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ΔΗΛΞΘΙΗ   ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗ 

ΣΔΠΕΣΡΗΡ ΑΟΞΤΕΕΣΡΗΡ 

ΗΠΑΙΚΕΘΞΣ  

ΕΠΓΞ : ΕΜΘΡΤΣΡΗ ΔΕΝΑΛΕΜΗΡ Δ6 ΑΟΞ 

ΔΕΝΑΛΕΜΗ Δ4 

   

 

EIΔΘΙΗ ΡΣΓΓΠΑΦΗ ΣΟΞΤΠΕΩΡΕΩΜ  (Ε.Ρ.Σ.) 

ΑΠΘΠΞ  1ν Αληηθείκελν ηεο Ε.Ρ.Σ.- Εγγπήζεηο 

1.1  ΑληηθεΫκελν ηεο παξνχζεο Δ.Π.. εΫλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνΫνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο εξγνιαβηθΪο ΠπκβΨζεσο θαη πξνο ηα ζρΩδηα 

θαη δηαγξΨκκαηα πνπ Ωρνπλ εγθξηζεΫ απφ ηνλ Δξγνδφηε ζα γΫλεη ε θαηαζθεπΪ ηνπ Ωξγνπ 

«ΕΜΘΡΤΣΡΗ ΔΕΝΑΛΕΜΗΡ Δ6 ΑΟΞ ΔΕΝΑΛΕΜΗ Δ4», φπσο αλαιπηηθΨ πεξηγξΨθνληαη ζηελ 

ΡερληθΪ ΞεξηγξαθΪ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα θαη απνηειεΫ αλαπφζπαζην κΩξνο απηΪο. 

 Γηα ην Ωξγν απηφ ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο ΓεληθΪο ΠπγγξαθΪο πνρξεψζεσλ (Γ.Π..) πνπ 

εγθξΫζεθε κε ηελ Δγθχθιην Απφθαζε Α.67/ΓΓΓ/257/679 Φ4/11.3.1974 ηνπ Ξ.Γ.Δ. (ΦΔΘ Β 

370/29.3.79) κε ηελ παξαηΪξεζε φηη φπνπ κλεκνλεχνληαη ζ' απηΪλ νη δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ. 56/73,ζα 

λννχληαη νη αληΫζηνηρεο ηνπ Ξ.Γ. 609/1985 (ΦΔΘ Α 223). 

1.2 Εγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε  

1.2.1 Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρΪ εγγπΪζεσλ θαιΪο εθηΩιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηεο 

Πχκβαζεο ελ γΩλεη, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016.  

1.2.2 Ξξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθΪ ηεο Πχκβαζεο εΫλαη ε παξνρΪ απφ ηνλ ΑλΨδνρν εγγχεζεο 

θαιΪο εθηΩιεζεο, πνπ παξΩρεηαη κε εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο "καλής εκτέλεσης" ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 

72 παξαγξ.1 (β) ηνπ Λ.4412/2016. Ρν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο νξΫδεηαη ζε πέληε (5) % επΫ ηεο αμΫαο 

ηεο ζχκβαζεο ρσξΫο Φ.Ξ.Α.  

1.2.3 Νη εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο "καλής εκτέλεσης" ζα πξΩπεη λα εθδΫδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο 

ηνπ Ψξζξνπ 72 παξ.3 ηνπ Λ.4412/2016. 

1.2.4 ΘΨζε εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ ζα πξΩπεη λα πεξηιακβΨλεη θαη ειΨρηζηνλ ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Ψξζξν 72 παξαγ 4 ηνπ Λ.4412/2016. 

1.2.5 Ζ αξρηθΪ εγγχεζε "θαιΪο εθηΩιεζεο", πνπ απνηειεΫ πξν απαΫηεζε γηα ηελ ππνγξαθΪ ηεο 

Πχκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο θξαηΪζεηο ηεο παξ. 12 ηνπ Ψξζξνπ 152 ηνπ Λ.4412/2016 πνπ 

γΫλνληαη θαηΨ ηηο ηκεκαηηθΩο πιεξσκΩο ησλ εξγαζηψλ πξνο ηνλ ΑλΨδνρν. Νη θξαηΪζεηο απηΩο 

νξΫδνληαη ζε πΩληε ζηα εθαηφ (5%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμΫα ησλ εξγαζηψλ θαη δΩθα ζηα εθαηφ 

(10%) ζηελ πηζηνπνηνχκελε αμΫα ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ πεξηιακβΨλνληαη πξνζσξηλΨ ζηηο 

πηζηνπνηΪζεηο κΩρξηο φηνπ απηΨ ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζΫεο. Νη θξαηΪζεηο απηΩο εΫλαη δπλαηφλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ κε εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο πνπ εθδΫδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπΨλσ παξαγξΨθνπο. 

1.2.6 ΠρεηηθΨ κε ηελ απμνκεΫσζε ηεο εγγχεζεο θαιΪο εθηΩιεζεο, ηελ αληηθαηΨζηαζΪ ηεο, ηελ 

επηζηξνθΪ ηεο θιπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 72 ηνπ Λ.4412/2016. 

1.2.7 ΔπηζεκαΫλεηαη νη εγγπΪζεηο θαιΪο εθηΩιεζεο, πΩξαλ ησλ πξνβιεπνκΩλσλ δηαηΨμεσλ, 

θαιχπηνπλ θαη ηελ αδπλακΫα ηνπ Αλαδφρνπ γηα πιεξσκΪ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζε φηη αθνξΨ ηα 

αζθαιηζηΪξηα ζπκβφιαηα.  

1.3  ΘαηΨ ηα ινηπΨ ζα ηζρχνπλ νη δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4412/2016. 

 

 

ΑΠΘΠΞ  2ν - Αληηθείκελν εξγνιαβηθήο ζπκβάζεσο- Σπνγξαθή Ρύκβαζεο  

2.1 ΞεξηγξαθΪ θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθΨ ηνπ Ωξγνπ  

Ρν Ωξγν πνπ ζα εθηειεζηεΫ ζηελ πεξηνρΪ Κεζακπειηψλ ηεο πφιεο ΖξαθιεΫνπ, αθνξΨ ζηελ 

θαηαζθεπΪ αγσγψλ αθελφο γηα ηε ζχλδεζε ηεο ΓεμακελΪο Γ4 (Νχιαθ ΞΨικε) κε ηε ΓεμακελΪ 

Γ6 (πΨλσ ΦνξηΩηζα) θαη αθεηΩξνπ γηα ηε ζχλδεζε  ηνπ αγσγνχ απφ ην ΦξΨγκα ΑπνζειΩκε 



 

 

    

  

 

κΩρξη ηε ΓεμακελΪ Γ4 . 

 

Αλαιπηηθφηεξα πεξηιακβΨλεη: 

1. ΘαηαζθεπΪ αγσγνχ απφ ζσιΪλεο πνιπαηζπιελΫνπ δηακΩηξνπ DN250 16 Atm κΪθνπο 

πεξΫπνπ 2.000 κΩηξσλ απφ ηε ΓεμακελΪ Γ4 ζηελ Νχιαθ ΞΨικε κΩρξη ηε ΓεμακελΪ Γ6 ζηελ 

πΨλσ ΦνξηΩηζα. Ν αγσγφο δηΩξρεηαη κΩζα απφ δηαλνηγκΩλνπο δξφκνπο ηνπ ζρεδΫνπ πφιεο 

(πΫζσ απφ ΓεμακελΪ Γ4 // ηεο Νχιαθ ΞΨικε, ηκΪκα παπΨ ΞΩηξνπ ΓαβαιΨ, ηκΪκα ΔπκαζΫνπ, 

ΑλσγηαλλΨθε, ΑλζΩσλ θαη ΔξΨζκνπ ). Ν αγσγφο απηφο κΩζσ Ψληιεζεο ζα εληζρχζεη ηε 

ΓεμακελΪ Γ6 κε πεξΫπνπ 200 m3/h Ωηζη ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ην λεξφ απφ ηελ πεξηνρΪ ηνπ 

Θξαςαλνχ θαη ην λεξφ απφ ην ΑληιηνζηΨζην Αγ. ΗσΨλλε λα θαιχπηεη ηηο πδξεπηηθΩο αλΨγθεο 

ησλ δσλψλ 5 θαη 6 (λφηηα ηεο ΔζληθΪο Νδνχ)  

 

2. ΘαηαζθεπΪ αγσγνχ απφ ζσιΪλεο πνιπαηζπιελΫνπ δηακΩηξνπ DN 450 16 Atm κΪθνπο 

πεξΫπνπ 200 κΩηξσλ απφ ηνλ αγσγφ πνπ Ωξρεηαη απφ ΦξΨγκα ΑπνζειΩκε ζηελ νδφ Ληθ. 

ΞεηξΨθε κΩρξη ηε ΓεμακελΪ Γ4, πξνθεηκΩλνπ λα κπνξεΫ ε ΓεμακελΪ Γ4 λα ηξνθνδνηεζεΫ 

ηαπηφρξνλα θαη  απφ ηνλ αγσγφ ηνπ ΦξΨγκαηνο θαη απφ ηνλ αγσγφ ηεο ΡπιΫζζνπ. 

 

2.2 ΘαηΨ ηελ δηΨξθεηα θαηαζθεπΪο ηνπ Ωξγνπ ε ΓΔΑΖ κπνξεΫ λα επηθΩξεη νπνηεζδΪπνηε  

ηξνπνπνηΪζεηο ζηε κνξθΪ ηνπ Ωξγνπ ηα ζρΩδηα, ηελ πνηφηεηα, ην εΫδνο, ηε ζΩζε Ϊ ηελ πνζφηεηα ησλ 

εξγαζηψλ πνπ επηβΨιινληαη γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ωξγνπ. Ν αλΨδνρνο δελ 

κπνξεΫ λα πξνβεΫ ζε θακηΨ αληΫζηνηρε ηξνπνπνΫεζε ρσξΫο Ωγγξαθε εληνιΪ. ΔΨλ γηα ηνπο αλσηΩξσ 

ιφγνπο παξαζηεΫ αλΨγθε πξνζαξκνγΪο κειεηψλ Ϊ Ρνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, ν αλΨδνρνο νθεΫιεη λα 

πξνβεΫ ζηελ ζχληαμε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ππνδεΫμεηο ηεο πεξεζΫαο ρσξΫο πξφζζεηε απνδεκΫσζε. 

2.3 Ρα αλσηΩξσ Ωξγα, Δθηηκψκελεο αμΫαο ζχκθσλα κε ηελ κειΩηε 380.000.000,00 € (ρσξΫο 

ΦΞΑ), ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο δηαθΪξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 

ΓεκνπξΨηεζεο θαη ζηνηρεΫσλ ηεο κειΩηεο δει. Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ, ζρεδΫσλ θαη ηεπρψλ ηεο 

ηερληθΪο κειΩηεο πνπ εγθξΫζεθε απφ ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑΖ θαη κε ηηκΩο κνλΨδνο πνπ θαζνξΫδνληαη ζηελ 

πξνζθνξΨ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαδεηρηεΫ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

2.4 Ιαηαθύξσζε – Ρύλαςε  ζύκβαζεο  

Ξξηλ ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ν αλαζΩησλ θνξΩαο ΑξρΪ δεηεΫ απφ ηνλ πξνζθΩξνληα, ζηνλ 

νπνΫν πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΨδνρν») λα ππνβΨιεη εληφο πξνζεζκΫαο 10 

εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθΪ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζε φια ηα δηθαηνινγεηηθΨ ηνπ Ψξζξνπ 80, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 103 ηνπ Λ4412/2016. Ζ δηαδηθαζΫα ειΩγρνπ ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ θαη  ηε δηαβΫβαζε ηνπ θαθΩινπ ζηελ 

ΞξντζηακΩλε ΑξρΪ γηα ηε ιΪςε απφθαζεο. 

ΚεηΨ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ν αλαζΩησλ θνξΩαο πξνζθαιεΫ ηνλ αλΨδνρν λα πξνζΩιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζε εληφο εΫθνζη εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ζρεηηθΪο Ωγγξαθεο εηδηθΪο 

πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 105 ηνπ Λ. 4412/2016. 

ΘαηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο Πχκβαζεο ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα πξνζθνκΫζεη ζηελ πεξεζΫα ηα εμΪο: 

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

2. Δγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΨγξαθν 1.2 ηεο παξνχζεο 

θαη ην Ψξζξν 17.1 ηεο ΓηαθΪξπμεο. 

3. ΑζθαιηζηΪξην ζπκβφιαην ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 22 ηεο παξνχζεο 

 

 

ΑΠΘΠΞ  3ν - Ρπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Εξγνιαβίαο 

3.1 Ρα ζπκβαηηθΨ ηεχρε θαη ζηνηρεΫα ηεο εξγνιαβΫαο βΨζεη ησλ νπνΫσλ ζα γΫλεη ε αλΨζεζε θαη ε 

εθηΩιεζε ηνπ Ωξγνπ, κε ζεηξΨ ηζρχνο ηνχησλ ζε πεξΫπησζε ηπρφλ αζπκθσλΫαο εΫλαη: 

1. ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

2. ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΚΔΙΔΡΖΠ 

3. ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

4. ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 



 

 

    

  

 

5. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

6. ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

7. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

3.2 Νη ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ γηα ηελ εθηΩιεζε ησλ Ωξγσλ πεξηιακβΨλνληαη 

ζην ηεχρνο "ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο" πνπ ζπληΨρζεθαλ γηα ην παξφλ Ωξγν. 

ΠπκπιεξσκαηηθΨ κε ηηο παξαπΨλσ ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο ζα ηζρχνπλ νη εθαξκφζηκεο δηαηΨμεηο 

ησλ Ξξνηχπσλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη Θαλνληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ΔιιΨδα - ζθπξνδΩκαηα, 

ηζηκΩληα, αδξαλΪ θαη λεξφ 

- ζηδεξνχ νπιηζκφ ζθπξνδεκΨησλ 

- ειεθηξνκεραλνινγηθΩο εγθαηαζηΨζεηο 

- Ωξγα νδνπνηΫαο 

-ρσκαηνπξγηθΨ Ωξγα 

 

3.3 Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πηζηΪ θαη αθξηβΪ εθαξκνγΪ ησλ δηαηΨμεσλ πνπ θαζνξΫδνληαη ζηηο 

ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο, εθηφο αλ αλαθΩξεηαη αιιηψο ζηα αληΫζηνηρα Ψξζξα ηνπ ΡηκνινγΫνπ. 

3.4 ΓηεπθξηλΫδεηαη νηη ηα Ωξγα ηεο παξνχζεο ΠπκβΨζεσο ππφθεηληαη ζηηο δηαηΨμεηο ησλ ηζρπφλησλ 

Θαλνληζκψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηΩο ΔγθπθιΫσλ θαη ΑπνθΨζεσλ ηνπ ΞΔΣΥΓΔ. (φπσο ν 

Θαλνληζκφο νπιηζκΩλνπ ζθπξνδΩκαηνο, ν αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο, ν θαλνληζκφο θνξηΫζεσο 

δνκηθψλ Ωξγσλ θ.ι.π.). 

 

ΑΠΘΠΞ 4ν - Οεγέο ιήςεσο πιηθώλ θαη ζέζεηο απνζέζεσο ησλ αθαηαιιήισλ ή 

πιενλαδόλησλ  πιηθώλ 

4.1 Ρα ακκνρΨιηθα ζα εΫλαη ζξαπζηφ ιαηνκεΫνπ, θαη ζα πξνΩξρνληαη θαη' αξρΪλ απ' ηα ιαηνκεΫα ηεο 

πεξηνρΪο. 

Ν Δξγνδφηεο δελ αλαιακβΨλεη θακηΨ ππνρξΩσζε γηα ηελ απαιινηξΫσζε εθηΨζεσλ θαηΨιιεισλ γηα 

ηελ παξαγσγΪ πιηθψλ πξνο ρξΪζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Ωξγν, πξΩπεη ζπλεπψο απηφο ζηηο ηηκΩο πνπ ζα 

πξνζθΩξεη γηα ηελ θαηαζθεπΪ ηνπ Ωξγνπ λα ζπκπεξηιΨβεη φιεο ηηο απν νηνλδΪπνηε ιφγν 

απαηηνχκελεο δαπΨλεο γηα ηελ πξνκΪζεηα απν ηδησηηθΨ Ϊ θνηλνηηθΨ ιαηνκεΫα, νξπρεΫα, θνΫηεο 

πνηακψλ, ρεηκΨξξσλ θ.ι.π. ησλ αλαγθαηνχλησλ αξγψλ πιηθψλ, Ϊ γηα ηε κΫζζσζε Ϊ αγνξΨ εθηΨζεσλ 

πξνο παξαγσγΪ ησλ πιηθψλ απηψλ. 

 ΔπΫζεο ζηηο ηηκΩο πξνζθνξΨο ηνπ, πξΩπεη λα πεξηιεθζνχλ νη δαπΨλεο, θαηαζθεπΪο θαη 

ζπληεξΪζεσο νδψλ πξνζπειΨζεσο, κεηαθνξψλ ησλ πιηθψλ απν νπνηαδΪπνηε πεγΪ θαη αλ 

ιακβΨλνληαη θ.ι.π., κε αλαγλσξηδνκΩλεο νπδεκΫαο αμηψζεσο ηνπ αλαδφρνπ γηα πιεξσκΪ Ψιιεο 

απνδεκηψζεσο ιφγσ πξνζζΩησλ ηπρφλ κεηαθνξψλ Ϊ δπζκελψλ ζπλζεθψλ κηζζψζεσο ιαηνκεΫσλ, 

νξπρεΫσλ, θ.ι.π., απνθαιχςεσο θαη δεκηνπξγΫαο Ϊ εθκεηαιιεχζεσο απηψλ θ.ι.π 

4.2 Ρν γαηψδεο πιηθφ επηρψζεσο, ζα ιακβΨλεηαη απφ ηα θαηΨιιεια γαηψδε πξντφληα εθζθαθΪο. 

4.3 Ν ΔξγνιΨβνο επΫζεο, εΫλαη ππνρξεσκΩλνο φπσο πξν ηεο ρξΪζεσο νπνηαζδΪπνηε πεγΪο πιηθψλ 

πνπ ζα εθιΩμεη, πξνβεΫ κε κΩξηκλΨ ηνπ θαη δαπΨλεο ηνπ ζηελ εμΩηαζε ηνπ πιηθνχ ηεο πεγΪο ζε 

εγθεθξηκΩλν εξγαζηΪξην ηεο πεξηνρΪο εθηειΩζεσο ησλ Ωξγσλ, γηα λα δηαπηζησζεΫ ε θαηαιιειφηεηα 

απηνχ θαη ην ζχκθσλφ ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθΩο πξνδηαγξαθΩο ηεο εξγνιαβΫαο. 

4.4 Ρα αθαηΨιιεια Ϊ πιενλΨδνληα πιηθΨ ζα δηαζηξψλνληαη, κεηΨ απφ ππνβνιΪ πξνηΨζεσο απφ ηνλ 

αλΨδνρν ζε θαηΨιιεινπο ρψξνπο θαη κεηΨ απφ ζρεηηθΪ Ωγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ππεξεζΫαο. Πε 

πεξΫπησζε πνπ δελ εΫλαη δπλαηΪ ε απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθΪο ζε πξνεγθξηζΩληεο ρψξνπο ν 

αλΨδνρνο νθεΫιεη λα εμεχξεη θαη λα ρξεζηκνπνηΪζεη Ψιινπο θαηΨιιεινπο ρψξνπο, ηεο εγθξΫζεσο ηεο 

ππεξεζΫαο ρσξΫο ηδηαΫηεξε απνδεκΫσζε. 



 

 

    

  

 

4.5 Ν Ωιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνπκΩλσλ ελ γΩλεη πιηθψλ ζα ζπλερΫδεηαη θαζ’ φιε ηε 

δηΨξθεηα εθηειΩζεσο ηνπ Ωξγνπ, κε κΩξηκλα, επζχλε θαη δαπΨλεο ηνπ Αλαδφρνπ, θαη θΨησ απ' ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πεξεζΫαο. 

4.6 Ν ΑλΨδνρνο Ωρεη αθΩξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ Ψξηζηε πνηφηεηα θαη ην ζχκθσλν πξνο ηηο 

εγθεθξηκΩλεο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο ησλ πΨζεο θχζεσο εηδψλ θαη πιηθψλ θ.ι.π. πνπ ππεηζΩξρνληαη 

εθΨζηνηε ζηηο δηΨθνξεο εξγαζΫεο θαη νΫθνζελ εμππαθνχεηαη φηη κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπ αλΩιαβε ηελ 

ππνρξΩσζε θαη ηελ επζχλε ηεο Ωληερλεο εθηειΩζεσο ησλ Ωξγσλ κε δφθηκα πιηθΨ. 

 Υο εθ ηνχηνπ ε πεξεζΫα Ωρεη ην δηθαΫσκα ηεο αλα πΨζα ζηηγκΪ δεηγκαηνιεςΫαο θαη ειΩγρνπ 

ηεο πνηφηεηαο, δηαζηΨζεσλ θ.ι.π., ηφζν ησλ πΨζεο θχζεσο εηδψλ, πιηθψλ θ.ι.π., φζν θαη ησλ 

εξγαζηψλ, ν δε ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβΨιεη ηηο δαπΨλεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειΩγρσλ πνπ 

ζα απαηηεζνχλ, ηνχησλ αλαγνκΩλσλ ζηα γεληθΨ Ωμνδα ηνπ, ρσξΫο βεβαΫσο απηφ λα απαιιΨζζεη απφ 

ηελ επζχλε ηνλ ΑλΨδνρν, ν νπνΫνο εΫλαη κνλαδηθφο θαη εμ' νινθιΪξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα 

θαη ην δφθηκν ησλ πΨζεο θχζεσο πιηθψλ θαη εηδψλ, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ. 

 Νη ζΩζεηο ιΪςεσο ησλ θαηαιιΪισλ πξνδηαγξαθνκΩλσλ πιηθψλ ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ 

Γ/ζα πεξεζΫα κεηΨ απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ζ Γ/ζα πεξεζΫα Ωρεη ην δηθαΫσκα λα δηαηΨμεη ηνλ ΑλΨδνρν λα πξνκεζεπηεΫ ηα πιηθΨ απηΨ 

απφ Ψιιεο ζΩζεηο, ρσξΫο απηφ λα δεκηνπξγεΫ θαλΩλα δηθαΫσκα ζηνλ ΑλΨδνρν λα αιιΨμεη ηηο ηηκΩο ηνπ 

ΡηκνινγΫνπ. 

 

ΑΠΘΠΞ  5ν - Οξνζεζκίεο πεξαηώζεσο ηνπ έξγνπ - Ιπξώζεηο - Ονηληθέο ξήηξεο  

 5.1 Ζ ζπλνιηθΪ πξνζεζκΫα πεξαΫσζεο ηεο θαηαζθεπΪο ηνπ Ωξγνπ νξΫδεηαη ζε πέληε (5) 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελΫα ππνγξαθΪο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλΨδνρν. 

 5.2 ΞαξΨηαζε ηεο πξνζεζκΫαο, εγθξΫλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ Ψξζξνπ 

147 ηνπ Λ.4412/2016. Ζ Ωγθξηζε ησλ παξαηΨζεσλ γΫλεηαη απφ ηελ ΞξντζηακΩλε αξρΪ χζηεξα απφ 

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

5.3 Ζ πνηληθΪ ξΪηξα πνπ επηβΨιιεηαη ζηνλ αλΨδνρν γηα θΨζε κΩξα ππαηηΫαο απφ κΩξνπο ηνπ 

ππΩξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 148 παξαγξ.2 ηνπ Λ. 4412/2016, ζε 

δΩθα πΩληε ηνηο εθαηφ (15 % ) ηεο κΩζεο εκεξεζΫαο αμΫαο ηνπ Ωξγνπ θαη επηβΨιιεηαη γηα αξηζκφ 

εκεξψλ Ϋζν κε ην εΫθνζη ηνηο εθαηφ (20 %) ηεο πξνβιεπνκΩλεο απφ ηελ ζχκβαζε αξρηθΪο ζπλνιηθΪο 

πξνζεζκΫαο. Γηα ηηο επφκελεο εκΩξεο κΩρξη αθφκα δεθα πΩληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθΪο 

ζπλνιηθΪο πξνζεζκΫαο , ε πνηληθΪ ξΪηξα γηα θΨζε κΩξα νξΫδεηαη ζε εΫθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο 

κΩζεο εκεξεζΫαο αμΫαο ηνπ Ωξγνπ. 

5.4 Δθφζνλ ν αλΨδνρνο παξαιεΫπεη ηελ ππνρξΩσζΪ ηνπ γηα θαζεκεξηλΪ ηΪξεζε 

εκεξνινγΫνπ, επηβΨιιεηαη εηδηθΪ πνηληθΪ ξΪηξα πνζνχ δηαθνζΫσλ (200) ΔΟΥ, γηα θΨζε εκΩξα 

παξΨιεηςεο. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 146 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

ΑΠΘΠΞ  6ν - Δηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνύ ησλ έξγσλ 

6.1 Ν αλΨδνρνο ζα πξΩπεη ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα δΩθα πΩληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθΪ ηεο 

ζχκβαζεο  λα ππνβΨιιεη ζ’ απηΪλ ην ρξνλνδηΨγξακκα ησλ ζπγθεθξηκΩλσλ εξγαζηψλ.  

6.2  Ζ Ωγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξΨκκαηνο ζα γΫλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζΫα εληφο πξνζεζκΫαο 

δΩθα πΩληε (15) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιΪο ηνπ. 

6.3 Πχκθσλα κε ην Ψξζξν 145 ηνπ Λ.4412/2016 ε ζπκβαηηθΪ πξνζεζκΫα αξρΫδεη κε ηελ ππνγξαθΪ 

ηεο εξγνιαβηθΪο ζχκβαζεο. 

 

ΑΠΘΠΞ  7ν - ηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ 

 Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλΨδαο λΩσλ εξγαζηψλ γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβΫα ηζρχεη ην 

Ψξζξν 156 ηνπ Λ. 4412/2016. 



 

 

    

  

 

7.1 Ρα εληαΫα ηηκνιφγηα ηα νπνΫα εγθξΫζεθαλ κε ηνλ  Θαλνληζκφ Ξεξηγξαθηθψλ ΡηκνινγΫσλ Δξγαζηψλ 

γηα δεκφζηεο ζπκβΨζεηο Ωξγσλ – Απφθαζε Αξηζ. ΓΛΠγ/νηθ 35577/ΦΛ 466/ ΦΔΘ Ρεχρνο Β/ 1746 

/19-5-2017) 

7.2 Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα δψζεη εηδηθΪ εληνιΪ ζηνλ ΑλΨδνρν λα εθηειΩζεη απνινγηζηηθΩο 

εξγαζΫεο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 154 ηνπ Λ. 4412/2016, ηηο νπνΫεο ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο 

λα εθηειΩζεη.  

Ν ρξφλνο ζπληΪξεζεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Ωξγνπ ζα εΫλαη ν Ϋδηνο κε ηνλ ρξφλν 

ζπληΪξεζεο ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ ηνπ Ωξγνπ. 

 

ΑΠΘΠΞ  8ν - Οξνθαηαβνιέο 

Γελ πξνβιΩπεηαη ε ρνξΪγεζε πξνθαηαβνιΪο ζηνλ ΑλΨδνρν. 

 

 

ΑΠΘΠΞ  9ν  Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο εξγαζηώλ 

9.1 ΚΩζα ζηηο ζπκβαηηθΩο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ δεηεζεΫ απφ ηελ πεξεζΫα, εΫλαη θαη 

ε ζπγθξφηεζε θαη εγθαηΨζηαζε επη ηφπνπ ησλ Ωξγσλ, πξηλ απν ηελ Ωλαξμε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, 

εξγαζηεξΫνπ δνθηκαζΫαο πιηθψλ θαη ειΩγρνπ Ωξγνπ, ην νπνΫνλ ζα ηδξπζεΫ θαη ζα ιεηηνπξγεΫ κε 

δαπΨλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ρν αλσηΩξσ εξγαζηΪξην πξΩπεη λα εΫλαη εθνδηαζκΩλν κε φινλ ηνλ αλαγθαΫν εμνπιηζκφ, θαζψο θαη κε 

ηα απαξαΫηεηα εθφδηα ψζηε λα αληαπνθξΫλεηαη πιΪξσο, θαη κΨιηζηα ζηελ πεξΫνδν αηρκΪο ησλ 

εξγαζηψλ, ζηηο ΡερληθΩο απαηηΪζεηο πνπ απνξξΩνπλ απν ηηο ζρεηηθΩο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο θαζψο 

θαη απν ηνπο ινηπνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

Ρν παξαπΨλσ εξγαζηΪξην δελ εΫλαη απαξαΫηεην Ψλ νη απαηηΪζεηο ηνπ Ωξγνπ ζε εξγαζηεξηαθνχο 

ειΩγρνπο θαη δνθηκαζΫεο θαιχπηνληαη απφ ην Ξ.Δ.Γ.Δ. Ϊ ην Θ.Δ.Γ.Δ. Ϊ Ψιιν πηζηνπνηεκΩλν ηδησηηθφ 

εξγαζηΪξην. Νη Ωιεγρνη ζα γΫλνληαη κε κΩξηκλα θαη δαπΨλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο κε δαπΨλε ηνπ λα ζηεΫιεη, ζε δηαπηζηεπκΩλν εξγαζηΪξην ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ πεξεζΫα, θαη λα δηελεξγΪζεη δνθηκαζΫεο ζπκκφξθσζεο κε ηα αληΫζηνηρα 

πξφηππα γηα ζσιΪλεο, εηδηθΨ ηεκΨρηα, ζπζθεπΩο θαη γεληθΨ φπνην πιηθφ ρξεζηκνπνηεΫηαη ζην Ωξγν. 

Ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα εθηειεΫ εξγαζηεξηαθνχο Ϊ εξγνηαμηαθνχο ειΩγρνπο ησλ 

εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ ηνπ Ωξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΩο ηνπ πνπξγεΫνπ ΓεκνζΫσλ 

Δξγσλ, φπνπ δελ αλαθΩξεηαη δηαθνξεηηθΨ παξαπΨλσ.  

Ζ επΫηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ βαζκνύ ζπκπύθλσζεο επηρώζεσο ζα εμαθξηβψλεηαη κε 

εξγαζηεξηαθΩο εμεηΨζεηο (π.ρ. Ρ-147 θαηΨ A.A.S.H.O.) φπσο θαζνξΫδνληαη ζηηο ΡερληθΩο 

ΞξνδηαγξαθΩο νδνπνηΫαο θαη ζε ζπρλφηεηα θαη ειΨρηζην, κηα  εξγαζηεξηαθή εμέηαζε αλά 200 m 

αγσγνύ επηρσκΩλνπ κε ζξαπζηφ πιηθφ (Ξ.Ρ.Ξ. 0150).  

Ρα δεΫγκαηα ζα παΫξλνληαη ζην χςνο κηαο ζπγθεθξηκΩλεο ζηξψζεσο, ε νπνΫα ζα θαζνξΫδεηαη απφ ηελ 

επΫβιεςε. H ρακειφηεξε ζηξψζε ιΪςεσο δνθηκΫσλ ζπκππθλψζεσο επηρψζεσο ζα βξΫζθεηαη ζε 

βΨζνο 0,50κ Ψλσζελ ηεο Ψληπγαο ησλ αγσγψλ. 

 

Ζ επΫβιεςε πΨλησο Ωρεη ην δηθαΫσκα θαη κεηΨ ην πΩξαο ησλ εξγαζηψλ λα πξνζδηνξΫδεη ζΩζε θαη 

βΨζνο ιΪςεσο λΩσλ δνθηκΫσλ επηρψζεσο. 

ΔπΫζεο ειΩγρεηαη εξγαζηεξηαθΨ, ζχκθσλα κε ηηο αληΫζηνηρεο Ξ.Ρ.Ξ. θαη ε θνθθνκεηξηθΪ δηαβΨζκηζε, 

ην ηζνδχλακν Ψκκνπ, ε θζνξΨ θαηΨ Los Angeles, ε πγεΫα, ε παηπΨιε, ην φξην πδαξφηεηαο θαη 

πιαζηηθφηεηαο, ν δεΫθηεο πιαζηηθφηεηαο θαη ε ζρΩζε πγξαζΫαο-ππθλφηεηαο ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ 3Α 

(Ξ.Ρ.Ξ.0150 θαη 0155), κε ζπρλφηεηα, κΫα πιΪξεο ζεηξΨ δνθηκψλ αλΨ 500 m3 ζπκππθλσκέλνπ 

επηρώκαηνο. 

Γηα ηα δνθΫκηα ζπκππθλώζεσο βάζεσο νδνζηξώκαηνο ζηξψζεσλ απφ 3Α πΨρνπο 10εθ. (Ξ.Ρ.Ξ. 

0155) ηζρχεη σο ζπρλφηεηα ιΪςεο δνθηκΫσλ ζπκπχθλσζεο, κηα  εξγαζηεξηαθή εμέηαζε  αλά 200 

m2 θαηόςεσο ζηξψζεσο πΨρνπο 10εθ. κε ην ελ ιφγσ πιηθφ.  



 

 

    

  

 

Ζ επΫηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ βαζκνύ ζπκπύθλσζεο ηνπ πάρνπο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ 

αζθαιηηθώλ εμαθξηβψλεηαη κε ιΪςε ππξΪλσλ φπσο θαζνξΫδνληαη ζηηο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο 

νδνπνηΫαο θαη ζε ζπρλφηεηα θαη ειΨρηζην, κηα  εξγαζηεξηαθή εμέηαζε αλά 200 m αγσγνύ.  

 

Νη εξγαζηεξηαθνΫ Ωιεγρνη ησλ ζθπξνδεκΨησλ ηνπ Ωξγνπ ζα γΫλνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηνλ ηζρχνληα Θαλνληζκφ ΡερλνινγΫαο ΠθπξνδΩκαηνο γηα ην εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα κηθξψλ Ωξγσλ.  

ΝπσζδΪπνηε ζα ηεξνχληαη απφ ηνλ αλΨδνρν ιεπηνκεξΪ ζηνηρεΫα γηα ηνλ ηξφπν εθηειΩζεσο ησλ 

εξγαζηψλ ζην  εκεξνιφγην ηνπ Ωξγνπ, ηα νπνΫα γηα λα Ωρνπλ ηζρχ, πξΩπεη λα πξνζππνγξΨθνληαη απφ 

ηελ επΫβιεςε ρσξΫο ε πξνζππνγξαθΪ απηΪ λα ζεκαΫλεη παξαιαβΪ ησλ εξγαζηψλ. 

 

Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθΩο ηνπ δαπΨλεο θαη κε επΫζπεπζε ηνπ λα εθηειΩζεη φινπο ηνπο 

παξαπΨλσ ειΩγρνπο κφλνο ηνπ θαη ρσξΫο θακΫα ελφριεζε απφ ηνλ ΔπηβιΩπνληα, ππνρξενχηαη δε λα 

εηδνπνηεΫ εγθαΫξσο ηνλ επηβιΩπνληα ψζηε λα εΫλαη παξψλ θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηνπ ειΩγρνπ. Πε 

πεξΫπησζε αζηνρΫαο θΨπνηαο εξγαζηεξηαθΪο δνθηκΪο εξγαζΫαο ηνπ Ωξγνπ Ϊ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηεΫηαη ζ απηφ, νη Ωιεγρνη πνπ αλαθΩξνληαη παξαπΨλσ ζα επαλαιακβΨλνληαη ζε δηπιΨζην 

αξηζκφ κε δαπΨλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηΨ ηα λΩα απνηειΩζκαηα ζα απνθαζΫδεηαη απφξξηςε ηνπ 

πιηθνχ Ϊ ηεο εξγαζΫαο, Ϊ απνκεΫσζε ηεο απνδεκηψζεσο ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ πιεκκειεΫαο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηΨζεσο απνξξΫςεσο Ϊ απνκεηψζεσο, αλ δελ ππΨξρνπλ Ψιιεο ελδεΫμεηο 

απφ ηελ ΔπΫβιεςε θαη ηαπηφρξνλα δελ θαζνξΫδεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο Ϊ θαλνληζκνχο, 

ιακβΨλεηαη ππφςε φηη ε αζηνρΫα επεθηεΫλεηαη ζε κΩγεζνο πνπ αληηζηνηρεΫ ζηνπο παξαπΨλσ 

αλαθεξζΩληεο αξηζκνχο δνθηκψλ, φπνπ ε ζΩζε ηεο δνθηκΪο πνπ αζηφρεζε ιακβΨλεηαη σο ην θΩληξν 

ηεο εθηΨζεσο  ηεο αζηνρΫαο Ωζησ θαη αλ ηα Ωξγα δελ εΫλαη ζπλερφκελα. 

Γηα φζα πιηθΨ Ϊ εξγαζΫεο δελ αλαθΩξνληαη ζηελ παξνχζα ΔΠ Ϊ ζηα Ψιια ηεχρε, νη ζρεηηθΩο 

δνθηκαζΫεο, απηΩο γΫλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο επΫζεκεο πξνδηαγξαθΩο θαη θαλνληζκνχο κεηΨ 

απφ αληΫζηνηρεο εληνιΩο ηεο επηβιΩςεσο. 

9.2 Ρα απνηειΩζκαηα ησλ ππφςε δνθηκψλ ζα ππνβΨιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα ην Ωξγν πεξεζΫα 

εληφο δπν (2) εκεξψλ απν ηνπ πΩξαηνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειΩγρνπ, νζΨθηο απαηηεΫηαη ρξνληθφ 

δηΨζηεκα γηα ηνλ Ωιεγρν, αιινηψο απν ηεο ιΪμεσο ησλ δνθηκψλ, Ψιισο δελ ζα ιακβΨλνληαη ππφςε. 

Νη γελφκελεο δνθηκΩο κε αθξηβΪ ζηνηρεΫα ησλ ζΩζεσλ απηψλ, ζα θαηαγξΨθνληαη ζε ηδηαΫηεξν πΫλαθα 

πνπ ζα ζπλνδεχεη ηηο πηζηνπνηΪζεηο θαη ηηο ηκεκαηηθΩο ηπρφλ πξνζσξηλΩο επηκεηξΪζεηο θαη ζα 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΩξνο απηψλ. 

9.3 ΑλεμΨξηεηα απφ ηηο αλσηΩξσ δνθηκΩο πνπ ζα εθηειεΫ ν ΑλΨδνρνο, ε Γηεπζχλνπζα ην Ωξγν 

πεξεζΫα κπνξεΫ λα πξνβαΫλεη θαη κε ηα δηθΨ ηεο φξγαλα Ϊ ηξΫησλ ζηελ ιΪςε δεηγκΨησλ θαη 

εξγαζηεξηαθΪ εμΩηαζε απηψλ ζε εξγαζηΪξην ηνπ Ξ.Γ.Δ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηΩο ν αλΨδνρνο 

ππνρξενχηαη λα δηαζΩηεη ρσξΫο απνδεκΫσζε ηπρφλ απαηηεζεζφκελν εξγαηηθφ Ϊ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

εθ' φζνλ δεηεζεΫ ε ζπλδξνκΪ ηνπ. Ρα Ωμνδα ειΩγρνπ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθΨ ηνλ αλΨδνρν. 

9.4 ΑξρεΫα ειΩγρνπ - ΚεραλνγξαθεκΩλε δηαρεΫξηζε αξρεΫσλ επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη ειΩγρσλ 

Ν αξηζκφο ησλ ειΩγρσλ πνπ ζα γΫλνπλ ζα εΫλαη ππνρξεσηηθΨ ηνπιΨρηζηνλ Ϋζνο ζε εΫδνο θαη αξηζκφ 

κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ Ρ.Ξ., θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο θ.ι.π. ζηνπο νπνΫνπο απηΪ 

παξαπΩκπεη. 

Όια ηα απνηειΩζκαηα ησλ ειΩγρσλ ζα θαηαγξΨθνληαη ζε Ξξαθηηθφ πνπ ζα ζπληΨζζεηαη θαη ζα 

απνηεινχλ ηδηαΫηεξν Αξρείν Ειέγρσλ. Ρα απνηειΩζκαηα ησλ ειΩγρσλ απηψλ, ζπληζηνχλ 

δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθώλ πιεξσκώλ. 

Ρν θφζηνο φισλ ησλ παξαπΨλσ ζεσξεΫηαη φηη πεξηιακβΨλεηαη αλεγκΩλα ζηελ ηηκΪ πξνζθνξΨο ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΠΘΠΞ  10ν - Ταξάμεηο - επί ηόπνπ παξαιαβή εξγαζηώλ 

 

10.1. Ρεο εθζθαθΪο ησλ ραλδΨθσλ, ζα πξνεγεΫηαη ρΨξαμε ηεο φδεπζεο κε ηελ ρξΪζε λΪκαηνο γηα 

ηελ ηΪξεζε ηεο επζπγξακκΫαο θαη ρξψκαηνο ζπξΩυ. 



 

 

    

  

 

10.2. Νη παξαιαβΩο γηα ηελ θαηαζθεπΪ ηνπ αγσγνχ ζα γΫλνληαη ζην θπζηθφ Ωδαθνο, ζηε ζηΨζκε 

εθζθαθΪο, ζηε ζηΨζκε ηνπ ππνζηξψκαηνο γηα ηελ Ωδξαζε ηνπ αγσγνχ, ζην αλσξΨρην ηνπ αγσγνχ, 

ζηε ηειηθΪ ζηΨζκε ηεο επΫρσζεο Ϊ ηνπ εγθηβσηηζκνχ ηνπ αγσγνχ (κε Ψκκν Ϊ ζθπξφδεκα 

αληΫζηνηρα),Ψλσ ζηΨζκε επΫρσζεο,  ζηε ηειηθΪ ζηΨζκε νδνζηξσζΫαο θαη ζηε ηειηθΪ ζηΨζκε ηνπ 

αζθαιηηθνχ ζε φιεο ηηο δηαηνκΩο πνπ Ωρνπλ θαζνξηζηεΫ ζηε κειΩηε εθαξκνγΪο, νη απνζηΨζεηο ησλ 

νπνΫσλ δελ ζα εΫλαη κεγαιχηεξεο ησλ δΩθα κΩηξσλ.  Νη παξαιαβΩο ζα γΫλνληαη απφ εμνπζηνδνηεκΩλν 

εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ, (Ψξζξν 11 ηεο Δ.Π..) θαη εθπξφζσπν ηεο πεξεζΫαο. 

10.3. Πηα θξεΨηηα, πξν ηεο ζθπξνδΩηεζεο, ζα παξαιακβΨλεηαη ε εθζθαθΪ ζεκειΫσλ φπσο θαη ν 

νπιηζκφο, πξηλ θΨζε θΨζε ζθπξνδΩηεζεο. ΔπΫζεο πξν θΨζε ζθπξνδΩηεζεο, ζα πξΩπεη απαξαΫηεηα λα 

εηδνπνηεΫηαη ε επΫβιεςε. 

10.4.Ξπδεκία εξγαζία ζα εθηειείηαη άλ δελ έρεη παξαιεθζεί ε εθάζηνηε πξνεγνύκελε 

θάζε από ηελ Επίβιεςε. Ρηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα γίλεηαη κείσζε ζε νιόθιεξε ηελ 

ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο, δειαδή ην αληίζηνηρν ηκήκα δελ ζα πηζηνπνηείηαη. 

10.5. ΔπΫ ηφπνπ ησλ Ωξγσλ ζα πξΩπεη λα ππΨξρνπλ πΨληα δηαζΩζηκα ηνπνγξαθηθΨ φξγαλα 

(ηαρχκεηξν, ρσξνβΨηεο) θαη θσηνγξαθηθΪ κεραλΪ γηΨ ηελ ιΪςε ζηνηρεΫσλ θαη θσηνγξαθηψλ ζε 

θΨζε θΨζε ηεο θαηαζθεπΪο. 

10.6. Ξξν ηεο επηρψζεσο ησλ αγσγψλ , θαη πξν ηεο θαηαζθεπΪο ησλ πιαθψλ επηθΨιπςεο ησλ 

θξεαηΫσλ, ζα εμαζθαιΫδνληαη φιεο νη ζΩζεηο θξεαηΫσλ, θνξπθΩο θαη αθξαΫεο απνιΪμεηο ησλ θΨζε 

εΫδνπο δηθηχσλ, κε ηελ ιΪςε ηνπιΨρηζηνλ 3 απνζηΨζεσλ απφ ραξαθηεξηζηηθΨ θαη θαηαγξαθφκελα 

ζηαζεξΨ ζεκεΫα. 

Ζ νξηδνληηνγξαθηθΪ απνηχπσζε ησλ δηθηχσλ ζα γΫλεηαη απφ εηδηθφ ηνπνγξαθηθφ ζπλεξγεΫν, κεηΨ 

ηελ νινθιΪξσζε θΨζε απηνηεινχο ηκΪκαηνο Ωξγνπ, κε ηελ επαλαηνπνζΩηεζε φισλ ησλ θνξπθψλ 

ησλ θΨζε εΫδνπο δηθηχσλ, ησλ παξνρψλ θαη θξεαηΫσλ χδξεπζεο θαη απνρΩηεπζεο θαη ζηελ ζπλΩρεηα 

ηελ ιεπηνκεξεηαθΪ νξηδνληηνγξαθηθΪ απνηχπσζε φισλ ησλ δηθηχσλ θαη ηερληθψλ Ωξγσλ ηεο 

εξγνιαβΫαο, εμαξηεκΩλσλ απφ ην δΫθηπν ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκεΫσλ ησλ εγθαηεζηεκΩλσλ ζηελ 

πεξηνρΪ. 

10.7. Πε πεξΫπησζε κε ηΪξεζεο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Ψξζξνπ θαη επηθπιαζζνκΩλσλ ησλ 

δηαηΨμεσλ πεξΫ αθαηαιιειφηεηαο ησλ εξγαζηψλ, νπδεκΫα εξγαζΫα ζα πηζηνπνηεΫηαη νχηε ζα 

απνδεκηψλεηαη, πξν ηεο πξνζθνκΫζεσο επαξθψλ ζηνηρεΫσλ ζε θΨζε ζπγθεθξηκΩλε πεξΫπησζε, κε 

επζχλε θαη Ωμνδα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο αθξηβνχο ηΪξεζεο ησλ ζρεδΫσλ ηεο κειΩηεο εθαξκνγΪο θαη 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΠΘΠΞ 11ν : Σπνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ λα επαιεζεύζεη ζηνηρεία ηεο νξηζηηθήο κειέηεο 

ηνπ έξγνπ πνπ ρνξεγνύληαη από ηελ Σπεξεζία 

11.1. Κε ηελ ππνγξαθΪ ζπκθσλεηηθνχ ηνπ Ωξγνπ, ζα παξαδνζνχλ ζηνλ αλΨδνρν απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζΫα φια ηα δηαζΩζηκα ζρΩδηα θαη ζηνηρεΫα ηεο νξηζηηθΪο κειΩηεο ηνπ Ωξγνπ. 

11.2. ΔπΫζεο απφ ηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζΫα ζα παξαδνζνχλ ζηνλ ΑλΨδνρν θαη νη ππΨξρνπζεο 

ηνπνγξαθηθΩο Ϊ ηξηγσλνκεηξηθΩο αθεηεξΫεο, κε ηηο δηαζΩζηκεο απφιπηεο ηηκΩο ζπληεηαγκΩλσλ θαη 

πςνκΩηξσλ ηνπο, ζηα νπνΫα βαζΫζζεθε ε ζχληαμε ηεο αλσηΩξσ αλαθεξνκΩλεο ΝξηζηηθΪο ΚειΩηεο 

ηνπ Ωξγνπ, θαη απφ ηα νπνΫα ζα εμαξηψληαη φια ηα ρσκαηνπξγηθΨ Ϊ ηερληθΨ Ωξγα πνπ ζα 

εθηειεζζνχλ απφ ηνλ ΑλΨδνρν. 

11.3. Ζ ρξεζηκνπνηεζεΫζα ζηελ νξηζηηθΪ κειΩηε ηνπνγξαθηθΪ θαη ξπκνηνκηθΪ απνηχπσζε ηεο 

πεξηνρΪο ησλ Ωξγσλ, εΫλαη πηζαλφλ φηη δελ απνδΫδεη πιΪξσο ηελ θαηΨζηαζε πνπ ζα Ωρεη 

δηακνξθσζεΫ ζηελ πεξΫνδν εθηειΩζεσο ησλ Ωξγσλ, ιφγσ ηνπ φηη ζα Ωρνπλ θαηαζθεπαζζεΫ ελ ησ 

κεηαμχ δηΨθνξα Ωξγα Ϊ ζα Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ, θαηΨ ζΩζεηο, ε ξπκνηνκηθΪ δηΨηαμε. Ν ΑλΨδνρνο, πξηλ 

ιΨβεη κΩξνο ζην δηαγσληζκφ, ζα ιΨβεη γλψζε ηεο πξαγκαηηθΪο θαηαζηΨζεσο ζηελ πεξηνρΪ ησλ 

Ωξγσλ, θαη δελ αλαγλσξΫδεηαη απ' ην ιφγν απηφ νπνηαδΪπνηε πξφζζεηε δπζθνιΫα ζηελ θαηαζθεπΪ 

ησλ Ωξγσλ. Ρπρφλ ηξνπνπνηΪζεηο ησλ πςνκεηξηθψλ θαη νξηδνληηνγξαθηθψλ ζηνηρεΫσλ εθζθαθΪο θαη 

ηνπνζΩηεζεο ησλ αγσγψλ, δελ ζπλεπΨγνληαη πξφζζεηε απνδεκΫσζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 



 

 

    

  

 

11.4. Ν ΑλΨδνρνο νθεΫιεη λα πξνβεΫ εγθαΫξσο θαη πΨλησο κΩζα ζηελ θαζνξηζκΩλε πξνζεζκΫα, ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηπρφλ εκπνδΫσλ (ζρΩδηα Ν.Θ.Υ., δνθηκαζηηθΩο ηνκΩο θ.ι.π.), ζηελ επΫ ηφπνπ 

ρΨξαμε ησλ Ωξγσλ κεηΨ θαη ηελ επαιΪζεπζε ησλ ζηνηρεΫσλ ηεο νξηζηηθΪο κειΩηεο,  (Ψξζξ. 5  § 5.1 

ηεο Δ.Π.) . ΔπΫζεο νθεΫιεη λα θαηαζΩζεη φια ηα απαξαΫηεηα δηθαηνινγεηηθΨ ζηελ αξκφδηα ππεξεζΫα 

πξνθεηκΩλνπ λα εθδνζεΫ ε απαξαΫηεηε Ψδεηα ηνκΪο ηνπ δξφκνπ. 

 

11.5. Πε θΨζε πεξΫπησζε ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ  πξΩπεη λα πεξηιακβΨλεη απαξαΫηεηα: 

α) ερληθή έθζεζε ζρεηηθΪ κε ηελ κειΩηε θαη θαηαζθεπΪ ηνπ Ωξγνπ, ζηελ νπνΫα ζα 

πεξηιακβΨλεηαη θαη ε πεξηγξαθΪ θαηΨ ηξφπν πεξηιεπηηθφ, ησλ θΨζε εΫδνπο πξνο θαηαζθεπΪ Ωξγσλ, 

κε ηε ζεηξΨ θαηαζθεπΪο ηνπο. 

 (1) Ρελ Ωθζεζε απηΪ ζα ζπλνδεχεη θαη αλαιπηηθφο πΫλαθαο κε φια ηα πξνηεηλφκελα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθΨ ζην Ωξγν, φπσο αγσγνΫ, εηδηθΨ ηεκΨρηα, θαιχκκαηα θξεαηΫσλ, ζπζθεπΩο, 

εμαξηΪκαηα θιπ. Ν πΫλαθαο απηφο ζα πεξηιακβΨλεη ηα εμΪο ηνπιΨρηζηνλ ζηνηρεΫα: 

- Ρχπνο (εξγνζηΨζην παξαγσγΪο, εηδηθφηεξνο ηχπνο πιηθνχ) 

- ιηθΨ θαηαζθεπΪο. 

Ν πΫλαθαο απηφο ζα ζπλνδεχεηαη θαη ζα αλαθΩξεηαη ζε πξνδηαγξαθΩο, prospectus, πηζηνπνηεηηθΨ 

ειΩγρνπ, πηζηνπνηεηηθΨ πξνγελεζηΩξαο επηηπρνχο εθαξκνγΪο ησλ πιηθψλ απηψλ, ππνγεγξακκΩλα 

θαη θαηΨιιεια αξηζκεκΩλα, απφ ην νπνΫα λα πξνθχπηεη φηη ηα πιηθΨ πνπ πξνζθΩξεη ν αλΨδνρνο, 

αληαπνθξΫλνληαη πιΪξσο πξνο ηηο απαηηΪζεηο ηεο κειΩηεο. 

 (2) ΔπΫζεο ηελ παξαπΨλσ Ωθζεζε ζα ζπλνδεχνπλ θαη νη ζπλζΩζεηο γηα ηα δηΨθνξα πιηθΨ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην Ωξγν θαη γηα ηα νπνΫα πξνβιΩπεηαη απφ ηελ νξηζηηθΪ κειΩηε, ε ππνβνιΪ 

ηεο ζχλζεζΪο ηνπο. 

 Δθφζνλ ε πεξεζΫα θξΫλεη φηη ηα παξαπΨλσ ζηνηρεΫα, απνδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξνηεηλνκΩλσλ πιηθψλ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξΫδνληαη κπνξεΫ λα ζπγθαηαηεζεΫ ζηελ πξνκΪζεηα 

απηψλ. Ζ παξαπΨλσ ζπγθαηΨζεζε ζε θακΫα πεξΫπησζε δελ απαιιΨζζεη ηνλ ΑλΨδνρν απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηελ νξηζηηθΪ κειΩηε ηνπ Ωξγνπ. Δμ Ψιινπ ε πεξεζΫα Ωρεη ην 

δηθαΫσκα αηηηνινγεκΩλα λα απνξξΫςεη (κεξηθΨ Ϊ νιηθΨ) ηηο πξνηΨζεηο ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ θξΫλεη 

φηη απηΩο δελ εΫλαη πιΪξεηο ε ζαθεΫο. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα 

ζπκπιεξψζεη θαη λα βειηηψζεη ηηο αξρηθΩο ηνπ πξνηΨζεηο θαη λα ππνβΨιιεη ηειηθΪ εηζΪγεζε, εληφο 

δΩθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο απνξξηπηηθΪο απφθαζεο. Πε πεξΫπησζε πνπ ν αλΨδνρνο δελ 

ππνβΨιιεη εληφο ηνπ παξαπΨλσ ρξνληθνχ νξΫνπ ηελ ηειηθΪ ηνπ εηζΪγεζε Ϊ εΨλ απηΪ απνξξηθζεΫ εθ 

λΩνπ απφ ηελ πεξεζΫα, εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα πξνβεΫ ζηελ πξνκΪζεηα ησλ πιηθψλ ηεο εθινγΪο ηεο 

πεξεζΫαο, ρσξΫο θακΫα πξφζζεηε απνδεκΫσζε. 

β) Ρεχρνο ζηνηρεΫσλ ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ θαη ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκεΫσλ (πςφκεηξα - 

ζπληεηαγκΩλεο ) καδΫ κε ηα ζρΩδηα-θσηνγξαθΫεο, πνπ λα δεΫρλνπλ ηηο ζΩζεηο ησλ ζεκεΫσλ απηψλ, 

κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιΫδεηαη ν αθξηβΪο θαη Ψκεζνο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπο. 

γ) Νξηδνληηνγξαθηθφ ππφβαζξν φισλ ησλ πεξηνρψλ φπνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ Ωξγα, ζε θιΫκαθα 

1:500, βαζηζκΩλε ζηελ πιΩνλ πξφζθαηε απνηχπσζε ηεο πεξηνρΪο. Δθφζνλ ε δηαηηζΩκελε θιΫκαθα 

εΫλαη κηθξφηεξε, ην νξηδνληηνγξαθηθφ ππφβαζξν, κπνξεΫ λα παξΨγεηαη δηΨ κεγεζχλζεσο. 

δ) ΞιΪξεηο νξηδνληηνγξαθΫεο, ( κε ζηνηρεΫα ππαΫζξνπ ) ζε θιΫκαθα 1:500, Ϊ θαη ζε κηθξφηεξε 

θιΫκαθα (π.ρ. 1:200) εθφζνλ θξηζεΫ απαξαΫηεην ιφγσ ηεο θχζεο ησλ Ωξγσλ, φπνπ ζα 

απνηππψλνληαη κε αθξΫβεηα νη ζΩζεηο ησλ Ωξγσλ (δΫθηπα - ηερληθΨ Ωξγα), κε ηηο δηαζηΨζεηο θαη ηα 

ηερληθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ ηνχησλ φπσο απαηηεΫηαη, ζε ζπλΨξηεζε κε Ψμνλεο νδψλ θαη ζΩζεηο 

πθηζηακΩλσλ θαηαζθεπψλ, γηα φια ηα δΫθηπα χδξεπζεο, φπσο απηΨ ζα ραξαρζνχλ επΫ ηφπνπ. Πηηο 

Ϋδηεο νξηδνληηνγξαθΫεο ζα θαΫλνληαη ηα πθηζηΨκελα δΫθηπα ησλ Ν.Θ.Υ. (ΝΡΔ, ΓΔΖ θιπ.), φπσο 

Ωρνπλ δηαπηζησζεΫ αθελφο απφ ηα ζρΩδηα ησλ αληΫζηνηρσλ Νξγαληζκψλ, πνπ ιακβΨλνληαη εθ λΩνπ 

κε κΩξηκλα ηνπ αλαδφρνπ, θαη αθεηΩξνπ απφ δνθηκαζηηθΩο ηνκΩο φπνπ απηφ απαηηεΫηαη. 

ε) ΚεθνηνκΪ φισλ ησλ δηθηχσλ, ππφ θιΫκαθα πςψλ/κεθψλ 1:100/1:1000, Ϊ θαη ζε κηθξφηεξε 

θιΫκαθα (π.ρ. 1:20/1:200) εθφζνλ θξηζεΫ απαξαΫηεην ιφγσ ηεο θχζεο ησλ Ωξγσλ, κε φια ηα 

απφιπηα πςνκεηξηθΨ ζηνηρεΫα ηνπ εδΨθνπο θαη ησλ πξνο θαηαζθεπΪ Ωξγσλ. 



 

 

    

  

 

ζη) ΘαηΨ πιΨηνο ηνκΩο αλΨ νδφ θαη αλΨ δηαθξηηφ ηκΪκα Ωξγνπ, κε φια ηα πθηζηΨκελα δΫθηπα ησλ 

Ν.Θ.Υ., φπσο θαη φια ηα πξνο θαηαζθεπΪ δΫθηπα. Παλ δηαθξηηφ ηκΪκα Ωξγνπ ζεσξεΫηαη θΨζε ηκΪκα 

πνπ δηαθνξνπνηεΫηαη ζε ζρΩζε κε ηα ππφινηπα φζνλ αθνξΨ ην πιΪζνο, ηηο δηαηνκΩο, ην πιηθφ 

θαηαζθεπΪο ησλ αγσγψλ θαη ηα πηζαλΨ εκπφδηα απφ πθηζηΨκελα δΫθηπα ησλ Ν.Θ.Υ. 

δ) ΞιΪξε θαηαζθεπαζηηθΨ ζρΩδηα θαηΨ ηχπν ησλ πξνο θαηαζθεπΪ θξεαηΫσλ, κε αλαιπηηθφ πΫλαθα 

ηνπ χςνπο ξνΪο φισλ ησλ θξεαηΫσλ.  

ε) Πηε πεξΫπησζε πνπ γΫλεηαη αλαθαηαζθεπΪ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκΨησλ ζε φιν ην πιΨηνο ηνπ 

δξφκνπ,  ζα πξΩπεη λα πεξηιακβΨλνληαη πιΪξε πςνκεηξηθΨ ζηνηρεΫα γηα ηηο θΨζεηο ηεο νδνζηξσζΫαο 

θαη ηελ αζθαιηφζηξσζε, ζχκθσλα κε ηα πςφκεηξα εξπζξΨο πνπ θαΫλνληαη ζηηο κεθνηνκΩο ηεο 

κειΩηεο κε επΫθιηζε ηΩηνηα ψζηε λα εμαζθαιΫδεηαη ε απνξξνΪ ησλ νκβξΫσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδεΫμεηο ηεο πεξεζΫαο. 

ζ)ΔπΫζεο ν αλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα πξνζθνκΫζεη δεΫγκαηα κε επζχλε θαη δαπΨλε ηνπ, γηα 

φζα πιηθΨ πξνβιΩπεηαη απφ ηα ζπκβαηηθΨ ηεχρε Ϊ δεηεζεΫ απφ ηελ πεξεζΫα, θαη λα πξνηεΫλεη 

ηξφπνπο ειΩγρνπ ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ γηα ηελ εμαθξΫβσζε ηεο πνηφηεηΨο ηνπο. 

η) Ιπθινθνξηαθή κειέηε (ζρΩδηα εθηξνπΪο ηεο θπθινθνξΫαο), φπνπ απηφ εΫλαη απαξαΫηεην θαη 

άδεηα ηνκήο απφ ηηο αξκφδηεο θΨζε θνξΨ πεξεζΫεο. Κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ,  ηα ζρΩδηα θαη φια 

ηα απαξαΫηεηα δηθαηνινγεηηθΨ ζα ππνβΨιινληαη θαη ζα πξνσζνχληαη γηα Ωγθξηζε, ζηηο αξκφδηεο 

επηηξνπΩο θαη πεξεζΫεο, κε ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ εθηΩιεζεο ησλ Ωξγσλ ζηνπο 

ζπγθεθξηκΩλνπο δξφκνπο, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηΨγξακκα ηνπ Ωξγνπ, πξνθεηκΩλνπ λα εθδνζεΫ ε 

απαξαΫηεηε άδεηα ηνκήο. Ρα ζρΩδηα απηΨ, κπνξνχλ λα ππνβΨιινληαη ζηελ πεξεζΫα, ηκεκαηηθΨ, 

ηνπιΨρηζηνλ Ωλα κΪλα πξηλ απφ ηελ Ωλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ησλ δξφκσλ πνπ αλαθΩξνληαη. 

ηα) Ν αλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα γλσξΫζεη ζηελ πεξεζΫα ην ρψξν δηΨζεζεο - απφζεζεο ησλ 

πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθΪο ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκΩλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο φπσο 

πρ ζε αλελεξγΨ ιαηνκεΫα, ΣΡΑ θιπ. Ν αλΨδνρνο Ωρεη ππνρξΩσζε εθαξκνγΪο  ηεο ΘΑ 

36259/1757/Δ103 (ΦΔΘ 1312/Β’/24-8-2010 γηα «ΚΩηξα, φξνπο θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθΪ 

δηαρεΫξηζε ησλ απνβιΪησλ απφ εθζθαθΩο, θαηαζθεπΩο θαη θαηεδαθΫζεηο (ΑΔΘΘ) 

 

11.6. Ρα  παξαπΨλσ ζηνηρεΫα κε θαηΨιιειε αξΫζκεζε θαη ηαμηλφκεζε ζα ππνβιεζνχλ ζηελ 

Γηεπζχλνπζα πεξεζΫα πξνο Ωγθξηζε. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζΫα ζα πξΩπεη εληόο δέθα εξγαζίκσλ 

εκεξώλ λα εγθξίλεη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, ή λα απαηηήζεη ηελ αιιαγή ή ζπκπιήξσζε 

ησλ ζηνηρείσλ απηώλ, ηΨζζνληαο ζπγθεθξηκΩλε εχινγε πξνζεζκΫα γηα ην ιφγν απηφ. Πε 

πεξΫπησζε επαλππνβνιΪο ησλ δεηνπκΩλσλ ζηνηρεΫσλ, ε πεξεζΫα ππνρξενχηαη λα απαληΪζεη εληόο 

πέληε εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηεο ππνβνιΪο ηνπο. Αλ ε πεξεζΫα δελ απαληΪζεη εληφο ηεο 

ηαζζνκΩλεο γη' απηΪλ πξνζεζκΫαο, ηα ππνβιεζΩληα ζηνηρεΫα ζεσξνχληαη εγθεθξηκΩλα σο 

ππεβιΪζεζαλ απφ ηνλ αλΨδνρν. 

11.7. Ξη δαπάλεο γηα ηελ ζύληαμε ησλ παξαπάλσ, όπσο θαη νη δαπάλεο γηα θάζε 

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

νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγνιαβίαο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο 

κειέηεο ηνπ έξγνπ, θαη επνκέλσο ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνύηαη ν αλάδνρνο λα 

απαηηήζεη ακνηβή γηα ηνλ ιόγν απηό, έζησ θη αλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ, 

απαηηεζεί ε ππνβνιή θαη πξόζζεησλ ζηνηρείσλ κε πεξηγξαθνκέλσλ ζην παξόλ άξζξν. 

11.8. Αλ απφ ηελ επαιΪζεπζε ησλ ζηνηρεΫσλ πξνθχςνπλ δηαθνξνπνηΪζεηο ηεο θαηαζθεπΪο, ζε 

νπνηνδΪπνηε θαηαζθεπαζηηθφ ζΩκα πιελ ηνπ κΪθνπο ησλ ζσιΪλσλ, νη νπνΫεο θαη ηεινχλ ππφ ηελ 

Ωγθξηζε ηεο πεξεζΫαο, θαη νη νπνΫεο ηπρφλ ζπλεπΨγνληαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ Ωξγνπ ζε ζρΩζε 

κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε κειΩηε ηνπ Ωξγνπ πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ πεξεζΫα, νη 

δηαθνξνπνηΪζεηο απηΩο δελ ζπλεπΨγνληαη πξφζζεηε απνδεκΫσζε γηα ηνλ αλΨδνρν. 

11.9. Ν αλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο, πξν ηεο ελΨξμεσο ησλ εξγαζηψλ, λα πξνζθνκΫζεη 

prospectus κε ηερληθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ θαη δείγκαηα (γηα φζα πιηθΨ απαηηεζεΫ απφ ηελ πεξεζΫα) κε 

επζχλε θαη δαπΨλε ηνπ, γηα ηα πιηθΨ πνπ πξνηεΫλεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπΪ ηνπ Ωξγνπ. 

Ρα δεΫγκαηα απηΨ ζα πξΩπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθΩο ηεο νξηζηηθΪο κειΩηεο. Δηδηθφηεξα πξΩπεη 

λα πξνζθνκηζζνχλ δεΫγκαηα γηα φιεο ηηο ζπζθεπΩο, θαιχκκαηα θξεαηΫσλ θΨζε εΫδνπο, φπσο επΫζεο 

θαη γηα θΨζε πιηθφ πνπ ζα δεηεζεΫ απφ ηελ πεξεζΫα θαη λα πξνηεΫλεη ηξφπνπο ειΩγρνπ ησλ 



 

 

    

  

 

δηαθφξσλ πιηθψλ γηα ηελ εμαθξΫβσζε ηεο πνηφηεηΨο ηνπο. ΝπδεκΫα εξγαζΫα ζα εθηειεΫηαη πξν ηεο 

εγγξΨθνπ εγθξΫζεσο απφ ηελ πεξεζΫα ησλ πξνζθνκηζζΩλησλ δεηγκΨησλ. 

11.10 Όια ηα πξναλαθεξφκελα  πιηθΨ  ζα πξΩπεη λα πξνΩξρνληαη (παξΨγνληαη) επΫ πνηλΪ 

απνθιεηζκνχ απφ εηαηξΫεο πηζηνπνηεκΩλεο θαηΨ ISO 9001 θαη λα θΩξνπλ ην ζΪκα CE.5 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζην θΨθειν ηερληθψλ ζηνηρεΫσλ πνπ ζα ππνβΨιιεη ν αλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα 

ππΨξρνπλ φιεο νη ζρεηηθΩο βεβαηψζεηο. 

 

 

ΑΠΘΠΞ  12ν - Οξσηόθνιια αθαλώλ εξγαζηώλ - Επηκεηξήζεηο-Οιεξσκέο 

 Ρα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πξΩπεη λα ζπληΨζζνληαη ακΩζσο κεηΨ ηελ εθηΩιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. Πηηο επηκεηξΪζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ επΫ πιΩνλ ησλ πνζνηηθψλ 

ελδεΫμεσλ ησλ πεξηιακβαλνκΩλσλ εξγαζηψλ, ζα αλαγξΨθνληαη παξαηεξΪζεηο ζρεηηθΩο κε ηελ θαηΨ 

δφθηκν ηξφπν θαη ζπκθψλσο πξνο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο εθηΩιεζε ησλ εξγαζηψλ, πξνθεηκΩλνπ δε 

πεξΫ ησλ πιηθψλ ζα αλαγξΨθνληαη παξαηεξΪζεηο ζρεηηθΩο κε ηα θπζηθΨ εξγαζηεξηαθΨ 

ραξαθηεξηζηηθΨ θαη ην δφθηκν ησλ ελ γΩλεη ηδηνηΪησλ ηνπο, πνπ ηα θαζηζηΨ ηθαλΨ γηα ελζσκΨησζε. 

Νη επηκεηξΪζεηο γεληθΨ ζα ζπληΨζζνληαη βΨζεη ηνπ Ψξζξνπ 151 ηνπ Λ. 4412/2016.  

Ρα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πξΩπεη λα ζπληΨζζνληαη ακΩζσο κεηΨ ηελ εθηΩιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. Πηηο επηκεηξΪζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ επη πιΩνλ ησλ πνζνηηθψλ 

ελδεΫμεσλ ησλ πεξηιακβαλνκΩλσλ εξγαζηψλ, ζα αλαγξΨθνληαη παξαηεξΪζεηο ζρεηηθΩο κε ηελ θαηΨ 

δφθηκν ηξφπν θαη ζπκθψλσο πξνο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο εθηΩιεζε ησλ εξγαζηψλ, πξνθεηκΩλνπ δε 

πεξΫ ησλ πιηθψλ ζα αλαγξΨθνληαη παξαηεξΪζεηο ζρεηηθΩο κε ηα θπζηθΨ εξγαζηεξηαθΨ 

ραξαθηεξηζηηθΨ θαη ην δφθηκν ησλ ελ γΩλεη ηδηνηΪησλ ηνπο, πνπ ηα θαζηζηΨ ηθαλΨ γηα ελζσκΨησζε. 

Πηα ΞΞΑΔ ζα ζπκπεξηιακβΨλνληαη νη εξγαζηεξηαθΩο δνθηκΩο θαη νη Ψιιεο δνθηκαζΫεο πνπ 

πξνβιΩπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθΨ ηεχρε. 

 

Ρα πξσηόθνιια παξαιαβήο αθαλώλ εξγαζηώλ ζα ζπλνδεύνληαη κε Οιήξε Ρρέδηα έξγνπ, 

φπσο εθηειΩζηεθε ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, θαη ζπγθεθξηκΩλα 

1. ΞιΪξεηο νξηδνληηνγξαθΫεο, ζε θιΫκαθα 1:500, Ϊ ζε θιΫκαθα πνπ ζα ππνδεΫμεη ε πεξεζΫα, ζε 

πξνβνιΪ ΔΓΠΑ 87, φπνπ ζα απνηππψλνληαη κε αθξΫβεηα νη ζΩζεηο ησλ Ωξγσλ (δΫθηπα - 

ηερληθΨ Ωξγα), κε ηηο δηαζηΨζεηο θαη ηα ηερληθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ ηνχησλ, ζε ζπλΨξηεζε κε 

Ψμνλεο νδψλ θαη ζΩζεηο πθηζηακΩλσλ θαηαζθεπψλ, ρσξηζηΨ γηΨ θΨζε δΫθηπν, φπσο απηΨ 

θαηαζθεπΨζηεθαλ θαη απνηππψζεθαλ επΫ ηφπνπ. ΔπΫ πιΩνλ ζηηο νξηδνληηνγξαθΫεο ζα 

θαΫλεηαη ε αξΫζκεζε φισλ ησλ ζεκεΫσλ πνπ Ωρνπλ απνηππσζεΫ θαη ζε μερσξηζηφ ηεχρνο ζα 

παξαδΫδνληαη νη ζπληεηαγκΩλεο ηνπο. 

 

2. ΚεθνηνκΩο ησλ δηθηχσλ πνπ Ωρνπλ θαηαζθεπαζηεΫ, ρσξηζηΨ γηΨ θΨζε δΫθηπν, ζε θιΫκαθα 

πςψλ/κεθψλ 1:100/1:1000, κε φια ηα απφιπηα πςνκεηξηθΨ ζηνηρεΫα ηνπ εδΨθνπο, ησλ 

θαηαζθεπαζζΩλησλ ηερληθψλ Ωξγσλ (θξεαηΫσλ θιπ) θαη ηεο ξνΪο ησλ αγσγψλ θαη ηα ινηπΨ 

ζηνηρεΫα ησλ αγσγψλ (απνζηΨζεηο, πιηθφ, δηαηνκΪ, θιΫζε θιπ). 

 

3. ΞιΪξε ζρΩδηα φισλ θαηαζθεπαζζΩλησλ θξεαηΫσλ (θαηφςεηο - ηνκΩο), κε ην δνκηθφ κΩξνο 

ηνπ θξεαηΫνπ ζε θιΫκαθα 1:20, κε ηηο δηαζηΨζεηο ηνπο θαη απφιπηα πςφκεηξα ππζκΩλνο θαη 

θαιχκκαηνο θαη πιΪξεο θνκβνιφγην ησλ εηδηθψλ ηεκαρΫσλ - ζπζθεπψλ πνπ ηνπνζεηΪζεθαλ 

ζηνπο αγσγνχο πνπ βξΫζθνληαη ζην θξεΨηην.  

 

4. Θνκβνιφγηα φισλ ησλ αγσγψλ, φπσο ησλ θφκβσλ,  φπνπ θαΫλνληαη φιεο νη ζπλδΩζεηο 

κεηαμχ ησλ αγσγψλ κε φια ηα εηδηθΨ ηεκΨρηα - ζπζθεπΩο πνπ ηνπνζεηΪζεθαλ εθηφο 

θξεαηΫσλ. Απνηχπσζε φισλ ησλ ζπλδΩζεσλ κε πθηζηΨκελα δΫθηπα θαη ησλ απνκνλψζεσλ 

παιηψλ δηθηχσλ. 

 

5. ΞΫλαθα ησλ πδξνιεςηψλ χδξεπζεο πνπ Ωρνπλ θαηαζθεπαζηεΫ κε ηηο ζπληεηαγκΩλεο θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπο (δξφκνο /αξηζκφο).  

 



 

 

    

  

 

Νη πηζηνπνηΪζεηο γηα ηηο εξγαζΫεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα ζπληΨζζνληαη κε κΩξηκλα θαη επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 152  ηνπ Λ. 4412/2016θαη ζα ππνβΨιινληαη ζηελ 

πεξεζΫα ζε ρξνληθΨ δηαζηΪκαηα φρη κηθξφηεξα απφ Ωλα κΪλα. Ρν πνζνζηφ γηα Ωμνδα & φθεινο ηνπ 

αλαδφρνπ θαζνξΫδεηαη ζε 18 % θαη δηεπθξηλΫδεηαη φηη νη ηηκΩο ηνπ ηηκνινγΫνπ δελ πεξηΩρνπλ ην 

παξαπΨλσ πνζνζηφ. 

 

ΔΘΕΣΙΠΘΜΘΖΕΑΘ ΞΘ ΟΚΗΠΩΛΕΡ ΘΑ ΓΘΜΞΜΑΘ ΛΞΜΞ ΡΕ ΟΚΗΠΩΡ ΟΕΠΑΘΩΛΕΜΑ 

ΛΗΛΑΑ ΕΠΓΞΣ 

 

Πην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλΨπηνληαη επΫζεο φια ηα ζρεηηθΨ δηθαηνινγεηηθΨ θαηΨ ηηο δηαηΨμεηο  ηνπ 

Ψξζξνπ 152 ηνπ Λ. 4412/2016, νη βεβαηψζεηο πξνφδνπ, ηα δηθαηνινγεηηθΨ / πηζηνπνηεηηθΨ πνπ 

αθνξνχλ ηνπο πνηνηηθνχο ειΩγρνπο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 9 ηεο παξνχζεο, θαζψο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθΨ ησλ θξαηΪζεσλ (ΡΠΚΔΓΔ, ΔΚΞ, ΞξνθαηαβνιΪ θφξνπ θιπ), θνξνινγηθΪο θαη 

αζθαιηζηηθΪο ελεκεξφηεηαο θιπ., πνπ απαηηνχληαη θαηΨ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δ.Π.. θαη 

ζχκθσλα κε ηελ θεΫκελε ΛνκνζεζΫα. Αλ ζπληξΩρνπλ πεξηπηψζεηο επηβνιΪο πνηληθΪο ξΪηξαο, 

πξνζηΫκσλ θιπ ,θαηΨ ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 5 ηεο Δ.Π.. θαη ησλ ινηπψλ φξσλ 

δεκνπξΨηεζεο ,απηΩο ζα απνκεηψλνπλ ην πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

 

 

ΑΠΘΠΞ  13ν - Δηεύζπλζε έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν-Σγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

13.1. Πχκθσλα κε ην Ψξζξν 139 ηνπ Λ. 4412/2016, ν ΑλΨδνρνο πξΩπεη λα εγθαηαζηΪζεη επΫ ηφπνπ 

ηνπ Ωξγνπ εθπξφζσπν ηνπ, ν νπνΫνο ζα πξΩπεη λα εΫλαη απνδεδεηγκΩλεο πεΫξαο ζηελ θαηαζθεπΪ θαη 

δηνΫθεζε ηΩηνηαο θχζεσο Ωξγσλ, φπσο απηφ ηεο παξνχζεο εξγνιαβΫαο. 

13.2. Ν επΫ ηφπνπ ηνπ Ωξγνπ εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο επΫζεο θαη νη ηερληθνΫ ππΨιιεινη 

πνπ ζα ζπκκεηΩρνπλ ζηε Γηεχζπλζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Ωξγνπ, ζα πξΩπεη λα νξηζηνχλ 

εγγξΨθσο θαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ πεξεζΫα. ΔπΫζεο ζα πξΩπεη λα εΫλαη εμνπζηνδνηεκΩλνη απφ 

ηνλ ΑλΨδνρν γηα ηελ ππνγξαθΪ ησλ επΫ ηφπνπ παξαιακβαλνκΩλσλ αθαλψλ εξγαζηψλ, 

επηκεηξεηηθψλ ζηνηρεΫσλ, πξσηνθφιισλ δνθηκαζΫαο θ.ι.π. 

13.3 γηεηλΪ θαη αζθΨιεηα ησλ εξγαδνκΩλσλ 

13.4.1 O ΑλΨδνρνο  ππνρξενχηαη  λα εθηειεΫ ηα Ωξγα κε αζθαιΪ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Λφκνπο,  ΓηαηΨγκαηα, ΑζηπλνκηθΩο θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο θαη νδεγΫεο ηεο πεξεζΫαο, πνπ αθνξνχλ ηελ 

πγηεηλΪ θαη ηελ αζθΨιεηα ησλ εξγαδνκΩλσλ. ΔλδεηθηηθΨ θαη φρη πεξηνξηζηηθΨ, αλαθΩξνληαη κεξηθΩο 

ζρεηηθΩο δηαηΨμεηο: 

- Ρν  Ξ.Γ.  22 - 12 - 33 (ΦΔΘ  406 Α/ 33 )  θαη ε ηξνπνπνΫεζΪ ηνπ κε ην Ξ.Γ. 17/78  “ΞεξΫ  

αζθαιεΫαο εξγαηψλ θαη ππαιιΪισλ εξγαδνκΩλσλ επΫ θνξεηψλ θιηκΨθσλ “ 

-Ρν  Ξ.Γ. 447/75  (ΦΔΘ 142 Α/75 ) ¨ΞεξΫ αζθαιεΫαο ησλ ελ ηαηο  νηθνδνκηθαΫο  

εξγαζΫαηο  αζρνινπκΩλσλ  κηζζσηψλ¨ 

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

- Ρν Ξ.Γ. 413/77 (ΦΔΘ 128Α/77)“ΞεξΫ αγνξΨο, κεηαθνξΨο θαη  θαηαλΨισζεο εθξεθηηθψλ πιψλ” 

- HY.A. BM5/30428 (ΦΔΘ 589 Β/30-6-1980 )  “ΠΪκαλζε εθηεινπκΩλσλ Ωξγσλ ζε νδνχο εθηφο 

θαηνηθεκΩλσλ πεξηνρψλ “ 

- Ρν  Ξ.Γ. 778/80 (ΦΔΘ 193Α/80) “ΞεξΫ  κΩηξσλ αζθαιεΫαο θαηΨ ηελ εθηΩιεζε νηθνδνκηθψλ  

εξγαζηψλ” 

- Ρν  Ξ.Γ. 1073/81 (ΦΔΘ 260Α/81)  “ΞεξΫ κΩηξσλ αζθαιεΫαο θαηΨ ηελ  εθηΩιεζε εξγαζηψλ ζε 

εξγνηΨμηα νηθνδνκψλ  θαη πΨζεο θχζεσο Ωξγσλ αξκνδηφηεηαο  Ξνιηηηθνχ  Κεραληθνχ” 

- HY.A. BM5/30058 (ΦΔΘ 121 Β/23-3-1983)  “ΠΪκαλζε εθηεινπκΩλσλ Ωξγσλ ζε νδνχο εληφο 

θαηνηθεκΩλσλ πεξηνρψλ” 

- Ν Λ.1430/84 (ΦΔΘ 49Α/84) “Θπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζΫαο πνπ αθνξΨ ζηηο 



 

 

    

  

 

δηαηΨμεηο αζθαιεΫαο ζηελ νηθνδνκΪ, βηνκεραλΫα θιπ.” 

- Ν Λ.1568/85 (ΦΔΘ 177Α /18.10.85) “ΞεξΫ πγηεηλΪο θαη αζθΨιεηαο εξγαδνκΩλσλ” 

- Ρν Ξ.Γ. 294/88 (ΦΔΘ 138Α/88) “ΔιΨρηζηνο  ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ  αζθαιεΫαο  θαη  

γηαηξνχ εξγαζΫαο” 

- Ρν Ξ.Γ. 225/89 (ΦΔΘ 106Α/89) “ΞεξΫ  πγηεηλΪο θαη αζθΨιεηαο εξγαδνκΩλσλ ζηα  ππφγεηα  

Ωξγα” 

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

(ΔηδηθΨ  ην Ψξζξν  5, παξαγξ. 4.2  γηα ηε  ρξΪζε  εθξεθηηθψλ) 

- Ρν  Ξ.Γ. 31/90 (ΦΔΘ 11 Α/90 ) “ΔπΫβιεςε ηεο ιεηηνπξγΫαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληΪξεζε 

κεραλεκΨησλ εθηΩιεζεο ηερληθψλ Ωξγσλ” 

- Ρν Ξ.Γ. 395/94 ( ΦΔΘ 220Α/94)  “ΔιΨρηζηεο πξνδηαγξαθΩο ΑζθΨιεηαο θαη  γεΫαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνΫεζε εμνπιηζκνχ εξγαζΫαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηΨ  ηελ  εξγαζΫα  ηνπο, 

ζε  ζπκκφξθσζε  κε  ηελ  νδεγΫα 89 /655 /ΔΝΘ”. 

- Ρν Ξ.Γ.  396/94 ( ΦΔΘ  220/94) “ΔιΨρηζηεο  πξνδηαγξαθΩο αζθαιεΫαο θαη  πγεΫαο γηα ηε 

ρξΪζε απ’ ηνπο εξγαδνκΩλνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθΪο πξνζηαζΫαο  θαηΨ  ηελ  εξγαζΫα, ζε 

ζπκκφξθσζε  κε  ηελ νδεγΫα  89/ 656 /ΔΝΘ” .  

- Ρν  Ξ.Γ.  397/94 ( ΦΔΘ 221Α /94) “ΔιΨρηζηεο απαηηΪζεηο πγηεηλΪο θαη αζθΨιεηαο γηα ηνλ 

ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηΫσλ, φπνπ ππΨξρεη ηδηαiηεξνο θΫλδπλνο βιΨβεο ηεο ξΨρεο 

θαη νζθπτθΪο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγΫα  90/269/ ΔΝΘ”. 

- Ρν  Ξ.Γ.  398/94 (ΦΔΘ 221Α/94) “ΔιΨρηζηεο πξνδηαγξαθΩο αζθΨιεηαο θαη πγεΫαο θαηΨ ηελ 

εξγαζΫα ζε εμνπιηζκφ κε νζφλε νπηηθΪο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγΫα  

90/270/ ΔΝΘ”.  

- Ρν  Ξ.Γ.  399/94 (ΦΔΘ  221Α/94) “ΞξνζηαζΫα ησλ εξγαδνκΩλσλ απ’ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδΩνληαη κε ηελ Ωθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξΨγνληεο θαηΨ  ηελ  εξγαζΫα, ζε  

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγΫα  90/340/ΔΝΘ”.  

- Ρν Ξ.Γ.105/95 (ΦΔΘ 67Α/95) “ΔιΨρηζηεο πξνδηαγξαθΩο γηα ηελ ζΪκαλζε αζθαιεΫαο Ϊ / θαη 

πγεΫαο ζηελ εξγαζΫα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγΫα 92/58 / ΔΝΘ”. 

- Ρν Ξ.Γ. 16/96 (ΦΔΘ 10Α/96) “ΔιΨρηζηεο πξνδηαγξαθΩο πγηεηλΪο θαη αζθΨιεηαο ζηνπο  ρψξνπο  

εξγαζΫαο,  ζε  ζπκκφξθσζε  κε  ηελ  νδεγΫα 89/654/  ΔΝΘ.  

- Ρν  Ξ.Γ. 17/96 (ΦΔΘ 11Α796) “ΔθαξκνγΪ κΩηξσλ  γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηΫσζεο ηεο 

πγηεηλΪο θαη αζθΨιεηαο ησλ εξγαδνκΩλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγΫα 89/391/ ΔΝΘ  

θαη 91/ 383 / ΔΝΘ. 

 

- Ρν  Ξ.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212Α/96) “ΔιΨρηζηεο πξνδηαγξαθΩο πνπ πξΩπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 

πξνζσξηλΨ Ϊ θηλεηΨ εξγνηΨμηα Ωξγσλ” , ζε ζπκκφξθσζε κε  ηελ  νδεγΫα 92/ 57 / ΔΝΘ.  

- Ζ πξνζσξηλΪ ΝδεγΫα φζνλ αθνξΨ ζηελ ΔξγνηαμηαθΪ ΠΪκαλζε Απηνθηλεηνδξφκνπ  πνπ 

ζπλΩηαμε ε ΓεληθΪ ΓξακκαηεΫα ΓεκνζΫσλ Έξγσλ .ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ/ΚΑΦΝΠ 1997   

13.4.2 Ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ηεξΪζεσο ησλ απαηηνπκΩλσλ κΩηξσλ αζθαιεΫαο, 

αλαθΩξνληαη παξαθΨησ ελδεηθηηθΨ θαη φρη πεξηνξηζηηθΨ νξηζκΩλα ζεκεΫα ηεο 

ΛνκνζεζΫαο: 

α. Ν  ΑλΨδνρνο νθεΫιεη λα ρνξεγεΫ ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επΫβιεςεο ηεο 

πεξεζΫαο, θαζψο θαη ζε θΨζε Ψιιν πξφζσπν πνπ βξΫζθεηαη ζην  ρψξν ηνπ Έξγνπ, ηα 

απαηηνχκελα θαηΨ πεξΫπησζε ΚΩηξα ΑηνκηθΪο ΞξνζηαζΫαο ( ΚΑΞ )  θαη λα παΫξλεη φια 

ηα απαξαΫηεηα κΩηξα ζπιινγηθΪο πξνζηαζΫαο. ΔλδεηθηηθΨ  ηα  ΚΑΞ  ζα εΫλαη, 

πξνζηαηεπηηθΨ  θξΨλε, κπφηεο αζθαιεΫαο, πιαζηηθΩο γαιφηζεο, θσζθνξΫδνληα 

παλσθφξηα (γηα ην ρεηκψλα), θσζθνξΫδνληα γηιΩθα (γηα ην θαινθαΫξη), πξνζηαηεπηηθΨ 

γΨληηα, σηναζπΫδεο, πξνζηαηεπηηθΨ γπαιηΨ θαη θαπΩια ειΫνπ, θνπηηΨ  Ξξψησλ Βνεζεηψλ  

Ωλα γηα ηα γξαθεΫα θαη Ωλα γηα θΨζε φρεκα ηνπ εξγνηαμΫνπ, κΨζθεο δηαθφξσλ ηχπσλ, 

δψλεο ζπγθξΨηεζεο, αλαπλεπζηηθΩο ζπζθεπΩο  ηχπνπ  SCBA  θ.ι.π. 



 

 

    

  

 

β. Ν  ΑλΨδνρνο  ππνρξενχηαη  λα κεξηκλΪζεη  γηα  ηελ  ηνπνζΩηεζε ησλ θαηαιιΪισλ πηλαθΫδσλ  

Ϊ θσηεηλψλ  ζεκΨησλ  επηζΪκαλζεο  θαη  απαγφξεπζεο πξνζΩγγηζεο επηθηλδχλσλ 

ζΩζεσλ, θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ πηλαθΫδσλ  ηφζν γηα ηνπο 

εξγαδνκΩλνπο, φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμΫσλ Ϊ/ θαη  ζηηο 

πεξηνρΩο εθηΩιεζεο ησλ εξγαζηψλ Ϊ  θνληΨ ζ’ απηΩο. ΔπΫζεο ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη  

λα κεξηκλΪζεη  γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζΩζεσλ εξγαζΫαο  κε πφζηκν λεξφ , 

εγθαηαζηΨζεηο  πγηεηλΪο θαη θαζαξηφηεηαο, θαζψο επΫζεο λα  εμαζθαιΫζεη κΩζα θαη 

ρψξνπο παξνρΪο πξψησλ βνεζεηψλ. 

13.4.3 Ν  ΑλΨδνρνο  ζα πξΩπεη λα πΨξεη  φια ηα απαξαΫηεηα κΩηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηΨζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ζηνπο ηφπνπο εθηΩιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ θαη ζην πεξηβΨιινλ. ΔλδεηθηηθΨ αλαθΩξνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Λα  δηαζΩηεη  εγθαηΨζηαζε  θαηΨιιεινπ  εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 

β. Λα  θξνληΫδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ  θαζαξηζκφ  ( απνςΫισζε) ησλ ρψξσλ  απφ ηα 

πΨζεο θχζεσο  εχθιεθηα  πιηθΨ θαη αληηθεΫκελα. 

γ. Λα  κελ  πξαγκαηνπνηεΫ  εξγαζΫεο θνιιΪζεσλ Ϊ  Ψιιεο  αλνηθηΪο ππξΨο  θνληΨ ζε 

εχθιεθηα αληηθεΫκελα Ϊ  θνληΨ ζε ρψξνπο απνζΪθεπζεο θαπζΫκσλ  Ϊ  Ψιισλ 

εχθιεθησλ πιψλ ηνπ εξγνηαμΫνπ  θαη γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλΪθνπλ ζε 

ηξΫηνπο , ρσξΫο λα παΫξλεη ηα ελδεηθλπφκελα κΩηξα. 

δ. Λα  θξνληΫδεη  γηα ηελ αζθαιΪ απνζΪθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα γΫλεηαη 

θαηφπηλ θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθΪ Ψδεηα ηεο αξκφδηαο αξρΪο. 

13.4.4 Ν  ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα δψζεη ηδηαΫηεξε Ωκθαζε ζηνλ ηνκΩα ηεο πγηεηλΪο θαη 

αζθΨιεηαο ησλ εξγαδνκΩλσλ ζε ζΩκαηα φπσο: 

α. ΔθπαΫδεπζε πξνζσπηθνχ 

β. Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θαηΨιιεινπ γηα θΨζε εξγαζΫα 

γ. ΔλεκΩξσζε κε γξαπηΩο νδεγΫεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζΫαο απφ απηνχο 

δ. Δθπφλεζε  θαη εθαξκνγΪ ζρεδΫνπ δξΨζεο πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πξνζηαζΫαο 

Ωλαληη πΨζεο θχζεσο ζενκεληψλ  θαη  θσηηΨο 

ε. Δθπφλεζε θαη  ηΪξεζε  πξνγξΨκκαηνο επηζεσξΪζεσλ / ειΩγρσλ ζηηο ζΩζεηο 

εξγαζΫαο γηα ηελ πηζηΪ εθαξκνγΪ ησλ κΩηξσλ αζθαιεΫαο απφ ηνπο εξγαδνκΩλνπο  

ζη. Θαηαιιειφηεηα  εμνπιηζκνχ 

δ. ΔπηδΫσμε ζπλερνχο βειηΫσζεο ηνπ ζπζηΪκαηνο αζθΨιεηαο  ηεο  εξγαζΫαο 

13.4.5 ΟεηΨ θαζνξΫδεηαη φηη, αλεμΨξηεηα απφ φια ηα παξαπΨλσ, ν ΑλΨδνρνο παξακΩλεη κφλνο 

θαη απνθιεηζηηθΨ ππεχζπλνο γηα ηελ αζθΨιεηα ησλ εξγαδνκΩλσλ ζηα Ωξγα θαη εΫλαη δηθΪ 

ηνπ επζχλε ε  πινπνΫεζε θαηφπηλ ππνδεΫμεσλ ησλ αξκνδΫσλ κεραληθψλ,  ζπληνληζηψλ  

θαη ηερληθψλ αζθαιεΫαο  ησλ ελδεδεηγκΩλσλ κΩηξσλ αζθαιεΫαο θαη ε ηΪξεζε ησλ 

ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ.  Γηα ζΩκαηα πξφιεςεο αηπρεκΨησλ ηζρχνπλ γεληθΨ  φζα 

νξΫδνληαη απφ ηελ  ΔιιεληθΪ  ΛνκνζεζΫα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιΩπνληαη απφ 

απηΪ, ζα εθαξκφδνληαη νη δηεζλεΫο θαλνληζκνΫ πξνιΪςεσο αηπρεκΨησλ. 

13.4.6 Ν  ΑλΨδνρνο νθεΫιεη αθφκε λα παΫξλεη φια ηα ελδεδεηγκΩλα κΩηξα γηα ηελ απνθπγΪ 

δεκηψλ θαη αηπρεκΨησλ απφ ηελ ρξΪζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο  π.ρ. ειεγρφκελεο 

εθξΪμεηο, ζπζηΪκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκΨθξπλζε αηφκσλ  απφ ηνπο ρψξνπο ησλ 

εθξΪμεσλ, ιΪςε πξνζηαηεπηηθψλ κΩηξσλ γηα ππεξθεΫκελεο  Ϊ  παξαθεΫκελεο 

θαηαζθεπΩο θαη ηδηνθηεζΫεο θιπ., εθφζνλ βεβαΫσο ηνπ επηηξαπεΫ απφ ηελ πεξεζΫα λα 

ρξεζηκνπνηΪζεη εθξεθηηθΩο χιεο ζηηο εθζθαθΩο. 

13.4.7 Ν  ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζΩζεη ζηνλ ΘηΔ  ηεχρνο ζην νπνΫν ζα πεξηιακβΨλεηαη  

ην  ΠρΩδην  ΑζθΨιεηαο  θαη  γεΫαο  ( Π.Α.. )  θαη ν ΦΨθεινο  ΑζθΨιεηαο  θαη γεΫαο  

(Φ.Α..) γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβΨλεη, ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ.  305/96. Πην  

ηεχρνο απηφ  ζα πεξηιακβΨλνληαη θαη βεβαηψζεηο αλαζΩζεσο θαζεθφλησλ  ζε 

ζπληνληζηΪ κειΩηεο θαη εθηΩιεζεο , φηαλ απαηηεΫηαη. 



 

 

    

  

 

13.4.8 Αθφκε ζα πξΩπεη λα εΫλαη πΨληνηε  δηαζΩζηκα πξνο Ωιεγρν  απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θξαηηθνχο θαη κε θνξεΫο ηα ζεσξεκΩλα  Ϊ  κε βηβιΫα πνπ απαηηεΫ ε λνκνζεζΫα: 

 Ζκεξνιφγην  ΚΩηξσλ  ΑζθαιεΫαο  ( Λ 1396/83 θαη Ξ.Γ. 1073/81) 

 ΒηβιΫν Γξαπηψλ πνδεΫμεσλ Ρερληθνχ ΑζθαιεΫαο θαη Γηαηξνχ ΔξγαζΫαο (Λ.1568/85) 

13.4.9 ΔΫλαη  επλφεην  φηη ν θαηακεξηζκφο  αξκνδηνηΪησλ  θαη  επζπλψλ  ησλ  παξαγφλησλ ηνπ 

Αλαδφρνπ  ηνπ  Έξγνπ, ηπρφλ  ππεξγνιΨβσλ, επηβιεπφλησλ  κεραληθψλ 

απηναπαζρνινπκΩλσλ  θαη  εξγαδνκΩλσλ  πξΩπεη  λα γΫλεηαη  πΨληνηε  ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα  λνκνζεζΫα .  

 

 

ΑΠΘΠΞ  14ν -  Λεηξών ηνπ Έξγνπ  

Ρν κεηξψν ηνπ Ωξγνπ ζα ζπληαρζεΫ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε κε αξηζκφ ΓΛΠγ/νηθ 38108/ΦΛ 

466 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ (ΦΔΘ ηεχρνο Β αξ. θχιινπ 1956/7-6-2017) 

Ρν Κεηξψν ηνπ Έξγνπ ζα ππνβΨιιεηαη καδΫ κε ηελ ηειηθΪ επηκΩηξεζε θαη ζηελ πιΪξε κνξθΪ ηνπ ζα 

πεξηιακβΨλεη απαξαηηΪησο ηα παξαθΨησ: 

ΞεξηγξαθηθΪ Έθζεζε ησλ θπξΫσλ θΨζεσλ εξγαζηψλ, ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηΪζεθαλ, ησλ 
δπζθνιηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη πΫλαθεο απνγξαθΪο πνπ εκθαλΫδνπλ φια ηα ηερληθΨ δηαθξηηΨ 
αληηθεΫκελα πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζπλνιηθφ Ωξγν. ΔλδεηθηηθΨ θαη φρη πεξηνξηζηηθΨ ζα πξΩπεη λα 
πεξηιακβΨλνπλ: 
Ρα επηκΩξνπο Ωξγα (δηαθξηηΨ ηκΪκαηα) κε αλαιπηηθΪ θαηαγξαθΪ ησλ θπξΫσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ζε ζηΪιεο πηλΨθσλ, κε ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο ησλ πιηθψλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζε απηΨ θαη 
ηηο εγθξΫζεηο απφ ηελ πεξεζΫα ηεο ρξΪζεο απηψλ. 
ΔγθαηαζηΨζεηο πνπ αθνξνχλ δΫθηπα Ψξδεπζεο -ππξφζβεζεο, ππνδνκΪο ηειεθσλνδφηεζεο, 
θσηεηλΪο ζεκαηνδφηεζεο, νδνθσηηζκνχ, ζπζηεκΨησλ ειΩγρνπ ππνγεΫσλ Ϊ ππνζαιΨζζησλ 
Ωξγσλ κε αλαιπηηθΪ θαηαγξαθΪ ησλ θπξΫσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζηΪιεο πηλΨθσλ, καδΫ κε ηα 
ηερληθΨ εγρεηξΫδηα (νδεγΫεο ρξΪζεο κεραλεκΨησλ, ζπζθεπψλ, νξγΨλσλ ειΩγρνπ θ.ιπ.). 
ΞιΪξε θαηαγξαθΪ φισλ ησλ εγθεθξηκΩλσλ κειεηψλ θαζψο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ απηψλ, κε 
ηηο ηειηθΩο ηξνπνπνηΪζεηο εθφζνλ ππΨξρνπλ θαη ηηο εγθξηηηθΩο απνθΨζεηο ηνπο. 
Ρα ζρΩδηα βΨζεη ησλ νπνΫσλ θαηαζθεπΨζηεθε ην Ωξγν (ζρΩδηα «φπσο θαηαζθεπΨζηεθε»).Ρα 
ζρΩδηα απηΨ ζα εΫλαη σο πξνο ην εΫδνο (νξηδνληηνγξαθΫα, θΨηνςε, ηππηθΪ δηαηνκΪ, θΨζεηε 
ηνκΪ, κεθνηνκΪ, αμνλνκεηξηθΨ θ.ι.π.),ηηο θιΫκαθεο, ηηο ζρεδηαζηηθΩο ιεπηνκΩξεηεο θ.ιπ. ζε 
πιΪξε αληηζηνηρΫα κε εθεΫλα ησλ πθηζηΨκελσλ εγθεθξηκΩλσλ κειεηψλ θαη ησλ κειεηψλ 
εθαξκνγΪο, ζα ζπληαρζνχλ δε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΩο πνπ νξΫδνληαη ζην π.δ.696/1974 
Ρα ζρΩδηα «φπσο θαηαζθεπΨζηεθε» ησλ πΨζεο θχζεσο δηθηχσλ δεκνζΫσλ θνξΩσλ ε ηδησηηθψλ 
εηαηξεηψλ παξνρΪο ππεξεζηψλ, ηα νπνΫα επξΫζθνληαη κΩζα ζην εχξνο θαηΨιεςεο πνπ νξΫδεηαη 
ζηελ εγθεθξηκΩλε νξηζηηθΪ κειΩηε ηνπ δεκφζηνπ Ωξγνπ θαη θαηαζθεπΨζζεθαλ εΫηε απφ ηνλ 
αλΨδνρν ηνπ Ωξγνπ, εΫηε απφ ηνπο θνξεΫο (δεκφζηνπο ε ηδησηηθνχο) ζηνπο νπνΫνπο αλΪθνπλ ηα 
δΫθηπα απηΨ. Ρα ζρΩδηα απηΨ ζα Ωρνπλ κνξθΪ αλΨινγε κε εθεΫλε ησλ ζρεδΫσλ πνπ 
παξαζρΩζεθαλ απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ (δεκνζΫσλ θνξΩσλ ε ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ). 
Πηα ζρΩδηα απηΨ, ζα απνηππψλεηαη ππνρξεσηηθΨ θαη θΨζε Ψιιν πξνυθηζηΨκελν δΫθηπν εληφο ηνπ 
εχξνπο θαηΨιεςεο, εμαηηΫαο ηνπ νπνΫνπ πξνΩθπςε ε νπνηαδΪπνηε παξαιιαγΪ ε αλαθαηαζθεπΪ 
ησλ δηθηχσλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην Ωξγν. 
ΓηαγξΨκκαηα Απαιινηξηψζεσλ, ελεκεξσκΩλα κε φιεο ηηο ηπρφλ γελφκελεο ζπκπιεξσκαηηθΩο 
απαιινηξηψζεηο. Πηα ζρΩδηα απηΨ ζα δεΫρλεηαη ν ρσξηζκφο ησλ επηκΩξνπο επηθαλεηψλ 
αλΨινγα κε ηελ απφθαζε ΘΪξπμεο ΑπαιινηξΫσζεο, ε πξΨμε Αλαινγηζκνχ θΨζε επΫ κΩξνπο 
απαιινηξΫσζεο κε ηα ζηνηρεΫα απηΪο (αξηζκφο, εκεξνκελΫα θ.ιπ.),θαζψο θαη ε πξΨμε 
εθαξκνγΪο εθφζνλ ππΨξρεη. 
Ρεχρνο ζηνηρεΫσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ κε ελδεηθηηθΨ ζρΩδηα ηεο ζΩζεο ηνπο. 
Ρεχρνο ζπλνπηηθΪο παξνπζΫαζεο φισλ ησλ εξεπλψλ πεδΫνπ θαη εξγαζηεξΫσλ (γεσηερληθΩο 
Ωξεπλεο, γεσινγηθΩο Ωξεπλεο θαη κειΩηεο) πνπ δηεμΪρζεζαλ θαηΨ ηε θΨζε θαηαζθεπΪο ηνπ 
Ωξγνπ. 
Ρεχρνο γηα φιεο ηηο δνθηκΩο θαη δηαδηθαζΫεο Ξνηνηηθνχ ΔιΩγρνπκε αληΫγξαθα φισλ ησλ 
αληΫζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ εξγαζηεξΫσλ θαη/ Ϊ ηνπ/ησλ ΝΫθνπ/σλ Ξνηνηηθνχ 
ΔιΩγρνπ(Ν.Ξ.Δ.) (εθφζνλ πξνβιΩπεηαη ηΩηνηνο/νη Ν.Ξ.Δ., ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο 
ΓεκνπξΨηεζεο). 
ΔγρεηξΫδην ιεηηνπξγΫαο, επηζεψξεζεο θαη ζπληΪξεζεο πνπ ζα πεξηιακβΨλεη φιεο ηηο νδεγΫεο θαη 



 

 

    

  

 

ηνπο ηξφπνπο εθηΩιεζεο κηαο πιΪξσο ηθαλνπνηεηηθΪο θαη απνηειεζκαηηθΪο ζπληΪξεζεο ηνπ 
Ωξγνπ. Πην εγρεηξΫδην ζα πεξηιακβΨλνληαη ελδεηθηηθΨ θαη φρη πεξηνξηζηηθΨ ηα παξαθΨησ: 

 ΝδεγΫεο ζπληΪξεζεο αλαθεξφκελεο ζηηο ρξνληθΩο πεξηφδνπο, πιηθΨ, εμνπιηζκφ, θ.ιπ. γηα 
θΨζε ζηνηρεΫν ηεο θαηαζθεπΪο. 

 Ρεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξΪζεηο θαη ηνπο ειΩγρνπο, πνπ ζα πξΩπεη λα γΫλνληαη 
πεξηνδηθΨ ζην κΩιινλ ζηηο εγθαηαζηΨζεηο θαζψο θαη ζηα δΫθηπα απνζηξΨγγηζεο θαη 
απνρΩηεπζεο νκβξΫσλ. 

 Ρεχρε νδεγηψλ γηα ηε ζπληΪξεζε θαη ιεηηνπξγΫα ηνπ Ωξγνπ ζην ζχλνιν ηνπ θαζψο 
θαη ησλ δηαθξηηψλ ηκεκΨησλ απηνχ. 
Δηδηθφηεξα γηα ην ηεχρνο νδεγηψλ ζπληΪξεζεο θαη ιεηηνπξγΫαο ησλ εγθαηαζηΨζεσλ, 
ηνλΫδεηαη, φηη ζην ηΩινο θΨζε θεθαιαΫνπ ησλ νδεγηψλ ζα δΫλεηαη πιΪξεο πΫλαθαο ησλ 
πεξηιακβαλνκΩλσλ ζε απηΨ κεραλεκΨησλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθΨ         ηνπο, ηα 
ζηνηρεΫα θαηαζθεπΪο ηνπο (θαηαζθεπαζηΪο/ πξνκεζεπηΪο, ηχπνο, κνληΩιν, κΩγεζνο, 
αξηζκφο ζεηξΨο θαηαζθεπΪο,  απνδφζεηο, θαηαλαιψζεηο ελΩξγεηαο (ελεξγεηαθΪ θιΨζε), 
πξνηεηλφκελα αληαιιαθηηθΨ, θ.ιπ.), θαη ζα επηζπλΨπηνληαη νη Ωληππεο νδεγΫεο(ζηελ 
ΔιιεληθΪ Γιψζζα),εγθαηΨζηαζεο θαη ζπληΪξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

 ΑλαιπηηθΩο ΡερληθΩο ΔθζΩζεηο θαη ΝδεγΫεο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηΨζηαζεο θζνξψλ θαη 
δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζζνχλ κειινληηθΨ. 
 

 
Δθφζνλ ζην πθηζηΨκελν (αξρηθφ)Ωξγν: 

• πΨξρεη Κεηξψν ζε ειεθηξνληθΪ κνξθΪ, ν αλΨδνρνο ππνβΨιιεη ηα παξαπΨλσ αλαθεξφκελα 
Ωρνληαο ζαλ ςεθηαθφ ππφβαζξν ην Κεηξψν ηνπ πθηζηΨκελνπ (αξρηθνχ)Ωξγνπ, ην νπνΫν ηνπ 
ρνξεγεΫ ε πεξεζΫα. 

• πΨξρεη Κεηξψν κφλν ζε Ωληππε κνξθΪ, ν αλΨδνρνο ππνβΨιιεη ηα παξαπΨλσ αλαθεξφκελα 
Ωρνληαο ζαλ ςεθηαθφ ππφβαζξν ην ςεθηνπνηεκΩλν κε δηθΪ ηνπ δαπΨλε, ην Κεηξψν ηνπ 
πθηζηΨκελνπ (αξρηθνχ) Ωξγνπ, ην νπνΫν ηνπ ρνξεγεΫ ε ππεξεζΫα. 

• Γελ ππΨξρεη Κεηξψν, ν αλΨδνρνο ππνβΨιιεη ηα παξαπΨλσ αλαθεξφκελα, κφλν ζηηο ζΩζεηο πνπ 
Ωγηλαλ νη επεκβΨζεηο, ρσξΫο αλαθνξΨ ζην πθηζηΨκελν(αξρηθφ) Ωξγν. 
Ρν Κεηξψν ηνπ Ωξγνπ ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθΨ απφ: 

• ΙΪςε, εθηχπσζε θαη παξΨδνζε ηξηψλ (3)αληηηχπσλ ζε εηδηθφ ραξηΫ εθηχπσζεο θσηνγξαθηθΪο 
πνηφηεηαο θαη ησλ ςεθηαθψλ αξρεΫσλ (ζε CDΪ DVD, θαηΨ πεξΫπησζε),ζεηξΨο εγρξψκσλ 
ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ αλΨιπζεο ≥5,0Mpixels ησλ δηαθφξσλ θΨζεσλ ηνπ Έξγνπ, παξαγσγΪο 
πιηθψλ θαη εθηΩιεζεο δνθηκψλ. 
Κηα βηληενζθφπεζε κε ςεθηαθΪ ΒηληενθΨκεξα (mini DV) κε αλΨιπζε αηζζεηΪξα≥1,07Mpixels, 
ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο φρη κηθξφηεξεο ηεο κΫαο ψξαο, ζηελ νπνΫα ζα παξνπζηΨδεηαη φιν ην θΨζκα 
θαηαζθεπΪο ηνπ Ωξγνπ (θΨζεηο θαηαζθεπΪο ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκΩλν ρξνλνδηΨγξακκα, 
παξαγσγΪ πιηθψλ θαη εθηΩιεζε απαξαΫηεησλ δνθηκψλ). Ρα ζρφιηα ηεο ηαηλΫαο, κεηαμχ Ψιισλ, λα 
δΫλνπλ Ωκθαζε ζηηο δξΨζεηο θαη ηα κΩηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ πξνζηαζΫα ηνπ 
πεξηβΨιινληνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ Ωξγνπ. Θα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζΫα δχν (2) 
νινθιεξσκΩλα αληΫηππα. 

 
ΤεθηαθΪ κνξθΪ παξαδνηΩσλ 

ΘΨζε πιεξνθνξΫα πνπ αθνξΨ ηελ ΝξηδνληηνγξαθΫα θαη ην Ρνπνγξαθηθφ δηΨγξακκα ζα 
πξΩπεη λα εΫλαη ζε vector format (ΓηαλπζκαηηθΪ κνξθΪ). 

Νη ππφινηπεο πιεξνθνξΫεο πιελ ηεο ΝξηδνληηνγξαθΫαο θαη ηνπ Ρνπνγξαθηθνχ 
δηαγξΨκκαηνο, ζα εΫλαη ζε vector format Ϊ raster format θαη ηα αξρεΫα απηΨ ζα πεξηΩρνπλ 
ππνρξεσηηθΨ θαη θΨλλαβν ζπληεηαγκΩλσλ ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΠΑ’87, Ϊ ζην 
αληΫζηνηρν Δζληθφ Ξξνβνιηθφ Πχζηεκα πνπ ελδερφκελα θαζηεξσζεΫ κειινληηθΨ (Πεκ.: Ζ 
παξνχζα αλαθνξΨ γηα ην πξνβνιηθφ ζχζηεκα δηΩπεη θαη φιεο ηηο επφκελεο αλαθνξΩο ζε 
απηφ ρσξΫο αλΨγθε επαλΨιεςεο). 

Ρα ζρΩδηα θαη ηα δηαγξΨκκαηα ζα παξαδΫδνληαη κε βΨζε ηα παξαθΨησ: 
Ρα γξαθηθΨ δεδνκΩλα ησλ ζρεδηαζηηθψλ αξρεΫσλ ζα παξαδΫδνληαη ζε format ηχπνπ CAD 
(ηνπιΨρηζηνλ Ωθδνζεο 2010) θαη ζε θΨζε πεξΫπησζε κε αληΫγξαθν ζε Ωθδνζε CAD2004. 
ΘΨζε δηαθξηηΪ πιεξνθνξΫα ζα εΫλαη απνζεθεπκΩλε ζε δηαθνξεηηθφ ζρεδηαζηηθφ επΫπεδν 
(layer) θαη ε ππνβνιΪ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ πΫλαθα πεξηγξαθΪο ησλ ζρεδηαζηηθψλ 
επηπΩδσλ (layers) κε ζηΪιεο: α)φλνκα ζρεδηαζηηθνχ επηπΩδνπ, β) ηχπνο (γξακκΪ, επηθΨλεηα, 
ζεκεΫν), γ)πεξηγξαθΪ. 
Ρα ζρεδηαζηηθΨ αξρεΫα ζα πεξηΩρνπλ φιε ηελ απαξαΫηεηε γξαθηθΪ πιεξνθνξΫα φπσο 
ζρεδηαζηηθΨ επΫπεδα, ρξψκαηα, ζηπι, πΨρε γξακκψλ, εηδηθΨ ζχκβνια θ.α. ΠπλνδεπηηθΨ καδΫ 



 

 

    

  

 

κε ηα παξαπΨλσ ζα πξΩπεη λα παξαδΫδνληαη νη γξακκαηνζεηξΩο (font libraries), νη βηβιηνζΪθεο 
ζπκβφισλ (celllibraries), θαη ν ρξσκαηηθφο πΫλαθαο (colortable) πνπ ρξεζηκνπνηΪζεθαλ θαηΨ 
ηε θΨζε ηεο δεκηνπξγΫαο ηνπο. 
ΘΨζε ζρεδηαζηηθφ επΫπεδν ηεο νξηδνληηνγξαθΫαο ζα πεξηΩρεη δηεπθξηληζηηθφ property dialog 
θαζψο θαη πΫλαθεο ησλ ζπληεηαγκΩλσλ ζε δηαθνξεηηθΩο ζηΪιεο, π.ρ. ν Ψμνλαο ηεο εξπζξΨο 
ζα Ωρεη ζην propertydialog ηηο ζπληεηαγκΩλεο Σ,Τ,Ε. 
Ρν αξρεΫν ηεο νξηδνληηνγξαθΫαο δελ πξΩπεη λα Ωρεη ππνζηεΫ κεηαθΫλεζε, ζηξνθΪ Ϊ αιιαγΪ 
θιΫκαθαο. 
Ζ παξαδηδφκελε ζρεδηαζηηθΪ πιεξνθνξΫα (ζρεδηαζηηθΨ αξρεΫα δηαλπζκαηηθΪο πιεξνθνξΫαο) 
ζα πξΩπεη λα εΫλαη εληαγκΩλε ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκΩλσλ ΔΓΠΑ’87. Ρα 
ζρεδηαζηηθΨ αξρεΫα ζα θΩξνπλ θΨλλαβν ζε μερσξηζηφ ζρεδηαζηηθφ επΫπεδν (layer), ελψ ζα 
αλαθΩξεηαη ε ζΩζε ηεο αξρΪο ησλ αμφλσλ(Σν,ν),ηεο θΨησ αξηζηεξΨο γσλΫαο ηνπ θαλλΨβνπ. 

Ρν ζρεδηαζηηθφ αξρεΫν ζα δηαηεξεΫ ηελ πιεξνθνξΫα ηνπ δεισκΩλνπ πξνβνιηθνχ ζπζηΪκαηνο 
ζπληεηαγκΩλσλ (ΔΓΠΑ’87), θαζψο θαη ηε ζρεδηαζηηθΪ αλΨιπζε απφ πιεπξΨο αθξΫβεηαο 
ζπληεηαγκΩλσλ. 

Ρα ππφινηπα ζηνηρεΫα(αλαθνξΩο, πΫλαθεο θηι.)ζα ππνβΨιινληαη ρξεζηκνπνηψληαο θΨπνην απφ 
ηα πξνγξΨκκαηα επεμεξγαζΫαο θεηκΩλνπ Ϊ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ. 
Ρα ηνπνγξαθηθΨ δηαγξΨκκαηα ζα πεξηιακβΨλνπλ θσδηθνχο θαη ζχκβνια ζχκθσλα κε ηηο 
ΞξνδηαγξαθΩο ΤεθηαθΪο πνβνιΪο Κειεηψλ ΝδνπνηΫαο (Ξ.Τ..Κ.Ν.). 
Πηελ πεξΫπησζε πθηζηακΩλσλ ζρεδΫσλ ηα νπνΫα: 
Γελ Ωρνπλ πινπνηεζεΫ ζην ΔΓΠΑ’87, ηφηε απηΨ ζα κεηαζρεκαηηζζνχλ απφ ην πξνβνιηθφ ζχζηεκα 
πνπ πινπνηΪζεθαλ ζην ΔΓΠΑ’87 θαη νη κεηαζρεκαηηζκνΫ ζα δνζνχλ ζε μερσξηζηφ αξρεΫν. 

Έρνπλ πινπνηεζεΫ ζε ηνπηθφ ζχζηεκα αλαθνξΨο, ηφηε απηΨ ζα γεσαλαθεξζνχλ θαη ε πιεξνθνξΫα 
πνπ πεξηιακβΨλνπλ ζα δηαλπζκαηνπνηεζεΫ ζε layer ζχκθσλα κε ηελ πεξΫπησζε3.2. 

3.11 Ρα παξαπΨλσ ζα παξαδΫδνληαη ζε CD Ϊ DVD ηα νπνΫα ζα εΫλαη αξηζκεκΩλα θαη ζα θΩξνπλ 
ηα εμΪο: 

Η. Ρν φλνκα ηνπ αλαδφρνπ. 
ΗΗ. Ρνλ ηΫηιν ησλ παξαδνηΩσλ. 
III. Ρνλ αξηζκφ θαη ην φλνκα ηνπ ηκΪκαηνο. 

Ρνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 
Ρελ εκεξνκελΫα παξαγσγΪο. 

Ρα πεξηερφκελα ησλ ειεθηξνληθψλ κΩζσλ ειεθηξνληθΨ (ζε κνξθΪ αξρεΫνπ θεηκΩλνπ)θαη ζε Ωληππε 
κνξθΪ. ΞΩξαλ ηεο παξαπΨλσ ςεθηαθΪο ππνβνιΪο, ην Κεηξψν ηνπ Ωξγνπ ζα ππνβιεζεΫ θαη ζε 
Ωληππε κνξθΪ. Ρα ζηνηρεΫα ηνπ Κεηξψνπ ηνπ Ωξγνπ αξηζκεκΩλα θαη ηαμηλνκεκΩλα ζε θαθΩινπο 
ζα ζπληαρζνχλ ζηα ΔιιεληθΨ θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζΫα ζε ηΩζζεξα 
αληΫηππα. Ρα θεΫκελα ζα εΫλαη δαθηπινγξαθεκΩλα θαη βηβιηνδεηεκΩλα ζε ηεχρε. 

 

ΞεξηγξαθΪ θαη θσδηθνπνΫεζε ςεθηαθψλ ζρεδηαζηηθψλ αξρεΫσλ. 

Ρνπνγξαθηθφ ΓηΨγξακκα 

1. Πην Ρνπνγξαθηθφ ΓηΨγξακκα ζην νπνΫν ζα εθαξκφδεηαη ε νξηδνληηνγξαθΫα ζα εΫλαη ζε 
θιΫκαθα1:1000. Ν θΨλλαβνο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξΨκκαηνο ζα Ωρεη νξηζκΩλε αθεηεξΫα 
ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΠΑ’87 Ϊ ζην αληΫζηνηρν Δζληθφ Ξξνβνιηθφ Πχζηεκα πνπ 
ελδερφκελα θαζηεξσζεΫ κειινληηθΨ. 

2. Ζ δψλε εχξνπο θΨιπςεο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξΨκκαηνο ηεο πεξηνρΪο ζα εΫλαη εθεΫλε πνπ 
νξΫδεηαη απφ ηελ εγθεθξηκΩλε νξηζηηθΪ κειΩηε, Ϊ ηα φξηα απαιινηξηψζεσλ εθφζνλ απηΨ 
εΫλαη κεγαιχηεξα. ΞΨλσ ζ’ απηφ ην ηνπνγξαθηθφ δηΨγξακκα θαη ζε μερσξηζηΨ ζρεδηαζηηθΨ 
επΫπεδα (layer) ζα θαΫλνληαη νη ηζνυςεΫο θακπχιεο, ην ηξηγσλνκεηξηθφ, ρσξνζηαζκηθφ, 
πνιπγσλνκεηξηθφ δΫθηπν θαζψο θαη νη δξφκνη πξφζβαζεο. ΝπνηαδΪπνηε Ψιιε πιεξνθνξΫα 
εκθαλΫδεηαη ζε απηφ ην αξρεΫν ζα βξΫζθεηαη δηαθνξνπνηεκΩλε ζε μερσξηζηΨ επΫπεδα (layers) 
π.ρ. θΨλλαβνο, ραξαθηεξηζηηθΨ ζηνηρεΫα εδΨθνπο, πδξνγξαθΫα,  γξακκΩο απφηνκεο αιιαγΪο 
θιΫζεο(breaklines)θ.ιπ. 

3. Νη δαλεηνζΨιακνη, ηα ιαηνκεΫα θαη νη ρψξνη απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθΪο ζα 
απνηππψλνληαη απνζπαζκαηηθΨ ψζηε λα εληνπΫδνληαη ρσξνηαμηθΨ καδΫ κε ηα γεσκεηξηθΨ 
ηνπο ραξαθηεξηζηηθΨ. 

 
 



 

 

    

  

 

ΓΫθηπα ΘνηλΪο ΥθΩιεηαο 

Ρα ζρΩδηα πνπ αθνξνχλ ηα δΫθηπα ησλ δεκνζΫσλ θνξΩσλ ε ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ, ζα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθΨ κε ηηο παξαθΨησ πιεξνθνξΫεο ζε κνξθΪ αξρεΫσλ θεηκΩλνπ Ϊ 
ππνινγηζηηθνχ θχιινπ(π.ρ. Micrososft Office Ϊ Libre Office Ϊ ηζνδχλακν): 

Όλνκα, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ, δηεχζπλζε e-mail ηνπ παξφρνπ ππεξεζΫαο(δεκνζΫνπ 
θνξΩα ε ηδησηηθΪο εηαηξεΫαο) θαη φλνκα αληηπξνζψπνπ. 

Ξαξερφκελε ππεξεζΫα (π.ρ. .Ρ. 1500V), θαηεγνξΫα θαη εΫδνο ελζσκαησκΩλσλ πιηθψλ ζχκθσλα κε 
ηελ θσδηθνπνΫεζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζΫαο (π.ρ: αξηζκφο θαη δηΨκεηξνο θαισδΫσλ, ζσιΪλσλ, 
πξνζηαζΫα απηψλ, ιεπηνκΩξεηεο Ωδξαζεο κΩγηζηα θαη ειΨρηζηα δηεξρφκελα θνξηΫα ε παξνρΩο, 
ζΩζε(ζπληεηαγκΩλεο) καξηχξσλ, εηδηθΪ ζΪκαλζε αλαγλψξηζεο θ.ιπ.). 

ΠεκεΫα αξρΪο θαη ηΩινπο ζε θΨζε αιιαγΪ ηεο θαηεχζπλζεο Ϊ αιιαγΪ ζηε δηαηνκΪ(π.ρ. ηξνπνπνΫεζε 
απφ Ωλα ζε δχν θαιψδηα ζηελ ηΨθξν). 

Άιιεο πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ελδερφκελνπο θηλδχλνπο θαηΨ ηε δηΨξθεηα επΩκβαζεο ζε απηΨ 
θαηιεπηνκΩξεηεο Ψιισλ εηδηθψλ πξνθπιΨμεσλ. 

Απαιινηξηψζεηο 

ΓεδνκΩλνπ φηη γηα ηε θαηαζθεπΪ ηνπ Ωξγνπ, ν αλΨδνρνο θΨλεη ρξΪζε (Ϊ εγθαζηζηΨ) ηξηγσλνκεηξηθφ, 
πνιπγσλνκεηξηθφ θαη ρσξνζηαζκηθφ δΫθηπν ηεο ππφςε πεξηνρΪο, ζα παξαδΫδνληαη δηαγξΨκκαηα 
ηξηγσλνκεηξηθνχ, πνιπγσλνκεηξηθνχ θαη ρσξνζηαζκηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη νη παξαθΨησ πΫλαθεο 
ζπληεηαγκΩλσλ ζε κνξθΪ αξρεΫσλ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ (π.ρ. Micrososft Office Ϊ Libre Office Ϊ 
ηζνδχλακν): 

Ρξηγσλνκεηξηθψλ ζεκεΫσλ(TRI.). 
Ξνιπγσλνκεηξηθψλ ζεκεΫσλ(POL.). 
ΞΫλαθεο πςνκΩηξσλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ(HOR.). 

ΞεξηβΨιινλ 

Π’ Ωλα αξρεΫν ηχπνπ θεηκΩλνπ, ζα αλαθΩξνληαη ηα γεσκεηξηθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ (Ωθηαζε, ζρΪκα κε ηηο 
απαξαΫηεηεο δηαζηΨζεηο θαη βΨζνο)ησλ επηθαλεηψλ πνπ Ωρνπλ θπηεπζεΫ, θαζψο θαη πιεξνθνξΫεο γηα 
ην πιηθφ(θπηηθΪ γΪ, θεπαΫν ρψκα, αδξαλΪ)πνπ Ωρνπλ ρξεζηκνπνηεζεΫ. Όια ηα παξαπΨλσ 
ζρεδηαζηηθΨ αξρεΫα ζα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ηαπηφρξνλα θαη ζε γεσγξαθηθΪ ζΩζε επηθΨιπςεο 
κε ην ζρεδηαζηηθφ αξρεΫν ηεο ΝξηδνληηνγξαθΫαο ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/, κε ηε κνξθΪ ησλ 
referencefiles. 

 

14.1.ΠπκπιεξσκαηηθΨ πξνο ηα αλαθεξφκελα ζην Ψξζξν 15 ηεο ΓεληθΪο ΠπγγξαθΪο πνρξεψζεσλ 

δηεπθξηλΫδεηαη φηη ε ζχληαμε ηνπ Κεηξψνπ ησλ Ωξγσλ ζα γΫλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδεΫμεηο ηεο 

πεξεζΫαο πνπ δηεπζχλεη ην Ωξγν. ΞΨλησο ζε θΨζε πεξΫπησζε ην Κεηξψν ησλ Ωξγσλ πξΩπεη λα 

πεξηιακβΨλεη απαξαΫηεηα: 

α) ΡερληθΪ Ωθζεζε ζηελ νπνΫα ζα πεξηιακβΨλνληαη: 

-Έθζεζε ζρεηηθΪ κε ηελ κειΩηε θαη θαηαζθεπΪ ηνπ Ωξγνπ. 

-Έθζεζε επΫ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγΫαο θαη ζπληεξΪζεσο ησλ Ωξγσλ. 

-ΞΫλαθαο απνγξαθΪο, φπνπ ζα πεξηγξΨθνληαη θαηα ηξφπν πεξηιεπηηθφ, ηα επη κΩξνπο ηκΪκαηα 

πνπ ζπγθξνηνχλ ην φιν Ωξγν (θαηαζθεπαζζΩληα) φπσο επΫζεο θαη ηα  ζπλεξγαδφκελα Ωξγα. 

-Απνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ Ωξγνπ. 

β) ΓηαγξΨκκαηα ζε θαηΨιιειε θιΫκαθα ησλ εθηΨζεσλ πνπ απαιινηξηψζεθαλ "ππεξ ηνπ ΓεκνζΫνπ". 

γ) Ρεχρνο ζηνηρεΫσλ ησλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ θαη ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκεΫσλ (πςφκεηξα - 

ζπληεηαγκΩλεο ) κε ηηο εμαζθαιΫζεηο ηνπο καδΫ κε ζρΩδηα θαη θσηνγξαθΫεο πνπ λα δεΫρλνπλ ηηο 

ζΩζεηο απηψλ. 

δ) ΠρΩδηα Ωξγσλ, φπσο εθηειΩζηεθαλ θαη ζπγθεθξηκΩλα : 

δ1. ΞιΪξεηο νξηδνληηνγξαθΫεο, ζε θιΫκαθα 1:500, ζε πξνβνιΪ ΔΓΠΑ 87, φπνπ ζα απνηππψλνληαη 

κε αθξΫβεηα νη ζΩζεηο ησλ Ωξγσλ (δΫθηπα - ηερληθΨ Ωξγα), κε ηηο δηαζηΨζεηο θαη ηα ηερληθΨ 

ραξαθηεξηζηηθΨ ηνχησλ, ζε ζπλΨξηεζε κε Ψμνλεο νδψλ θαη ζΩζεηο πθηζηακΩλσλ θαηαζθεπψλ, 



 

 

    

  

 

ρσξηζηΨ γηΨ θΨζε δΫθηπν, φπσο απηΨ θαηαζθεπΨζηεθαλ θαη απνηππψζεθαλ επΫ ηφπνπ. ΔπΫ πιΩνλ 

ζηηο νξηδνληηνγξαθΫεο ζα θαΫλεηαη ε αξΫζκεζε φισλ ησλ ζεκεΫσλ πνπ Ωρνπλ απνηππσζεΫ θαη ζε 

μερσξηζηφ ηεχρνο ζα παξαδΫδνληαη νη ζπληεηαγκΩλεο ηνπο. 

ΑλαιπηηθΨ αλΨ νξηδνληηνγξαθΫα  ζα πξΩπεη λα θαΫλνληαη νη νλνκαζΫεο ησλ δξφκσλ, ηα 

νηθνδνκηθΨ ηεηξΨγσλα, νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ, νη αγσγνΫ χδξεπζεο (κΪθνο, απφ θφκβν ζε 

θφκβν, - πιηθφ - δηΨκεηξνο), ηα θξεΨηηα, ηα εηδηθΨ ηεκΨρηα, θαη νη θΨζε εΫδνπο ζπζθεπΩο πνπ 

βξΫζθνληαη εθηφο θξεαηΫσλ, θαη νη πδξνιεςΫεο (παξνρΩο) κε ηα αληΫζηνηρα θξεΨηηα πδξνκΩηξσλ. 

Θα απνηππψλνληαη θαη νη αγσγνΫ δηαλνκΪο κε ηηο αθξηβεΫο ζπλδεζκνινγΫεο ηνπο. 

δ2) ΚεθνηνκΩο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, ρσξηζηΨ γηΨ θΨζε δΫθηπν, ζε θιΫκαθα πςψλ/κεθψλ 

1:100/1:1000, κε φια ηα απφιπηα πςνκεηξηθΨ ζηνηρεΫα ηνπ εδΨθνπο, ησλ θαηαζθεπαζζΩλησλ 

ηερληθψλ Ωξγσλ (θξεαηΫσλ θιπ) θαη ηα ινηπΨ ζηνηρεΫα ησλ αγσγψλ (απνζηΨζεηο, πιηθφ, 

δηαηνκΪ, θιΫζε θιπ). 

δ3) ΘαηΨ πιΨηνο ηνκΩο αλΨ νδφ θαη αλΨ δηαθξηηφ ηκΪκα Ωξγνπ, κε φια ηα πθηζηΨκελα δΫθηπα 

ησλ Ν.Θ.Υ., φπσο θαη φια ηα θαηαζθεπαζζΩληα δΫθηπα. 

δ4) ΞιΪξε ζρΩδηα φισλ ησλ θαηαζθεπαζζΩλησλ θξεαηΫσλ (θαηφςεηο - ηνκΩο), κε ην δνκηθφ 

κΩξνο ηνπ θξεαηΫνπ ζε θιΫκαθα 1:20, κε ηηο δηαζηΨζεηο ηνπο θαη απφιπηα πςφκεηξα ππζκΩλνο 

θαη θαιχκκαηνο. Δηδηθφηεξα  γηα ηα  θξεΨηηα χδξεπζεο, πιΪξεο θνκβνιφγην ησλ εηδηθψλ 

ηεκαρΫσλ - ζπζθεπψλ πνπ ηνπνζεηΪζεθαλ ζηνπο αγσγνχο πνπ βξΫζθνληαη ζην θξεΨηην. 

δ5) Θνκβνιφγηα φισλ ησλ αγσγψλ, φισλ ησλ θφκβσλ, φπνπ θαΫλνληαη φιεο νη ζπλδΩζεηο 

κεηαμχ ησλ αγσγψλ κε φια ηα εηδηθΨ ηεκΨρηα - ζπζθεπΩο πνπ ηνπνζεηΪζεθαλ εθηφο θξεαηΫσλ. 

Απνηχπσζε φισλ ησλ ζπλδΩζεσλ κε πθηζηΨκελα δΫθηπα θαη ησλ απνκνλψζεσλ παιηψλ 

δηθηχσλ.  

δ6) ΞΫλαθα ησλ πδξνιεςηψλ πνπ Ωρνπλ θαηαζθεπαζηεΫ κε ηηο ζπληεηαγκΩλεο θαη ηε δηεχζπλζε 

ηνπο (δξφκνο /αξηζκφο).  

 

ε)Ρεχρε Ωξγσλ, φπσο εθηειΩζηεθαλ, πνπ ζπλνδεχνπλ ηα παξαπΨλσ ζρΩδηα, ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπλεκκΩλνπο, ζηε παξνχζα, πΫλαθεο πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζηνηρεΫα γηα ηα θαηαζθεπαζζΩληα 

δΫθηπα - ηερληθΨ Ωξγα. 

ΑλαιπηηθΨ αλΨ δΫθηπν Ρεχρνο εμαζθαιΫζεσλ (ηξεΫο ηνπιΨρηζηνλ αλα ζεκεΫν), γηα ηα θαιχκκαηα ησλ 

θξεαηΫσλ θαη ηηο αθξαΫεο απνιΪμεηο ησλ δηθηχσλ θαη 

 

δ) ΦσηνγξαθΫεο αλΨ νδφ, ζε ραξαθηεξηζηηθΨ ζεκεΫα Ωξγνπ θαη ησλ θνκβνινγΫσλ φισλ θξεαηΫσλ 

χδξεπζεο, πξφ ηεο ζθπξνδΩηεζεο ηεο πιΨθαο επηθαιχςεσο ηνπ θξεαηΫνπ. ΔπΫζεο Ωγρξσκεο 

δηαθΨλεηεο (slides) ησλ πιΩνλ ελδηαθεξφλησλ ζηνηρεΫσλ ηνπ Ωξγνπ θαηΨ ηα δηΨθνξα ζηΨδηα 

θαηαζθεπΪο ηνπ. 

ε) Ρν ΠρΩδην ΑζθΨιεηαο θαη γεΫαο (Π.Α..) θαη ν ΦΨθεινο ΑζθΨιεηαο θαη γεΫαο (Φ.Α..) γηα ην 

ζχλνιν ηνπ Ωξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο 

 

14.2. Ρα ζηνηρεΫα απηΨ, κε θαηΨιιειε αξΫζκεζε θαη ηαμηλφκεζε ζε θαθΩινπο θαιΪο πνηφηεηαο ζα 

ζπληαρζνχλ ζε ηξεΫο (3) ζεηξΩο θαη ζα ζπλνδεχζνπλ ηα ηεχρε ησλ ηειηθψλ επηκεηξΪζεσλ ηα νπνΫα 

ζα ππνβιεζνχλ ζηελ πεξεζΫα κφιηο απνπεξαησζεΫ ην Έξγν. Δθηφο απφ ηελ παξαπΨλσ κνξθΪ, ηα 

ζηνηρεΫα ηνπ Ωξγνπ φπσο θαηαζθεπΨζηεθε, ζα πξΩπεη λα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζΫα θαη ζε 

ςεθηαθΪ κνξθΪ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδεΫμεηο ηεο πεξεζΫαο. 

14.3. Νη δαπΨλεο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Κεηξψνπ ηνπ Ωξγνπ βαξχλνπλ ηνλ ΑλΨδνρν θαη λννχληαη 

ζπκβαηηθΨ φηη πεξηιακβΨλνληαη ζηηο ηηκΩο κνλΨδνο ηνπ ΡηκνινγΫνπ. 

14.4. Ζ εξγνιαβΫα ζα ζεσξεΫηαη φηη δελ πεξαηψζεθε, θαη επνκΩλσο δελ ζα εθδΫδεηαη βεβαΫσζε 

πεξαΫσζεο, Ψλ κεηΨ ην ηΩινο ησλ εξγαζηψλ δελ ππνβιεζεΫ ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζΫα ην Κεηξψν 

ηνπ Έξγνπ. Ρν Κεηξψν ηνπ Ωξγνπ ζεσξεΫηαη φηη απνηειεΫ αλαπφζπαζην ηκΪκα ησλ εξγαζηψλ ηεο 

εξγνιαβΫαο θαη επνκΩλσο ζε πεξΫπησζε πνπ ν αλΨδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο 

ζρεηηθΩο κε ην κεηξψν ηνπ Ωξγνπ, Ωρνπλ εθαξκνγΪ νη δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 159 ηνπ Λ.4412/2016. 



 

 

    

  

 

ΑΠΘΠΞ 15ν :  Ηκεξνιόγην έξγνπ 

Ρν Ζκεξνιφγην ηνπ Ωξγνπ ζα ηεξεΫηαη κε κΩξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ φπσο νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 146 ηνπ 

Λ. 4412/2016. Δηδηθφηεξα: 

α) Ρν εκεξνιφγην πξΩπεη λα επξΫζθεηαη ζε θΨζε πεξΫπησζε επΫ ηφπνπ ηνπ Ωξγνπ, θαη λα 

ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλΨ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, κε πιΪξε αλαγξαθΪ ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκΨησλ, Ϊδε απφ ηελ ψξα Ωλαξμεο ηεο εξγαζΫαο ηνπο. 

β) Ν αλΨδνρνο δελ Ωρεη ην δηθαΫσκα, αλαγξαθΪο ζην εκεξνιφγην θαλελφο εΫδνπο παξαηεξΪζεσλ, 

αηηεκΨησλ, θ.ι.π. πιελ ησλ πξνβιεπνκΩλσλ ζην παξαπΨλσ αλαθεξφκελν Ψξζξν, πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρεΫσλ. 

γ) Ρν εκεξνιφγην ζα ππνγξΨθεηαη απφ ηελ επΫβιεςε θαζεκεξηλΨ επΫ ηφπνπ ηνπ Ωξγνπ. Δθφζνλ ν 

αλΨδνρνο παξαιεΫπεη ηελ ππνρξΩσζΪ ηνπ γηα θαζεκεξηλΪ ηΪξεζε εκεξνινγΫνπ, επηβΨιιεηαη εηδηθΪ 

πνηληθΪ ξΪηξα πνζνχ δηαθνζΫσλ (200) ΔΟΥ, γηα θΨζε εκΩξα παξΨιεηςεο. ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ψξζξν 146 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

ΑΠΘΠΞ  16ν - Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

 Ηζρχνπλ νη πεξΫ αλαζεσξΪζεσο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 153 ηνπ Λ.4412/2016 

 

ΑΠΘΠΞ  17ν - Φνξνινγηθέο θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο 

17.1Ρν Ωξγν ζπγρξεκαηνδνηεΫηαη απφ  ην ΞΓΔ – ΞεξηθΩξεηα ΘξΪηεο θαη Ϋδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΑΖ 

θαη ζπλεπψο νη πιεξσκΩο ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο  θξαηΪζεηο θ.ι.π., 

σο θαη ζηελ θαηαβνιΪ ηνπ θφξνπ εηζνδΪκαηνο θαη ινηπψλ θφξσλ θαη ηειψλ πνπ ηζρχνπλ θαηΨ ηελ 

εκΩξα δηελεξγεΫαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

17.2 Αλ κεηΨ ηελ εκεξνκελΫα δηελεξγεΫαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ θφξνη, ηΩιε θαη θξαηΪζεηο Ϊ 

θαηαξγεζνχλ πθηζηΨκελνη ηνηνχηνη, ην αληΫζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επΫ πιΩνλ Ϊ εθπΫπηεηαη 

αληηζηνΫρσο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Αλαδφρνπ πηζηνπνηνπκΩλσλ Ϊ αθαηξνπκΩλσλ ησλ πξΨγκαηη 

πιεξσκΩλσλ Ϊ εμνηθνλνκνχκελσλ  επΫ ηνπ Ωιαηηνλ πνζψλ. Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 

θαηαβνιΪ πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ θαζνξηδνκΩλσλ (κε ηηο εθΨζηνηε απφ ην πνπξγεΫν 

ΔξγαζΫαο εθδηδφκελεο απνθΨζεηο) δψξσλ ιφγσ ενξηψλ ΞΨζρα θαη ΣξηζηνπγΩλλσλ θαζψο θαη 

απνδεκηψζεσλ εκεξψλ ππνρξεσηηθΪο αξγΫαο, ζηε ρνξΪγεζε αδεΫαο κε απνδνρΩο θαη απνδεκηψζεηο 

ιφγσ απνιχζεσο, θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιΪ ησλ λνκΫκσλ εηζθνξψλ ηνπ ππΩξ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη 

επηθνπξηθψλ Νξγαληζκψλ Ϊ ΡακεΫσλ, φπσο ην Η.Θ.Α. (αθφκε θαη αλ ην Ωξγν εθηειεΫηαη εθηφο 

αζθαιηζηηθΪο πεξηνρΪο ηνπ Η.Θ.Α.) θ.ι.π. 

17.3 Ζ θαηαβνιΪ ησλ πξνβιεπνκΩλσλ θξαηΪζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαλνληθΪο 

απνδεΫμεσο πξηλ απφ ηελ πιεξσκΪ θΨζε ινγαξηαζκνχ. 

17.4 Ν αλΨδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε ΦΞΑ ν νπνΫνο ζχκθσλα κε ηελ Δ18 ηνπ ΞΔΣΥΓΔ (Π 

238/9/21-1-87 εγθχθιην ηνπ πνπξγεΫνπ Νηθνλνκηθψλ) βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ Ωξγνπ. 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ωξγνπ εΫλαη ρσξΫο Φ.Ξ.Α. θαη ε αλΨδνρνο εηαηξεΫα δελ ζα επηβΨιιεη Φ.Ξ.Α. 

επΫ ησλ ηηκνινγΫσλ ηεο, σο απφξξνηα ησλ πξνυπνζΩζεσλ πνπ ζπληξΩρνπλ  γηα ηελ αληηζηξνθΪ ηεο 

ππνρξΩσζεο ηνπ Ψξζξνπ 39α ηνπ λ. 2859/2000 (ΦΔΘ 248ηΑ΄), φπσο απηφ ηξνπνπνηΪζεθε κε ηελ 

παξ. 10 ηνπ Ψξζξνπ Η ηνπ λ.4281/2014 (ΦΔΘ 160η.Α΄)». 

 

ΑΠΘΠΞ  18ν - Δξόκνη πξνζπειάζεσο - Δηεμαγσγή θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηειέζεσο ησλ έξγσλ - Οηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ έξγνπ 

 

18.1 Ν ΑλΨδνρνο, ζα θιηκαθψλεη ηηο ρσκαηνπξγηθΩο εξγαζΫεο θαη ηελ ηνπνζΩηεζε ησλ αγσγψλ κε 

ηΩηνην ηξφπν, ψζηε λα πεξηνξΫδεηαη θαηΨ ην δπλαηφ ε παξαθψιπζε Ϊ ε δηαθνπΪ ηεο θπθινθνξΫαο 

νρεκΨησλ, ζα εμαζθαιΫδεη δε ηελ πξνζπΩιαζε ησλ νηθηψλ, θαηαζηεκΨησλ θ.ι.π. απφ ηνπο πεδνχο. 

Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθΪ ηνπ επζχλε θαη δαπΨλε, λα πξνβεΫ ζηε δηΨλνημε, δηακφξθσζε θαη 

ζπληΪξεζε, κε ηα απαηηνχκελα ηερληθΨ Ωξγα, ησλ νδψλ πξνζπειΨζεσο πξνο ηηο ζΩζεηο ιΪςεσο 



 

 

    

  

 

αδξαλψλ πιηθψλ, ιαηνκεΫσλ, νξπρεΫσλ, δαλεηνζαιΨκσλ Ϊ πξνο ηνπο ρψξνπο ελαπνζΩζεσο ησλ 

αθαηαιιΪισλ πξντφλησλ εθζθαθΪο, θαζψο θαη πξνο ηα εξγνηΨμηα, ηνπο ρψξνπο εξγαζΫαο, θαη ηηο 

ζΩζεηο ελαπνζΩζεσο ησλ πιηθψλ θαη εθνδΫσλ ηνπ Ωξγνπ. Νη δαπΨλεο απηΩο ησλ νδψλ πξνζπειΨζεσο 

δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαΫηεξα, επεηδΪ ζπκπεξηιακβΨλνληαη ζηηο ηηκΩο ηεο κειΩηεο θαη ιακβΨλνληαη 

ππ' φςε απ' ηνλ ΑλΨδνρν θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο πξνζθνξΨο ηνπ. 

18.2 Ν ΑλΨδνρνο νθεΫιεη λα παΫξλεη, κε δηθΩο ηνπ δαπΨλεο, ηα επηβαιιφκελα γηα θΨζε πεξΫπησζε 

κΩηξα αζθαιεΫαο, γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδΪπνηε αηπρΪκαηνο Ϊ δεκηΨο θαηΨ ηε δηΨξθεηα εθηΩιεζεο 

ησλ Ωξγσλ, εΫλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη' απηΩο θαη Ωρεη απνθιεηζηηθΨ απηφο φιεο ηηο αζηηθΩο θαη 

πνηληθΩο επζχλεο γηα θΨζε ηη πνπ ζα ηχρεη, εΫηε απφ δηθΪ ηνπ ππαηηηφηεηα, εΫηε απφ ην εξγαδφκελν ζ' 

απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, εΫηε απφ ηα εξγαιεΫα θαη κεραλΪκαηα πνπ απαζρνινχληαη ζην Ωξγν 

ηνπ. 

Κε ηελ Ωλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θαζ' φιε ηε δηΨξθεηα εθηΩιεζΪο ηνπο, ν ΑλΨδνρνο ππνρξεψλεηαη κε 

δηθΩο ηνπ δαπΨλεο θαη ρσξΫο ηδηαΫηεξε απνδεκΫσζΪ ηνπ, λα πξνβαΫλεη ζηελ πιΪξε ζΪκαλζε ηνπ 

εξγνηαμΫνπ, ζε πεξΫθξαμε θαη ηδηαΫηεξε ζΪκαλζε θΨζε επηθΫλδπλεο ζΩζεο. 

Ν ΑλΨδνρνο νθεΫιεη λα πΨξεη, ρσξΫο ηδηαΫηεξε απνδεκΫσζε, φια ηα κΩηξα εμαζθΨιηζεο ηεο 

θπθινθνξΫαο ζα πξΩπεη λα εθηεινχληαη χζηεξα απφ ζχληαμε ζρεηηθΪο Λειέηεο Εμαζθάιηζεο 

Ιπθινθνξίαο, πνπ ζα θαιχπηεη ηφζν ηελ θπθινθνξηαθΪ ιεηηνπξγΫα ηεο επξχηεξεο πεξηνρΪο 

γηα θΨζε θΨζε εθηΩιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη ηηο αλαγθαΫεο ηερληθΩο κειΩηεο ησλ 

παξαθακπηεξΫσλ Ωξγσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ.  

O AλΨδνρνο πξΩπεη λα παξΩρεη θΨζε εχινγε δηεπθφιπλζε δηφδσλ πξνο Ψιινπο ΔξγνιΪπηεο, Ϊ 

εξγαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεΫηαη απφ ηελ πεξεζΫα, θαζψο θαη πξνο Ψιιεο ΘξαηηθΩο 

πεξεζΫεο, θαζψο θαη πξνο ηνπο εληφπηνπο θαηνΫθνπο γηα κεηΨβαζε ηνπο ζε αγξνηηθΩο θαη ηηο Ψιιεο 

ηδηνθηεζΫεο ηνπο. ΘΨζε δαπΨλε γηα ηελ θαηαζθεπΪ ηΩηνησλ δηφδσλ, πεξηιακβαλνκΩλσλ πξνζσξηλψλ 

γεθπξψζεσλ, βαξχλεη ηνλ ΑλΨδνρν. 

Όζνλ αθνξΨ ζηνπο ελ ιεηηνπξγΫα δξφκνπο, ν ΑλΨδνρνο πξΩπεη λα Ωρεη ππφςε, φηη δελ κπνξεΫ λα 

θπθινθνξΪζεη φρεκα βΨξνπο κεγαιπηΩξνπ εθεΫλνπ γηα ην νπνΫν Ωρεη ππνινγηζζεΫ ε αληνρΪ ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεΫ ε θαηαζηξνθΪ ηνπ.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξΩπεη πξνεγνπκΩλσο, ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρΩο λα εμαθξηβψλεη ηελ 

αληνρΪ ηνπ νδνζηξψκαηνο, ηνπ θαηαζηξψκαηνο ησλ γεθπξψλ θαη ησλ Ψιισλ ηερληθψλ Ωξγσλ ηεο 

νδνχ. Πε πεξΫπησζε πνπ εΫλαη αδχλαηε ε δηΩιεπζε βαξΩσλ νρεκΨησλ Ϊ κεραλεκΨησλ, ν ΑλΨδνρνο 

εΫλαη ππνρξεσκΩλνο, πΨληα κεηΨ απφ ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρΩο, λα θΨλεη ηηο αλαγθαΫεο 

εληζρχζεηο, αληηζηεξΫμεηο θ.ι.π. Ϊ λα βξεη νπνηνλδΪπνηε Ψιιν ηξφπν δηαβΨζεσο. Πε πεξΫπησζε πνπ ν 

ΑλΨδνρνο ρξεζηκνπνηεΫ νρΪκαηα βαξχηεξα ησλ πξνβιεπνκΩλσλ γηα θπθινθνξΫα ζηνπο δξφκνπο, ν 

ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλαθΩξεη ηνπο δξφκνπο ζηελ πξνγελΩζηεξε θαηΨζηαζε ηνπο, 

ζπληαζζνκΩλνπ ελ αλΨγθε, θαη ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πξν θαη κεηΨ ηε ρξΪζε ησλ δξφκσλ. 

ΝπσζδΪπνηε, εθ' φζνλ θΨλεη ρξΪζε ηΩηνησλ νδψλ (κΩζα ζηνπο αλσηΩξσ πεξηνξηζκνχο), 

ππνρξενχηαη ζηε ζπληΪξεζε θαη ησλ δξφκσλ απηψλ θαζ' φιε ηε δηΨξθεηα ηεο πιΪξνπο εθηειΩζεσο 

ηεο ζπκβΨζεσο, ρσξΫο νπνηαδΪπνηε απνδεκΫσζε εθ κΩξνπο ηνπ ΓεκνζΫνπ. 

Όζνλ αθνξΨ ζηελ θπθινθνξΫα ησλ κεηαθνξηθψλ κΩζσλ θαη ησλ κεραλεκΨησλ ηνπ, εΫλαη 

απνθιεηζηηθψο ππεχζπλνο γηα ηελ ηΪξεζε ησλ ζρεηηθψλ Αζηπλνκηθψλ ΓηαηΨμεσλ. 

 

18.3 Ν αλΨδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο κελφο απφ ηεο ππνγξαθΪο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, λα 

πξνκεζεπηεΫ θαη λα ηνπνζεηΪζεη κε δηθΪ ηνπ δαπΨλε  πηλαθΫδεο ελδεηθηηθΩο ηνπ Ωξγνπ πνπ 

εθηειεΫηαη, ζχκθσλα κε ηηο ππνδεΫμεηο ηεο πεξεζΫαο, κε πεξηερφκελν θαη πξνδηαγξαθΩο πνπ ζα 

θαζνξΫζεη ε πεξεζΫα. ΔπΫζεο ππνρξενχηαη γηα αλάξηεζε ελεκεξσηηθώλ εξγνηαμηαθώλ 

πηλαθίδσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη κόληκσλ αλακλεζηηθώλ κεηΨ ην πΩξαο ηνπ. 

 

 

ΑΠΘΠΞ  19ν - Οξνζηαζία βιαζηήζεσο - Επζύλε γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα 

19.1 Γηα ηελ πξνζηαζΫα ηνπ πεξηβΨιινληνο Ωρνπλ ηζρχ ζηελ παξνχζα εξγνιαβΫα : 

Ζ Απφθαζε Ωγθξηζεο ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ππ’ φςηλ Ωξγνπ, θαη νη ζπζηΨζεηο ηεο 

εγθεθξηκΩλεο ΚειΩηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΚΞΔ) κε ηε δηεπθξΫλεζε φηη, φπνπ αλαθΩξεηαη 



 

 

    

  

 

"επζχλε ηνπ ΘπξΫνπ ηνπ Ωξγνπ" ζε ζΩκαηα εθηΩιεζεο νπνηαζδΪπνηε εξγαζΫαο ζα λνεΫηαη "επζχλε 

ηνπ Αλαδφρνπ". 

Tα αλαθεξφκελα ζηα ινηπΨ ηεχρε δεκνπξΨηεζεο θαη ζε πεξΫπησζε αζπκθσλΫαο απηψλ, θαηηζρχνπλ 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απφθαζε Ωγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. 

Ν αλΨδνρνο Ωιαβε γλψζε ησλ ΑπνθΨζεσλ Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΞΝ) ηνπ Ωξγνπ θαη 

δεζκεχεηαη ζηελ ηΪξεζΪ ηνπο ζηα ζεκεΫα πνπ ηνλ αθνξνχλ. Ν ΑλΨδνρνο νθεΫιεη λα πξνθπιΨζζεη 

θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππΨξρνπζα βιΨζηεζε φπσο δΩλδξα, ζΨκλνπο θαη θαιιηεξγεκΩλεο εθηΨζεηο 

γχξσ απφ ην ρψξν πνπ ηνπ δηαηΫζεηαη απφ ηελ πεξεζΫα γηα ηελ εθηΩιεζε ησλ Ωξγσλ. 

Θα εΫλαη δε ππεχζπλνο γηα θΨζε δεκηΨ πνπ ζα πξνθαιΩζεη ζε ηξΫηνπο ιφγσ απζαηξΩηνπ θνπΪο Ϊ 

βιΨβεο δΩλδξσλ Ϊ ζΨκλσλ, απνζΩζεσο πιηθψλ, ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ κεραλεκΨησλ Ϊ 

θαηαπαηΪζεσο θπηεπνκΩλσλ πεξηνρψλ ππφ κεραληθψλ κΩζσλ. 

 

19.2 ΔπεηδΪ κεγΨιν κΩξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβΫαο ζα εθηειεζζεΫ πιεζΫνλ ππαξρφλησλ 

Ωξγσλ, ν ΑλΨδνρνο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο εξγνιαβΫαο, ζα επζχλεηαη ζην αθΩξαην γηα ηπρφλ 

θαηαζηξνθΩο Ϊ δεκηΩο πνπ ζα επηθΩξεη ζηα Ωξγα απηΨ.  

Γηα θΨζε πεξΫπησζε αηπρΪκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξΨμεηο Ϊ παξαιεΫςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ 

ππεξγνιΨβσλ ηνπ, Ϊ / θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ν ΑλΨδνρνο εΫλαη απνθιεηζηηθΨ ππεχζπλνο πνηληθΨ 

θαη αζηηθΨ. 

ΔπΫζεο ζε θΨζε πεξΫπησζε θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηνπ Ωξγνπ θαη θαηΨ ηελ παξαγσγΪ θαη κεηαθνξΨ 

πιηθψλ, ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππεχζπλνο γηα θΨζε δεκηΨ Ϊ αηχρεκα. 

Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ηα ζπλεξγεΫα ηνπ θαηΨ ηηο ΓηαηΨμεηο ησλ πεξΫ εξγαηψλ θαη 

εξγαζΫαο Λφκσλ θαη ΓηαηαγκΨησλ, θαη λα ιακβΨλεη φια ηα θαηΨιιεια κΩηξα, ψζηε ε εξγαζΫα λα 

εθηειεΫηαη κεζνδηθφο γηα απνθπγΪ ακΩζσλ Ϊ εκκΩζσλ δεκηψλ Ϊ αηπρεκΨησλ Ϊ πξνθιΪζεσο 

πιεκκπξψλ. Ζ πεξεζΫα δελ αλαιακβΨλεη επζχλε Ϊ ππνρξΩσζε γηα θαηαβνιΪ δαπαλψλ Ϊ 

απνδεκηψζεσλ γηα ηα σο Ψλσ αλαθεξζΩληα. 

 

19.3 Γηα θΨζε δηαηΨξαμε Ϊ δεκηΨ ζε πθηζηΨκελεο νηθνδνκΩο, πξνεξρφκελε απφ ηελ θαηαζθεπΪ ησλ 

Ωξγσλ, απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο εΫλαη ν αλΨδνρνο, ππνρξενχκελνο ζε απνθαηΨζηαζε ηεο 

πξνθιεζεΫζαο δεκηΨο, εΫηε ζηελ θαηαβνιΪ ηεο αληΫζηνηρεο δαπΨλεο γηα ηελ απνθαηΨζηαζΪ ηεο. 

 

 

ΑΠΘΠΞ  20ν - Τξόλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ 

 Ν βΨζεη ηνπ Ψξζξνπ 171 ηνπ Λ.4412/2016 ρξφλνο εγγπΪζεσο θαη ζπληεξΪζεσο ησλ Ωξγσλ, 

θαζνξΫδεηαη ζε δΩθα πΩληε (15) κΪλεο. 

 

 

ΑΠΘΠΞ 21ν: Λέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπώλ-αζθάιεηα ηνπ έξγνπ-

Εγθαηαζηάζεηο Επηρεηξήζεσλ θαη Ξξγαληζκώλ Ινηλήο Ωθειείαο – Αξραηόηεηεο 

Ν ΑλΨδνρνο Ωρεη ην δηθαΫσκα αιιΨ θαη ηελ ππνρξΩσζε (αλ ηνπ ην δεηΪζεη ε ΔπΫβιεςε) λα 

απαγνξεχεη ηελ πξνζπΩιαζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζΫαο νπνηνπδΪπνηε πξνζψπνπ πνπ δελ εΫλαη ζρεηηθφ 

κε ηελ εθηΩιεζε ηεο Πχκβαζεο, κε ηελ εμαΫξεζε ησλ εμνπζηνδνηεκΩλσλ απφ ηελ επηβιΩπνπζα 

ππεξεζΫα αηφκσλ. 

Ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα δηαζθαιΫδεη θαη θπιΨζζεη φιεο ηηο πεξηνρΩο εθηΩιεζεο εξγαζηψλ, 

απνζεθψλ θιπ. ΔΫλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιΪςε φισλ ησλ αλαγθαΫσλ κΩηξσλ, επ’ σθειεΫα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο επΫβιεςεο θαη ηξΫησλ, πξνθεηκΩλνπ λα απνθεπρζνχλ 

αηπρΪκαηα Ϊ απψιεηεο πνπ κπνξεΫ λα ζπκβνχλ απφ ηελ εθηΩιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Ν ΑλΨδνρνο ζα εθαξκφζεη κε απζηεξφηεηα, φιεο ηηο ζπκβαηηθΩο απαηηΪζεηο ησλ Ξξνδηαγξαθψλ 

θαη ησλ ζρεδΫσλ θαη ηηο ζρεηηθΩο εληνιΩο ηεο ΔπηβιΩςεσο, ρσξΫο ηδηαΫηεξε απνδεκΫσζε, Ωρνληαο 



 

 

    

  

 

πιΪξε επζχλε γηα ηελ αζθΨιεηα Ωξγσλ θαη πξνζψπσλ θαη γηα ηελ Ωληερλε θαη εκπξφζεζκε 

εθηΩιεζε. 

Ν ΑλΨδνρνο εΫλαη απνθιεηζηηθΨ ππεχζπλνο θαη ζα πξΩπεη κε κΩξηκλα θαη δαπΨλεο ηνπ λα παΫξλεη 

φια ηα αλαγθαΫα κΩηξα γηα ηελ δηαθχιαμε φισλ ησλ πθηζηακΩλσλ θαηαζθεπψλ, ηε δηαηΪξεζε 

ηνπο θαη ηε ζπληΪξεζΪ ηνπο. 

ΔΫλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκΪζεηα, θαηαζθεπΪ, ζπληΪξεζε θαη ιεηηνπξγΫα φισλ ησλ 

εγθαηαζηΨζεσλ ειεθηξνθσηηζκνχ, πεξΫθξαμεο θαη εμνπιηζκνχ αζθΨιεηαο πνπ απαηηεΫηαη γηα 

ηελ ζσζηΪ θαη αζθαιΪ εθηΩιεζε ησλ εξγαζηψλ, Ϊ πνπ εχινγα ζα απαηηεζεΫ απφ ηελ επΫβιεςε. 

Αλ θαηΨ ηελ δηΨξθεηα εθηΩιεζεο ηεο Πχκβαζεο απαηηεζνχλ επεΫγνληα κΩηξα γηα ηελ πξφιεςε 

αηπρΪκαηνο Ϊ θαηαζηξνθΪο, Ϊ γηα ηελ δηαζθΨιηζε Ωπεηηα απφ ηΩηνην ζπκβΨλ, ν ΑλΨδνρνο εΫλαη 

ππεχζπλνο λα εθηειΩζεη νηηδΪπνηε εΫλαη αλαγθαΫν. ΣσξΫο λα πεξηνξΫδεηαη απηΪ ε ππνρξΩσζε, ε 

ΔπΫβιεςε δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα λα δΫδεη εληνιΩο γηα ηελ εθηΩιεζε ησλ αλαγθαΫσλ εξγαζηψλ.  

Αλ ν ΑλΨδνρνο θαλεΫ απξφζπκνο Ϊ αλΫθαλνο λα ιΨβεη ηα αλαγθαΫα κΩηξα, ε ΔπΫβιεςε Ωρεη ην 

δηθαΫσκα λα εθηειΩζεη ηηο ζρεηηθΩο εξγαζΫεο κε δηθΨ ηεο ζπλεξγεΫα ζε βΨξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ν ΑλΨδνρνο πξΩπεη λα Ωρεη ππ' φςε ηνπ, φηη ζηελ πεξηνρΪ ηνπ Ωξγνπ ππΨξρνπλ ελαΩξηεο θαη 

ππφγεηεο εγθαηαζηΨζεηο θαη δΫθηπα Ν.Θ.Υ. Ϊ Λ.Ξ.Γ.Γ. Ξξηλ απφ ηελ Ωλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν 

ΑλΨδνρνο ζα κεξηκλΪζεη ψζηε λα παξαιΨβεη απ' ηνπο δηΨθνξνπο Νξγαληζκνχο ηα ζρΩδηα πνπ 

δεΫρλνπλ ηηο ζΩζεηο ησλ αγσγψλ ηνπο ζηελ πεξηνρΪ ηνπ Ωξγνπ, ζα θΨλεη δε κε δαπΨλεο ηνπ, 

δνθηκαζηηθΩο ηνκΩο, ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ νη αθξηβεΫο ζΩζεηο ηνπο. ΔπΫζεο πξηλ απφ ηελ Ωλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ, ν ΑλΨδνρνο ζα κεξηκλΪζεη ψζηε λα εθδνζνχλ απφ ηηο δηΨθνξεο πεξεζΫεο, νη Ψδεηεο ηνκΪο 

ηνπ νδνζηξψκαηνο, νη Ψδεηεο θαηΨιεςεο θνηλνρξΪζησλ ρψξσλ θ.ι.π. ππνβΨιινληαο εγθαΫξσο ηηο 

ζρεηηθΩο αηηΪζεηο, φπσο θαη ηα απαξαΫηεηα γηα ηελ Ωθδνζε ηεο Ψδεηαο ζρΩδηα, ζηηο αξκφδηεο 

πεξεζΫεο. 

Νη εξγαζΫεο γηα ηηο κεηαηνπΫζεηο αλσηΩξσ εγθαηαζηΨζεσλ θαη δηθηχσλ, εθ' φζνλ εΫλαη κφληκεο, αλ 

ηπρφλ εκπΫπηνπλ ζην εχξνο θαηαιΪςεσο ησλ Ωξγσλ Ϊ αλ ππΨξρνπλ Ψιινη ιφγνη, ζα εθηεινχληαη κε 

ηελ θξνληΫδα ησλ Νξγαληζκψλ απηψλ (ΓΔΖ, ΝΡΔ θ.ι.π.) θαη θακΫα αλΨκημε νηθνλνκηθΪ Ϊ ηερληθΪ 

δελ ζα Ωρεη ν ΑλΨδνρνο. Ν ΑλΨδνρνο Ωρεη φκσο ηελ ππνρξΩσζε λα δηεπθνιχλεη απξνθαζΫζησο ηελ 

εθηΩιεζε ησλ αλσηΩξσ εξγαζηψλ. Ζ πεξεζΫα, δχλαηαη λα αλαζΩζεη ζηνλ ΑλΨδνρν ηελ εθηΩιεζε 

Ωξγσλ κεηαηνπΫζεσο αγσγψλ θαη δηθηχσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο. 

 Αλ νη κεηαηνπΫζεηο απηΩο επεξεΨδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ 

εγθεθξηκΩλε πξνζεζκΫα εθηειΩζεσο ησλ εξγαζηψλ, ην πξφγξακκα θαηαζθεπΪο ησλ Ωξγσλ, ηφηε ν 

ΑλΨδνρνο δηθαηνχηαη κφλν αλαιφγνπ παξαηΨζεσο πξνζεζκΫαο θαη φρη απνδεκηψζεσο. 

 ΞξνθεηκΩλνπ γηα πξνζσξηλΩο κεηαηνπΫζεηο θαη ππνζηεξΫμεηο αγσγψλ Ν.Θ.Υ., εκπνδΫσλ, 

θ.ι.π., ηηο απαηηνχκελεο εξγαζΫεο ζα εθηειεΫ ν ΑλΨδνρνο. Ζ απνδεκΫσζε γηα ηηο πξνζσξηλΩο απηΩο 

εξγαζΫεο, πεξηιακβΨλεηαη ζηηο ζπκβαηηθΩο ηηκΩο θαηαζθεπΪο ησλ ζσιελψζεσλ, αλεμΨξηεηα απφ 

ηπρφλ δπζρΩξεηεο πνπ ζα αληηκεησπηζζνχλ. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη θΨζε δεκηΨ πνπ ζα πξνθιεζεΫ απ' ηνλ ΑλΨδνρν ζηνπο δηΨθνξνπο αγσγνχο Ϊ ζηηο 

δηΨθνξεο νδνχο, εΫηε θαηΨ ηελ δηΨξθεηα εθηειΩζεσο ησλ εξγαζηψλ πιεζΫνλ ησλ αγσγψλ, εΫηε κεηΨ 

ην πΩξαο ηνπο, θαη πνπ ζα νθεΫιεηαη ζηελ θαθΪ εθηΩιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθΪο, ππνζηεξΫμεσο, 

ζπκππθλψζεσο θ.ι.π., ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθψο ηνλ ΑλΨδνρν. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ζηελ πεξηνρΪ ηνπ Ωξγνπ ζα γΫλεηαη αξραηνινγηθόο έιεγρνο θαηΨ ηελ εθηΩιεζε 

ησλ εθζθαθψλ. Ν Ωιεγρνο ζα γΫλεηαη απφ πξφζσπν εληεηαικΩλν γηα ην ζθνπφ απηφ ππφ ηελ 

επΫβιεςε ηεο ΔθνξεΫαο ΑξραηνηΪησλ ΖξαθιεΫνπ. Ν ΑλΨδνρνο ζα πξΩπεη λα ζπλεξγΨδεηαη κε ηηο 

αξραηνινγηθΩο πεξεζΫεο θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ αξραηνινγηθφ Ωιεγρν. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη δε ζα 

εθηεινχληαη εξγαζΫεο εθζθαθψλ ρσξΫο ηελ παξνπζΫα ηνπ αξκνδΫνπ ηεο ΑξραηνινγηθΪο πεξεζΫαο. 

 Ν ΑλΨδνρνο πξΩπεη λα Ωρεη ππφςε ηνπ φηη εΫλαη πηζαλΪ ε ζπλΨληεζε αξραηνινγηθώλ 

επξεκάησλ θαηΨ ηηο εθζθαθΩο ραλδΨθσλ θαη ινηπψλ Ωξγσλ. Πε ηΩηνηα πεξΫπησζε πξΩπεη ακΩζσο λα 

δηαθφςεη ηηο εξγαζΫεο θαη λα εηδνπνηΪζεη ηηο αξκφδηεο αξρΩο θαη λα εθαξκφζεη πιΪξσο φιεο ηηο 

δηαηΨμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζΫαο. 

 Πηελ πεξΫπησζε ηεο αλΨγθεο εθηΩιεζεο αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ, ν αλΨδνρνο εΫλαη 

ππνρξεσκΩλνο λα παξΨζρεη απξνθαζΫζησο θΨζε εΫδνπο δηεπθφιπλζε ζηα ζπλεξγεΫα εθηΩιεζεο ησλ 



 

 

    

  

 

αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ. Νη αλαζθαθηθΩο απηΩο εξγαζΫεο ζα εθηεινχληαη κε ηελ θξνληΫδα ηεο 

αξκφδηαο πεξεζΫαο θαη θακΫα αλΨκημε νηθνλνκηθΪ Ϊ ηερληθΪ δελ ζα Ωρεη ν ΑλΨδνρνο. Ζ πεξεζΫα 

επΫζεο κπνξεΫ λα αλαζΩζεη ζηνλ ΑλΨδνρν ηελ εθηΩιεζε αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο. 

Εθόζνλ απαηηεζεί λα πξνζιεθζεί πξνζσπηθό από ηνλ Αλάδνρν γηα Αλαζθαθηθέο 

Εξγαζίεο, ζα πιεξσζνύλ απνινγηζηηθά ζύκθσλα κε ην άξζξν 154 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Δθφζνλ θξηζεΫ αλαγθαΫν θαη κεηΨ απφ εληνιΪ ηεο πεξεζΫαο εΫλαη δπλαηΪ ε αλαπξνζαξκνγΪ 

ηνπ πξνγξΨκκαηνο θαηαζθεπΪο ηνπ Ωξγνπ ζε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεΫ ε θαζπζηΩξεζε απφ 

ηελ εθηΩιεζε αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ. 

 Αλ νη αλαζθαθηθΩο εξγαζΫεο επεξεΨδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ 

εγθεθξηκΩλε πξνζεζκΫα εθηειΩζεσο ησλ εξγαζηψλ ην πξφγξακκα θαηαζθεπΪο ησλ Ωξγσλ, ηφηε ν 

ΑλΨδνρνο δηθαηνχηαη κφλν αλαιφγνπ παξαηΨζεσο πξνζεζκΫαο θαη φρη απνδεκηψζεσο.  

 

 

ΑΠΘΠΞ  22ν - Εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

 Πηα ΓεληθΨ Έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβΨλνληαη θαη νη θαησηΩξσ εηδηθΩο δαπΨλεο πνπ 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθΨ απηφλ : 

(1) Ρπκθσλεηηθνύ 

(2) Δαπάλε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ“ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” .Ν ΑλΨδνρνο νθεΫιεη λα 

αζθαιΫζεη πιΪξσο ην Ωξγν ζε λφκηκα ιεηηνπξγνχληα αζθαιηζηηθφ θνξΩα θαη λα θαηαζΩζεη ζηελ 

πεξεζΫα καο ηα αζθαιηζηΪξηα ζπκβφιαηα κε ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο. Ζ δηΨξθεηα ηεο 

αζθΨιηζεο αξρΫδεη κε ηελ ππνγξαθΪ ηεο Πχκβαζεο θαη ιΪγεη κε ηελ ΝξηζηηθΪ ΞαξαιαβΪ ηνπ Έξγνπ.  

ΘαηΨ ηε ζχλαςε ησλ αζθαιΫζεψλ ηνπ ν ΑλΨδνρνο νθεΫιεη λα ιακβΨλεη ππφςε ηνπ  θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη  κε ηηο δηαηΨμεηο ηεο θεΫκελεο ΛνκνζεζΫαο, φπσο ηζρχεη θαηΨ ηελ εκΩξα ζχλαςεο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβΨζεσλ. 

Νη παξερφκελεο αζθαιΫζεηο δελ απαιιΨζζνπλ νχηε πεξηνξΫδνπλ θαηΨ νπνηνδΪπνηε ηξφπν ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ ΑλΨδνρνπ πνπ απνξξΩνπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ, ηδηαΫηεξα ζε 

φ,ηη αθνξΨ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθΩο αζθαιηζηηθΩο ζπκβΨζεηο εμαηξΩζεηο, εθπηψζεηο, 

πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θ.ι.π., θαη ν ΑλΨδνρνο παξακΩλεη απνθιεηζηηθΨ ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνθαηΨζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα Ϊ θαη πξΨγκαηα θαη πΩξαλ απφ ηα πνζΨ θΨιπςεο ησλ πην πΨλσ  

αζθαιηζηεξΫσλ. 

Ζ αζθΨιηζε ηνπ Ωξγνπ ζα πξΩπεη θαη΄ ειΨρηζηνλ λα ζπκπεξηιακβΨλεη ΑζθΨιηζε  Ωλαληη  πιηθψλ  

δεκηψλ, ΑζθΨιηζε ΑζηηθΪο Δπζχλεο Ωλαληη ΡξΫησλ,  ΑζθΨιηζε  Θχξηνπ  Κεραληθνχ  Δμνπιηζκνχ 

“ ΘαηΨ Ξαληφο Θηλδχλνπ” .  

Ζ αζθαιηζηηθΪ θΨιπςε ζα παξΩρεηαη επΫζεο γηα: 

- ΒιΨβεο / θαηαζηξνθΩο πνπ πξνΩξρνληαη απφ δπζκελεΫο θαηξηθΩο ζπλζΪθεο Ωζησ θαη εμαηξεηηθΨ 

ζπΨληαο εκθΨληζεο. 

- ΒιΨβεο / θαηαζηξνθΩο απφ ζεηζκνχο θαη Ψιια ζπλαθΪ κε ην Έξγν αηπρΪκαηα θαη δεκηνγφλα 

ζπκβΨληα. 

Ρν πνζφλ αζθΨιηζεο ηνπ Ωξγνπ ζα εΫλαη  ηνπιΨρηζηνλ ηζφπνζν ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Απνδεκηψζεσο ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ Ϊ κηζζσηψλ : 

α. Ρσλ πεξηνρψλ ιΪςεσο δαλεΫσλ ελ γΩλεη ρσκαηηζκψλ, 

απνζΩζεσο ηπρφλ πξντφλησλ εθζθαθψλ Ϊ απνζεθεχζεσο πιηθψλ γεληθΨ. 

β. Ρσλ ζΩζεσλ εγθαηαζηΨζεσο κεραλεκΨησλ θαη εξγνηαμΫνπ γεληθΨ. 

γ. Ρσλ πξνζπειΨζεσλ πξνο ην εξγνηΨμην θαη ηηο ζΩζεηο ιΪςεσο θαη απνζεθεχζεσο ησλ πΨζεο 

θχζεσο πιηθψλ. 

δ. Νη δαπΨλεο απνδεκηψζεσο, ησλ νπνησλδΪπνηε πεγψλ ιΪςεσο πιηθψλ (ιαηνκεΫα, νξπρεΫα, 

ρεΫκαξξνη, πνηΨκηα θ.ι.π.) θαη ησλ ζΩζεσλ πξνζσξηλΪο Ϊ νξηζηηθΪο απφξξηςεο ησλ πιενλαδφλησλ 



 

 

    

  

 

πξντφλησλ εθζθαθΪο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε Ωγθξηζε ηεο πεξεζΫαο, θαζψο θαη ησλ θΨζε 

εΫδνπο νδψλ πξνζπειΨζεσο πξνο απηΩο, θαη πνπ αλΪθνπλ εΫηε ζε νπνηνδΪπνηε θπζηθφ πξφζσπν, εΫηε 

ζε Λνκηθφ πξφζσπν Ηδησηηθνχ Ϊ ΓεκνζΫνπ ΓηθαΫνπ θ.ι.π. Νη δαπΨλεο απηΩο βαξχλνπλ ηνλ ΑλΨδνρν, 

θαη ε ΓΔΑΖ. δελ αλαιακβΨλεη θακηΨ ππνρξΩσζε δηελεξγεΫαο θαη δηεμαγσγΪο ηεο δηαδηθαζΫαο ηεο 

απαι/ζεσο ησλ ζΩζεσλ απηψλ. Ζ ΓΔΑΖ. επΫζεο δελ αλαιακβΨλεη θακηΨ ππνρξΩσζε πξφζζεηεο 

απνδεκηψζεσο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηπρφλ δπζρΩξεηεο πνπ κπνξεΫ λα παξνπζηαζζνχλ ζηελ εμεχξεζε 

θαη εθκεηΨιιεπζε ησλ ιαηνκεΫσλ, νξπρεΫσλ θαη ινηπψλ πεγψλ Ϊ γηα αλΨγθε δεκηνπξγΫαο 

εγθαηαζηΨζεσο ιΪςεσο, ζξαχζεσο, θ.ι.π., Ϊ θαη δεκηνπξγΫαο ρψξσλ απνζεθεχζεσο πιηθψλ καθξηΨ 

απφ ηηο πεγΩο ιΪςεσο, εΫηε απφ ηπρφλ δπζρΩξεηεο κεηαθνξψλ απφ νπνηαδΪπνηε αηηΫα. 

(4) ΑπνδεκΫσζε γεληθψο γηα θΨζε δεκηΨ Ϊ αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεΫ ζε θΨζε πεξΫπησζε θαηΨ ηελ 

εθηΩιεζε ηνπ Ωξγνπ θαη ηελ παξαγσγΪ - κεηαθνξΨ πιηθψλ. Ζ πεξεζΫα δελ αλαιακβΨλεη θακηΨ 

επζχλε Ϊ ππνρξΩσζε λα θαηαβΨιεη δαπΨλεο Ϊ απνδεκηψζεηο γηα ηηο αλσηΩξσ αηηΫεο. 

(5) Νη πξφζζεηεο δαπΨλεο θαη επηβαξχλζεηο, νη νπνΫεο ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηΨ ην ζηΨδην 

εθηειΩζεσο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αλΨγθε εθκεηαιιεχζεσο πεγψλ ιΪςεσο πιηθψλ ζπγρξφλσο θαη 

απφ Ψιιε πξνγελΩζηεξε Ϊ κεηαγελΩζηεξε εξγνιαβΫα θαη ηε δεκηνπξγΫα θαη απνθΨιπςε γη' απηφ λΩσλ 

πεγψλ πιηθψλ, καδΫ κε ηηο ζρεηηθΩο επηβαξχλζεηο, γηα λα ηειεηψζεη εκπξφζεζκα ε εθηΩιεζε ηνπ 

Ωξγνπ. 

(6) Νη δαπΨλεο γηα ηνπο πΨζεο θχζεσο ειΩγρνπο θαη δνθηκΩο θαη γηα ηελ αλΨπηπμε θαη εθαξκνγΪ 

ηνπ ΠπζηΪκαηνο ΓηαζθΨιηζεο Ξνηφηεηαο θαη ηνπο Ξνηνηηθνχο ΔιΩγρνπο θαη ε θΨζε δαπΨλε γηα ηνλ 

ΝΫθν Ξνηνηηθνχ ΔιΩγρνπ. 

(7) Νη δαπΨλεο πνπ αλαθΩξνληαη ζηα ινηπΨ Ψξζξα ηεο παξνχζεο, ζηνπο Γεληθνχο φξνπο ηνπ 

ΡηκνινγΫνπ, ζηηο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο . 

 

 

ΑΠΘΠΞ  23ν - Ρπληήξεζε ησλ Έξγσλ - Ειαηηώκαηα 

23.1. ΘαηΨ ηνλ ρξφλν εγγχεζεο ν ΑλΨδνρνο νθεΫιεη λα επηζεσξεΫ θαηΨ θαλνληθΨ ρξνληθΨ 

δηαζηΪκαηα ηα Ωξγα θαη ηηο εγθαηαζηΨζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεΫ ζε Ψξηζηε θαηΨζηαζε ιεηηνπξγΫαο κε 

δαπΨλεο ηνπ. 

23.2. Αλ θαηΨ ηελ δηΨξθεηα θαηαζθεπΪο ησλ Ωξγσλ θαη κΩρξη ηελ νξηζηηθΪ παξαιαβΪ απηψλ 

παξνπζηαζζνχλ ειαηηψκαηα γηα ηα νπνΫα επζχλεηαη ν Ϋδηνο, θαη δελ πξνβεΫ ζηελ απνθαηΨζηαζε ηνπο 

ε πεξεζΫα ελεξγεΫ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα Ψξζξα 157 θαη 159 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

 

ΑΠΘΠΞ 24ν  : Επηζήκαλζε θξίζηκσλ ζπκβαηηθώλ όξσλ. 

25.1 ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ε θαηαζθεπΪ ηνπ Ωξγνπ Ωρεη θξηζεΫ σο επεΫγνπζα. 

25.2 ΟεηΨ αλαθΩξεηαη φηη ε πεξεζΫα δελ ζα ιακβΨλεη ππφςε ηεο κηθξνπξνβιΪκαηα θαη αηηΫεο γηα 

παξΨηαζε πξνζεζκΫαο. Νη πξνζεζκΫεο ζα πξΩπεη λα ζεσξεζνχλ απφ ηνπο Γηαγσληδφκελνπο θαη ηνλ 

ΑλΨδνρν σο αλππΩξβιεηεο θαη ζα πξΩπεη λα ζπκκεηΨζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ ελ γλψζεη ησλ 

δπζρεξεηψλ πνπ επηζεκαΫλνληαη ζην παξφλ Ψξζξν. 

25.3 Ζ επΫβιεςε ηνπ Ωξγνπ ζα εΫλαη ηδηαΫηεξα πξνζεθηηθΪ φζνλ αθνξΨ ζηε ηΪξεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ (πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο Ωιεγρνο θΨζε πιηθνχ θαη 

εξγαζΫαο, δνθηκαζΫεο, πιΪξεο νξηδνληηνγξαθηθφο θαη πςνκεηξηθφο Ωιεγρνο θαη εμαζθΨιηζε ησλ 

θαηαζθεπψλ, ηΪξεζε ρξνλνδηαγξΨκκαηνο θ.ι.π.) 

25.4 Δμ αηηΫαο ησλ εηδηθψλ φξσλ εθηΩιεζεο ηνπ Ωξγνπ πνπ επηζεκαΫλνληαη ζηηο παξαπΨλσ 

παξαγξΨθνπο, πξνθχπηεη επηβΨξπλζε ζην θφζηνο θαηαζθεπΪο θαη δεκηνπξγεΫηαη αλΨγθε απμεκΩλεο 

θαηαζθεπαζηηθΪο πξνζπΨζεηαο θαη ζπλΩπεηαο, ηα νπνΫα νη Γηαγσληδφκελνη ζα πξΩπεη λα ιΨβνπλ 

ζνβαξΨ ππφςε ηνπο θαηΨ ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξΨο ηνπο. 
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