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ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (.Τ.) 

ΆΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ Δ..Τ.  

ην παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) πεξηιακβάλνληαη νη Γεληθνί θαη νη Δηδηθνί φξνη, 
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη πξνο ηνπο φξνπο ησλ ππφινηπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ζα 
θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ην Έξγν πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ ζην άξζξν 2. 

ΆΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζχκβαζε αθνξά ζην έξγν: «Αζθαληόζηπωζη δπόμος Κλειζούπα Βλάζηη». 

2.1 Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο, πνπ πεξηγξάθνληαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ζην άξζξν απηφ, ζχκθσλα 
κε ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ΔΤ, θαζψο θαη ηα ινηπά Σεχρε θαη έγγξαθα ηεο χκβαζεο. 

Ζ γεληθή δηάηαμε ηνπ Έξγνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί κε ηε χκβαζε απηή θαη πνπ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο 
ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηα ρέδηα θαη ηα άιια πκβαηηθά Σεχρε, πεπιλαμβάνει ζε γενικέρ γπαμμέρ  
επγαζίερ  οδοποιίαρ.  

Αλαιπηηθφηεξα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε φισλ 
ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλεη ηέινο ηελ ζχληαμε θαη ησλ 
«σο θαηαζθεπάζζεθε» ζρεδίσλ. Ζ εξγαζία απηή δελ ακείβεηαη ηδηαίηεξα, αιιά πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο 
ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

2.3 ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ 
αλαδφρνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. 

2.4 Ζ «χκβαζε» ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε, πνπ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

2.5 Σα πκβαηηθά Σεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο, θαζνξίδνληαη ζηε 
Γηαθήξπμε. Οη φξνη «χκβαζε», «χκβαζε Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ» θαη «Δξγνιαβηθφ πκθσλεηηθφ» 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα. 

2.6 Ζ χκβαζε ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην   άξζξν 135  ηνπ Ν.4412/2016, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο. 

ΆΡΘΡΟ 3: ΔΓΓΤΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

3.1 Γηα λα ππνγξαθεί ε εξγνιαβηθή ζχκβαζε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη θαη λα θαηαζέζεη 
εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε. 

ρεηηθά κε ηελ ππφςε εγγχεζε ηζρχεη ην άξζξν 140 (παξ.1) ηνπ Ν.4412/2016, φπσο έρεη  ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρχεη. 

Σν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε πένηε ηοιρ εκαηό (5,00%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξφβιεςεο Αλαζεψξεζεο θαη ΦΠΑ). 

3.2 Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ ή, ελ ειιείςεη ηνηνχηνπ, απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ν 
Κ.η.Δ. ζα παξαθξαηεί ή ζα εθπίπηεη νπνηνδήπνηε πνζφ νθείιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν: 

(1) ζηνλ Κ.η.Δ. γηα επηβιεζείζεο πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη ινηπέο 

απαηηήζεηο ηνπ Ν 4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

(2) ζε αζθάιηζε πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ 

Οη κεηψζεηο ησλ εγγπήζεσλ, κεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 170 ηνπ Ν. 
4412/16, δελ ζα γίλνληαη ή ζα γίλνληαη ζε αλάινγα κεησκέλν χςνο, αλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ 
νθεηιψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
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ΆΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΔΜΗΔ - ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

4.1 πλνιηθή πξνζεζκία 

Γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο, 
νξίδεηαη ζςνολική πποθεζμία ηπιακοζίων εξήνηα πένηε (365) ημεπολογιακών ημεπών απφ ηελ εκέξα 
πνπ ζα ππνγξαθεί ε χκβαζε. 

4.2 Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

Δθηφο απφ ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 145 θαη 147 ηνπ Ν.4412/2016. 
Όιεο νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 
χκβαζεο. 

4.2.1 Απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (Α.Π.) 

(1) 1η Αποκλειζηική ημημαηική προθεζμία (1η Α.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα έρεη ζπληάμεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ην «Υξνλνδηάγξακκα 
Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ», φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ην άξζξν 
145 ηνπ Ν. 4412/16. 

(2) 2η Απνθιεηζηηθή ημημαηική προθεζμία (2η Α.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ έλαλ (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη «Οξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ», ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε 
ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (145 ηνπ Ν. 4412/16). Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ε 
εξγνηαμηαθή αλάπηπμε θαη λα έρνπλ μεθηλήζεη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

(3) 3η Αποκλειζηική ηκεκαηηθή προθεζμία (3η Α.Π.) 

Χο ηξίηε απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία νξίδεηαη δηάζηεκα έληεθα (11) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη 
εγθαηαζηήζεη φια ηα πιηθά, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα μεθηλήζεη ε πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ έξγνπ θαη ησλ ινηπψλ απαηηνχκελσλ απνθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ. 

4.2.2 Δλδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (Δ.Π.)  

(1) 1η Ενδεικηική ημημαηική Προθεζμία (1η Ε.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη 
ηνπνζεηήζεη ηηο Πηλαθίδεο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15.2 απηήο ηεο ΔΤ. Δπηπιένλ ζα έρνπλ 
ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία, φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά πνπ ζα 
ελζσκαησζνχλ ζην έξγν θαη νη απαηηνχκελεο κηθξνχ κεγέζνπο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο (νξηζηηθά 
ζρέδηα δηακφξθσζεο θιηκαθσηψλ νδψλ).  

(2) 2η Ενδεικηική ημημαηική Προθεζμία (2η Ε.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
ππνβάιεη: 

Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 305/96 θαη ην Π.Γ. 17/96 δειψζεηο θαη γλσζηνπνηήζεηο γηα αλάζεζε 
θαζεθφλησλ Σερληθνχ Αζθάιεηαο, πληνληζηή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο θαη Γηαηξνχ Αζθαιείαο. 

4.3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο επί ησλ πξνζεζκηψλ 

4.3.1 Ζ ζπλνιηθή θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πεξάησζεο κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαη φπσο 
νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε έγθξηζεο παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ απφ νπνηαδήπνηε 
αηηία, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε ιφγσ ηεο παξάηαζεο απηήο, κε κφλε θαη 
απνθιεηζηηθή εμαίξεζε ηε λφκηκε αλαζεψξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 
Ννκνζεζία. 

4.3.2 Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, λα έρεη ζπλεθηηκήζεη ηνπο ρξφλνπο 
πνπ απαηηνχληαη: 

α. γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ, πνπ ηπρφλ ζα εηζάγεη απφ ην 
εμσηεξηθφ. 
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β. γηα ηηο εγθξίζεηο κειεηψλ εθαξκνγήο θιπ. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο έθδνζεο ησλ θάζε θχζεσο αδεηψλ 
θαη ηδίσο ησλ αδεηψλ γηα ρξήζε δαλεηνζαιάκσλ, ιαηνκείσλ, ρξήζε ρψξσλ ηειηθήο απφζεζεο 
πξντφλησλ εθζθαθήο, θιπ ζχκθσλα κε ηνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

γ. γηα ηε ζχληαμε ηπρφλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θηεκαηνινγίσλ θαη ηελ απαιινηξίσζε 
εθηάζεσλ. 

4.3.3 Παξάηαζε πξνζεζκίαο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν, εάλ ηζρπξηζηεί άγλνηα ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη 
ηνπ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ηνπ ρξφλνπ εθκεηάιιεπζεο 
ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ, ηεο θαηάζηαζεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, άγλνηα ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ 
ή ηεο δπλαηφηεηαο εμαζθάιηζεο εξγαηψλ, θιπ. 

4.4 Πνηληθέο ξήηξεο ζπλνιηθήο θαη ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 

4.4.1 Οη πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο επηβάιινληαη φπσο ζην άξζξν 148 ηνπ Ν. 
4412/16. 

4.4.2 Γηα ππέξβαζε θάζε κηαο Σκεκαηηθήο Πξνζεζκίαο (Απνθιεηζηηθήο θαη Δλδεηθηηθήο) επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν 
πνηληθή ξήηξα σο εμήο: 

(α) Γηα ηηο πξψηεο δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ππέξβαζεο πξνζεζκίαο πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο 0.01 *  
/ 110 ΔΤΡΧ εκεξεζίσο. 

(β) Γηα ηηο επφκελεο είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ππέξβαζεο πξνζεζκίαο πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο 0.015 
*  / 110 ΔΤΡΧ εκεξεζίσο. 

φπνπ  ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο Φ.Π.Α. 

4.4.3 Οη πνηληθέο απηέο ξήηξεο είλαη επηπξφζζεηεο ζηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη γηα παξαιείςεηο 
ελεξγεηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ινηπνχο φξνπο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. 

ΆΡΘΡΟ 5: ΥΡΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

5.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία Υξνλνδηάγξακκα ηεο φιεο θαηαζθεπήο 
ηνπ Έξγνπ ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζεζκίεο ηεο παξνχζαο ΔΤ. Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ, πνπ 
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/16, ζα ζπληαρζεί ζε ηχπν γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο, 
ζα ιακβάλεη ππφςε ην «Πξφγξακκα Δξγαζηψλ» ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε πνπ ζα αλαιχεη θαη ζα δηθαηνινγεί πιήξσο ηνλ πξνηεηλφκελν πξνγξακκαηηζκφ. 
εκεηψλεηαη φηη ην «Πξφγξακκα Δξγαζηψλ» έρεη ζπληαρζεί κε θξηηήξην ηηο πξνηεξαηφηεηεο νινθιήξσζεο ησλ 
δηαθφξσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζέηεη ν ΚηΔ θαη ηηο θαηά ην δπλαηφ επηφηεξεο νριήζεηο ζηνπο δεκφηεο θαη 
επηζθέπηεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ (π.ρ. εθηέιεζε εξγαζηψλ εθηφο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ζε ηνπξηζηηθέο 
πεξηνρέο θ.ι.π.). Γεδνκέλνπ φηη δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 
ηνπ έξγνπ, ην «Πξφγξακκα Δξγαζηψλ» δελ είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηνλ Αλάδνρν. 

5.2 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ηηο 
θαιιηεξγεηηθέο ζπλήζεηεο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ επίπησζε ζην ξπζκφ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

5.3 Ο Αλάδνρνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ νξηζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ ρξνλνδηάγξακκα, θέξνληαο αθέξαηα ηελ επζχλε, αλ απηφ αληίθεηηαη 
ζηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ (θαη ζρεδίσλ) ηεο δεκνπξαζίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη, ζπκβαηηθά, φηη ε 
δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ή κεηαβνιήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξεη θαζπζηέξεζε. Ζ 
έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ πεξηιακβάλεη ηελ, κε νπνηαδήπνηε έλλνηα, ζπκθσλία ηεο Τπεξεζίαο 
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο απηνχ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

5.4 Μεηά ηελ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πνπ φπσο ζα δηακνξθσζεί ζα απνηειεί θαη ηνλ πίλαθα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ν 
Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηξηκεληαία έθζεζε πξνφδνπ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ε 
πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ θαη ε ζπκθσλία ή φρη κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. 
Δπίζεο ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη ησλ ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ 
θάιπςε ησλ ηπρφλ θαζπζηεξήζεσλ. 

5.5 Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ ζπλππνβνιή, καδί κε ηα 
πξνεγνχκελα θαη άιισλ ζηνηρείσλ (φπσο π.ρ. δηαγξάκκαηα θαηαζθεπήο ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ επί 
κέξνπο έξγσλ κε έγρξσκεο ελδείμεηο ηνπ κέξνπο πνπ εθηειέζζεθε θιπ) πνπ είλαη επηβνεζεηηθά γηα λα 
ζρεκαηηζζεί πιήξεο εηθφλα ηεο αλαθεθαιαησηηθήο, ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν, πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ζε 
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ζχγθξηζε πάληα κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

5.6 ε πεξίπησζε αλάγθεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζα ζπληάζζεηαη λέν (ή λέα) πξνζαξκνζκέλν(α) 
ρξνλνδηάγξακκα(ηα), γηα ην νπνίν ζα ηζρχνπλ φια ηα αλαθεξζέληα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο. 

5.7 Ζ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη κε ηελ βνήζεηα ινγηζκηθνχ Ζ/Τ θαηά πξνηίκεζε ζε Microsoft 
Project. Σν αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαη φιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε έληππε θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή. 

ΆΡΘΡΟ 6: ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ 

6.1 Μειέηε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ 

6.1.1 Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη 
θαη θαη’ επέθηαζε ν Αλάδνρνο έρνπλ, κε ζθνπφ λα θαηαζηνχλ πιήξσο ελήκεξνη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο 
ηεο χκβαζεο θαζψο θαη λα εθηηκήζνπλ κε επάξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο εθείλεο ηηο 
ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, δηεξεπλήζεη πιήξσο: 

α.  Σελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

β.  Σηο πεξηνρέο πεγψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ζηελ Διιάδα θαη Γηεζλψο,  

γ.  Σε Γηεζλή θαη Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, πιηθψλ, κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  

δ.  Σηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή. 

ε.  Σα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ Οξγαληζκνχο (π.ρ. ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ), Σνπηθέο 
Αξρέο θιπ. 

δ.  Σνπο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο, ηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο θαη ηα πξνβιήκαηα 
εμαζθάιηζήο ηεο. 

ε.  Σηο δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο εξγνηαμίσλ θαη ρψξσλ απνζήθεπζεο ή απφζεζεο πιηθψλ 

ζ.  Σε δηαζεζηκφηεηα ησλ εθηάζεσλ πνπ ζα θαηαιεθζνχλ απφ ηα έξγα. 

η.  Καη γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα κπνξνχλ θαηά νηνλδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ηηο 
εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

ηα.  Σν γεγνλφο φηη δελ επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε γεκάησλ θνξηεγψλ πνπ κεηαθέξνπλ πιηθά γηα ηηο αλάγθεο 

      ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηνπο νηθηζκνχο. 

6.1.2 Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ζηελ 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε ή απφ άιινπο πηζαλνχο εξγνιήπηεο,  ψζηε λα ηηο πάξεη ν Αλάδνρνο 
ππφςε θαηά ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ή απφ άιινπο Αλαδφρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ ζε 
εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε ηνπ. Αληίζεηα ππνρξενχηαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη κε ηα κέζα 
πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί (ηθξηψκαηα θιπ.) ξπζκίδνληαο έηζη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ 
παξεκβάιιεη θαλέλα εκπφδην ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή άιινπο Αλαδφρνπο. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα ζπλεξγεία, ή ηνπο εξγνιάβνπο ησλ εηαηξεηψλ θαη 
νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο πνπ ζα εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή, ή ηηο παξπθέο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 

6.1.3 Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηε χκβαζε. 

6.2 Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα επαιεζεχζεη ηα ζηνηρεία πνπ ρνξεγνχληαη 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηελ δηάζεζή ηνπ ζηνηρεία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ 
ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θιπ, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ. 

Ζ επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ "εηδηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ", γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν. 

6.3 Αξραηφηεηεο θαη άιια επξήκαηα 
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Όπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα ζπλάληεζεο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ 
πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζηε ζρεηηθή πεξηνρή, είλαη δπλαηφλ ν αλάδνρνο λα ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη 
δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαη άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, δειαδή αλαζθαθηθφ έξγν, χζηεξα απφ εληνιή 
ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. 

6.3.1 Αλ θαηά ηηο εξεπλεηηθέο ηνκέο, ή ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αξραίσλ - νπνηαζδήπνηε 
ειηθίαο - ηφηε, πέξαλ ηεο εηδνπνηήζεσο ηεο Δπηβιέςεσο θαη ηεο αξκφδηαο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ, 
επηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ππφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δθνξίαο 
Αξραηνηήησλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζπλεξγεία θαη κέζα θαη λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο 
αλαζθαθήο. Ο Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο γηα εξγαζίεο, ζηαιίεο κεραλεκάησλ θαη ζπλεξγείσλ 
θαη άιιεο ζπλέπεηεο απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο βξαδείαο πξνφδνπ ησλ αλαζθαπηηθψλ εξγαζηψλ. 

6.3.2 ε θάζε πεξίπησζε ε ηδηνθηεζία ησλ επξεκάησλ αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ησλ αλήθεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην. 
ε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε ζρεηηθή Διιεληθή Ννκνζεζία. 

6.4 Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

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. 

6.5 Δπίβιεςε – Γηθαίσκα ηεο Δπίβιεςεο λα ζπκπιεξψλεη παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

6.5.1 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, 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 ηνπ Έξγνπ θαη νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ επίβιεςε θαη 
ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο ζηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ θιπ. 

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 
εμαζζελίδεη 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. 

6.5.2 Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ 
άξζξνπ, ε Τπεξεζία Δπίβιεςεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, αλ ηνχην 
απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα 
ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

6.5.3 Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ / ελεξγεηψλ απφ 
ηελ Τπεξεζία, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή 
πξνζηίκνπ(σλ). 

6.6 Λνηπέο ππνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

6.6.1 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηδηαίηεξε ακνηβή, γηαηί νη δαπάλεο θαη νη ακνηβέο ζα 
πξέπεη λα έρνπλ πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ηα παξαθάησ: 

α. Ζ εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ, κηθξνχ κεγέζνπο, κειεηψλ - ππνινγηζκψλ ηνπ Έξγνπ (π.ρ. πξνκέηξεζε 
κε θάζε πξφζθνξν κέζνλ ησλ πξνο θαζαξηζκφ θαιπκκέλσλ απφ θαιάκηα επηθαλεηψλ  θ.ι.π.) θαη νη 
ελέξγεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνδφηεζεο απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
έξγνπ. 

β.  Ζ ζχληαμε ησλ ηπρφλ αλαγθαίσλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ θαηαιφγσλ νπιηζκνχ (φπνπ 
απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα ζηνπο 
ππεπζχλνπο επίβιεςεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ελδερνκέλσο ηε δηφξζσζή ηνπο. 

γ.  Ζ ιήςε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ επηβιέπνληα θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) 
ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ, πνπ ζα ηα ππνβάιιεη γηα αξκφδην έιεγρν. Ζ 
επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
Δπίζεο ε ηήξεζε αξρείνπ φισλ ησλ παξαπάλσ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνηρείσλ εδάθνπο. 
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δ.  Ζ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Δπίζεο νη ηπρφλ δαπάλεο κίζζσζεο ρψξνπ, 
ή αγνξάο ησλ αλαγθαίσλ εδαθηθψλ ισξίδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ εξγνηαμηαθψλ δξφκσλ, 
θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ ησλ δξφκσλ απηψλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη ε Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακηά δέζκεπζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν θακηά 
δηεπθφιπλζε ή θάιπςε δαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε νδνχο πξνζπέιαζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο 
πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ έιιεηςε ηνπο ν δε Αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηνπο, είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκφζεη ηελ ηερλνινγία, ηα κέζα, ην πξφγξακκα θ.ι.π. ζηηο δεδνκέλεο ηνπηθέο 
ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί ε εξγαζία αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ επηπιένλ δαπάλεο, γηα ηηο 
νπνίεο ε Τπεξεζία δελ ζα ηνπ αλαγλσξίζεη θακηά απνδεκίσζε. 

ε. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο γηα ηελ 
απφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πεξηζζεπκάησλ θπηηθψλ γαηψλ, ππνιεηκκάησλ θάζε είδνπο έξγσλ, 
φπσο νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ηελ 
δηάξθεηα απηήο, ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο (ζε ζπζρεηηζκφ κε ην δεκνπξαηνχκελν έξγν). 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Τπεξεζία δελ ζα αλαγλσξίζεη θακηά θαζπζηέξεζε, ή ηξνπνπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζρεηηδφκελα κε ηέηνηα πξνβιήκαηα, ελψ παξάιιεια ζεσξείηαη 
απηνλφεην φηη νη θάζε είδνπο απνζέζεηο θιπ. ζα γίλνληαη ζε ζέζεηο θαη θαηά ηξφπν πνπ λα κελ 
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ Αξρψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ελ πξνθεηκέλσ ζα γίλεη απζηεξή ηήξεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ 
έξγνπ. 

ζη.  Αλάινγα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ε’ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απφζεζεο πιηθψλ 
θάζε είδνπο (αδξαλή, ζηδεξνπιηζκνί, θ.ι.π.), θαζψο θαη ηειηθήο απφζεζεο πιηθψλ, ηνπο δαλεηνζαιάκνπο 
ή ηα ιαηνκεία ηνπ έξγνπ. 

δ.  Οη δαπάλεο ησλ ελ γέλεη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 απηήο 
ηεο Δ..Τ. 

6.6.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα πιηθά, εξγαηηθά θαη κεραλήκαηα, πνπ 
είλαη αλαγθαία, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη λα ηα κεηαθέξεη ζην εξγνηάμην απφ ηηο πεγέο ιήςεο 
ηνπο. Οθείιεη επίζεο λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη αζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα κεραλήκαηα θαη 
εξγαιεία. 

6.6.3 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο θαη κε ηα 
Καηαζθεπαζηηθά ρέδηα πνπ ζα εθπνλήζεη ν ίδηνο θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

6.6.4 ρεηηθά κε δεκηέο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν 
ηνπ έξγνπ έρεη ηζρχ ην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4412/16 γηα φζεο πεξηπηψζεηο δελ θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν 12 
ηεο παξνχζαο. 

6.6.5 Οπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή 
δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζε ηξίηνπο, ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ νθείινληαη είηε ζε ακέιεηα ή 
ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ή ζηηο νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
Αλαδφρνπ, ή ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ' εαπηνχ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Ζ επζχλε 
θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κέρξη θαη ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ 
Δγγχεζεο. 

6.6.6 ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο 
παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο. 

6.6.7 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβαίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ζε 
νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ή δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην έξγν, ή θάπνην ηκήκα ηνπ έξγνπ, φπσο θαη λα 
επηηξέπεη ηελ είζνδν ζην έξγν αλαξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλα κε έγγξαθε άδεηα ηεο 
Τπεξεζίαο. 

6.6.8 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νδψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα πξνζπέιαζε πξνο ηηο πεγέο πιηθψλ, θαζψο επίζεο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο ησλ πξνζπειάζεσλ θαη ησλ παξαθακπηεξίσλ νδψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 

6.6.9 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη θαη νη δαπάλεο αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ θαηά παληφο θηλδχλνπ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ απφ αλσηέξα βία. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ Ν.4412/2016.  
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6.7 Δηδηθέο απαηηήζεηο 

6.7.1 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο ζε ππάξρνπζεο νδνχο ζα γίλνπλ πάληνηε κε θξηηήξην 
εμαζθάιηζεο θπθινθνξίαο. Πξνο ηνχην ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 15 ηεο Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

6.7.2 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα νη νπνηεζδήπνηε 
επηβαξχλζεηο ηνπ θφζηνπο γηα θαηαζθεπέο ή εηδηθέο κεζφδνπο θαηαζθεπήο θιπ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 
εθαξκνζηνχλ πξνο απνθπγή δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο ή επηκήθπλζεο ηνπ ρξφλνπ επηβνιήο πεξηνξηζκψλ 
ηεο θπθινθνξίαο ζηηο νδνχο. 

ΆΡΘΡΟ 7: ΜΔΛΔΣΔ  

7.1 Ζ εγθεθξηκέλε κειέηε είλαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 

7.1.1 Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηα 
εγθεθξηκέλα ΑΤ θαη ΦΑΤ θαζψο θαη νη άιιεο ζπλαθείο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

7.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη ηηο παξαθάησ κειέηεο θαη λα ιάβεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 
είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ: 

α.  Μηθξνχ κεγέζνπο, κειέηεο - ππνινγηζκνχο ηνπ Έξγνπ (π.ρ. Απνηππψζεηο ηεο παξαιίκληαο δψλεο 
επέκβαζεο, θιίζεηο  θ.ι.π.). 

β. Σηο ηπρφλ αλαγθαίεο κηθξνηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζα 
ρξεηαζζεί λα γίλνπλ, ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζην παξφλ 
άξζξν ηεο Δ..Τ. 

7.2.1 Γηα ηηο κειέηεο ηεο παξαγξάθνπ 7.2, δελ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν ακνηβή, δεδνκέλνπ φηη ε ζρεηηθή 
δαπάλε ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί αλεγκέλα, θαηά ηε κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζηηο ηηκέο κνλάδαο 
ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ. 

7.2.2 Δπηπιένλ, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθέο κειέηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θ.ι.π.) 

Γηα ηηο κειέηεο απηέο δελ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν νπνηαδήπνηε ακνηβή, γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο 
ζεσξνχληαη φηη έρνπλ πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο. 

7.2.3 πκπιεξσκαηηθά, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη 
αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο απηήο, ν δε έιεγρνο πνπ ζα 
αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ή ηελ επίβιεςε, δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή, ή ηελ 
νπνηαδήπνηε άιιε πνπ πξνθχπηεη γη' απηφλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 

7.3 Σξφπνο Τπνβνιήο, Διέγρνπ θαη Δγθξίζεηο Μειεηψλ θαη Δπηκεηξήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ 

7.3.1 Οη εγθξίζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ Μειεηψλ ζα γίλνληαη κεηά απφ έιεγρν θαη κε ηελ πξνυπφζεζε 
νξζφηεηαο θαη επαξθνχο πιεξφηεηαο. ε πεξίπησζε ειιηπνχο ή ιαλζαζκέλεο κειέηεο απηή ζα 
επηζηξέθεηαη γηα επαλαζχληαμε. 

7.3.2 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε ιεπηνκεξεηαθφ έιεγρν κεξηθψλ ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 
κειεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ κε ή ρσξίο ηε ζχκπξαμε πκβνχισλ. Αλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ πξνθχςνπλ 
ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζκψλ, ή ησλ εθαξκνδνκέλσλ ππνινγηζηηθψλ 
κεζφδσλ, ε Τπεξεζία δχλαηαη λα δεηήζεη πξφζζεηνπο ππνινγηζηηθνχο ειέγρνπο κε ηελ εθαξκνγή άιισλ 
ζπλαθψλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ. 

7.3.3 Όιεο νη ππνβνιέο ησλ παξαπάλσ κειεηψλ ζα γίλνληαη ζηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία ζε 3 αληίηππα. Θα 
παξαδίδνληαη επίζεο ςεθηαθά αξρεία απηψλ. 

7.3.4 Σα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ζα παξαδίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ππνρξεσηηθά θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

7.4 Σξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ κειέηεο - Δθαξκνγή ζρεδίσλ  

7.4.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ, αλάινγα κε ηηο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ, λα πξνθχςεη αλάγθε κηθξνηξνπνπνηήζεσλ ή/θαη ζπκπιεξψζεσλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ 
πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο. Σηο κηθξνηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο απηέο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
επίβιεςεο, ππνρξενχηαη λα κειεηήζεη θαη εθηειέζεη ν Αλάδνρνο ρσξίο θακηά πξνζαχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ 
ηηκνινγίνπ, ή ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ απφ 
ηελ αηηία απηή, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο θαηά ξεηφ ηξφπν ζηελ παξνχζα Δ..Τ. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο 
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ζχληαμήο ηνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα 
ηηο άιιεο εξγαζίεο. 

7.4.2 Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη θαη' αξρήλ, ηξνπνπνηεηηθέο κειέηεο απαγνξεχνληαη. Αλ πξνθχςεη ηέηνηα αλάγθε ν 
Αλάδνρνο (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) ζα πξέπεη: 

α. Να αηηηνινγήζεη πιήξσο θαη εγγξάθσο ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο. 

β. Να εθπνλήζεη (εθφζνλ ε Τπεξεζία απνδερζεί ηε ζρεηηθή εηζήγεζή ηνπ) θαη ππνβάιεη ηελ 
ηξνπνπνηεηηθή κειέηε, πνπ ζα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

7.4.3 Πξηλ απφ θάζε κεξηθή ή νιηθή εθαξκνγή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ, ελφο ζρεδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε 
αζπκθσλία κε ηα ππφινηπα ζρέδηα, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δεηήζεη έγγξαθα, έγθαηξα θαη ρσξίο 
λα ην ακειήζεη απφ ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία νδεγίεο θιπ. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ν Αλάδνρνο έρεη 
ππνρξέσζε λα εθαξκφζεη ηελ απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο πάλσ ζην ζέκα πνπ ζα πξνθχςεη κε δηθά ηνπ 
κέζα θαη δαπάλεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

7.5 Σνπνγξαθηθέο Δξγαζίεο 

Μέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαηάιιεινο 
ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα βξίζθεηαη ζπλέρεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηνλ νπνίν ζα γίλνληαη νη 
ηνπνγξαθηθνί θαη ινηπνί γεσκεηξηθνί έιεγρνη ηεο θαηαζθεπήο. Σέηνηα ηνπνγξαθηθά φξγαλα θαζνξίδνληαη 
θαη' ειάρηζηνλ: 

• Έλαο ρσξνβάηεο πςειήο αθξίβεηαο απηφκαηεο νξηδνληίσζεο. 

7.5.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα (ζε φζεο ζέζεηο είλαη αλαγθαία θαη δελ 
ππάξρνπλ) ζηελ θαηάιιειε (θαη απνδεθηή απφ ηελ επίβιεςε) θιίκαθα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε - γηα 
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηα δηαγξάκκαηα ζα απαηηεζνχλ, φπσο π.ρ. γηα δαλεηνζαιάκνπο, ιαηνκεία, 
ρψξνπο απφζεζεο, πξνζσξηλά έξγα, εξγνηαμηαθέο πεξηνρέο ηερληθά έξγα θιπ. Όια απηά ηα δηαγξάκκαηα 
ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηείηαη, ζα ζπλδένληαη κε ην Κξαηηθφ Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν (ηεο Γ.Τ..). 

Όζα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο λα αλαθέξνληαη ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ '87. 

7.5.2 Γηα φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ είλαη εθείλεο ηνπ Π.Γ. 696/74 κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ην Π.Γ. 515/ 89, θαη ησλ ζπλαθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. 

ΆΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

8.1 Γεληθά 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία, ηα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά 
ηεχρε δεκνπξάηεζεο.  

8.2 Γεληθέο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

8.2.1 Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα 
πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη: 

α.  Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο,  

β.  Διαρηζηνπνίεζε ηεο φριεζεο ζηελ θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ. 

γ.  Λήςε θαηαιιήισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο ηπρφλ ππάξρνπζαο βιάζηεζεο θαηά ην ζηάδην ηεο 
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη θακηά παξέκβαζε ζην ππάξρνλ θπζηθφ πεξηβάιινλ, 
εθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε δψλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ πξαζίλνπ 

8.2.2 Θα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ εθηεηακέλα έξγα γηα εξγνηάμηα. Αλ θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην, απηά ζα 
γίλνπλ κε βάζε πξνεγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία ζρέδηα θαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα θαη ζα 
απνκαθξπλζνχλ εληειψο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, απνθαζηζηψληαο πιήξσο 
ην πεξηβάιινλ. 

8.2.3 Θα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απνβιήησλ, θαη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ φξνη: 

α. Δπηβάιιεηαη λα εμαζθαιηζζεί ε ζπγθέληξσζε ησλ ιπκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ζηεγαλνχο βφζξνπο 
θαη ε κεηαθνξά /δηάζεζε ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. 

β. Αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα ππφινηπα απφβιεηα ηνπ εξγνηαμίνπ, φπσο 
ιάδηα - πεηξειαηνεηδή - ρεκηθά θιπ. ζε ρσξηζηνχο βφζξνπο απ' απηνχο ησλ ιπκάησλ, 
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απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο απφξξηςήο ηνπο επί ηνπ εδάθνπο. Ηδηαίηεξνη ρψξνη ζα απαηηεζνχλ θαη 
γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ απφλεξσλ θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο 
ζθπξνδέκαηνο. 

γ. Απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηελ εθθφξησζε ησλ πιηθψλ - θαπζίκσλ θιπ. ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απφ 
νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο. 

δ. Ζ ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνμηθψλ νπζηψλ ζα επηηξέπεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο 
θαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη επξείαο δηάρπζεο. 

ε. Απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξντφληα επεμεξγαζίαο πιηθψλ. 

8.2.4 Διαρηζηνπνίεζε παξελνριήζεσο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. Όπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, απαηηείηαη ε άκεζε 
απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο (θίλδπλνη 
κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμίαο θιπ.). 

8.2.5 Οη νπνηεζδήπνηε απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ εξγαζηψλ 
πξντφληα θαζαηξέζεσλ ζα γίλνληαη ζε ζέζεηο απφξξηςεο ησλ πεξηζζεπκάησλ πνπ ζα εγθξηζνχλ 
αξκνδίσο, ζα εμαζθαιηζηνχλ κε επζχλεο θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ε Τπεξεζία λα αλαιακβάλεη 
νηαδήπνηε δέζκεπζε. 

8.2.6 Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ. Απηφ απαηηεί: 

α.  Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ή/θαη θαηαζθεπή παξαθακπηεξίσλ εμππεξέηεζεο ηεο 
θπθινθνξίαο. ρεηηθά γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν 15 απηήο ηεο Δ..Τ. 

β.  Απνθπγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληέο, θαπλφ ή ζθφλε, θαη ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ πνηφηεηαο εθπνκπήο (φπσο εγθαηαζηάζεηο θίιηξσλ ή /θαη 
θαηάιιειεο επηζηξψζεηο κέξνπο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, θιπ).  

γ.  Μέξηκλα γηα θαζαξηζκφ ησλ δξφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ εξγνηαμίνπ, φηαλ 
απηνί είλαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

δ.  Απνθπγή ζρεκαηηζκνχ εζηηψλ κνιχλζεσλ (π.ρ. απφ ιηκλάδνληα λεξά). 

ε.  Απνθπγή, ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξχπαλζεο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία π.ρ. κε ρξήζε 
θηλεηψλ (εξγνηαμηαθψλ) ερνπεηαζκάησλ φπνπ ε ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ ππεξβαίλεη ηα 65 dB(A) ζην 
φξην ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ παξαθείκελνη απνδέθηεο. 

ζη.  Πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο θαηά ην εθηθηφ. 

δ.  ήκαλζε /επηζήκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο ρεηηθά γίλεηαη 
αλαθνξά ζην άξζξν 15 απηήο ηεο Δ..Τ. 

ε.    Γελ επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε γεκάησλ θνξηεγψλ πνπ κεηαθέξνπλ πιηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ  

       κέζα απφ ηνπο νηθηζκνχο. 

8.2.7 Οη πεξηνξηζκνί, νη δηαδηθαζίεο θαη νη ηπρφλ άδεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή. 

ΆΡΘΡΟ 9: ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΗ- ΠΛΖΡΧΜΔ- ΝΔΔ ΣΗΜΔ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

9.1 Δπηκεηξήζεηο – παξαιαβή πιηθψλ κε δχγηζε 

9.1.1 Γηα ηηο Δπηκεηξήζεηο ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/16. 

9.1.2 Γηα θάζε θάζε επηκέηξεζεο ηνπ έξγνπ (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ζθπξνδέκαηα, αγσγνί, ηερληθά θιπ) απαηηείηαη 
ε ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ησλ αληηζηνίρσλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη 
ζηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο ΔΤ. 

9.1.3 Γηα ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, ζπληάζζεηαη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο. 

Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ή ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ 
είλαη επί ηφπνπ ηεο δχγηζεο θαη ηνλ Αλάδνρν ή αληηπξφζσπφ ηνπ. 

9.2 Πηζηνπνηήζεηο - Πιεξσκέο 

9.2.1 Οη πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 
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Τπεξεζία ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα. 

9.2.2 ην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη επίζεο φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά ην 151 ηνπ Ν. 4412/16, νη 
βεβαηψζεηο πξνφδνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά / πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο, θαζψο 
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θξαηήζεσλ, θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ., πνπ απαηηνχληαη θαηά ηνπο φξνπο 
ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ηνπ Ν. 4412/16, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ζχκθσλα κε ηελ 
ππφινηπε θείκελε Ννκνζεζία. Αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ θιπ, 
θαηά ηνπο φξνπο απηήο ηεο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ φξσλ δεκνπξάηεζεο, απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην 
πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

9.2.3 Πξηλ απφ θάζε πξνψζεζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή απφ ηνλ ππφινγν ηνπ έξγνπ ζα πξνζθνκίδνληαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν, πέξα απφ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά, θαη ηα παξαζηαηηθά θαηαβνιήο ηεο Δζληθήο 
Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο απφ ηα νπνία ζα θαίλεηαη φηη θαηαηέζεθε ζηνλ ηεξνχκελν εθεί ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ 
ην πνζνζηφ 6 ‰ πνπ πξνβιέπεηαη σο θξάηεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27, παξαγξ. 34 έσο 37 ηνπ 
Ν. 2166/93 ΦΔΚ Β' 731/21-9-93 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

9.3 Γεληθά έμνδα θαη φθεινο Αλαδφρνπ - επηβαξχλζεηο 

9.3.1 Σν πνζνζηφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, φθεινο εξγνιάβνπ θιπ είλαη δέθα νθηψ ζηα εθαηφ (18 %) ηεο 
αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ πκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ θαη ησλ ηπρφλ Νέσλ 
Σηκψλ Μνλάδαο. 

9.3.2 Κάζε ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο ζηα πιηθά 
πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα Σεισλεηαθφ 
Γαζκνιφγην Δηζαγσγήο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3215/1955 δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ 
Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη 
ρνξήγεζε ή λα ρνξεγήζεη νπνηαδήπνηε βεβαίσζε γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο 
απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ 
ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο 
έκκεζα ή άκεζα. 

Έηζη, θάζε ηπρφλ απαιιαγή, πνπ ζα δνζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
παξαπάλσ επηβαξχλζεηο ζα εθπίπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ έξγνπ. 

9.3.3 Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. Δπίζεο 
δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 πάλσ ζηα εηζαγφκελα απφ ην 
εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα θιπ., θαζψο θαη απφ ηνπο θφξνπο θιπ. πνπ αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθφηεξα ζηα Ν.Γ. 4486/66 (ΦΔΚ 131 Α') θαη 453/66 (ΦΔΚ 16Α) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ 
θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη απφ θάζε άιιν 
θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ην Ν. 2366/53 (ΦΔΚ 
83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΔΚ 273Α/27.12.71) θαη Ν.893/79 (ΦΔΚ 86Α/28.4.79). 

9.3.4 Σνλ Αλάδνρν επηβαξχλεη ην 6‰ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 
άξζξνπ 53 ηνπ Ν.4412/2016 ηεο παξαγξ. 9.2.3. 

9.3.5 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ 
ΚηΔ. 

9.4 Σηκέο Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ 

9.4.1 Δάλ παξαζηεί ε αλάγθε ζχληαμεο λέσλ ηηκψλ κνλάδαο απηφ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κνλάδσλ λέσλ εξγαζηψλ, ζα ηζρχνπλ αλάινγα κε ηε θάζε ησλ λέσλ εξγαζηψλ 
νη Αλαιχζεηο Σηκψλ ΑΣΤΔ, ΑΣΔΟ, ΑΣΟΔ, ΑΣΔΠ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εληαία ηηκνιφγηα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ 
φπσο ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.  

ηηο ηηκέο πνπ ζα εληαρζνχλ βάζε ησλ παξαπάλσ αλαιχζεσλ ζα εθαξκνζζεί ε ηεθκαξηή έθπησζε ηεο 
δεκνπξαζίαο πνπ νξίδεηαη ην πνζνζηφ [1 – ΓΔ / ] %, φπνπ ΓΔ ε πλνιηθή Γαπάλε Έξγνπ θαηά ηελ 
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη , ε πλνιηθή Γαπάλε Έξγνπ θαηά ηε κειέηε («Έληππν Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο» δηαγσληζκνχ). 

9.5 Αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εξγαζηψλ 

9.5.1 Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην 
άξζξν 153 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηξνπνπνηεκέλα ηζρχνπλ. 

9.5.2 ε θάζε Λνγαξηαζκφ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα ππνβάιιεηαη Πίλαθαο θαηαλνκήο 
εξγαζηψλ. 
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ΆΡΘΡΟ 10: ΠΟΗΟΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 

10.1 Αξρεία θαη ππνβνιή απνηειεζκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη άιισλ παξαδνηέσλ. 

10.1.1 Ζ ππνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο ζηε επίβιεςε ζα γίλεηαη άκεζα. Θα πεξηιακβάλεη 
ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε ζπκθσλία κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο. ην αξρείν ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη πιήξεο ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο απφ 
ηελ δεηγκαηνιεςία κέρξη ηηο ηειηθέο δνθηκέο. 

10.1.2 Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ηελ Δπίβιεςε ζε εχζεην ρξφλν γηα θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά επηζεψξεζε 
θαη δνθηκέο πιηθψλ ή θαηαζθεπήο ή εμνπιηζκνχ θαη ηηο ζρεηηθέο δεηγκαηνιεςίεο. 

10.1.3 Ο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ίζνο ζε είδνο θαη αξηζκφ κε 
ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο θ.ι.π. ζηνπο νπνίνπο 
απηέο παξαπέκπνπλ. 

Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα απνηεινχλ ηδηαίηεξν Αξρείν Διέγρσλ. Σα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ, ζπληζηνχλ δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πιεξσκψλ. 
Απνδεθηά απνηειέζκαηα ηέηνησλ ειέγρσλ δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε πνηφηεηαο ηνπ 
έξγνπ ζχκθσλα κε ηα πκβαηηθά Σεχρε. 

10.2 Έιεγρνο πξνζθνκηδφκελσλ εηδψλ θαη πιηθψλ. 

10.2.1 Γηα ηελ πξφιεςε ηπρφλ παξεξκελεηψλ ζρεηηθά κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πδξνκεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ, ησλ ζπζθεπψλ θαη άιισλ εηδηθψλ πιηθψλ θιπ., ν Αλάδνρνο, πξν ηεο παξαγγειίαο, είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη γηα ζεψξεζε ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, θαηάζηαζε πνπ λα 
πεξηιακβάλεη ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, εηδηθά πιηθά πνπ ζα παξαγγειζνχλ, πνπ λα ζπλνδεχεηαη: 

α. Με ηα αληίζηνηρα εηθνλνγξαθεκέλα έληππα, δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη φηη ηα είδε πνπ ζα παξαγγειζνχλ ζπκθσλνχλ κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

β. Με ηα γεληθά ζρέδηα πνπ ζα δείρλνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο θαη ππφ 
θαηάιιειε θιίκαθα δηάηαμή ηνπο κε ηελ ζχγρξνλε αλαγξαθή ησλ γεληθψλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 
θαη βαξψλ. 

 Σα πην πάλσ ζρέδηα ζα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα ζεψξεζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, 
ηνπιάρηζηνλ ζε έμη (6) ζεηξέο. 

10.2.2 Σα πιηθά, πξηλ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν, ζα παξαιακβάλνληαη ζην εξγνηάμην πνηνηηθψο θαη 
πνζνηηθψο απφ εηδηθή πξνο ηνχην επηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

Καζνξίδεηαη φηη ηα πιηθά , ππφθεηληαη ζε επηζεψξεζε θαη παξαιαβή ζην εξγνζηάζην ππφ αξκνδίσο 
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο ππεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο ηελ 
Τπεξεζία ψζηε απηή λα πξνγξακκαηίζεη ηελ επίζθεςε εθπξνζψπνπ ηεο θαηά ηηο δνθηκέο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ , ζην εξγνζηάζην δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ησλ 
εγθαηεζηεκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ. 

Ο πξνκεζεπηήο ησλ πιηθψλ , ππνρξενχηαη λα εθδψζεη πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα βεβαηψλεη φηη ηα πιηθά 
θαηαζθεπάζζεθαλ θαη ειέγρζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ε εκεξνκελία 
θαηαζθεπήο ηνπο θαη έθζεζε γηα ηνπο ρεκηθνχο ειέγρνπο θαη ειέγρνπο αληνρήο. Όια ηα πιηθά , ζα θέξνπλ 
θαηάιιειε επηζήκαλζε ε νπνία ζα πηζηνπνηεί ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ. 

Όιεο νη δαπάλεο δνθηκαζηψλ θαη παξαιαβήο θαζψο θαη ηα έμνδα κεηαβάζεσο, επηζηξνθήο θαη 
παξακνλήο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ επηζεψξεζε θαη παξαιαβή ησλ 
ζσιήλσλ ζην εξγνζηάζην, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

10.3 Καλνληζκνί θαη γεληθέο ππνρξεψζεηο 

10.3.1 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. 

10.3.2 Γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ ησλ ηκεκαηηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ θαηαζθεπψλ ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 159 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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10.3.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηα πιηθά, ηηο θαηαζθεπέο θαη εμνπιηζκνχο κε κέξηκλα θαη δαπάλεο 
ηνπ, σο πξνο ηελ επάξθεηα, πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα ηνπο πξνο ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο 
θψδηθεο, θαλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο πνπ απηέο παξαπέκπνπλ. 

10.3.4 Ο έιεγρνο πνηφηεηαο αθνξά φιεο ηηο θάζεηο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ηηο θαηαζθεπέο, ηελ ζπληήξεζε ηνπ 
έξγνπ θαζψο θαη ηπρφλ κειέηεο πνπ ζα ζπληαρζνχλ. 

10.3.5 Ο Κ.η.Δ ζα αζθήζεη δηα ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο έιεγρν πνηφηεηαο (quality control) ησλ πιηθψλ, 
θαηαζθεπψλ, εμνπιηζκνχ θαη έιεγρν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (quality assurance) ζηελ έθηαζε πνπ ζα 
θξίλεη αλαγθαία. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα παξεκβαίλεη κε παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο πνπ ζα αθνξνχλ 
ζηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

10.3.6 Γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο αθαηαιιειφηεηαο πιηθψλ θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, ειαηησκάησλ ηεο θαηαζθεπήο, θαη παξαιείςεσλ ηεο ζπληήξεζεο ηζρχνπλ γεληθά φζα 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 159 ηνπ Ν. 4412/16. 

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. 

ΆΡΘΡΟ 11: ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ - ΜΖΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 

11.1.1 Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί θαζεκεξηλά εκεξνιφγην έξγνπ ζχκθσλα κε ην 146 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζα έρεη έλα 
αληίγξαθν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ζην Γξαθείν ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

11.1.2 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, 
βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο, γηα ηελ ηήξεζε εκεξνινγίσλ ηνπ έξγνπ θαη 
βηβιίνπ θαηακέηξεζεο αθαλψλ εξγαζηψλ. 

11.2 ηνηρεία ηνπ έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο ξεηά ππνρξενχηαη ζηε ιήςε θαη ππνβνιή ζηελ Τπεξεζία ησλ παξαθάησ: 

11.2.1 Λήςε, εθηχπσζε θαη παξάδνζε ηξηψλ αληηηχπσλ θαη ηνπ αξλεηηθνχ (ή cd/ dvd), ζεηξάο εγρξψκσλ 
θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ, παξαγσγήο πιηθψλ θαη εθηέιεζεο δνθηκψλ. Οη 
θσηνγξαθίεο ζα θέξνπλ εκεξνκελία ιήςεο θαη ζα είλαη ηαμηλνκεκέλεο ζεκαηηθά ζε θαιαίζζεηα άικπνπκ 
κε αλαγξαθή ζε ππφηηηιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. 

11.2.2 Λήςε, επεμεξγαζία θαη παξάδνζε κηαο ζεηξάο ηαηληψλ Video (DVD) ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ θαηαζθεπήο 
ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ εθηέιεζεο δνθηκψλ. 

11.2.3 Σα ζηνηρεία ησλ παξ. 11.2.1 θαη 11.2.2 ζα παξαδνζνχλ ηκεκαηηθά. Οπσζδήπνηε ε νινθιήξσζή ηνπο ζα 
πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ. Σα ζηνηρεία φισλ ησλ 
παξαπάλσ παξαγξάθσλ ζεσξνχληαη – θαηά ζπκβαηηθή έλλνηα – σο ηζφηηκα κε ηηο θαηαζθεπέο θαη 
ζπλεπψο ε κε ππνβνιή ηνπο ζα θαζπζηεξήζεη ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ. 

11.3 Μεηξψν Έξγνπ 

11.3.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, καδί κε ηελ Σειηθή Δπηκέηξεζε, 
Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη φζα αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα: 

- Γεληθφ ράξηε ππφ θιίκαθα θαη' αληηζηνηρία κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ησλ κειεηψλ πνπ ζα απεηθνλίδεη ηε 
ζέζε ηνπ έξγνπ φπσο θαηαζθεπάζζεθε. 

- Γεληθή νξηδνληηνγξαθία ππφ θιίκαθα θαη' αληηζηνηρία κε ηα ζρέδηα ησλ κειεηψλ πνπ ζα απεηθνλίδεη φια 
ηα έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζα πεξηέρεη ηα δηάθνξα ρσξνζηαζκηθά ζεκεία πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε πίλαθα ησλ πςνκέηξσλ ηνπο, ηα δηάθνξα 
ηνπσλχκηα, ηηο νλνκαζίεο ησλ θάζε είδνπο έξγσλ θιπ. 

- Οξηδνληηνγξαθίεο δηαλεκεκέλεο ζε θχιια ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη 
νξηδνληηνγξαθίεο απηέο ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο ηεο κειέηεο, ζηηο νπνίεο ζα γίλνπλ νη 
δηνξζψζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζε φζεο ζέζεηο εθαξκφζηεθαλ ηπρφλ παξαιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο θαη 
ζα απεηθνλίδνπλ φια ηα έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζα ζεκεηψλνληαη νη ζέζεηο θαη ν ηχπνο ησλ 
ζπλαθψλ ηερληθψλ έξγσλ. 

- Μεθνηνκέο φισλ ησλ γξακκηθψλ έξγσλ, δηαλεκεκέλεο ζε θχιια, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα 
ηεο κειέηεο θαη ππφ αληίζηνηρεο κε απηά θιίκαθεο γηα ηα κήθε θαη γηα ηα χςε. 

- Σππηθέο δηαηνκέο θαη δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο θαη δηαλεκεκέλεο ζχκθσλα κε ηα 
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αληίζηνηρα ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηα έξγα «φπσο θαηαζθεπάζζεθαλ». 

- Καηφςεηο, ηνκέο θαη ιεπηνκέξεηεο ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ, κε ζρέδηα μπινηχπσλ θαη 
ιεπηνκέξεηεο νπιηζκψλ. 

ε φια ηα παξαπάλσ ζρέδηα ζα ππάξρεη ν αληίζηνηρνο ηίηινο θαηά ηα πξφηππα ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο 
κε ηελ έλδεημε: ΟΠΧ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ. 

- Σεχρνο κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (εηθνλνγξαθεκέλα έληππα, θιπ.) φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ 
θαζψο θαη κε νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο απηνχ. 

- Σεχρνο ηερληθήο έθζεζεο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηηο δπζρέξεηεο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζε 
εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, ζηηο αλάγθεο κειινληηθήο ζπληήξεζεο, ζηνλ απνινγηζκφ 
πνζνηήησλ θαη θφζηνπο ηνπ έξγνπ, φπσο επίζεο θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο ζα κπνξνχζε, κειινληηθά , λα ρξεζηκεχζεη ζην έξγν. 

- ην εμψθπιιν ησλ ηεπρψλ ζα εθηππσζεί ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα πνπ ζα εγθξηζεί 
απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

- πλνιηθά, ζα ππνβιεζνχλ έμε (6) ζεηξέο ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ, ηνπνζεηεκέλεο 
ζε μερσξηζηέο εππαξνπζίαζηεο ζήθεο. 

11.3.2 Ζ νινθιήξσζε θαη ε παξάδνζε ησλ παξαπάλσ πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο Βεβαίσζεο 
Πεξάησζεο ησλ Δξγαζηψλ. Σα ζηνηρεία απηά ζεσξνχληαη - θαηά ζπκβαηηθή έλλνηα - σο ηζφηηκα κε ηηο 
θαηαζθεπέο. πλεπψο ε κε ππνβνιή ηνπο ζα θαζπζηεξήζεη ηελ έθδνζε ηεο Βεβαίσζεο Πεξάησζεο ησλ 
Δξγαζηψλ. 

11.3.3 Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή ηεο, θαηά ην άξζξν 170 ηνπ 
Ν. 4412/16, ηειηθήο επηκέηξεζεο, επί πιένλ ζπλεπάγεηαη ηελ ζχληαμε θαη εθηχπσζή ηνπ απφ ηελ 
Τπεξεζία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

11.3.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε θαη παξαγσγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο 
ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ΑΦΑΛΗΔΗ 

11.4 Αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ (ΔΦΚΑ) θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία φιν ην 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα 
Ννκνζεζία (Γηαηάμεηο πεξί ΗΚΑ θιπ) 

11.5 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη 
αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ 
ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (πεξί ΗΚΑ (ΔΦΚΑ) θιπ). 

Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε 
ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο θχζεσο ζπλεξγάηεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ. 

11.6 Αζθάιηζε απηνθηλήησλ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
Ννκνζεζία, ηα απηνθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ Δξεπλψλ, 
Καηαζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

ΆΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ - ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  

12.1 Πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ 

ρεηηθά κε ηελ εθινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ν Αλάδνρνο, εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/16, είλαη, ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
139 ηνπ Ν. 4412/16, θαη πξνο ηα παξαθάησ: 

12.2 Ο Αλάδνρνο εθηφο απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Δξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη ηνπ 



  

                                                                                                                                                                                                       ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 ειίδα -14- 

 

αληηθαηαζηάηε ηνπ, (γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ιφγνο ζην άξζξν απηφ ηεο Δ..Τ.) ππνρξενχηαη λα 
ζηειερψζεη κνλίκσο ηα γξαθεία ηνπ ζην εξγνηάμην κε επηηειείν απφ εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ 
αλαγθαίν γηα ηελ δηεχζπλζε, παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ ζα 
πεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα γηα ην εξγνηάμην θαη' ειάρηζηνλ νη παξαθάησ: 

12.2.1 Έλαο Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο, πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, ηνπ νπνίνπ ην 
πξνζσπηθφ ζα έρεη σο απνθιεηζηηθά θαζήθνληα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ο 
κεραληθφο απηφο ζα είλαη απνδεδεηγκέλεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθά 
πηζηνπνηεηηθά θαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο επί ηφπνπ απαζρφιεζεο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο 
ηνπ έξγνπ. Θα είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ζα έρεη ηελ επζχλε 
ηεξήζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηα ζέκαηα πνηφηεηαο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
10 ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη πξνο ηνλ νπνίν ε Δπίβιεςε θαη ε Τπεξεζία ζα απεπζχλνληαη γηα φια ηα 
ζρεηηθά ζέκαηα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

12.2.2 Έλαο Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο πνπ ζα θαιχπηεη ηνλ ζεζκφ ηνπ Σερληθνχ Αζθάιεηαο (ΣΑ) κε γλψζεηο 
θαη εκπεηξία ζηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ηεο Δξγαζίαο. Ο ρξφλνο απαζρφιεζήο ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
θαηεγνξία ηνπ έξγνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην ΠΓ 294/88. Σα 
θαζήθνληά ηνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Ν. 1568/85 θαη ΠΓ 17/96. Ζ πξφζεζε αλάζεζεο θαζεθφλησλ ΣΑ πξέπεη 
λα αλαγγέιιεηαη έγθαηξα ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθψλ Κηλδχλσλ (ΚΔ.Π.Δ.Κ.) ή 
εθφζνλ δελ ππάξρεη ΚΔ.Π.Δ.Κ. ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο καδί κε ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη ψζηε 
λα ππάξρεη θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΚΔ.Π.Δ.Κ. ή αληίζηνηρα ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 

12.2.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαηάιιεια θαηαλεκεκέλνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, 
έκπεηξνπο δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο ή ππνκεραληθνχο ή ηερλνιφγνπο κεραληθνχο πνπ ζα θαιχπηνπλ 
ηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο ησλ επηζηεκφλσλ ησλ παξαπάλσ ππνπαξαγξάθσλ σο βνεζνί ή ζπλεξγάηεο 
ηνπο. Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα βξίζθεηαη ζπλερψο επί ηφπνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ζα 
είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν. Αθφκε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη 
επί ηφπνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θπξίαο πεξηφδνπ ησλ θαηαζθεπψλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ εξγνδεγψλ. 

12.3 Οη παξαπάλσ Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί ζα ππνγξάθνπλ ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ θαζεκεξηλά, ν 
θαζέλαο γηα ηνλ ηνκέα ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπ θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Δξγνηαμηαθνχ Γξαθείνπ ή ν 
Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ έξγνπ γηα φινπο ηνπο ηνκείο.  

εκεηψλεηαη φηη πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ θαη λα 
ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν απφ ηνλ Γηπισκαηνχρν κεραληθφ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη δεισζεί 
απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία εθ ησλ πξνηέξσλ θαη πνπ ζα πξέπεη λα έρεη αλάινγα πξνζφληα.  

Γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ μπινηχπνπ ζηνλ πξνβιεπφκελν κεηά ηελ ζθπξνδέηεζε ρξφλν, ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη έγγξαθε εληνιή ηνπ επηβιέπνληα. 

12.4 Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη επηπιένλ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ, 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θιπ. Ζ δηάζεζή ηνπο ζηα εξγνηαμηαθά γξαθεία ή ζε άιια γξαθεία ηνπ 
Αλαδφρνπ θιπ ζα γίλεηαη θαηά πεξίπησζε θαη γηα ηα αλαγθαία θάζε θνξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

12.5 Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη Διιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
Ννκνζεζία. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε ζρεηηθή άδεηα παξακνλήο 
θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή θαη ινηπή 
Ννκνζεζία. 

12.6 ρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

α.  Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη γηα ηνπο κεραληθνχο ησλ παξαπάλσ παξ. 13.2.1 έσο θαη 13.2.3 
έγθαηξα ζρεηηθέο πξνηάζεηο πξνο έγθξηζε απφ ηελ Δπίβιεςε, ε νπνία ελδέρεηαη, θαηά ηελ απφιπηε 
θξίζε ηεο, λα κε δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηνπο πξνηεηλφκελνπο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 
ζεσξήζεη φηη απηνί δελ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ηελ πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινη γηα ηηο 
αληίζηνηρεο ζέζεηο. 

β.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη επίζεο θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλα λα αλαπιεξψλνπλ ηνπο παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπο θαηά ηελ απνπζία ηνπο. 

γ.  Δπί ηφπνπ ζε θάζε δηαθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, φπνπ ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απαηηεί 
παξαθνινχζεζε, ζα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ εξγνδεγφο 

12.7 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή αζηνρήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 
ηνχηνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί εθηφο ησλ άιισλ θπξψζεσλ γηα αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά λα ηνπ επηβάιεη 
θαη πξφζηηκν κέρξη ηνπ δηπιαζίνπ ηεο δαπάλεο γηα πξνζσπηθφ πνπ ελψ ζα έπξεπε, θαηά ηα αλσηέξσ, λα 
ππάξρεη, ειιείπεη. Σνχην δε αλεμάξηεηα αλ ην πξνζσπηθφ απηφ είλαη κφληκν ή πεξηζηαζηαθφ πξνζσπηθφ 
ηνπ αλαδφρνπ. 
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12.8 Γηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν 

12.8.1 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηνλ 
Αληίθιεηφ ηνπ θαη ηελ δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ. Θα δειψζεη επίζεο ην βξαδχηεξν ζε 
ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηνλ 
Πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, ν νπνίνο: 

(α)  ζα είλαη έκπεηξνο δηπισκαηνχρνο πνιηηηθφο ή κεραλνιφγνο κεραληθφο ΔΜΠ, ή άιιεο ηζφηηκεο 
ρνιήο, 5-εηνχο ηνπιάρηζηνλ πείξαο ζηελ θαηαζθεπή θαη δηνίθεζε αλαιφγνπ θχζεσο θαη κεγέζνπο 
έξγσλ, πνπ ζα δηνξίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  

(β)  ζα είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην ππφςε έξγν θαη ε απνπζία ηνπ απφ ην 
εξγνηάμην ζα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη κφλν ζε εθηφο εξγνηαμίνπ απαζρφιεζή ηνπ κε 
ζέκαηα πνπ ζα αθνξνχλ απζηεξά ζην ππφςε έξγν. Όηαλ απνπζηάδεη σο αλσηέξσ, ζα ππάξρεη ζην 
εξγνηάμην ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ, πνπ ζα είλαη κεραληθφο απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ. Γηα ηνλ 
αληηθαηαζηάηε ζα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο. 

(γ)  ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν 
ζε φια ηα ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, 
νδεγηψλ ή παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ 
θαη ζηνηρείνπ, πνπ ε ππνγξαθή ηνπ πξνβιέπεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο, επηκεηξήζεηο, 
εκεξνιφγηα θιπ). 

(δ)  ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έληερλε, άξηηα θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηελ ιήςε θαη 
εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, θαζψο 
θαη θάζε ηξίηνπ. 

12.8.2 Ο Πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ππεχζπλε δήισζε, κε 
ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ.  

12.8.3 Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ πξνηεηλφκελνπ Μεραληθνχ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, 
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα αθνξνχλ ηα πξνζφληα θαη ηελ 
πείξα ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα κελ δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηνλ 
πξνηεηλφκελν Μεραληθφ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξήζεη φηη απηφο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα 
πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 
γξαθείνπ νθείιεη λα νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 
ππάξρεη κφληκα ηερληθφο δηεξκελέαο. 

12.8.4 Ζ Τπεξεζία δχλαηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηεο γηα ηνλ νξηζκφ 
νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα, νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην απνκαθξχλεη θαη λα 
ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν, ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 

Δπίζεο ε Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, φηαλ 
θαηά ηελ θξίζε ηεο είλαη απαξαίηεην.  

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ 
απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο παξακέλεη 
πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία. 

12.9 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

12.9.1 Ο 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 ηξνπνπνίεζε 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 ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ"   

 Ζ Τ.Α. ΒΜ5/30428 (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" 
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 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" 

 Ζ Τ.Α. ΒΜ5/30058 (ΦΔΚ 121 Β/23-3-1983) "ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εληφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ" 

 Ν. 1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) "Κπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο 
αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ."  

 Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177Α/18.10.85) "Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ" 

 Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138Α/88) Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ 
εξγαζίαο"   

 Π.Γ. 225/89 (ΦΔΚ 106Α/89) "Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ ζηα ππφγεηα έξγα" 

 Ζ 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 απφ ηνπο 
εξγαδνκέλνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ΔΔ 
89/ 656". 

 Σν Π.Γ. 397/94 (ΦΔΚ 221Α /94) "Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθφ 
ρεηξηζκφ θνξηίσλ, φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο 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".  

 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 89/6S4/ 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.  

12.9.2 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 
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πφζηκν λεξφ, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο λα εμαζθαιίζεη κέζα θαη 
ρψξνπο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ. 

12.9.3 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. 

12.9.4 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα φπσο: 

α.  Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

β.  Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θαηάιιεινπ γηα θάζε εξγαζία 

γ.  Δλεκέξσζε κε γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπο 
ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ απηνχο 

δ.  Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πξνζηαζίαο έλαληη πάζεο 
θχζεσο ζενκεληψλ θαη θσηηάο 

ε.  Δθπφλεζε θαη ηήξεζε πξνγξάκκαηνο επηζεσξήζεσλ./ ειέγρσλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ πηζηή 
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ζη.  Καηαιιειφηεηα εμνπιηζκνχ 

δ.  Δπηδίσμε ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο 

12.9.5 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. 

12.9.6 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί θαη λα ζπκπιεξψλεη ην ρέδην θαη Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πνπ ζα ηνπ 
παξαδνζεί απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή καδί κε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ Έξγνπ. 

ΆΡΘΡΟ 13: ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ. 

13.1 Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ, ησλ εξγνηαμηαθψλ 
ρψξσλ θαη φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ 

13.1.1 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 
ζπληήξεζε 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. 
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13.1.2 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. 

13.1.3 Ο Αλάδνρνο νθείιεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ησλ ΟΚΧ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ δηθηχσλ ηνπο, φηαλ απηά πθίζηαληαη επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. 

13.2 Υξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ. 

13.3 Πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπψλ θαη εξγαζίεο παξαιιαγήο δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. θιπ. 

13.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα ζπλαληήζεη δπζρέξεηεο ζηελ εθηέιεζε ησλ 
έξγσλ απφ ηελ παξνπζία δηθηχσλ Ο.Κ.Χ., αξδεπηηθψλ θξεαηίσλ, αξδεπηηθψλ απιάθσλ θαη απφ ηελ 
αλάγθε εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Οη παξαπάλσ δπζρέξεηεο είλαη 
δπλαηφ λα ππνρξεψζνπλ ηνλ Αλάδνρν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα θαηαθχγεη ζηελ εθαξκνγή 
αληηνηθνλνκηθψλ ή / θαη ρξνλνβφξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ κεζφδσλ, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο 
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κε ζπλζήθεο απφιπηεο αζθάιεηαο γηα ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο, ηηο ηπρφλ 
ππάξρνπζεο παξαιιαζζφκελεο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Χ. θ.ι.π. 

13.3.2 Δξγαζίεο εθζθαθψλ θιπ. ζε ζέζεηο φπνπ δηαηεξνχληαη ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ, ή ηκήκαηα νρεηψλ, ή 
φπνπ πθίζηαληαη αγσγνί Ο.Κ.Χ θιπ. γεληθά πξέπεη λα εθηεινχληαη κε κεγάιε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 
δεκηψλ ή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. 

13.3.3 Οπνηαδήπνηε δεκηά, ε νπνία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειεί απηφο 
ην έξγν, ή ζε ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ έξγσλ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν 
νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηε δαπάλε επαλφξζσζεο ηεο δεκηάο. 

13.3.4 Γελ ζα γίλεη απνδεθηή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξζείζεο αηηίεο θαη νη 
ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ είλαη εληαίεο θαη ακεηάβιεηεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο θπθινθνξίαο, ή άιιν 
αίηην, ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα, ή ην ζπκθέξνλ ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ (ειαθξψλ, 
κεζαίσλ, βαξέσλ), ή εθηέιεζεο κε ηα ρέξηα. 

13.3.5 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζε κεξηθά ηκήκαηα ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαη θνληά 
ζ' απηά, πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζηχινη ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΟΣΔ, ζσιήλεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, θιπ. 
Έηζη ζα παξαζηεί αλάγθε, παξάιιεια πξνο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο έξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη απφ 
απηφλ, λα εθηειεζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο εηαηξίεο ή Οξγαληζκνχο, Τπεξεζίεο, ή / θαη ηνλ ίδην θαη εξγαζίεο 
γηα ηελ κεηαηφπηζε ζηχισλ, ή απνκάθξπλζε ππαξρνπζψλ γξακκψλ θιπ. 

13.3.6 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ επίζπεπζε ηεο 
απνκάθξπλζεο ησλ πην πάλσ εκπνδίσλ, λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
απηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζήο ηνπ γηα θαζπζηεξήζεηο ή 
δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θπξίσο έξγν ηνπ, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ παξάιιεισλ εξγαζηψλ 
απνκάθξπλζεο ζηχισλ, κεηαηφπηζεο γξακκψλ θιπ. Αληίζεηα απηφο νθείιεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
έξγσλ, λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα λα απνθεπρζνχλ βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πην πάλσ εηαηξηψλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ βιάβεο, ζα βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνλ Αλάδνρν. 

εκεηψλεηαη φηη νη επζχλεο γηα αιιεινγξαθία θαη ζπλελλνήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζζνχλ κε ηνπο 
δηάθνξνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο, αλήθνπλ φιεο ζηνλ Αλάδνρν, ηα δε ζρεηηθά έγγξαθα ζα 
θνηλνπνηνχληαη θαη ζηελ Δπίβιεςε. 

13.3.7 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ππφγεησλ αγσγψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ Ο.Κ.Χ. ζε 
πεξηνρέο επεξεαδφκελεο απφ ηα έξγα, ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη θξνληίδεο λα 
εθνδηαζζεί κε ηα απαξαίηεηα δηαγξάκκαηα θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ Αγσγψλ Κνηλήο Χθέιεηαο 
θαη αθνχ έιζεη ζε επαθή κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ Ο.Κ.Χ. λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε 
απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη, παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπο, δηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηελ επηζήκαλζε 
ησλ αγσγψλ Ο.Κ.Χ. θαη ηελ ελ ζπλερεία απνθάιπςε απηψλ, εθφζνλ ήζειε απαηηεζεί ε δηεπζέηεζή ηνπο. 

Απηή ε επζχλε αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο ζα πξέπεη κέζα ζην πιαίζην ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ λα έιζεη ζε επαθή κε ηνπο Ο.Κ.Χ. θαη λα επηζεκάλνπλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα 
πξνέιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Ο.Κ.Χ. ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ (θαη αληίζηξνθα) θαη λα 
ζπλππνινγίζνπλ ηελ ζρεηηθή επηξξνή απηψλ ησλ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ 
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ζα ζπληάμεη, ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο, ζηε απφδνζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο ηνπ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
θιπ. 

ΆΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

14.1 Πξνζηαηεπηηθά κέηξα θπθινθνξίαο 

14.1.1 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. 

14.1.2 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, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Οδηθήο 
Κπθινθνξίαο, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ η. ΤΓΔ ΒΜ5/30058/6.12.82 
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ΠΣΠ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζήκαλζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζε θαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο" {ΦΔΚ Β-121/23.3.83) ή ηελ εγθχθιην ηνπ η. ΤΓΔ ΒΜ5/30428/17.6.80 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 
ΠΣΠ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζήκαλζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη έμσ απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο (ΦΔΚ Β-
589/30.6.80). 

Ζ ζήκαλζε ζα γίλεηαη, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε θαηάιιεια επδηάθξηηα, κέξα θαη λχθηα, 
ζήκαηα γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο. 

14.2 Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ηνπνζεηήζεη ζε 
εκθαλείο ζέζεηο Πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 
Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζήο ηνπο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ. 

14.3 Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο 

14.3.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη, δειαδή λα κε παξεκπνδίδεηαη άκεζα ή έκκεζα ε 
θπθινθνξία γεληθά νρεκάησλ, δηθχθισλ θαη (ηπρφλ) πεδψλ απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, 
ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ απφζεζε πιηθψλ, ηελ δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
θαηαζθεπψλ, ηελ κεηαθνξά πιηθψλ θιπ. 

14.3.2 Με ηνλ φξν εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο λνείηαη ηφζν ε δηαηήξεζε αζθαιψλ ζπλζεθψλ γηα ηε δηεμαγσγή 
ηεο, φζν θαη ε επίηεπμε ζπλζεθψλ ζπλέρηζεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο, έζησ θαη κε θαηάιιειεο παξαθάκςεηο ή 
άιια πξνζσξηλά έξγα. 

14.4 Υξήζε πθηζηακέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

14.4.1 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε γέθπξεο, 
δξφκνπο θαη ρσκαηφδξνκνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηελ ρξήζε ησλ σο νδψλ κεηαθνξάο. 
Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο 
νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα, κε ηνλ ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά, ε αζπλήζε θζνξά ησλ 
γεθπξψλ νδψλ θαη ρσκαηφδξνκσλ. 

14.4.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθχιαμεο 
ή ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, ρσκαηφδξνκσλ ή γεθπξψλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν πξνδηαγξάθεηαη 
ή φρη ζηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

14.4.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί φιεο ηηο πξνζπειάζεηο θαη ηηο νδνχο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 
πξφζβαζε πξνο ηηο ζέζεηο εθηεινχκελσλ έξγσλ, θαζψο θαη ηηο παξαθακπηήξηεο νδνχο. Οπνηαδήπνηε 
δεκηά ή θζνξά ζηηο πθηζηάκελεο νδνχο ή ζηηο πξνζπειάζεηο ή ζηηο παξαθακπηήξηεο νδνχο, ζα 
απνθαζίζηαηαη ακέζσο απφ ηνλ Αλάδνρν. 

ΆΡΘΡΟ 15: ΥΧΡΟΗ ΔΡΓΟΣΑΞΗΧΝ - ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑ - ΓΗΑΘΔΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΣΖΝ 
ΔΠΗΒΛΔΦΖ 

15.1 Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα εμεχξεζε ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ (ησλ) εξγνηαμίνπ (σλ) ηνπ 

Πέξαλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ, ζα ηζρχνπλ 
θαη ηα αθφινπζα: 
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15.1.1 Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή θαη λα παξαρσξήζεη 
ρψξνπο γηα ίδξπζε ιαηνκείσλ γηα δαλεηνιεςία, γηα ρψξνπο απφζεζεο, γηα εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. Οη ρψξνη 
απηνί ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζζνχλ ή λα αγνξαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε απνθιεηζηηθή ηνπ 
κέξηκλα θαη δαπάλε. 

15.1.2 Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ 
ηπρφλ αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αηηία γηαηί, θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

15.1.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, έγθαηξα, λα πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε, θαηάιεςε θαη δηεπζέηεζε ησλ 
θαηαιιήισλ ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, εηδνπνηψληαο 
γη' απηφ ηελ Τπεξεζία. Οη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ 
Κπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

15.1.4 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζεί ε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο θνξέα θαη απφ ηελ 
Τπεξεζία., ε παξαρψξεζή ηνπο γηα ρξήζε (ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ, ρψξνπ απφζεζεο, εξγνηαμίσλ 
θιπ) γίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαη κε φξνπο ρξήζεο πνπ ζα εθπιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ..Τ. 
θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. Οη φξνη απηνί ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο ε 
νπνία ζα εθδίδεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 

15.1.5 Γεν επιηπέπεηαι η διέλεςζη γεμάηων θοπηηγών πος μεηαθέποςν ςλικά για ηιρ ανάγκερ ηος έπγος 
μέζα από ηοςρ οικιζμούρ. 

15.2 Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηε δηαξξχζκηζε θαη εμνπιηζκφ ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ 

15.2.1 Πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, επί πιένλ ν Αλάδνρνο νθείιεη: 

(α)  Με δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε λα δηαξξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ (ηνπο) εξγνηαμηαθφ (νπο) ρψξνπο 
πνπ ζα πεξηιακβάλεη (νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, 
(φπσο ζπγθξνηήκαηα κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ζπλεξγεία, εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην, 
απνζήθεο, γξαθεία θ.ι.π.) φπσο επίζεο θαη ηηο πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο. Δπίζεο 
ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. Όιεο νη σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

(β)  Να θπιάζζεη κε δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ ηα πιηθά, εξγαιεία, κεραλήκαηα θ.ι.π. πνπ ηπρφλ ζα ηνπ 
παξαδίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φζα πιηθά ηπρφλ 
πηζηνπνηεζνχλ πξν ηεο ελζσκάησζεο ζην έξγν. 

(γ)  Να δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο φζα πιηθά έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν, κε 
δαπάλε ηνπ. 

15.2.2 Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, 
εξγαζηήξηα, γξαθεία, θηλεηά εξγνηαμηαθά ερνπεηάζκαηα θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα 
αλεγεξζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπεη ε Τπεξεζία ή/ θαη νη 
ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο. 

15.3 Άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

15.3.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ηα εξγνηάμηα θάζε πξνζσξηλή 
εγθαηάζηαζε πνπ ππάξρεη, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά 
ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θ.ι.π. θαη λα επηζθεπάζεη ή λα 
αλαθαηαζθεπάζεη ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ, πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε 
ηνπ Έξγνπ, κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ κεηά 
ηελ πεξάησζε ηνπ Έξγνπ. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα άξεη ή λα θαηαζηξέςεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν, ην νπνίν ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηα 
αλσηέξσ ήηαλ απνηεζεηκέλα ή εγθαηεζηεκέλα, λα παξαδψζεη ηειείσο θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο ησλ 
εξγνηαμίσλ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε ηη άιιν, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ. O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη χζηεξα απφ δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο ζηελ 
άξζε θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο, πνπ έγηλε γηα απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, 
αηπρεκάησλ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, θιπ. 

15.3.2 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο, λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν ησλ εξγνηαμίσλ ειεχζεξν ησλ κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
θαη απνιχησο θαζαξφ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηφηε ε Τπεξεζία ηνλ θαιεί εγγξάθσο λα 
ζπκκνξθσζεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ. 
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Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία, ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα απφ ΔΤΡΧ εθαηφ (100 
€) αλά παξεξρφκελε εκεξνινγηαθή κέξα θαη ζα εθπίπηεηαη απφ επφκελεο πηζηνπνηήζεηο, ή ηελ εγγχεζε 
θαιήο εθηέιεζεο, ή θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

15.3.3 Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηελ θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο, εξγαιείνπ θ.ι.π. 
πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα παίξλεη φια ηα 
πξνβιεπφκελα κέηξα πξνζιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη ην θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ 
(θχιαθεο εκέξαο, λπθηνθχιαθεο θ.ι.π.). ε πεξίπησζε απψιεηαο θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή 
κεραλήκαηνο θ.ι.π. πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ 
ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θ.ι.π., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα 
πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε. 

15.3.4 Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ ηεο 
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

15.4 Ζιεθηξνδφηεζε 

15.4.1 Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζα εμαζθαιίζεη απφ ηελ ΓΔΖ ζε θαηάιιειεο 
ζέζεηο ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηηο πνζφηεηεο θαη ζηελ ηάζε πνπ ζα ηνπ είλαη απαξαίηεηε. Ο Αλάδνρνο 
παξάιιεια ζα θξνληίζεη λα έρεη ζηα εξγνηάμηά ηνπ ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο, γηα πξνζσξηλή παξνρή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είηε γηα ηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηεο ΓΔΖ γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο ελέξγεηαο απφ ην εζληθφ δίθηπν, είηε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην δίθηπν ππνζηεί βιάβε ή 
ππάξμνπλ δηαθνπέο ζηελ παξνρή ελέξγεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. 

Οη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ αζθαιείαο θαη ηελ 
ηξνθνδφηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

Χο ζχζηεκα αδηάιεηπηνπ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (U.Ρ.S.) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζχζηεκα 
ηχπνπ "SΣΑΝD BY" εθφζνλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έρνπλ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο "SΣΑΝD ΒΤ" αιιηψο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ζχζηεκα 
U.Ρ.S. ηχπνπ "ΟΝ LΗΝΔ". 

15.4.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα θαηαβάιεη φιεο ηηο ζρεηηθέο 
δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ ππνζηαζκψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ 
δηθηχσλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πνπ ζα ρξεηαζζεί γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ, 
απφ ηα ζεκεία παξνρήο ζηα ζεκεία ρξήζεο. 

15.5 Με ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ 

Όιεο νη δαπάλεο, πνπ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο θαη 
ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ΆΡΘΡΟ 16: ΣΖΡΖΖ ΝΟΜΧΝ, ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ - ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΧΝ 

16.1 Σήξεζε Νφκσλ θιπ. Γηαηάμεσλ 

16.1.1 Ο Αλάδνρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο, ηα Γηαηάγκαηα θαη ηνπο Καλνληζκνχο, ηηο Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο ή δηαηαγέο 
θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε Γεκφζηαο, Γεκνηηθήο ή άιιεο Αξρήο, πνπ ζα 
αλαθέξνληαη θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηνλ Αλάδνρν θαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Ζ 
ππνρξέσζε απηή αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ. 

Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ αθνξά θαη ηελ Δξγαηηθή Ννκνζεζία. 

16.1.2 Δπηζεκαίλεηαη επίζεο ε Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηβαιινκέλσλ κέηξσλ αζθάιεηαο 
ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

16.2 Τπνρξέσζε γηα ελεκέξσζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο 

Ο Αλάδνρνο σο ππεχζπλνο λα ηεξεί ηνπο Νφκνπο θιπ. ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ 
Τπεξεζία ηηο δηαηαγέο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 
Έξγνπ θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθάιεηαο θιπ. 
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16.3 Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ αδεηψλ 

16.3.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θάζε άδεηαο, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θιπ θαη πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ. Γηα ην αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξαπάλσ άδεηα ζα ελεκεξψλεηαη ε Τπεξεζία 
Δπίβιεςεο. 

Ζ Τπεξεζία Δπίβιεςεο ζα βνεζήζεη κέζσ εγγξάθσλ ζπλεγνξίαο ζηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, ζηελ έθηαζε 
πνπ είλαη αλαγθαίν θαη εθηθηφ. Σνχην δελ κεηψλεη ηελ νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, αλεμάξηεηα κε 
ηελ χπαξμε, ή κε, θαη /ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνηαο βνήζεηαο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ θαη ινηπψλ ζρεδίσλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηελ 
έγθαηξε ελέξγεηα, ψζηε λα κελ πξνθχπηεη θακηά θαζπζηέξεζε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

16.4 Δηδηθέο Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο εξγαζίαο - εξγαζίαο ζε 
αξγίεο θαη ενξηέο 

Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο ή λπθηεξηλήο εξγαζίαο θαηά ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο ζχκθσλα κε φζα 
ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο 
δε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηε ζρεηηθή άδεηα θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ 
αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ θαζίζηαηαη αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ε ππεξσξηαθή ή 
λπθηεξηλή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ 
εθηειεί ρσξίο αληίξξεζε θαη ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθ' φζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη δελ 
ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα, γηα εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία απηφ δε ζα απνηειέζεη 
δηθαηνινγία γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε δαπάλε ηνπ πξφζζεην 
θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη θαηάιιεια 
κέζα, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηελ απφ θάζε άπνςε 
απνδνηηθφηεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ερνξχπαλζε θαη ψξεο θνηλήο 
εζπρίαο ζηελ πεξηνρή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. Καηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο θαη 
ηηο λπθηεξηλέο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ερνξππαίλνπλ ηελ πεξηνρή θαη ζα 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ερνξχπαλζε. 

ΆΡΘΡΟ 17: ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΑ  

17.1 Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο ππνρξεψλεηαη λα πξνκεζεπηεί θαη κεηαθέξεη 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία, θαη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα ηεο ΔΤ, γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ παξνχζα 
εξγνιαβία. 

17.2 Αλ, παξ’ φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ θξηζνχλ επαξθή ηα κεραληθά θιπ. 
κέζα πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο 
ππνρξεψλεηαη, κέζα ζε 10ήκεξε πξνζεζκία απφ γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, λα εληζρχζεη ηνλ επί 
ηφπνπ ππάξρνληα κεραληθφ εμνπιηζκφ ηνπ θιπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε Τπεξεζία δελ έθαλε 
ρξήζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

ΆΡΘΡΟ 18: ΠΔΡΑΣΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΔ ΔΡΓΟΤ – ΤΝΣΖΡΖΖ. 

18.1 Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο /ηέιεζεο ησλ: 

α. Γηνηθεηηθήο Παξαιαβήο γηα ρξήζε.  

β. Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,  
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γ. Πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ, 

δ. Υξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) ζπληήξεζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ, 

ε. Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, 

ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 168, 169, 170, 171 θαη 172, κε ηηο 
παξαθάησ αλαθεξφκελεο εμεηδηθεχζεηο. 

18.2 Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κεηά ηελ πιήξε πεξάησζή ηνπ θαη ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 
ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ θαηά ην άξζξν 170 ηνπ Ν. 4412/16 έλλνηα ηεο ηειηθήο 
επηκέηξεζεο δηαζηέιιεηαη θαη πεξηιακβάλεη θαη ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ. 

18.3 Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηελ 
ζπληήξεζε ηνπ, νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν. 4412/16 ζε δεκαπένηε (15) μήνερ γηα ην 
ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ' απηή ηελ εξγνιαβία, 
εθδίδεηαη βεβαίσζε πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 168 ηνπ Ν. 4412/16. 

18.4 πληήξεζε ησλ έξγσλ 

18.4.1 Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν. 4412/16, νθείιεη λα ζπληεξεί ην έξγν κέζα ζην ρξφλν 
εγγχεζεο θαη λα εθηειεί κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε φιεο ηηο εξγαζίεο επηζθεπψλ, αλαθαηαζθεπψλ 
θαη επαλφξζσζεο φισλ ησλ ειιείςεσλ, δεκηψλ, ειαηησκάησλ, αηειεηψλ ή άιισλ θαθνηερληψλ πνπ ηπρφλ 
ζα εκθαληζζνχλ ζην έξγν κέζα ζηνλ ρξφλν εγγχεζεο, ψζηε ην έξγν λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

18.4.2 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην έξγν θαηά ην ρξφλν 
εγγχεζεο κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε ηπρφλ ηέηνησλ ειιείςεσλ.  

ηηο επηζθέςεηο ζα θαιείηαη λα παξεπξίζθεηαη θαη ν Αλάδνρνο 

18.4.3 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλεζεί λα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ εξγαζίεο επηζθεπψλ ή επαλνξζσηηθέο 
εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, πνπ απνηεινχλ ππνρξέσζή ηνπ θαη κάιηζηα ζε εχινγν ρξφλν 
(αλάινγα κε ην είδνο ηεο βιάβεο) θαη ζε βαζκφ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ινγηθά ηελ Τπεξεζία, ηφηε ε 
Τπεξεζία ζα δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη λα εηζπξάμεη ην 
θφζηνο ηνπο θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ Αλάδνρν. 
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