επιμϋρουσ 
επιφανειών ανϊλογα με την απόφαςη Κόρυξησ Απαλλοτρύωςησ, η πρϊξη Αναλογιςμού κϊθε επύ 
μϋρουσ απαλλοτρύωςησ με τα ςτοιχεύα αυτόσ (αριθμόσ, ημερομηνύα, κ.λπ.),καθώσ και η πρϊξη 
εφαρμογόσ εφόςον υπϊρχει. 

6. Σεύχοσ ςτοιχεύων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικϊ ςχϋδια τησ θϋςησ τουσ. 
7. Σεύχοσ ςυνοπτικόσ παρουςύαςησ όλων των ερευνών πεδύου και εργαςτηρύων (γεωτεχνικϋσ 

ϋρευνεσ, γεωλογικϋσ ϋρευνεσ και μελϋτεσ) που διεξόχθηςαν κατϊ τη φϊςη καταςκευόσ του ϋργου. 
8. Σεύχοσ για όλεσ τισ δοκιμϋσ και διαδικαςύεσ Ποιοτικού Ελϋγχουμε αντύγραφα όλων των 

αντύςτοιχων πιςτοποιητικών των εργαςτηρύων και/ ό του/των Ούκου/ων Ποιοτικού Ελϋγχου 
(Ο.Π.Ε.) (εφόςον προβλϋπεται τϋτοιοσ/οι Ο.Π.Ε., ςύμφωνα με τουσ Ειδικούσ Όρουσ Δημοπρϊτηςησ). 

9. Εγχειρύδιο λειτουργύασ, επιθεώρηςησ και ςυντόρηςησ που θα περιλαμβϊνει όλεσ τισ οδηγύεσ και 
τουσ τρόπουσ εκτϋλεςησ μιασ πλόρωσ ικανοποιητικόσ και αποτελεςματικόσ ςυντόρηςησ του ϋργου. 
το εγχειρύδιο θα περιλαμβϊνονται ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ τα παρακϊτω: 

 Οδηγύεσ ςυντόρηςησ αναφερόμενεσ ςτισ χρονικϋσ περιόδουσ, υλικϊ, εξοπλιςμό κ.λπ. για 
κϊθε ςτοιχεύο τησ καταςκευόσ. 

 Σεύχοσ οδηγιών για τισ επιθεωρόςεισ και τουσ ελϋγχουσ, που θα πρϋπει να γύνονται 
περιοδικϊ ςτο μϋλλον ςτισ εγκαταςτϊςεισ καθώσ και ςτα δύκτυα αποςτρϊγγιςησ και 
αποχϋτευςησ ομβρύων. 

 Σεύχη οδηγιών για τη ςυντόρηςη και λειτουργύα του ϋργου ςτο ςύνολο του καθώσ και 
των διακριτών τμημϊτων αυτού. 
Ειδικότερα για το τεύχοσ οδηγιών ςυντόρηςησ και λειτουργύασ των εγκαταςτϊςεων, 
τονύζεται, ότι ςτο τϋλοσ κϊθε κεφαλαύου των οδηγιών θα δύνεται πλόρησ πύνακασ των 
περιλαμβανομϋνων ςε αυτϊ μηχανημϊτων με όλα τα χαρακτηριςτικϊ         τουσ, τα 
ςτοιχεύα καταςκευόσ τουσ (καταςκευαςτόσ/ προμηθευτόσ, τύποσ, μοντϋλο, μϋγεθοσ, 
αριθμόσ ςειρϊσ καταςκευόσ,  αποδόςεισ, καταναλώςεισ ενϋργειασ (ενεργειακό κλϊςη), 
προτεινόμενα ανταλλακτικϊ, κ.λπ.), και θα επιςυνϊπτονται οι ϋντυπεσ οδηγύεσ (ςτην 
Ελληνικό Γλώςςα), εγκατϊςταςησ και ςυντόρηςησ των καταςκευαςτών. 

 Αναλυτικϋσ Σεχνικϋσ Εκθϋςεισ και Οδηγύεσ για τον τρόπο αποκατϊςταςησ φθορών και 
ζημιών, που τυχόν θα παρουςιαςθούν μελλοντικϊ. 
 

 
Εφόςον ςτο υφιςτϊμενο (αρχικό) ϋργο: 
• Τπϊρχει Μητρώο ςε ηλεκτρονικό μορφό, ο ανϊδοχοσ υποβϊλλει τα παραπϊνω αναφερόμενα 

ϋχοντασ ςαν ψηφιακό υπόβαθρο το Μητρώο του υφιςτϊμενου (αρχικού) ϋργου, το οπούο του 
χορηγεύ η Τπηρεςύα. 

• Τπϊρχει Μητρώο μόνο ςε ϋντυπη μορφό, ο ανϊδοχοσ υποβϊλλει τα παραπϊνω αναφερόμενα 
ϋχοντασ ςαν ψηφιακό υπόβαθρο το ψηφιοποιημϋνο με δικό του δαπϊνη, το Μητρώο του 
υφιςτϊμενου (αρχικού) ϋργου, το οπούο του χορηγεύ η υπηρεςύα. 

• Δεν υπϊρχει Μητρώο, ο ανϊδοχοσ υποβϊλλει τα παραπϊνω αναφερόμενα, μόνο ςτισ θϋςεισ που 
ϋγιναν οι επεμβϊςεισ, χωρύσ αναφορϊ ςτο υφιςτϊμενο (αρχικό) ϋργο. 



 

Σο Μητρώο του ϋργου θα ςυνοδεύεται υποχρεωτικϊ από: 
• Λόψη, εκτύπωςη και παρϊδοςη τριών (3)αντιτύπων ςε ειδικό χαρτύ εκτύπωςησ φωτογραφικόσ 

ποιότητασ και των ψηφιακών αρχεύων (ςε CD ό DVD, κατϊ περύπτωςη), ςειρϊσ εγχρώμων 
ψηφιακών φωτογραφιών ανϊλυςησ ≥5,0Mpixels των διαφόρων φϊςεων του Ϊργου, παραγωγόσ 
υλικών και εκτϋλεςησ δοκιμών. 
• Μια βιντεοςκόπηςη με ψηφιακό Βιντεοκϊμερα (mini DV) με ανϊλυςη 
αιςθητόρα≥1,07Mpixels, ςυνολικόσ διϊρκειασ όχι μικρότερησ τησ μύασ ώρασ, ςτην οπούα θα 
παρουςιϊζεται όλο το φϊςμα καταςκευόσ του ϋργου (φϊςεισ καταςκευόσ ςύμφωνα με το 
εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα, παραγωγό υλικών και εκτϋλεςη απαραύτητων δοκιμών). Σα ςχόλια 
τησ ταινύασ, μεταξύ ϊλλων, να δύνουν ϋμφαςη ςτισ δρϊςεισ και τα μϋτρα που εφαρμόςτηκαν για την 
προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και την ποιότητα του ϋργου. Θα παραδοθούν ςτην Τπηρεςύα δύο (2) 
ολοκληρωμϋνα αντύτυπα. 

 
Χηφιακό μορφό παραδοτϋων 

1. Κϊθε πληροφορύα που αφορϊ την Οριζοντιογραφύα και το Σοπογραφικό διϊγραμμα 
θα πρϋπει να εύναι ςε vector format (Διανυςματικό μορφό). 

2. Οι υπόλοιπεσ πληροφορύεσ πλην τησ Οριζοντιογραφύασ και του Σοπογραφικού 
διαγρϊμματοσ, θα εύναι ςε vector format ό raster format και τα αρχεύα αυτϊ θα περιϋχουν 
υποχρεωτικϊ και κϊνναβο ςυντεταγμϋνων ςτο προβολικό ςύςτημα ΕΓΑ’87, ό ςτο αντύςτοιχο 
Εθνικό Προβολικό ύςτημα που ενδεχόμενα καθιερωθεύ μελλοντικϊ (ημ.:Η παρούςα 
αναφορϊ για το προβολικό ςύςτημα διϋπει και όλεσ τισ επόμενεσ αναφορϋσ ςε αυτό χωρύσ 
ανϊγκη επανϊληψησ). 

3. Σα ςχϋδια και τα διαγρϊμματα θα παραδύδονται με βϊςη τα παρακϊτω: 
3.1 Σα γραφικϊ δεδομϋνα των ςχεδιαςτικών αρχεύων θα παραδύδονται ςε format τύπου CAD 

(τουλϊχιςτον ϋκδοςησ 2010) και ςε κϊθε περύπτωςη με αντύγραφο ςε ϋκδοςη CAD2004. 
3.2 Κϊθε διακριτό πληροφορύα θα εύναι αποθηκευμϋνη ςε διαφορετικό ςχεδιαςτικό επύπεδο (layer) 

και η υποβολό θα ςυνοδεύεται από τον πύνακα περιγραφόσ των ςχεδιαςτικών επιπϋδων 
(layers) με ςτόλεσ :α) όνομα ςχεδιαςτικού επιπϋδου, β) τύποσ (γραμμό, επιφϊνεια, ςημεύο), 
γ)περιγραφό. 

3.3 Σα ςχεδιαςτικϊ αρχεύα θα περιϋχουν όλη την απαραύτητη γραφικό πληροφορύα όπωσ 
ςχεδιαςτικϊ επύπεδα, χρώματα, ςτυλ, πϊχη γραμμών, ειδικϊ ςύμβολα κ.α. υνοδευτικϊ μαζύ με 
τα παραπϊνω θα πρϋπει να παραδύδονται οι γραμματοςειρϋσ (font libraries), οι βιβλιοθόκεσ 
ςυμβόλων (celllibraries), και ο χρωματικόσ πύνακασ (colortable) που χρηςιμοποιόθηκαν κατϊ 
τηφϊςη τησ δημιουργύασ τουσ. 

3.4 Κϊθε ςχεδιαςτικό επύπεδο τησ οριζοντιογραφύασ θα περιϋχει διευκρινιςτικό propertydialog 
καθώσ και πύνακεσ των ςυντεταγμϋνων ςε διαφορετικϋσ ςτόλεσ,π.χ.ο ϊξονασ τησ ερυθρϊσ θα 
ϋχει ςτο propertydialog τισ ςυντεταγμϋνεσ Φ,Χ,Ζ. 

3.5 Σο αρχεύο τησ οριζοντιογραφύασ δεν πρϋπει να ϋχει υποςτεύ μετακύνηςη, ςτροφό ό αλλαγό 
κλύμακασ. 

3.6 Η παραδιδόμενη ςχεδιαςτικό πληροφορύα (ςχεδιαςτικϊ αρχεύα διανυςματικόσ πληροφορύασ) 
θα πρϋπει να εύναι ενταγμϋνη ςτο προβολικό ςύςτημα ςυντεταγμϋνων ΕΓΑ’87. Σα 
ςχεδιαςτικϊ αρχεύα θα φϋρουν κϊνναβο ςε ξεχωριςτό ςχεδιαςτικό επύπεδο (layer), ενώ θα 
αναφϋρεται η θϋςη τησ αρχόσ των αξόνων(Φο,Το),τησ κϊτω αριςτερϊσ γωνύασ του καννϊβου. 

3.7 Σο ςχεδιαςτικό αρχεύο θα διατηρεύ την πληροφορύα του δηλωμϋνου προβολικού ςυςτόματοσ 
ςυντεταγμϋνων (ΕΓΑ’87), καθώσ και τη ςχεδιαςτικό ανϊλυςη από πλευρϊσ ακρύβειασ 
ςυντεταγμϋνων. 

3.8 Σα υπόλοιπα ςτοιχεύα(αναφορϋσ, πύνακεσ κτλ.)θα υποβϊλλονται χρηςιμοποιώντασ κϊποιο 
από τα προγρϊμματα επεξεργαςύασ κειμϋνου ό υπολογιςτικών φύλλων. 

3.9 Σα τοπογραφικϊ διαγρϊμματα θα περιλαμβϊνουν κωδικούσ και ςύμβολα ςύμφωνα με τισ 
Προδιαγραφϋσ Χηφιακόσ Τποβολόσ Μελετών Οδοποιύασ (Π.Χ.Τ.Μ.Ο.). 

3.10 την περύπτωςη υφιςταμϋνων ςχεδύων τα οπούα: 
3.10.1 Δεν ϋχουν υλοποιηθεύ ςτο ΕΓΑ’87, τότε αυτϊ θα μεταςχηματιςθούν από το προβολικό 

ςύςτημα που υλοποιόθηκαν ςτο ΕΓΑ’87 και οι μεταςχηματιςμού θα δοθούν ςε ξεχωριςτό αρχεύο. 

3.10.2 Ϊχουν υλοποιηθεύ ςε τοπικό ςύςτημα αναφορϊσ, τότε αυτϊ θα γεωαναφερθούν και η 
πληροφορύα που περιλαμβϊνουν θα διανυςματοποιηθεύ ςε layer ςύμφωνα με την περύπτωςη3.2. 

3.11 Σα παραπϊνω θα παραδύδονται ςε CD ό DVD τα οπούα θα εύναι αριθμημϋνα και θα φϋρουν τα 
εξόσ: 

Ι. Σο όνομα του αναδόχου. 
ΙΙ. Σον τύτλο των παραδοτϋων. 



 

III. Σον αριθμό και το όνομα του τμόματοσ. 
IV. Σον αριθμό τησ ςύμβαςησ. 
V. Σην ημερομηνύα παραγωγόσ. 
VI. Σα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μϋςων ηλεκτρονικϊ (ςε μορφό αρχεύου κειμϋνου)και ςε 

ϋντυπη μορφό. Πϋραν τησ παραπϊνω ψηφιακόσ υποβολόσ, το Μητρώο του ϋργου θα υποβληθεύ και 
ςε ϋντυπη μορφό. Σα ςτοιχεύα του Μητρώου του ϋργου αριθμημϋνα και ταξινομημϋνα ςε φακϋλουσ 
θα ςυνταχθούν ςτα Ελληνικϊ και θα υποβληθούν ςτη Διευθύνουςα Τπηρεςύα ςε τϋςςερα 
αντύτυπα. Σα κεύμενα θα εύναι δακτυλογραφημϋνα και βιβλιοδετημϋνα ςε τεύχη. 

 

Περιγραφό και κωδικοπούηςη ψηφιακών ςχεδιαςτικών αρχεύων. 

Σοπογραφικό Διϊγραμμα 

1. το Σοπογραφικό Διϊγραμμα ςτο οπούο θα εφαρμόζεται η οριζοντιογραφύα θα εύναι ςε 
κλύμακα1:1000. Ο κϊνναβοσ του τοπογραφικού διαγρϊμματοσ θα ϋχει οριςμϋνη αφετηρύα 
ςτο προβολικό ςύςτημα ΕΓΑ’87 ό ςτο αντύςτοιχο Εθνικό Προβολικό ύςτημα που 
ενδεχόμενα καθιερωθεύ μελλοντικϊ. 

2. Η ζώνη εύρουσ κϊλυψησ του τοπογραφικού διαγρϊμματοσ τησ περιοχόσ θα εύναι εκεύνη που 
ορύζεται από την εγκεκριμϋνη οριςτικό μελϋτη, ό τα όρια απαλλοτριώςεων εφόςον αυτϊ 
εύναι μεγαλύτερα. Πϊνω ς’ αυτό το τοπογραφικό διϊγραμμα και ςε ξεχωριςτϊ ςχεδιαςτικϊ 
επύπεδα (layer) θα φαύνονται οι ιςοώψεύσ καμπύλεσ, το τριγωνομετρικό, χωροςταθμικό, 
πολυγωνομετρικό δύκτυο καθώσ και οι δρόμοι πρόςβαςησ. Οποιαδόποτε ϊλλη πληροφορύα 
εμφανύζεται ςε αυτό το αρχεύο θα βρύςκεται διαφοροποιημϋνη ςε ξεχωριςτϊ επύπεδα 
(layers) π.χ. κϊνναβοσ, χαρακτηριςτικϊ ςτοιχεύα εδϊφουσ, υδρογραφύα,  γραμμϋσ απότομησ 
αλλαγόσ κλύςησ(breaklines)κ.λπ. 

3. Οι δανειοθϊλαμοι, τα λατομεύα και οι χώροι απόθεςησ προώόντων εκςκαφόσ θα 
αποτυπώνονται αποςπαςματικϊ ώςτε να εντοπύζονται χωροταξικϊ μαζύ με τα γεωμετρικϊ 
τουσ χαρακτηριςτικϊ. 

 

Δύκτυα Κοινόσ Ψφϋλειασ 

Σα ςχϋδια που αφορούν τα δύκτυα των δημοςύων φορϋων η των ιδιωτικών εταιρειών, θα 
ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ με τισ παρακϊτω πληροφορύεσ ςε μορφό αρχεύων κειμϋνου ό 
υπολογιςτικού φύλλου(π.χ. Micrososft Office ό Libre Office ό ιςοδύναμο): 

1. Όνομα, διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνςη e-mail του παρόχου υπηρεςύασ(δημοςύου 
φορϋα η ιδιωτικόσ εταιρεύασ) και όνομα αντιπροςώπου. 

2. Παρεχόμενη υπηρεςύα (π.χ. Τ.Σ. 1500V), κατηγορύα και εύδοσ ενςωματωμϋνων υλικών ςύμφωνα 
με την κωδικοπούηςη του παρόχου υπηρεςύασ (π.χ: αριθμόσ και διϊμετροσ καλωδύων, ςωλόνων, 
προςταςύα αυτών, λεπτομϋρειεσ ϋδραςησ μϋγιςτα και ελϊχιςτα διερχόμενα φορτύα η παροχϋσ, 
θϋςη(ςυντεταγμϋνεσ) μαρτύρων, ειδικό ςόμανςη αναγνώριςησ κ.λπ.). 

3. ημεύα αρχόσ και τϋλουσ ςε κϊθε αλλαγό τησ κατεύθυνςησ ό αλλαγό ςτη διατομό(π.χ. 
τροποπούηςη από ϋνα ςε δύο καλώδια ςτην τϊφρο). 

4.Ωλλεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με ενδεχόμενουσ κινδύνουσ κατϊ τη διϊρκεια επϋμβαςησ ςε αυτϊ 
καιλεπτομϋρειεσ ϊλλων ειδικών προφυλϊξεων. 

Απαλλοτριώςεισ 

Δεδομϋνου ότι για τη καταςκευό του ϋργου,ο ανϊδοχοσ κϊνει χρόςη (ό εγκαθιςτϊ) τριγωνομετρικό, 
πολυγωνομετρικό και χωροςταθμικό δύκτυο τησ υπόψη περιοχόσ, θα παραδύδονται διαγρϊμματα 
τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροςταθμικού δικτύου καθώσ και οι παρακϊτω πύνακεσ 
ςυντεταγμϋνων ςε μορφό αρχεύων υπολογιςτικού φύλλου (π.χ.Micrososft Office ό Libre Office ό 
ιςοδύναμο): 

1. Σριγωνομετρικών ςημεύων(TRI.). 
2. Πολυγωνομετρικών ςημεύων(POL.). 
3. Πύνακεσ υψομϋτρων χωροςταθμικών αφετηριών(HOR.). 

Περιβϊλλον 



 

’ ϋνα αρχεύο τύπου κειμϋνου, θα αναφϋρονται τα γεωμετρικϊ χαρακτηριςτικϊ (ϋκταςη, ςχόμα με τισ 
απαραύτητεσ διαςτϊςεισ και βϊθοσ)των επιφανειών που ϋχουν φυτευθεύ, καθώσ και πληροφορύεσ για 
το υλικό(φυτικό γό, κηπαύο χώμα, αδρανό)που ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ. Όλα τα παραπϊνω ςχεδιαςτικϊ 
αρχεύα θα μπορούν να παρουςιαςτούν ταυτόχρονα και ςε γεωγραφικό θϋςη επικϊλυψησ με το 
ςχεδιαςτικό αρχεύο τησ Οριζοντιογραφύασ ςτην οθόνη του Η/Τ, με τη μορφό των referencefiles. 

 

15.1.υμπληρωματικϊ προσ τα ανωτϋρω,  η ςύνταξη του Μητρώου των ϋργων θα γύνεται ςύμφωνα 
με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ που διευθύνει το ϋργο. Πϊντωσ ςε κϊθε περύπτωςη το Μητρώο των 
ϋργων πρϋπει να περιλαμβϊνει απαραύτητα: 

α) Σεχνικό ϋκθεςη ςτην οπούα θα περιλαμβϊνονται: 

-Ϊκθεςη ςχετικό με την μελϋτη και καταςκευό του ϋργου. 

-Ϊκθεςη επύ του τρόπου λειτουργύασ και ςυντηρόςεωσ των ϋργων. 

-Πύνακασ απογραφόσ, όπου θα περιγρϊφονται κατα τρόπο περιληπτικό, τα επι μϋρουσ τμόματα 
που ςυγκροτούν το όλο ϋργο (καταςκευαςθϋντα) όπωσ επύςησ και τα  ςυνεργαζόμενα ϋργα. 

-Απολογιςμόσ του ςυνολικού κόςτουσ του ϋργου. 

γ) Σεύχοσ ςτοιχεύων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών ςημεύων (υψόμετρα - 
ςυντεταγμϋνεσ ) με τισ εξαςφαλύςεισ τουσ μαζύ με ςχϋδια και φωτογραφύεσ που να δεύχνουν τισ θϋςεισ 
αυτών. 

δ) χϋδια ϋργων, όπωσ εκτελϋςτηκαν 

ε) Οδηγύεσ Λειτουργύασ και υντόρηςησ του ΗΛΜ εξοπλιςμού . 

ζ) Υωτογραφύεσ, ςε χαρακτηριςτικϊ ςημεύα ϋργου  

η) Σο χϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ (.Α.Τ.) και ο Υϊκελοσ Αςφϊλειασ και Τγεύασ (Υ.Α.Τ.) για το 
ςύνολο του ϋργου, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ 

 

15.2. Σα ςτοιχεύα αυτϊ, με κατϊλληλη αρύθμηςη και ταξινόμηςη ςε φακϋλουσ καλόσ ποιότητασ θα 
ςυνταχθούν ςε τρεύσ (3) ςειρϋσ και θα ςυνοδεύςουν τα τεύχη των τελικών επιμετρόςεων τα οπούα θα 
υποβληθούν ςτην Τπηρεςύα μόλισ αποπερατωθεύ το Ϊργο. Εκτόσ από την παραπϊνω μορφό, τα 
ςτοιχεύα του ϋργου όπωσ καταςκευϊςτηκε, θα πρϋπει να παραδοθούν ςτην Τπηρεςύα και ςε ψηφιακό 
μορφό, ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ. 

15.3. Οι δαπϊνεσ για την ςύνταξη του Μητρώου του ϋργου βαρύνουν τον Ανϊδοχο και νοούνται 
ςυμβατικϊ ότι περιλαμβϊνονται ςτισ τιμϋσ μονϊδοσ του Σιμολογύου. 

15.4. Η εργολαβύα θα θεωρεύται ότι δεν περατώθηκε, και επομϋνωσ δεν θα εκδύδεται βεβαύωςη 
περαύωςησ, ϊν μετϊ το τϋλοσ των εργαςιών δεν υποβληθεύ ςτην Διευθύνουςα Τπηρεςύα το Μητρώο 
του Ϊργου. Σο Μητρώο του ϋργου θεωρεύται ότι αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα των εργαςιών τησ 
εργολαβύασ και επομϋνωσ ςε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του τισ 
ςχετικϋσ με το μητρώο του ϋργου, ϋχουν εφαρμογό οι διατϊξεισ του ϊρθρου 159 του Ν.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο :  Ημερολόγιο ϋργου 

Σο Ημερολόγιο του ϋργου θα τηρεύται με μϋριμνα του Αναδόχου όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 146 του Ν. 
4412/2016. Ειδικότερα: 

α) Σο ημερολόγιο πρϋπει να ευρύςκεται ςε κϊθε περύπτωςη επύ τόπου του ϋργου, και να 
ςυμπληρώνεται καθημερινϊ με ευθύνη του αναδόχου, με πλόρη αναγραφό του απαςχολούμενου 
προςωπικού και μηχανημϊτων, όδη από την ώρα ϋναρξησ τησ εργαςύασ τουσ. 



 

β) Ο ανϊδοχοσ δεν ϋχει το δικαύωμα, αναγραφόσ ςτο ημερολόγιο κανενόσ εύδουσ παρατηρόςεων, 
αιτημϊτων, κ.λ.π. πλην των προβλεπομϋνων ςτο παραπϊνω αναφερόμενο ϊρθρο, πληροφοριακών 
ςτοιχεύων. 

γ) Σο ημερολόγιο θα υπογρϊφεται από την επύβλεψη καθημερινϊ επύ τόπου του ϋργου. Εφόςον ο 
ανϊδοχοσ παραλεύπει την υποχρϋωςό του για καθημερινό τόρηςη ημερολογύου, επιβϊλλεται ειδικό 
ποινικό ρότρα ποςού διακοςύων (200) ΕΤΡΨ, για κϊθε ημϋρα παρϊλειψησ. ςύμφωνα με τα οριζόμενα 
ςτο ϊρθρο 146 του ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  17ο - Αναθεώρηςη τιμών 

 Ιςχύουν οι περύ αναθεωρόςεωσ διατϊξεισ του ϊρθρου 153 του Ν.4412/2016  

 

 

ΑΡΘΡΟ  18ο - Υορολογικϋσ και λοιπϋσ επιβαρύνςεισ 

18.1Σο ϋργο θα χρηματοδοτηθεύ από  το Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων / Περιφϋρειασ Κρότησ 
και θα εκτελεςτεύ ςε βϊροσ του  ΚΑ 15.06.1902 του προώπολογιςμού τησ ΔΕΤΑΗ ϋτουσ 2019 με 
εγκεκριμϋνη πύςτωςη 150.000,00 €  για το 2019. υγκεκριμϋνα με την Α.Π. 4903/9-1-2019 απόφαςη 
του Περιφερειϊρχη Κρότησ (αρ. πρωτ. Δ.Ε.Τ.Α.Η. 499/18-1-2019), εντϊχθηκε το υποϋργο 
«Ολοκλόρωςη ϋργων αποχϋτευςησ ςτην περιοχό Παγκρητύου- Καταςκευό Αντλιοςταςύου Α16» (νϋο 
υποϋργο), προώπολογιςμού 250.000 €, ςτο ϋργο «ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ – ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΖΗΜΙΨΝ ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ΚΡΗΣΗ» με ΚΑ 2014ΕΠ00200012 
τησ ΑΕΠ 502. υνεπώσ οι πληρωμϋσ του Αναδόχου θα υπόκεινται ςε όλεσ τισ προβλεπόμενεσ  
κρατόςεισ κ.λ.π., ωσ και ςτην καταβολό του φόρου ειςοδόματοσ και λοιπών φόρων και τελών που 
ιςχύουν κατϊ την ημϋρα διενεργεύασ του διαγωνιςμού. 

18.2 Αν μετϊ την ημερομηνύα διενεργεύασ του διαγωνιςμού επιβληθούν φόροι, τϋλη και κρατόςεισ ό 
καταργηθούν υφιςτϊμενοι τοιούτοι, το αντύςτοιχο ποςό πληρώνεται επύ πλϋον ό εκπύπτεται 
αντιςτούχωσ από τουσ λογαριαςμούσ του Αναδόχου πιςτοποιουμϋνων ό αφαιρουμϋνων των πρϊγματι 
πληρωμϋνων ό εξοικονομούμενων  επύ του ϋλαττον ποςών. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην καταβολό 
προσ το εργατοτεχνικό προςωπικό των καθοριζομϋνων (με τισ εκϊςτοτε από το Τπουργεύο Εργαςύασ 
εκδιδόμενεσ αποφϊςεισ) δώρων λόγω εορτών Πϊςχα και Φριςτουγϋννων καθώσ και αποζημιώςεων 
ημερών υποχρεωτικόσ αργύασ, ςτη χορόγηςη αδεύασ με αποδοχϋσ και αποζημιώςεισ λόγω απολύςεωσ, 
καθώσ και ςτην καταβολό των νομύμων ειςφορών του υπϋρ των αςφαλιςτικών και επικουρικών 
Οργανιςμών ό Σαμεύων, όπωσ το Ι.Κ.Α. (ακόμη και αν το ϋργο εκτελεύται εκτόσ αςφαλιςτικόσ περιοχόσ 
του Ι.Κ.Α.) κ.λ.π. 

18.3 Η καταβολό των προβλεπομϋνων κρατόςεων θα αποδεικνύεται με την προςκόμιςη κανονικόσ 
αποδεύξεωσ πριν από την πληρωμό κϊθε λογαριαςμού. 

18.4 Ο ανϊδοχοσ δεν επιβαρύνεται με ΥΠΑ ο οπούοσ ςύμφωνα με την Ε18 του ΤΠΕΦΨΔΕ ( 
238/9/21-1-87 εγκύκλιο του Τπουργεύου Οικονομικών) βαρύνει τον κύριο του ϋργου. 

Ο προώπολογιςμόσ του ϋργου εύναι χωρύσ Υ.Π.Α. και η ανϊδοχοσ εταιρεύα δεν θα επιβϊλλει Υ.Π.Α. επύ 
των τιμολογύων τησ, ωσ απόρροια των προώποθϋςεων που ςυντρϋχουν  για την αντιςτροφό τησ 
υποχρϋωςησ του ϊρθρου 39α του ν. 2859/2000 (ΥΕΚ 248τΑ΄), όπωσ αυτό τροποποιόθηκε με την παρ. 
10 του ϊρθρου Ι του ν.4281/2014 (ΥΕΚ 160τ.Α΄)». 

 

 

ΑΡΘΡΟ  19ο - Δρόμοι προςπελϊςεωσ - Διεξαγωγό κυκλοφορύασ κατϊ τη διϊρκεια εκτελϋςεωσ 
των ϋργων - Πινακύδεσ ενδεικτικϋσ του ϋργου 

 



 

19.1 Ο Ανϊδοχοσ, θα κλιμακώνει τισ χωματουργικϋσ εργαςύεσ και την τοποθϋτηςη των αγωγών με 
τϋτοιο τρόπο, ώςτε να περιορύζεται κατϊ το δυνατό η παρακώλυςη ό η διακοπό τησ κυκλοφορύασ 
οχημϊτων, θα εξαςφαλύζει δε την προςπϋλαςη των οικιών, καταςτημϊτων κ.λ.π. από τουσ πεζούσ. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, με δικό του ευθύνη και δαπϊνη, να προβεύ ςτη διϊνοιξη, διαμόρφωςη και 
ςυντόρηςη, με τα απαιτούμενα τεχνικϊ ϋργα, των οδών προςπελϊςεωσ προσ τισ θϋςεισ λόψεωσ 
αδρανών υλικών, λατομεύων, ορυχεύων, δανειοθαλϊμων ό προσ τουσ χώρουσ εναποθϋςεωσ των 
ακαταλλόλων προώόντων εκςκαφόσ, καθώσ και προσ τα εργοτϊξια, τουσ χώρουσ εργαςύασ, και τισ 
θϋςεισ εναποθϋςεωσ των υλικών και εφοδύων του ϋργου. Οι δαπϊνεσ αυτϋσ των οδών προςπελϊςεωσ 
δεν αποζημιώνονται ιδιαύτερα, επειδό ςυμπεριλαμβϊνονται ςτισ τιμϋσ τησ μελϋτησ και λαμβϊνονται 
υπ' όψη απ' τον Ανϊδοχο κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ του. 

19.2 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να παύρνει, με δικϋσ του δαπϊνεσ, τα επιβαλλόμενα για κϊθε περύπτωςη 
μϋτρα αςφαλεύασ, για την πρόληψη οποιουδόποτε ατυχόματοσ ό ζημιϊσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ 
των ϋργων, εύναι δε μόνοσ υπεύθυνοσ γι' αυτϋσ και ϋχει αποκλειςτικϊ αυτόσ όλεσ τισ αςτικϋσ και 
ποινικϋσ ευθύνεσ για κϊθε τι που θα τύχει, εύτε από δικό του υπαιτιότητα, εύτε από το εργαζόμενο ς' 
αυτόν εργατοτεχνικό προςωπικό, εύτε από τα εργαλεύα και μηχανόματα που απαςχολούνται ςτο ϋργο 
του. 

Με την ϋναρξη των εργαςιών και καθ' όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςόσ τουσ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται με 
δικϋσ του δαπϊνεσ και χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςό του, να προβαύνει ςτην πλόρη ςόμανςη του 
εργοταξύου, ςε περύφραξη και ιδιαύτερη ςόμανςη κϊθε επικύνδυνησ θϋςησ. 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να πϊρει, χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη, όλα τα μϋτρα εξαςφϊλιςησ τησ 
κυκλοφορύασ, που θα καλύπτει τόςο την κυκλοφοριακό λειτουργύα τησ ευρύτερησ περιοχόσ για 
κϊθε φϊςη εκτϋλεςησ των εργαςιών, όςο και τισ αναγκαύεσ τεχνικϋσ μελϋτεσ των 
παρακαμπτηρύων ϋργων που θα απαιτηθούν.  

O Aνϊδοχοσ πρϋπει να παρϋχει κϊθε εύλογη διευκόλυνςη διόδων προσ ϊλλουσ Εργολόπτεσ, ό εργατικό 
προςωπικό που χρηςιμοποιεύται από την Τπηρεςύα, καθώσ και προσ ϊλλεσ Κρατικϋσ Τπηρεςύεσ, 
καθώσ και προσ τουσ εντόπιουσ κατούκουσ για μετϊβαςη τουσ ςε αγροτικϋσ και τισ ϊλλεσ ιδιοκτηςύεσ 
τουσ. Κϊθε δαπϊνη για την καταςκευό τϋτοιων διόδων, περιλαμβανομϋνων προςωρινών 
γεφυρώςεων, βαρύνει τον Ανϊδοχο. 

Όςον αφορϊ ςτουσ εν λειτουργύα δρόμουσ, ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ϋχει υπόψη, ότι δεν μπορεύ να 
κυκλοφορόςει όχημα βϊρουσ μεγαλυτϋρου εκεύνου για το οπούο ϋχει υπολογιςθεύ η αντοχό του 
οδοςτρώματοσ, με ςκοπό να αποφευχθεύ η καταςτροφό του.  

Για το λόγο αυτό πρϋπει προηγουμϋνωσ, ςε ςυνεννόηςη με τισ αρμόδιεσ αρχϋσ να εξακριβώνει την 
αντοχό του οδοςτρώματοσ, του καταςτρώματοσ των γεφυρών και των ϊλλων τεχνικών ϋργων τησ 
οδού. ε περύπτωςη που εύναι αδύνατη η διϋλευςη βαρϋων οχημϊτων ό μηχανημϊτων, ο Ανϊδοχοσ 
εύναι υποχρεωμϋνοσ, πϊντα μετϊ από ςυνεννόηςη με τισ αρμόδιεσ αρχϋσ, να κϊνει τισ αναγκαύεσ 
ενιςχύςεισ, αντιςτηρύξεισ κ.λ.π. ό να βρει οποιονδόποτε ϊλλο τρόπο διαβϊςεωσ. ε περύπτωςη που ο 
Ανϊδοχοσ χρηςιμοποιεύ οχόματα βαρύτερα των προβλεπομϋνων για κυκλοφορύα ςτουσ δρόμουσ, ο 
Ανϊδοχοσ υποχρεούται να επαναφϋρει τουσ δρόμουσ ςτην προγενϋςτερη κατϊςταςη τουσ, 
ςυνταςςομϋνου εν ανϊγκη, και ςχετικού πρωτοκόλλου προ και μετϊ τη χρόςη των δρόμων. 
Οπωςδόποτε, εφ' όςον κϊνει χρόςη τϋτοιων οδών (μϋςα ςτουσ ανωτϋρω περιοριςμούσ), υποχρεούται 
ςτη ςυντόρηςη και των δρόμων αυτών καθ' όλη τη διϊρκεια τησ πλόρουσ εκτελϋςεωσ τησ ςυμβϊςεωσ, 
χωρύσ οποιαδόποτε αποζημύωςη εκ μϋρουσ του Δημοςύου. 

Όςον αφορϊ ςτην κυκλοφορύα των μεταφορικών μϋςων και των μηχανημϊτων του, εύναι 
αποκλειςτικώσ υπεύθυνοσ για την τόρηςη των ςχετικών Αςτυνομικών Διατϊξεων. 

 

19.3 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται, εντόσ μηνόσ από τησ υπογραφόσ του ςυμφωνητικού, να 
προμηθευτεύ και να τοποθετόςει με δικό του δαπϊνη  πινακύδεσ ενδεικτικϋσ του ϋργου που εκτελεύται, 
ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ, με περιεχόμενο και προδιαγραφϋσ που θα καθορύςει η 
Τπηρεςύα. Επύςησ υποχρεούται για ανϊρτηςη ενημερωτικών εργοταξιακών πινακύδων κατϊ 
την εκτϋλεςη του ϋργου και μόνιμων αναμνηςτικών μετϊ το πϋρασ του. 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ  20ο - Προςταςύα βλαςτόςεωσ - Ευθύνη για ζημιϋσ και ατυχόματα 

20.1 Για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ ϋχουν ιςχύ ςτην παρούςα εργολαβύα : 

Η Απόφαςη ϋγκριςησ των Περιβαλλοντικών Όρων του υπ’ όψιν ϋργου, και οι ςυςτϊςεισ τησ 
εγκεκριμϋνησ Μελϋτησ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων (ΜΠΕ) με τη διευκρύνηςη ότι, όπου αναφϋρεται 
"ευθύνη του Κυρύου του ϋργου" ςε θϋματα εκτϋλεςησ οποιαςδόποτε εργαςύασ θα νοεύται "ευθύνη του 
Αναδόχου". 

Tα αναφερόμενα ςτα λοιπϊ τεύχη δημοπρϊτηςησ και ςε περύπτωςη αςυμφωνύασ αυτών, κατιςχύουν 
τα αναφερόμενα ςτην Απόφαςη ϋγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων. 

Ο ανϊδοχοσ ϋλαβε γνώςη των Αποφϊςεων Ϊγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του ϋργου και 
δεςμεύεται ςτην τόρηςό τουσ ςτα ςημεύα που τον αφορούν. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προφυλϊςςει και 
προςτατεύει την υπϊρχουςα βλϊςτηςη όπωσ δϋνδρα, θϊμνουσ και καλλιεργημϋνεσ εκτϊςεισ γύρω 
από το χώρο που του διατύθεται από την Τπηρεςύα για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

Θα εύναι δε υπεύθυνοσ για κϊθε ζημιϊ που θα προκαλϋςει ςε τρύτουσ λόγω αυθαιρϋτου κοπόσ ό 
βλϊβησ δϋνδρων ό θϊμνων, αποθϋςεωσ υλικών, λόγω κακού χειριςμού των μηχανημϊτων ό 
καταπατόςεωσ φυτευομϋνων περιοχών υπό μηχανικών μϋςων. 

 

20.2 Επειδό μεγϊλο μϋροσ των εργαςιών τησ εργολαβύασ θα εκτελεςθεύ πληςύον υπαρχόντων 
ϋργων, ο Ανϊδοχοσ των εργαςιών τησ παρούςησ εργολαβύασ, θα ευθύνεται ςτο ακϋραιο για τυχόν 
καταςτροφϋσ ό ζημιϋσ που θα επιφϋρει ςτα ϋργα αυτϊ.  

Για κϊθε περύπτωςη ατυχόματοσ οφειλόμενου ςε πρϊξεισ ό παραλεύψεισ του Αναδόχου, των 
υπεργολϊβων του, ό / και του προςωπικού του, ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ ποινικϊ 
και αςτικϊ. 

Επύςησ ςε κϊθε περύπτωςη κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου και κατϊ την παραγωγό και μεταφορϊ 
υλικών, ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για κϊθε ζημιϊ ό ατύχημα. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να οργανώςει τα ςυνεργεύα του κατϊ τισ Διατϊξεισ των περύ εργατών και 
εργαςύασ Νόμων και Διαταγμϊτων, και να λαμβϊνει όλα τα κατϊλληλα μϋτρα, ώςτε η εργαςύα να 
εκτελεύται μεθοδικόσ για αποφυγό αμϋςων ό εμμϋςων ζημιών ό ατυχημϊτων ό προκλόςεωσ 
πλημμυρών. Η Τπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει ευθύνη ό υποχρϋωςη για καταβολό δαπανών ό 
αποζημιώςεων για τα ωσ ϊνω αναφερθϋντα. 

 

20.3 Για κϊθε διατϊραξη ό ζημιϊ ςε υφιςτϊμενεσ οικοδομϋσ, προερχόμενη από την καταςκευό των 
ϋργων, αποκλειςτικόσ υπεύθυνοσ εύναι ο ανϊδοχοσ, υποχρεούμενοσ ςε αποκατϊςταςη τησ 
προκληθεύςασ ζημιϊσ, εύτε ςτην καταβολό τησ αντύςτοιχησ δαπϊνησ για την αποκατϊςταςό τησ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  21ο - Φρόνοσ εγγυόςεωσ και ςυντηρόςεωσ των ϋργων 

 Ο βϊςει του ϊρθρου 171 του Ν.4412/2016 χρόνοσ εγγυόςεωσ και ςυντηρόςεωσ των ϋργων, 
καθορύζεται ςε δϋκα πϋντε (15) μόνεσ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Μϋτρα προςταςύασ των καταςκευών-αςφϊλεια του ϋργου-
Εγκαταςτϊςεισ Επιχειρόςεων και Οργανιςμών Κοινόσ Ωφελεύασ – Αρχαιότητεσ 

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει το δικαύωμα αλλϊ και την υποχρϋωςη (αν του το ζητόςει η Επύβλεψη) να απαγορεύει 
την προςπϋλαςη ςτουσ χώρουσ εργαςύασ οποιουδόποτε προςώπου που δεν εύναι ςχετικό με την 



 

εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, με την εξαύρεςη των εξουςιοδοτημϋνων από την επιβλϋπουςα υπηρεςύα 
ατόμων. 

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαςφαλύζει και φυλϊςςει όλεσ τισ περιοχϋσ εκτϋλεςησ εργαςιών, 
αποθηκών κλπ. Εύναι υπεύθυνοσ για την λόψη όλων των αναγκαύων μϋτρων, επ’ ωφελεύα του 
προςωπικού του, των εκπροςώπων τησ επύβλεψησ και τρύτων, προκειμϋνου να αποφευχθούν 
ατυχόματα ό απώλειεσ που μπορεύ να ςυμβούν από την εκτϋλεςη των εργαςιών.  

Ο Ανϊδοχοσ θα εφαρμόςει με αυςτηρότητα, όλεσ τισ ςυμβατικϋσ απαιτόςεισ των Προδιαγραφών 
και των ςχεδύων και τισ ςχετικϋσ εντολϋσ  τησ Επιβλϋψεωσ, χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη, ϋχοντασ 
πλόρη ευθύνη για την αςφϊλεια ϋργων και προςώπων και για την ϋντεχνη και εμπρόθεςμη 
εκτϋλεςη. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ και θα πρϋπει με μϋριμνα και δαπϊνεσ του να παύρνει 
όλα τα αναγκαύα μϋτρα για την διαφύλαξη όλων των υφιςταμϋνων καταςκευών, τη διατόρηςη 
τουσ και τη ςυντόρηςό τουσ. 

Εύναι υπεύθυνοσ για την προμόθεια, καταςκευό, ςυντόρηςη και λειτουργύα όλων των 
εγκαταςτϊςεων ηλεκτροφωτιςμού, περύφραξησ και εξοπλιςμού αςφϊλειασ που απαιτεύτ αι για 
την ςωςτό και αςφαλό εκτϋλεςη των εργαςιών, ό που εύλογα θα απαιτηθεύ από την επύβλεψη.  

Αν κατϊ την διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ απαιτηθούν επεύγοντα μϋτρα για την πρόληψη 
ατυχόματοσ ό καταςτροφόσ, ό για την διαςφϊλιςη ϋπειτα από τϋτοιο ςυμβϊν, ο  Ανϊδοχοσ εύναι 
υπεύθυνοσ να εκτελϋςει οτιδόποτε εύναι αναγκαύο. Φωρύσ να περιορύζεται αυτό η υποχρϋωςη, η 
Επύβλεψη διατηρεύ το δικαύωμα να δύδει εντολϋσ για την εκτϋλεςη των αναγκαύων εργαςιών.  

Αν ο Ανϊδοχοσ φανεύ απρόθυμοσ ό ανύκανοσ να λϊβει τα αναγκαύα  μϋτρα, η Επύβλεψη ϋχει το 
δικαύωμα να εκτελϋςει τισ ςχετικϋσ εργαςύεσ με δικϊ τησ ςυνεργεύα ςε βϊροσ και για λογαριαςμό 
του Αναδόχου. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ϋχει υπ' όψη του, ότι ςτην περιοχό του ϋργου υπϊρχουν εναϋριεσ και υπόγειεσ 
εγκαταςτϊςεισ και δύκτυα Ο.Κ.Ψ. ό Ν.Π.Δ.Δ. Πριν από την ϋναρξη των εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ θα 
μεριμνόςει ώςτε να παραλϊβει απ' τουσ διϊφορουσ Οργανιςμούσ τα ςχϋδια που δεύχνουν τισ θϋςεισ 
των αγωγών τουσ ςτην περιοχό του ϋργου, θα κϊνει δε με δαπϊνεσ του, δοκιμαςτικϋσ τομϋσ, ώςτε να 
εξακριβωθούν οι ακριβεύσ θϋςεισ τουσ. Επύςησ πριν από την ϋναρξη των εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ θα 
μεριμνόςει ώςτε να εκδοθούν από τισ διϊφορεσ Τπηρεςύεσ, οι ϊδειεσ τομόσ του οδοςτρώματοσ, οι 
ϊδειεσ κατϊληψησ κοινοχρόςτων χώρων κ.λ.π. υποβϊλλοντασ εγκαύρωσ τισ ςχετικϋσ αιτόςεισ, όπωσ 
και τα απαραύτητα για την ϋκδοςη τησ ϊδειασ ςχϋδια, ςτισ αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ. 

Οι εργαςύεσ για τισ μετατοπύςεισ ανωτϋρω εγκαταςτϊςεων και δικτύων, εφ' όςον εύναι μόνιμεσ, αν 
τυχόν εμπύπτουν ςτο εύροσ καταλόψεωσ των ϋργων ό αν υπϊρχουν ϊλλοι λόγοι, θα εκτελούνται με 
την φροντύδα των Οργανιςμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΣΕ κ.λ.π.) και καμύα ανϊμιξη οικονομικό ό τεχνικό δεν 
θα ϋχει ο Ανϊδοχοσ. Ο Ανϊδοχοσ ϋχει όμωσ την υποχρϋωςη να διευκολύνει απροφαςύςτωσ την 
εκτϋλεςη των ανωτϋρω εργαςιών. Η Τπηρεςύα, δύναται να αναθϋςει ςτον Ανϊδοχο την εκτϋλεςη 
ϋργων μετατοπύςεωσ αγωγών και δικτύων ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

 Αν οι μετατοπύςεισ αυτϋσ επηρεϊζουν, υπερβαλλόντωσ και δυςαναλόγωσ προσ την 
εγκεκριμϋνη προθεςμύα εκτελϋςεωσ των εργαςιών, το πρόγραμμα καταςκευόσ των ϋργων, τότε ο 
Ανϊδοχοσ δικαιούται μόνο αναλόγου παρατϊςεωσ προθεςμύασ και όχι αποζημιώςεωσ. 

 Προκειμϋνου για προςωρινϋσ μετατοπύςεισ και υποςτηρύξεισ αγωγών Ο.Κ.Ψ., εμποδύων, κ.λ.π., 
τισ απαιτούμενεσ εργαςύεσ θα εκτελεύ ο Ανϊδοχοσ. Η αποζημύωςη για τισ προςωρινϋσ αυτϋσ εργαςύεσ, 
περιλαμβϊνεται ςτισ ςυμβατικϋσ τιμϋσ καταςκευόσ των ςωληνώςεων, ανεξϊρτητα από τυχόν 
δυςχϋρειεσ που θα αντιμετωπιςθούν. 

Επιςημαύνεται ότι κϊθε ζημιϊ που θα προκληθεύ απ' τον Ανϊδοχο ςτουσ διϊφορουσ αγωγούσ ό ςτισ 
διϊφορεσ οδούσ, εύτε κατϊ την διϊρκεια εκτελϋςεωσ των εργαςιών πληςύον των αγωγών, εύτε μετϊ το 
πϋρασ τουσ, και που θα οφεύλεται ςτην κακό εκτϋλεςη των εργαςιών εκςκαφόσ, υποςτηρύξεωσ, 
ςυμπυκνώςεωσ κ.λ.π., θα βαρύνει αποκλειςτικώσ τον Ανϊδοχο. 

Επιςημαύνεται ότι ςτην περιοχό του ϋργου θα γύνεται αρχαιολογικόσ ϋλεγχοσ κατϊ την εκτϋλεςη 
των εκςκαφών. Ο ϋλεγχοσ θα γύνεται από πρόςωπο εντεταλμϋνο για το ςκοπό αυτό υπό την επύβλεψη 



 

τησ Εφορεύασ Αρχαιοτότων Ηρακλεύου. Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται με τισ αρχαιολογικϋσ 
Τπηρεςύεσ και να διευκολύνει τον αρχαιολογικό ϋλεγχο. Επιςημαύνεται ότι δε θα εκτελούνται εργαςύεσ 
εκςκαφών χωρύσ την παρουςύα του αρμοδύου τησ Αρχαιολογικόσ Τπηρεςύασ. 

 Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ϋχει υπόψη του ότι εύναι πιθανό η ςυνϊντηςη αρχαιολογικών 
ευρημϊτων κατϊ τισ εκςκαφϋσ χανδϊκων και λοιπών ϋργων. ε τϋτοια περύπτωςη πρϋπει αμϋςωσ να 
διακόψει τισ εργαςύεσ και να ειδοποιόςει τισ αρμόδιεσ αρχϋσ και να εφαρμόςει πλόρωσ όλεσ τισ 
διατϊξεισ τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ. 

 την περύπτωςη τησ ανϊγκησ εκτϋλεςησ αναςκαφικών εργαςιών, ο ανϊδοχοσ εύναι 
υποχρεωμϋνοσ να παρϊςχει απροφαςύςτωσ κϊθε εύδουσ διευκόλυνςη ςτα ςυνεργεύα εκτϋλεςησ των 
αναςκαφικών εργαςιών. Οι αναςκαφικϋσ αυτϋσ εργαςύεσ θα εκτελούνται με την φροντύδα τησ 
αρμόδιασ Τπηρεςύασ και καμύα ανϊμιξη οικονομικό ό τεχνικό δεν θα ϋχει ο Ανϊδοχοσ. Η Τπηρεςύα 
επύςησ μπορεύ να αναθϋςει ςτον Ανϊδοχο την εκτϋλεςη αναςκαφικών εργαςιών ςύμφωνα με τισ 
ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

 Εφόςον κριθεύ αναγκαύο και μετϊ από εντολό τησ Τπηρεςύασ εύναι δυνατό η αναπροςαρμογό 
του προγρϊμματοσ καταςκευόσ του ϋργου ςε τρόπο ώςτε να ελαχιςτοποιηθεύ η καθυςτϋρηςη από 
την εκτϋλεςη αναςκαφικών εργαςιών. 

 Αν οι αναςκαφικϋσ εργαςύεσ επηρεϊζουν, υπερβαλλόντωσ και δυςαναλόγωσ προσ την 
εγκεκριμϋνη προθεςμύα εκτελϋςεωσ των εργαςιών το πρόγραμμα καταςκευόσ των ϋργων, τότε ο 
Ανϊδοχοσ δικαιούται μόνο αναλόγου παρατϊςεωσ προθεςμύασ και όχι αποζημιώςεωσ.  

 

ΑΡΘΡΟ  23ο - Ειδικϋσ δαπϊνεσ που βαρύνουν τον Ανϊδοχο 

 τα Γενικϊ Ϊξοδα του Αναδόχου ςυμπεριλαμβϊνονται και οι κατωτϋρω ειδικϋσ δαπϊνεσ που 
βαρύνουν αποκλειςτικϊ αυτόν : 

(1) υμφωνητικού 

(2) Δαπϊνη αςφϊλιςησ του ϋργου“ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” .Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να αςφαλύςει 
πλόρωσ το ϋργο ςε νόμιμα λειτουργούντα αςφαλιςτικό φορϋα και να καταθϋςει ςτην Τπηρεςύα μασ 
τα αςφαλιςτόρια ςυμβόλαια με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. Η διϊρκεια τησ αςφϊλιςησ αρχύζει με 
την υπογραφό τησ ύμβαςησ και λόγει με την Οριςτικό Παραλαβό του Ϊργου.  

Κατϊ τη ςύναψη των αςφαλύςεών του ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λαμβϊνει υπόψη του  και να 
ςυμμορφώνεται  με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ Νομοθεςύασ, όπωσ ιςχύει κατϊ την ημϋρα ςύναψησ των 
αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων. 

Οι παρεχόμενεσ αςφαλύςεισ δεν απαλλϊςςουν ούτε περιορύζουν κατϊ οποιοδόποτε τρόπο τισ 
υποχρεώςεισ και τισ ευθύνεσ του Ανϊδοχου που απορρϋουν από τη ςύμβαςη του Ϊργου, ιδιαύτερα ςε 
ό,τι αφορϊ τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικϋσ αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ εξαιρϋςεισ, εκπτώςεισ, 
προνόμια, περιοριςμούσ κ.λ.π., και ο Ανϊδοχοσ παραμϋνει αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την 
αποκατϊςταςη ζημιών ςε πρόςωπα ό και πρϊγματα και πϋραν από τα ποςϊ κϊλυψησ των πιο πϊνω  
αςφαλιςτηρύων. 

Η αςφϊλιςη του ϋργου θα πρϋπει κατ΄ ελϊχιςτον να ςυμπεριλαμβϊνει Αςφϊλιςη  ϋναντι  υλικών  
ζημιών, Αςφϊλιςη Αςτικόσ Ευθύνησ ϋναντι Σρύτων,  Αςφϊλιςη  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλιςμού “ 
Κατϊ Παντόσ Κινδύνου” .  

Η αςφαλιςτικό κϊλυψη θα παρϋχεται επύςησ για: 
- Βλϊβεσ / καταςτροφϋσ που προϋρχονται από δυςμενεύσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ ϋςτω και εξαιρετικϊ 

ςπϊνιασ εμφϊνιςησ. 
- Βλϊβεσ / καταςτροφϋσ από ςειςμούσ και ϊλλα ςυναφό με το Ϊργο ατυχόματα και ζημιογόνα 
ςυμβϊντα. 

Σο ποςόν αςφϊλιςησ του ϋργου θα εύναι  τουλϊχιςτον ιςόποςο τησ ςύμβαςησ. 

(3) Αποζημιώςεωσ ιδιοκτητών, εκμιςθωτών ό μιςθωτών : 

α. Σων περιοχών λόψεωσ δανεύων εν γϋνει χωματιςμών, αποθϋςεωσ τυχόν προώόντων εκςκαφών 
ό αποθηκεύςεωσ υλικών γενικϊ. 



 

β. Σων θϋςεων εγκαταςτϊςεωσ μηχανημϊτων και εργοταξύου γενικϊ. 

γ. Σων προςπελϊςεων προσ το εργοτϊξιο και τισ θϋςεισ λόψεωσ και αποθηκεύςεωσ των πϊςησ 
φύςεωσ υλικών. 

δ. Οι δαπϊνεσ αποζημιώςεωσ, των οποιωνδόποτε πηγών λόψεωσ υλικών (λατομεύα, ορυχεύα, 
χεύμαρροι, ποτϊμια κ.λ.π.) και των θϋςεων προςωρινόσ ό οριςτικόσ απόρριψησ των 
πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφόσ, που θα χρηςιμοποιηθούν με ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ, καθώσ 
και των κϊθε εύδουσ οδών προςπελϊςεωσ προσ αυτϋσ, και που ανόκουν εύτε ςε οποιοδόποτε 
φυςικό πρόςωπο, εύτε ςε Νομικό πρόςωπο Ιδιωτικού ό Δημοςύου Δικαύου κ.λ.π. Οι δαπϊνεσ αυτϋσ 
βαρύνουν τον Ανϊδοχο, και η ΔΕΤΑΗ. δεν αναλαμβϊνει καμιϊ υποχρϋωςη διενεργεύασ και 
διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ τησ απαλ/ςεωσ των θϋςεων αυτών. Η ΔΕΤΑΗ. επύςησ δεν 
αναλαμβϊνει καμιϊ υποχρϋωςη πρόςθετησ αποζημιώςεωσ του Αναδόχου για τυχόν δυςχϋρειεσ 
που μπορεύ να παρουςιαςθούν ςτην εξεύρεςη και εκμετϊλλευςη των λατομεύων, ορυχεύων και 
λοιπών πηγών ό για ανϊγκη δημιουργύασ εγκαταςτϊςεωσ λόψεωσ, θραύςεωσ, κ.λ.π., ό και 
δημιουργύασ χώρων αποθηκεύςεωσ υλικών μακριϊ από τισ πηγϋσ λόψεωσ, εύτε από τυχόν 
δυςχϋρειεσ μεταφορών από οποιαδόποτε αιτύα. 

(4) Αποζημύωςη γενικώσ για κϊθε ζημιϊ ό ατύχημα που τυχόν ςυμβεύ ςε κϊθε περύπτωςη κατϊ την 
εκτϋλεςη του ϋργου και την παραγωγό - μεταφορϊ υλικών. Η Τπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει καμιϊ 
ευθύνη ό υποχρϋωςη να καταβϊλει δαπϊνεσ ό αποζημιώςεισ για τισ ανωτϋρω αιτύεσ. 

(5) Οι πρόςθετεσ δαπϊνεσ και επιβαρύνςεισ, οι οπούεσ τυχόν θα προκύψουν κατϊ το ςτϊδιο 
εκτελϋςεωσ των εργαςιών από την ανϊγκη εκμεταλλεύςεωσ πηγών λόψεωσ υλικών ςυγχρόνωσ και 
από ϊλλη προγενϋςτερη ό μεταγενϋςτερη εργολαβύα και τη δημιουργύα και αποκϊλυψη γι' αυτό νϋων 
πηγών υλικών, μαζύ με τισ ςχετικϋσ επιβαρύνςεισ, για να τελειώςει εμπρόθεςμα η εκτϋλεςη του ϋργου. 

(6) Οι δαπϊνεσ για τουσ πϊςησ φύςεωσ ελϋγχουσ και δοκιμϋσ  

(7) Οι δαπϊνεσ που αναφϋρονται ςτα λοιπϊ ϊρθρα τησ παρούςησ, ςτουσ Γενικούσ όρουσ του 
Σιμολογύου, ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ . 

(8)  Οι δαπϊνεσ ϋκδοςησ εγγυητικών επιςτολών  

 

ΑΡΘΡΟ  24ο - υντόρηςη των Έργων - Ελαττώματα 

23.1. Κατϊ τον χρόνο εγγύηςησ ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να επιθεωρεύ κατϊ κανονικϊ χρονικϊ 
διαςτόματα τα ϋργα και τισ εγκαταςτϊςεισ και να τισ διατηρεύ ςε ϊριςτη κατϊςταςη λειτουργύασ με 
δαπϊνεσ του. 

23.2. Αν κατϊ την διϊρκεια καταςκευόσ των ϋργων και μϋχρι την οριςτικό παραλαβό αυτών 
παρουςιαςθούν ελαττώματα για τα οπούα ευθύνεται ο ύδιοσ, και δεν προβεύ ςτην αποκατϊςταςη τουσ 
η Τπηρεςύα ενεργεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 157 και 159 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  : Επιςόμανςη κρύςιμων ςυμβατικών όρων 

25.1 Επιςημαύνεται ότι η καταςκευό του ϋργου ϋχει κριθεύ ωσ επεύγουςα. 

25.2 Ρητϊ αναφϋρεται ότι η Τπηρεςύα δεν θα λαμβϊνει υπόψη τησ μικροπροβλόματα και αιτύεσ για 
παρϊταςη προθεςμύασ. Οι προθεςμύεσ θα πρϋπει να θεωρηθούν από τουσ Διαγωνιζόμενουσ και τον 
Ανϊδοχο ωσ ανυπϋρβλητεσ και θα πρϋπει να ςυμμετϊςχουν ςτο Διαγωνιςμό εν γνώςει των 
δυςχερειών που επιςημαύνονται ςτο παρόν ϊρθρο. 

25.3 Η επύβλεψη του ϋργου θα εύναι ιδιαύτερα προςεκτικό όςον αφορϊ ςτη τόρηςη των 
ςυμβατικών υποχρεώςεων του αναδόχου (ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ϋλεγχοσ κϊθε υλικού και 
εργαςύασ, δοκιμαςύεσ, πλόρησ οριζοντιογραφικόσ και υψομετρικόσ ϋλεγχοσ και εξαςφϊλιςη των 
καταςκευών, τόρηςη χρονοδιαγρϊμματοσ κ.λ.π.) 

25.4  Σο Αντλιοςτϊςιο  θα ςυνδεθεύ με το δύκτυο ΔΕΗ .Τποχρϋωςη του Αναδόχου εύναι να ςυντϊξει 
εγκαύρωσ (όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 5 τησ παρούςασ – 2η Αποκλειςτικό Σμηματικό Προθεςμύα) 



 

όλα τα ςχϋδια και απαραύτητα ςτοιχεύα προκειμϋνου να υποβληθεύ ςτη ΔΕΗ ο ςχετικόσ φϊκελοσ για 
την ηλεκτροδότηςη του Α/. 

25.5 Εξ αιτύασ των ειδικών όρων εκτϋλεςησ του ϋργου που επιςημαύνονται ςτισ παραπϊνω 
παραγρϊφουσ, προκύπτει επιβϊρυνςη ςτο κόςτοσ καταςκευόσ και δημιουργεύται ανϊγκη αυξημϋνησ 
καταςκευαςτικόσ προςπϊθειασ και ςυνϋπειασ, τα οπούα οι Διαγωνιζόμενοι θα πρϋπει να λϊβουν 
ςοβαρϊ υπόψη τουσ κατϊ τη διαμόρφωςη τησ προςφορϊσ τουσ. 
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