
1 

 

  
 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΜΩΝ Ε ΕΡΓΑ ΔΕΤΑΗ 2019  

 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΤΑΗ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  180.000 (ρσξίο ΦΠΑ) 
 
 

 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

 
 
 

   
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η πληάμαζα Η Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 

Αλάπηπμεο Μειεηψλ 

Καηαζθεπψλ 

Ο Γεληθφο Γ/ληήο & Γ/ληήο 

Σερλ. Τπεξεζηψλ 

 

 

 

 
ΦΑΝΖ ΝΗΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Μηχανικός Π&Γ 
Κ. ΣΕΑΒΛΑΚΖ  

Πνι. Μεραληθφο 
 

Υ. ΠΑΠΑΜΑΣΘΑΙΑΚΗ 
Ηιεθ. Μεραληθφο 

   

   

   
 
 

 

Η Ρ Α Κ Λ Δ Ι Ο  ΑΡΙΘΜΟ ΣΔΤΥΟΤ 

ΜΑΡΣΙΟ 2019 5 

 

Δ

 Ε
 Υ Α 

Η



2 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 

ΔΕΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΜΩΝ Δ 
ΔΡΓΑ ΓΔΤΑΖ 2019 

 

 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΔΤΑΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (Ε..Τ.) 



3 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΕΡΓΟ  :   ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΜΩΝ Ε ΕΡΓΑ 

ΔΕΤΑΗ 2019 

 

EIΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (Ε..Τ.) 

ΑΡΘΡΟ  1ν - Αληηθείκελν ηεο Ε..Τ.- Εγγπήζεηο 

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 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΜΩΝ Ε ΕΡΓΑ ΔΕΤΑΗ 2019», 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. (ΦΔΚ Β 

370/29.3.79) κε ηελ παξαηήξεζε φηη φπνπ κλεκνλεχνληαη ζ' απηήλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 56/73  

&  ηνπ Π.Γ. 609/1985 (ΦΔΚ Α 223), ζα λννχληαη νη αληίζηνηρεο  ηνπ Ν. 4412/2016. 

1.2 Εγγύεζε 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 Ν.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 Ν.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 Ν.4412/2016. 

1.2.4 Κάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 72 παξαγ 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

1.2.5 Η αξρηθή εγγχεζε "θαιήο εθηέιεζεο", πνπ απνηειεί πξν απαίηεζε γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.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 Ν.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 Επίβιεςε 

1.3.1 Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ Δπίβιεςεο ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο 

Δπηβιέπνληεο θαη ζε φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ ππαιιήινπο ηεο 

Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο ζπκβνχισλ ηεο Τπεξεζίαο, ζηα εξγνηάμηα, 

ιαηνκεία, απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ άιιν, ζηνλ νπνίν ε Τπεξεζία 

ζα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο 

έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε 
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ηνπ Έξγνπ θαη νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο 

ζηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ θιπ. 

1.3.2 Σν φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην Έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε 

επζχλε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή θαη ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο, 

Γηαηάμεηο θιπ, νχηε κεηψλεη ηηο πιήξεηο θαη απνθιεηζηηθέο επζχλεο ηνπ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

επηηάζζνπλ νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο, ηεο παξνχζαο Δ..Τ., ηεο Σ.Π. θαη ησλ ινηπψλ 

Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. 

Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  2ν - Αληηθείκελν εξγνιαβηθήο ζπκβάζεσο- Τπνγξαθή ύκβαζεο  

       2.1 Γεληθά  

Με ηνλ φξν "Σύμβαση" λνείηαη ε χκβαζε αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν, πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ εθπφλεζε ησλ 

κειεηψλ, ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ θαη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ηνκώλ  ζε έξγα  ΔΕΤΑΗ 2019» πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη 

ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ θαηά ηνλ ρξφλν 

εγγχεζεο.  

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

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

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

θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

2.2 πκβαηηθό αληηθείκελν 

2.2.1 Σν «πκβαηηθφ Αληηθείκελν» ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιεςε θαη εθπιήξσζε απφ ηνλ 

Αλάδνρν φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε θαη ηα αλαπφζπαζηα 

πκβαηηθά ηεο Σεχρε. Μεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ: 

1. Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

2. Η ζχληαμε ησλ κειεηψλ, πξνγξακκάησλ, κεζνδνινγηψλ, επηκεηξήζεσλ θαη ινηπψλ 

ηεπρψλ θαη εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

3. Η εθηέιεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εξεπλψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

4. Η ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

5. Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, γηα ηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα, 

ελ φςεη ησλ πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ εθ κέξνπο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ), ηεο 

εθηέιεζεο πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο 

πιεξσκέο, θιπ. 

6. Κάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ 

νξίδνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

2.2.2  Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

          Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζην Δήκν Ηξαθιείνπ . 

 

2.2.3  Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά : 

 

ην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε ηνκψλ κε αζθαιηνηάπεηα ή κε 

ζθπξφδεκα ή κε πιάθεο – θπβφιηζνπο θιπζηα ζεκεία φπνπ έγηλαλ ηνκέο γηα απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ή πξαγκαηνπνηήζεθαλ λέεο ζπλδέζεηο κε ηα 

δίθηπα χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ή κηθξνεπεθηάζεηο δηθηχσλ. 

 

Όπνπ ην νδφζηξσκα νδψλ έρεη θαηαζηξαθεί απφ θαζηδήζεηο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν (δηαξξνή 

αγσγψλ απνρέηεπζεο-χδξεπζεο-νκβξίσλ ή παξνρψλ είηε γχξσ απφ εζράξεο θαη θξεάηηα) ζα 

απνμειψλεηαη ην ζχλνιν ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα επξχηεξα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

επίβιεςεο.  
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Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο- πξνεξγαζίεο θαη απνθαηάζηαζε ζα εθηεινχληαη ηελ ίδηα κέξα. 

Απαγνξεχεηαη ε πξνεξγαζία λα γίλεηαη ηελ πξνεγνχκελε ή πξνεγνχκελεο κέξεο.  

 

Μφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν θαη΄εληνιή ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα γίλεη 

πξνεξγαζία απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο απνθαηάζηαζεο θαη αθνχ ηεξεζνχλ απζηεξά φια 

ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο πεδψλ θαη νρεκάησλ. ΄απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα ισξίδα θπθινθνξίαο γηα ηελ δηεπθφιπλζε 

νρεκάησλ.  

ηηο θάζεηεο ηνκέο ηνπ δξφκνπ πξνεξγαζία θαη απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ηελ ίδηα κέξα.  

 

Η Τπεξεζία ζα δίλεη ζηνλ αλάδνρν ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ηνκψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

απνθαηαζηήζεη εληφο 10 εκεξψλ. Μπνξεί φκσο λα δίλεη έζησ θαη κία κφλν ηνκή γηα 

απνθαηάζηαζε ζ' νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ εάλ ε Τπεξεζία θξίλεη κεγάιε ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο γηα ηνπο δηεξρφκελνπο πνιίηεο θαη ηα κέζα 

κεηαθνξάο. 

 

Γεληθά, ν αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ ζσζηή θπθινθνξηαθή ξχζκηζε θαη γηα ηε ιήςε 

κέηξσλ αζθαιείαο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα εξγαζηψλ. 

 

Σα αλσηέξσ έξγα πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε  180.000 επξώ ζα εθηειεζηνχλ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 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 Γ.Δ.Τ.Α.Η., θαη κε ηηκέο κνλάδνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαδεηρηεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

2.4 Καηαθύξσζε – ύλαςε  ζύκβαζεο  

Πξηλ ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ν αλαζέησλ θνξέαο Αξρή δεηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 

80, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν4412/2016. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ θαη  ηε δηαβίβαζε 

ηνπ θαθέινπ ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 

Μεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ν αλαζέησλ θνξέαο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζε εληφο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 

εμήο: 

4 Έγγξαθα νξηζκνχ εθπξνζψπνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.2 ηεο παξνχζεο. 

ΑΡΘΡΟ  3ν - πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Εξγνιαβίαο 

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: 

1. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

2. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

3. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

4. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

6. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
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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 Καλνληζκψλ 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, εθηφο αλ αλαθέξεηαη αιιηψο ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 

Σηκνινγίνπ. 

3.4 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έξγα ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο Δγθπθιίσλ θαη Απνθάζεσλ ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ.  

ΑΡΘΡΟ 4ν - Πεγέο 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 
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ηνπ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε ηεο έληερλεο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ κε δφθηκα 

πιηθά. 

 Ωο 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. 

 Η 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. 

ΑΡΘΡΟ  5ν - Πξνζεζκίεο πεξαηώζεσο ηνπ έξγνπ - Κπξώζεηο - Πνηληθέο ξήηξεο  

 5.1 Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δώδεθα 

(12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

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

άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016. Η έγθξηζε ησλ παξαηάζεσλ γίλεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε αξρή 

χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη αλαιπηηθφηεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 παξ. 10 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

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

ηνπ ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, νξίδεηαη ζην άξζξν 148 παξαγξ.2 ηνπ Ν. 

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) ΔΤΡΩ, γηα θάζε εκέξα 

παξάιεηςεο. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 146 ηνπ λ. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ  6ν - Δηάγξακκα 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  Η 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 Ν.4412/2016 ε ζπκβαηηθή πξνζεζκία αξρίδεη κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ  7ν - Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ 

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

ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016. 

7.1 Σα λέα εληαία ηηκνιφγηα, Τδξαπιηθψλ Ληκεληθψλ έξγσλ ηα νπνία εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ΄αξ. 

Γ17γ/06/28/ΦΝ 437/ 24-2-2009 απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ Β΄410/2009 - ΦΔΚ 822Β΄/4-5-

2009)  . 

7.2  Σν λέν εληαίν ηηκνιφγην  Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ ηεο Τπεξεζίαο Οηθηζκνχ ηνπ ΤΠ.Γ.Δ., πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ. Γ17α/62/3/ΦΝ437/12-3-2009 (ΦΔΚ Β΄/513/19-3-2009) Απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ 

7.3  Σν λέν εληαίν ηηκνιφγην έξγσλ Οδνπνηίαο, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ. 

Γ17α/02/60/ΦΝ437/2009 (ΦΔΚ Β΄/305/19-2-2009) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ 
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7.4 Η Αλάιπζε Σηκψλ Γεηγκαηνιεπηηθψλ Γεσηξήζεσλ Ξεξάο γηα γεσηερληθέο έξεπλεο ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ'αξ. ΔΚ1/5540/765/νηθ/ 8.7.85 Απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., 

πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 30 Γ'/11-2-86. 

7.5 Η Αλάιπζε Σηκψλ Δξγαζηεξηαθψλ θαη επί ηφπνπ Δξεπλψλ Δδαθνκεραληθήο θαη 

Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ Βξαρνκεραληθήο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Γ 

14α/4769/606/25-7-1988. 

7.6 Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δψζεη εηδηθή εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα εθηειέζεη 

απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 154 ηνπ Ν. 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. 

ΑΡΘΡΟ  8ν - Πξνθαηαβνιέο 

Γελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν.  

ΑΡΘΡΟ 9ν : Πξόγξακκα πνηόηεηαο έξγνπ 

9.1  Γεληθά – Τπνρξεώζεηο 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/ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξηζκφ ΓΔΔΠΠ ΟΙΚ 502/13.10.2000 (ΦΔΚ 1265/18-10-2000 Σεχρνο Β‟ ) ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ γηα «Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγσλ (ΠΠΔ) ζηα Γεκφζηα Έξγα θαη 

Μειέηεο» 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 Η 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 ΚηΔ, 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 ΚηΔ – 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 (Quality Assurance – 

Q.A) πνπ ζα έρεη ζρεδηαζηεί ήδε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, φζν θαη ζηνλ Έιεγρν Πνηφηεηαο 

(Quality Control – 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. 

 Η εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ππφ ηνπ Αλαδφρνπ, έρεη ζθνπφ 

λα παξέρεηαη ζηνλ ΚηΔ ε κέγηζηε δπλαηή εκπηζηνζχλε φηη ην παξαγφκελν έξγν (εξγαζίεο, 

κειέηεο, θιπ.) ζα ηθαλνπνηεί ηηο δεδνκέλεο θαη πξνδηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο πνηφηεηαο. 
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9.1.7 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νξίζεη κε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, 

έλα Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαηάιιεισλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο, 

ππεχζπλν γηα ηα ζέκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, θαζψο θαη ηνλ 

Αλαπιεξσηή 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 Ν. 3669/ 2008. 

ε πεξίπησζε απαίηεζεο ειέγρσλ πςειφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε δηαθσληψλ 

σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίδεη 

θαηάιιειν εξγαζηήξην γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο. 

9.1.11 Μέζα 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 Κ.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 ΚηΔ 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. 

a.  
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9.2 Πεξηερόκελα ΠΠΕ 

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. Η 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) Καζνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (πξνζσπηθφ, πιηθά, εμνπιηζκφο) γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

(9) Μεζνδνινγίεο 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 Με πκκφξθσζεο θαη επαθφινπζσλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

(14) Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ. πκπιεξψλεηαη «Πίλαθαο Αλαγλψξηζεο / Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ», 

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. 
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(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) Κάζε άιιε απαξαίηεηε πιεξνθνξία. 

 

b. 9.3 Αξρεία ειέγρνπ - Μεραλνγξαθεκέλε 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 Ειέγρσλ. 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. 

ΑΡΘΡΟ  10ν  Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο εξγαζηώλ 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ δηελέξγεηα δνθηκψλ, κε δηθά 

ηνπ έμνδα. 

Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη κε αίηεζε 

ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Δ.Γ.Δ.) θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί ηνλ επηβιέπνληα ηνπ Έξγνπ ή ηνπο βνεζνχο ηνπ 

θαηά ηελ ιήςε ησλ δνθηκίσλ γηα ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο.  

Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη πξέπεη λα είλαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηηο εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ.  

Α. Έιεγρνο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο  

1. Βάζεσλ νδνζηξσκάησλ αλά νδφ αλαθαηαζθεπήο νδνζηξψκαηνο θαη αλά 500m² γηα 

ηνκέο κεγαιχηεξεο ησλ 4m², Γνθηκή 1  

2. Αδξαλή Αζθαιηηθψλ αλά 500κ² γηα ηνκέο κεγαιχηεξεο ησλ 4κ², Γνθηκή 1  

 

Β. Έιεγρνο ζπκππθλψζεσλ  

1. Βάζε νδνζηξσκάησλ αλά 100κ², Γνθηκή 1  

2. Αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ αλά 1000κ², Γνθηκή 1  

 

Γ. Μειέηε χλζεζεο  

1. Μία κειέηε ζχλζεζεο αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο αλά κνλάδα  
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Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ππξήλσλ αζθαιηνηάπεηα 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πάρνπο θαη πνηφηεηαο ηνπ αζθαιηηθνχ (ζε πνζνζζηφ 5% ησλ ηνκψλ πνπ 

έρνπλ απνθαηαζηαζεί). 

 

Γηα θάζε κία εθ ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ πνπ αλαγξάθνληαη πην πάλσ θαη 

παξαιείπνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε 300 €.  

Η πνηληθή ξήηξα είλαη αλέθθιεηνο θαη επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο 

αξρήο ηνπ έξγνπ.  

Ο Αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ ιείπεη, δελ κπνξεί λα θαιπθζεί κε πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζε 

επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο θαη δελ αλαηξεί ηπρφλ επηπιένλ θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

Σν πνζφλ ζα παξαθξαηείηαη απφ ηελ πξψηε πηζηνπνίεζε πνπ ζα ζπληαρζεί κεηά ηελ επηβνιή ηεο 

πνηληθήο ξήηξαο. 

ΑΡΘΡΟ  11ν - Πξσηόθνιια αθαλώλ εξγαζηώλ - Επηκεηξήζεηο-Πιεξσκέο 

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. Οη επηκεηξήζεηο γεληθά ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 

4412/2016.  

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. 

ηηο επηκεηξήζεηο ζα πεξηιακβάλεηαη επίζεο πίλαθαο κε ηηο γελφκελεο δνθηκέο, κε αθξηβή 

ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, θαη ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο ππξήλσλ αζθαιηνηάπεηα 

θαη ζθπξνδέκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πάρνπο θαη πνηφηεηαο ηνπ αζθαιηηθνχ ή ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο αληίζηνηρα. Πάρνο αζθαιηηθνχ κεγαιχηεξν ησλ 8 cm δελ επηκεηξείηαη. 

Επιπρόσθετα στις επιμετρήσεις θα περιλαμβάνεται και ψηυιακό αρχείο με αριθμημένες 

υωτογραυίες των τομών πριν και μετά την αποκατάσταση.  

Σν πνζνζηφ γηα έμνδα & φθεινο ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 18 % θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη νη 

ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ δελ πεξηέρνπλ ην παξαπάλσ πνζνζηφ. 

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

ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152  ηνπ Ν. 4412/2016θαη ζα 

ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα. 

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

άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 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 (ΣΜΔΓΔ, ΔΜΠ, Πξνθαηαβνιή θφξνπ θιπ), θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ., πνπ απαηηνχληαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. 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. 
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ΑΡΘΡΟ  12ν - Δηεύζπλζε έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν-Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

12.1. χκθσλα κε ην άξζξν 139 ηνπ Ν. 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. 

12.2. 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. 

12.3 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

12.4.1 O Αλάδνρνο  ππνρξενχηαη  λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Νφκνπο,  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 (ΦΔΚ  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  (ΦΔΚ 142 Α/75 ) ¨Πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο  νηθνδνκηθαίο  

εξγαζίαηο  αζρνινπκέλσλ  κηζζσηψλ¨ 

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

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

πιψλ” 

- H Y.A. BM5/30428 (ΦΔΚ 589 Β/30-6-1980 )  “ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο 

εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ “ 

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

εξγαζηψλ” 

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

ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ  θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο  Πνιηηηθνχ  

Μεραληθνχ” 

- H Y.A. BM5/30058 (ΦΔΚ 121 Β/23-3-1983)  “ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο 

εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ” 

- Ο Ν.1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) “Κπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηηο 

δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.” 

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

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

θαη  γηαηξνχ εξγαζίαο” 

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

έξγα” 

- Η  Τπνπξγηθή   Απφθαζε  3046/ 304/ 30.1.89  (ΦΔΚ  59Γ/89) “Κηηξηνδνκηθφο      

Καλνληζκφο” (Δηδηθά  ην άξζξν  5, παξαγξ. 4.2  γηα ηε  ρξήζε  εθξεθηηθψλ)  

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

κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ” 

- Σν Π.Γ. 395/94 ( ΦΔΚ 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 /ΔΟΚ”. 

- Σν Π.Γ.  396/94 ( ΦΔΚ  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 /ΔΟΚ” .  

- Σν  Π.Γ.  397/94 ( ΦΔΚ 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/ ΔΟΚ”. 

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

εξγαζία ζε εμνπιηζκφ κε νζφλε νπηηθήο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

νδεγία  90/270/ ΔΟΚ”.  

- Σν  Π.Γ.  399/94 (ΦΔΚ  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/ΔΟΚ”.  
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- Σν Π.Γ.105/95 (ΦΔΚ 67Α/95) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή / 

θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58 / ΔΟΚ”. 

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

ρψξνπο  εξγαζίαο,  ζε  ζπκκφξθσζε  κε  ηελ  νδεγία 89/654/  ΔΟΚ.  

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

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/391/ 

ΔΟΚ  θαη 91/ 383 / ΔΟΚ. 

 

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

ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα έξγσλ” , ζε ζπκκφξθσζε κε  ηελ  νδεγία 92/ 

57 / ΔΟΚ. 

- Η πξνζσξηλή Οδεγία φζνλ αθνξά ζηελ Δξγνηαμηαθή ήκαλζε Απηνθηλεηνδξφκνπ  πνπ 

ζπλέηαμε ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ/ΙΟΤΝΙΟ 1997  

12.4.2 Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ηεξήζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο, 

αλαθέξνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νξηζκέλα ζεκεία ηεο 

Ννκνζεζίαο: 

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 Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ( ΜΑΠ )  θαη λα 

παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά  ηα  ΜΑΠ  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. 

12.4.3 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. Να  δηαζέηεη  εγθαηάζηαζε  θαηάιιεινπ  εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 

β. Να  θξνληίδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ  θαζαξηζκφ  ( απνςίισζε) ησλ ρψξσλ  απφ 

ηα πάζεο θχζεσο  εχθιεθηα  πιηθά θαη αληηθείκελα. 

γ. Να  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. Να  θξνληίδεη  γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα 

γίλεηαη θαηφπηλ θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο. 

12.4.4 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 
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ζη. Καηαιιειφηεηα  εμνπιηζκνχ 

δ. Δπηδίσμε ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο  ηεο  εξγαζίαο 

12.4.5 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  Ννκνζεζία θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ απηή, ζα εθαξκφδνληαη νη δηεζλείο 

θαλνληζκνί πξνιήςεσο αηπρεκάησλ. 

12.4.6 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. 

12.4.7 Ο  Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηνλ ΚηΔ  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. 

12.4.8 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: 

- Ηκεξνιφγην  Μέηξσλ  Αζθαιείαο  ( Ν 1396/83 θαη Π.Γ. 1073/81) 

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

12.4.9 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 .  

 

ΑΡΘΡΟ  13ν - Υαξάμεηο - επί ηόπνπ παξαιαβή εξγαζηώλ 

13.1. Σεο εθζθαθήο, ζα πξνεγείηαη ράξαμε πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

13.2.  Οπδεκία εξγαζία ζα εθηειείηαη άλ δελ έρεη παξαιεθζεί ε εθάζηνηε 

πξνεγνύκελε θάζε από ηελ Επίβιεςε. 

13.3. Δπί ηφπνπ ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πάληα δηαζέζηκα ηνπνγξαθηθά φξγαλα θαη 

θσηνγξαθηθή κεραλή γηα ηελ ιήςε ζηνηρείσλ θαη θσηνγξαθηψλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο. 

13.4. 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. 

ΑΡΘΡΟ  14ν -  Μεηξώνπ ηνπ Έξγνπ - Ηκεξνιόγην Έξγνπ 

14.1. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 15 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεπζχλεη ην έξγν. Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ην Μεηξψν ησλ 

έξγσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα: 

α) Σερληθή έθζεζε ζρεηηθή κε ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή θαη απνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ηνπ έξγνπ 

β) Καηάζηαζε ζπγθεληξσηηθή κε φιεο ηηο απνθαηεζηεκέλεο ηνκέο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

θσηνγξαθίεο πξηλ θαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε.   
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γ) 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 

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

ζα ζπληαρζνχλ ζε δχν (2) 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. 

14.3. Οη δαπάλεο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη 

λννχληαη ζπκβαηηθά φηη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

14.4. Η 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 

Μεηξψν ηνπ Έξγνπ. Σν Μεηξψν 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 Ν.4412/2016. 

14.5 Σν Ηκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ζα ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 

146 ηνπ Ν. 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, 

δηαθνξεηηθά κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη ην εκεξνιφγην λα πξνζθνκίδεηαη 

ζηα γξαθεία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ην πνιχ κεηά παξέιεπζε επηά εκεξψλ, γηα 

ελεκέξσζε θαη πξνζππνγξαθή απφ πιεπξάο επίβιεςεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  15ν - Δξόκνη πξνζπειάζεσο - Δηεμαγσγή θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηειέζεσο ησλ έξγσλ - Πηλαθίδεο 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. 

Με 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 Μειέηεο 

Εμαζθάιηζεο Κπθινθνξίαο, πνπ ζα θαιχπηεη ηφζν ηελ θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηεο 
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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 Κξαηηθέο 

Τπεξεζίεο, θαζψο θαη πξνο ηνπο εληφπηνπο θαηνίθνπο γηα κεηάβαζε ηνπο ζε αγξνηηθέο θαη ηηο 

άιιεο ηδηνθηεζίεο ηνπο. Κάζε 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. 

15.3 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.  

 
ΑΡΘΡΟ 16ν -Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο - Επζύλε γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα  

 

16.1 Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

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.  

16.2 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 Νφκσλ θαη Γηαηαγκάησλ, θαη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε ε 

εξγαζία λα εθηειείηαη κεζνδηθψο γηα απνθπγή ακέζσλ ή εκκέζσλ δεκηψλ ή αηπρεκάησλ ή 

πξνθιήζεσο πιεκκπξψλ. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή 

δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ γηα ηα σο άλσ αλαθεξζέληα.  

16.3 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.  

16.4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη γλψζε ησλ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ ηνπ έξγνπ θαη δεζκεχεηαη ζηελ ηήξεζή ηνπο ζηα ζεκεία πνπ ηνλ αθνξνχλ. 
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ΑΡΘΡΟ  17ν - Υξόλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ 

 Ο βάζεη ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν.4412/2016 ρξφλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ 

έξγσλ, θαζνξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) κήλεο. 

Α. Καηά 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.  

Β. Ο αλάδνρνο, είλαη επίζεο ππεχζπλνο αλ δηα ιφγνπο θαθήο ιεηηνπξγίαο ή κε ιεηηνπξγίαο 

θάπνησλ εγθαηαζηάζεσλ , πξνμελεζνχλ δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε ηξίηνπο ή ζηελ πεξηνπζία 

ηνπ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ (π.ρ. Γίθηπα , άιιεο εγθαηαζηάζεηο) .  

Ο αλάδνρνο επίζεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (θαθή ιεηηνπξγία 

θ.ι.π.) ππάξμνπλ επηπηψζεηο ηνπ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ (Μελχζεηο απφ Τπεξεζίεο, Ιδηψηεο 

θ.ι.π.) .  

Η θαηαβνιή ησλ νπνηνλδήπνηε επηδηθαδνκέλσλ απνδεκηψζεσλ ηνλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ.  

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 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/2016 .  

 

ΑΡΘΡΟ 18ν-  Ιδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα εξγαζίεο ζε ζηελνύο δξόκνπο θαη θνληά ζε 

θηίξηα  

 

Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

θαη κάιηζηα ζε ζηελνχο δξφκνπο θαη πιεζίνλ πθηζηακέλσλ θηηξίσλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηφλ ε θπθινθνξία νρεκάησλ, ε επηθνηλσλία ησλ πεξηνίθσλ θαη 

λα απνηξέπεηαη θάζε δεκηά ή αηχρεκα.  

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.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ν-  Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπώλ – αζθάιεηα ηνπ έξγνπ – 

Εγθαηαζηάζεηο Επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ Κνηλήο 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 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.Κ.Ω. ή Ν.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. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
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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 (ΓΔΗ, 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. Η 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 αλάινγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο θαη φρη απνδεκηψζεσο.  

Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσξηλέο κεηαηνπίζεηο θαη ππνζηεξίμεηο αγσγψλ Ο.Κ.Ω., εκπνδίσλ, θ.ι.π., 

ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεί ν Αλάδνρνο. Η 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.  

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη είλαη πηζαλή ε ζπλάληεζε αξραηνινγηθψλ 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. Η 

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.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ν-  Εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν  

 

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

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ :  

(1) πκθσλεηηθνχ  

(2) 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 Ννκηθφ πξφζσπν Ιδησηηθνχ ή Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θ.ι.π. Οη δαπάλεο 

απηέο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, θαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δελ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε 

δηελεξγείαο θαη δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απαι/ζεσο ησλ ζέζεσλ απηψλ. Ο Κχξηνο ηνπ 
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Έξγνπ 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.  

(3) Απνδεκίσζε γεληθψο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζε θάζε πεξίπησζε θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή - κεηαθνξά πιηθψλ. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη 

θακηά επζχλε ή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη δαπάλεο ή απνδεκηψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ αηηίεο.  

(4) 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.  

(5) Οη δαπάλεο γηα ηνπο πάζεο θχζεσο ειέγρνπο θαη δνθηκέο.  

(6) Οη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο παξνχζεο, ζηνπο Γεληθνχο φξνπο ηνπ 

Σηκνινγίνπ, ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ζην Ν.4412/2016 .  

 

ΑΡΘΡΟ 21ν - πληήξεζε ησλ Έξγσλ – Ειαηηώκαηα  

 

21.1. Καηά 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. 

21.2. 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 Ν.4412/2016. 
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