
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      ΟΤΦΛΙ, 25-07-2018 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                    ΑΡ. ΠΡΧΣ.:  7181 

ΓΗΜΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ    

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Ο Γήμορ οςθλίος θα διενεπγήζει ςνοπηικό Γιαγωνιζμό, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ 

και κπιηήπιο ηελικήρ επιλογήρ ηην πποζθοπά ηος ππομηθεςηή με ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ 

οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά μψνο βάζει ηηρ ηιμήρ (σαμηλψηεπη ηιμή), για ηo έπγο: 

«ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΟΛΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Γ.Δ. ΟΤΦΛΙΟΤ», ζςνολικοω πποχπολογιζμοω 

38.499,99€ (με ηο Φ.Π.Α. 24%).  

Ο Γιαγωνιζμόρ θα διενεπγηθεί ζηο Γημοηικό Καηάζηημα ηος Γήμος οςθλίος (Βαρ. 

Γεωπγίος 180 – 68400 οςθλί), ζηιρ 14-08-2018 και ώπα 10:00π.μ. (λήξη παπάδοζηρ 

πποζθοπών) 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν θςζικά ή νομικά ππψζυπα, ή ενϊζειρ αςηϊν πος 

δπαζηηπιοποιοωνηαι ζε  έπγα καηηγοπίαρ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ και ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ εθψζον ανήκοςν ζηην 

Α1  ηάξη και άνυ ή είναι εγγεγπαμμένα ζηα Νομαπσιακά Μηηπϊα, ενηψρ νομοω ή εκηψρ νομοω και 

πος είναι εγκαηεζηημένα ζε: 

α) ζε κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, 

β) ζε κπάηορ-μέλορ ηος Δςπυπαφκοω Οικονομικοω Υϊπος (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη Γ, ζηο βαθμψ πος η ςπψ 

ανάθεζη δημψζια ζωμβαζη καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ γενικέρ 

ζημειϊζειρ ηος ζσεηικοω με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ ςμθυνίαρ, καθϊρ και 

δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος και έσοςν 

ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιϊν ανάθεζηρ 

δημοζίυν ζςμβάζευν. 

Οι πποζθοπέρ να έσοςν ζςνηασθεί ζηην ελληνική γλϊζζα. 

Οι ενδιαθεπψμενοι μποποων να λάβοςν γνϊζη ηυν ζηοισείυν ηος Γιαγυνιζμοω και ηηρ 

Μελέηηρ, ψλερ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ϊπερ ζηην Σεσνική Τπηπεζία ηος Γήμος οςθλίος, επί 

ηηρ οδοω Βαρ. Γευπγίος 180, 68400 οςθλί, ηηλ 2554350130-1. 

Η Γιακήπςξη και η Πεπίλητή ηηρ, καθϊρ και η μελέηη, θα δημοζιεςηοων και ζηην επίζημη 

ιζηοζελίδα ηος Γήμος οςθλίος, ζηη δ/νζη www.soufli.gr. 

Ο ανυηέπυ Γιαγυνιζμψρ θα διεξασθεί ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016, ηος Ν. 

3463/2006 «Κωπυζη ηος Κϊδικα Γήμυν και Κοινοηήηυν», (ΦΔΚ 114/Β’/8-6-2006) – Κ.Κ.Γ.Κ., και 

http://www.soufli.gr/
ΑΔΑ: ΨΚΩ3Ω15-Ω2Μ



ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ & ηηρ Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ – Ππψγπαμμα Καλλικπάηηρ» (ΦΔΚ 87/7-6-2010, Σεωσορ Α).  

 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

 

ΑΔΑ: ΨΚΩ3Ω15-Ω2Μ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β  

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ  

ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 59/2018 
ΑΡ. ΠΡΨΣ.: 7181/25.07.2018 
 
  

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΕΠΙΚΕΤΗ ΦΟΛΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ 
Δ.Ε. ΟΤΥΛΙΟΤ  

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 
ΑΣΑ ΦΟΛΕΙΨΝ (Κ.Α. 

15.7331.012) 
 

    
 
 

  

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΗΗ    ΤΤ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΣΣ ΙΙ ΚΚ ΗΗ    ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  ΙΙ ΑΑ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΥΥ ΟΟ ΤΤ   ΚΚ ΑΑΣΣ ΑΑ  ΚΚ ΕΕ ΤΤ ΗΗ    ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΤΤ  

  

 
Ο Δόμοσ ουφλύου 

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ςς ςς εε ιι  

 
την με ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογό  αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: 

 
ΕΠΙΚΕΤΗ ΦΟΛΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ Δ.Ε. ΟΤΥΛΙΟΤ 

Εκτιμώμενησ αξύασ  31.048,38 Ευρώ 
(πλϋον Υ.Π.Α.), 

 
 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ 

παρούςασ και 
 

καλεύ 
 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου 

καταςκευόσ του ωσ ϊνω ϋργου. 
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Πύνακασ Περιεχομϋνων 
  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 
   

Άρθρο 1 Κύριοσ του ϋργου – Αναθϋτουςα Αρχό – τοιχεύα Επικοινωνύασ  
   
Άρθρο 2 Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών  
   
Άρθρο 3 Τποβολό Υακϋλου Προςφορϊσ  
   

Άρθρο 4 
 
Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών –  
Κατακύρωςη– ύναψη ςύμβαςησ - Ενςτϊςεισ 

 

   
   
Άρθρο 5 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ - υμφωνητικό – ειρϊ ιςχύοσ  
   
Άρθρο 6 Γλώςςα διαδικαςύασ  
   
Άρθρο 7 Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα  
   
Άρθρο 8 Φρηματοδότηςη του Έργου, Υόροι, Δαςμού, κ.λ.π. – Πληρωμό Αναδόχου  
   
Άρθρο 9 υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών  
   
Άρθρο 10 Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Έγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ  

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11 
Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ  
του ϋργου 

 

   
Άρθρο 12 Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου  
   
Άρθρο 13 Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ – Όροι υποβολόσ προςφορών  
   
Άρθρο 14 Κριτόριο Ανϊθεςησ   
   
Άρθρο 15 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ   
   
Άρθρο 16 Φορόγηςη προκαταβολόσ – Ρότρα Πρόςθετησ Καταβολόσ (Πριμ)  
   
Άρθρο 17 Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου   

Άρθρο 17Α 
 
Έκδοςη εγγυητικών 
 

 

Άρθρο 18 Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών  
   
Άρθρο 19 Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών  
   
Άρθρο 20 Δημοςιότητα – Δαπϊνεσ δημοςύευςησ  

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άρθρο 21 Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
   
Άρθρο 22 Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  
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Άρθρο 23 Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ  
   
Άρθρο 24 Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ   

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25 
 
Άρθρο 26         

Τπεργολαβύα 
 
Διϊφορεσ ρυθμύςεισ 
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Ωρθρο 1   Κύριοσ του Ϊργου – Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ  
1.1 Αναθϋτουςα αρχό:  Δόμοσ ουφλύου  

Οδόσ  : Βα. Γεωργύου Β’ 180  
Σαχ.Κωδ. : 68400 
Σηλ. : 2554350100 

Telefax : 2554350113 
E-mail : dim@0890.syzefxis.gov.gr 

Πληροφορύεσ:  : Γουρύδησ Αθανϊςιοσ  
1.2 Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου: Δόμοσ ουφλύου 
1.3 Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: Δόμοσ ουφλύου  
1.4 Προώςτϊμενη Αρχό : Οικονομικό Επιτροπό Δόμου ουφλύου 
1.5 Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα : Σεχνικό Τπηρεςύα Δόμου ουφλύου 

 

Η δημοπραςύα θα διενεργηθεύ ςτην αύθουςα του Δημοτικού υμβουλύου του Δόμου ουφλύου, Βας. 

Γεωργύου Β΄, 180 – 68400 ουφλύ, ςτισ 14-08-2018 ημϋρα Σρύτη και ώρα 10:00π.μ. και από την 

Σεχνικό Τπηρεςύα του Δόμου ουφλύου 

 
1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο :Περιφερειακόσ Ενότητασ Έβρου 

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα 
ςτουσ προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο. 
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ 
καταργηθούν, ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια 
τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα και 
εγγρϊφωσ ςτουσ προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό 
αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν 
λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 

 
Ωρθρο 2: Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών  
 
2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούςα διακόρυξη, 
β)  το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
(ΥΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
γ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, 
δ) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,  
ε) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,  
ςτ η) η ειδικό ςυγγραφό υποχρϋωςεων  
ζ) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
η) η τεχνικό μελϋτη, 
θ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα 
αρχό  επύ όλων των ανωτϋρω 
 

 

2.2 Για την παραλαβό των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβϊλλουν τη δαπϊνη αναπαραγωγόσ 
τουσ, που ανϋρχεται ςε 5,00 ΕΤΡΩ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλϊβει με δαπϊνη και επιμϋλειϊ 
του την αναπαραγωγό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ 
ςύμβαςησ ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Μπορούν 
επύςησ να λϊβουν αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και φροντύδα τουσ.  Επύςησ εύναι δυνατό η με 
ηλεκτρονικό μϋςο ελεύθερη, ϊμεςη, πλόρησ και δωρεϊν πρόςβαςη των ενδιαφερομϋνων ςτα 
τεύχη μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του Δόμου ουφλύου www.soufli.gr. Σο ϋντυπο τησ οικονομικόσ 
προςφορϊσ παραλαμβϊνεται υποχρεωτικϊ από την Τπηρεςύα (ιδιοχεύρωσ ό με e-mail κατόπιν 

http://www.soufli.gr/
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ςυνεννοόςεωσ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα παραπϊνω ςτοιχεύα και 
ταχυδρομικϊ, εφόςον τα ζητόςουν ϋγκαιρα και εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ με την 
αναθϋτουςα αρχό, πϋραν τησ αναφερομϋνησ ςτο πρώτο εδϊφιο δαπϊνησ και τη δαπϊνη τησ 
ταχυδρομικόσ αποςτολόσ τουσ. Η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα ςτοιχεύα μϋςω των 
Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει 
ευθύνη για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.    
Ο οικονομικόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη 
γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ 
Σύπου), χωρύσ τηνπροηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, τα ανωτϋρω 
ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που προκύπτουν από αυτϊ. Οι οικονομικού φορεύσ διαςφαλύζουν την 
τόρηςη των απαιτόςεων αυτών από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολϊβουσ τουσ και κϊθε ϊλλο 
τρύτο πρόςωπο που χρηςιμοποιούν κατϊ την ανϊθεςη ό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Για τον ςκοπό 
αυτό, κατϊ την παραλαβό των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ, υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του ν. 
1599/1986 με την οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω 
2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 08-08-2018 οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε 

όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, το αργότερο 

ςτισ 10-08-2018. 

 
Ωρθρο 3 Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 18 με αύτηςό 
τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού  
3.2. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει 
να αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 
Προςφορϊ 

του ….. 
για το ϋργο : « ΕΠΙΚΕΤΗ ΦΟΛΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ Δ.Ε. ΟΤΥΛΙΟΤ » 

με αναθϋτουςα αρχό τον ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών….. 

Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ  ςτο διαγωνιςμό, η 
οπούα αναγρϊφει το διαγωνιςμό τον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του προςφϋροντοσ 
(μεμονωμϋνου ό  ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου), απαραύτητα 
ςτοιχεύα επικοινωνύασ (ταχυδρομικό διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
 
3.3. Με την προςφορϊ υποβϊλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» κατϊ τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φϊκελοσ (κλειςμϋνοσ με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ να 
καταςτεύ τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλειςμού), με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ο 
οπούοσ περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.3 τησ 
παρούςασ . 
Οι δύο ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου 
τησ παρ. 2. 
3.4. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνύα υποβολόσ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην 
Επιτροπό Διαγωνιςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1 τησ παρούςασ. 
3.5.  Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο 
πρακτικό τησ την εκπρόθεςμη υποβολό ( ημερομηνύα και ακριβό ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην 
κατοχό τησ ό που παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό από την αναθϋτουςα αρχό ό που κατατϋθηκε 
ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ.. 
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3.6. Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 

περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. 

3.7. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, 

εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ 

νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το 

εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ 

τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

 

Ωρθρο 4: Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών - Κατακύρωςη - 
ύναψη ςύμβαςησ- Ενςτϊςεισ 
 
4.1 Τποβολό και αξιολόγηςη των προςφορών -  Ϊγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην 

Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν 

από την ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. Η παραλαβό μπορεύ να ςυνεχιςθεύ 

και μετϊ την ώρα λόξησ, αν η υποβολό, που ϋχει εμπρόθεςμα αρχύςει, ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό λόγω 

του πλόθουσ των προςελθόντων ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων. Η λόξη τησ παραλαβόσ 

κηρύςςεται επύςησ από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, με προειδοπούηςη ολύγων λεπτών 

τησ ώρασ και μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ δεν γύνεται δεκτό ϊλλη προςφορϊ. 

 
β) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται καταχωρύζονται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό 
πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται  η ςειρϊ προςϋλευςησ, η 
επωνυμύα του οικονομικού φορϋα, η τϊξη και κατηγορύα του, ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ. Όλοι 
οι φϊκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ καταχωρύςθηκαν ςτο πρακτικό 
και μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. 
 
γ) Αμϋςωσ μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και καταγραφόσ 
των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2, ακολουθεύ η αποςφρϊγιςη των οικονομικών 
προςφορών, η μονογραφό τουσ από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και η 
ανακούνωςη των επύ μϋρουσ ςτοιχεύων τουσ, τα οπούα επύςησ καταχωρύζονται ςτο ύδιο ωσ ϊνω 
πρακτικό.  
 
δ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ και αριθμητικόσ 
αναγραφόσ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ. 
 
Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η μϋςη 
ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ καταχωρύζονται, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, ςε πύνακα 
κατϊ τη ςειρϊ μειοδοςύασ (αρχύζοντασ από τη μικρότερη προςφορϊ), ο οπούοσ υπογρϊφεται από τα 
μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και αποτελεύ μϋροσ του πρακτικού τησ. 
 

ε) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2 τησ 
παρούςασ την ύδια ημϋρα κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 
ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού των 
προςφορών και του ελϋγχου των εγγυητικών επιςτολών, ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι δϋκα (10) 
πρώτεσ κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ προςφορϋσ. την περύπτωςη αυτό η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ 
επόμενεσ εργϊςιμεσ ημϋρεσ, εκτόσ αν υφύςταται ςπουδαύοσ λόγοσ για την αναβολό τησ ςε ημϋρα και 
ώρα που κοινοποιεύται εγγρϊφωσ ςτουσ προςφϋροντεσ, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληςη ςτον πύνακα 
ανακοινώςεων τησ υπηρεςύασ και αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον 
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διαθϋτει. Ο ϋλεγχοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ ςυνύςταται ςτον ϋλεγχο τησ ορθόσ 
ςυμπλόρωςησ και υποβολόσ τουσ. 
 
ςτ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ και ϋκδοςησ του πρακτικού τησ, 
επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, 
προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ 
επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον 
αρμόδιο ειςαγγελϋα και κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των 
ϊρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  
 
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε 
παρϊρτημϊ του που υπογρϊφεται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ.  
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη και ϋκδοςη του ςχετικού πρακτικού με το 
αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη 
ματαύωςη), και το υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό η οπούα το εγκρύνει.  
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ με κϊθε πρόςφορο μϋςο 
επύ αποδεύξει. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ 
παρούςησ. 
 
η) Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και 
παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ.  
 
4.2        Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για 

υπογραφό ςύμβαςησ 

 
Σα ςχετικϊ θϋματα ρυθμύζονται με τα ϊρθρα 103 και 105 του ν.4412/2016 
α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, 
ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ 
προθεςμύασ, 10 (δϋκα) ημερών, τα δικαιολογητικϊ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 23.2-23.10 τησ 
παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται 
αυτό επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ. Σα δικαιολογητικϊ 
προςκομύζονται ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ 
παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που 
υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα 
ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν. Η 
αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ 
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ. 
 
i) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που 
δηλώθηκαν με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ),  εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό 
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ 
παρούςασ, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω 
διαδικαςύασ.  
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο 
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Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ), ότι πληρού, οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο 
προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την 
προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ 
παρούςασ. 
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ 
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η 
διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπό Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτην Οικονομικό Επιτροπό  
(αποφαινόμενο όργανο αναθϋτουςασ αρχόσ) για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την κατακύρωςη τησ 
ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου, εύτε για τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ. 
 
β) Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των 
ϊρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των 
πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ 
από τον προςωρινό ανϊδοχο με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των 
δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτα γραφεύα τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου 
ουφλύου (Βασ. Γεωργύου Β 180, 68400 ουφλύ) εντόσ 2 (δύο) εργϊςιμων ημερών από την ημϋρα που 
κοινοποιόθηκε ςε αυτούσ επύ αποδεύξει η απόφαςη κατακύρωςησ.  
 
Μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, ςύμφωνα με τα 
ϊρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013 εφόςον απαιτεύται, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει 
επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23.3-23.10 τησ παρούςασ μετϊ από ςχετικό 
πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Σα ςτοιχεύα ελϋγχονται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και, 
εφόςον διαπιςτωθεύ ότι, δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21, τα κριτόρια 
ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22 και ότι δεν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού, κοινοποιεύται η 
απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και 
χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ 
ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ 
εκτϋλεςησ.           
 
Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται 
ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη 
ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη 
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με 
την περύπτωςη  β τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
 

4.3 Ενςτϊςεισ 

 
4.3.1 Ένςταςη κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ υποβϊλλεται εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών  
από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Η ϋνςταςη 
κατϊ τησ διακόρυξησ υποβϊλλεται  ςε προθεςμύα που εκτεύνεται μϋχρι το όμιςυ του χρονικού 
διαςτόματοσ από τη δημοςύευςη τησ διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορών του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. Για τον υπολογιςμό τησ προθεςμύασ 
αυτόσ ςυνυπολογύζονται και οι ημερομηνύεσ τησ δημοςύευςησ και τησ υποβολόσ των προςφορών.  
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4.3.2 Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα και ςτο ϊρθρο 221, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ 
ϋνςταςησ η οπούα μπορεύ να γύνει και με ηλεκτρονικϊ μϋςα ςύμφωνα με το ϊρθρο 376 παρϊγραφοσ 
11. την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ ό τησ πρόςκληςησ η ανϊθετουςα αρχό 
αποφαςύζει ςε κϊθε περύπτωςη πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Με την 
ϊπρακτη πϊροδο των ανωτϋρω προθεςμιών τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτό 
τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου, υπϋρ του 
Δημοςύου, ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο 
παρϊβολο αυτό αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό ό μερικώσ δεκτό από το αποφαςύζον διοικητικό όργανο. τισ 
δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών επιςτημονικών υπηρεςιών, για 
την ϋνςταςη κατϊ τησ διακόρυξησ ό τησ πρόςκληςησ γνωμοδοτεύ το αρμόδιο τεχνικό ςυμβούλιο 
 
Ωρθρο 5:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – υμφωνητικό– ειρϊ  
 ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ 
καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω.  
  

1. Σο ςυμφωνητικό. 
2. Η παρούςα Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ.  
5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ). 
6. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
7. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
8. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
9. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου. 
 

Ωρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και 

προαιρετικϊ και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των 
τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςςότερεσ γλώςςεσ, 
επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  

6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην 
ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η 
υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και που 
θα κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα 
επικυρωμϋνα,  και η μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη 
μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., εύτε από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ 
την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικασ περύ Δικηγόρων), 
εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη χώρα αυτό τϋτοια 
υπηρεςύα. 

6.3.  Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού που 
αφορϊ αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από 
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το νόμιμο επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, 
εύτε από το πρωτότυπο ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostile” ςύμφωνα με την υνθόκη τησ 
Φϊγησ τησ 5.10.1961. Η επικύρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια 
των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικασ περύ Δικηγόρων).  

6.4.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από 
μετϊφραςη ςτην ελληνικό 

6.5. Η προφορικό επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του 
αναδόχου, θα γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ 
να διευκολύνει την επικοινωνύα των αλλοδαπών υπαλλόλων του με την  αναθϋτουςα αρχό, με 
τον οριςμό και την παρουςύα διερμηνϋων. 

 
 
Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του, 

εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων: 
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-  των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του 
ϊρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ 
δημοςύων ϋργων» (ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ 
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη 
τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 
52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», (εφόςον 
απαιτεύται) 

 - του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και 
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη», 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων 
και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Συπογραφεύο, Εφημερύσ τησ Κυβερνόςεωσ και λοιπϋσ 
διατϊξεισ”, 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
όπωσ ιςχύει , 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”, 
- τησ με αρ. Π1 2380/2012 Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 3400) «Ρύθμιςη των ειδικότερων 
θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων 
υμβϊςεων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 ). 
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7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ 
τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του 
αναδόχου με τα ςτοιχεύα του  Ε..Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών 
του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινό απόφαςη 
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα  
‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν 
εξωχώριεσ εταιρύεσ”.  

 
7.3 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 
7.4 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, καθώσ και 

λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη 
τησ παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και 
ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ 
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων 
τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ 
διακόρυξησ) μπορούν να προςτύθενται και να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα 
ςυμβατϋσ με την ιςχύουςα κϊθε φορϊ νομοθεςύα. 
 

 
Ωρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 
 
8.1. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από ΑΣΑ ΦΟΛΕΙΩΝ. 
 Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ 

τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ 
Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

 
8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ 

κ.λ.π. καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο 

ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO. 
 
Ωρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να 
διευκρινύςουν τα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν παραληφθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 και 103  του ν. 
4412/2016. 
 

 
Ωρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
 
Απόφαςη με αρ.πρωτ.  232/20-07-2018 για την ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ 
πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2018. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Ωρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του 

ϋργου 
 
Σύτλοσ του ϋργου 
 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
 « ΕΠΙΚΕΤΗ ΦΟΛΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ Δ.Ε. ΟΤΥΛΙΟΤ ». 
 
  
11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου 
 

Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 38.499,99 Ευρώ και αναλύεται 
ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών 22.747,25€  
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 4.094,51€  
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
4.026,26€, που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 180,36€  ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
Υ.Π.Α. 24% 7.451,61 € 
 
 

11.2.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 χολικό ςυγκρότημα Γυμναςύο – Λυκεύου ουφλύου, Έρμού1, 68400 ουφλύ . 
 
11.3.         Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  
 Με την παρούςα μελϋτη προβλϋπεται να γύνουν εργαςύεσ ςυντόρηςησ ςτο κτύριο 
τουαλετών του γυμναςύου ουφλύου με ςκοπό την επανϊχρηςό τουσ. υγκεκριμϋνα θα 
γύνει εςωτερικόσ διαχωριςμόσ του κτιρύου ςε πτϋρυγεσ κοριτςιών, αγοριών και ΑΜΕΑ 
ςύμφωνα με την επιςυναπτόμενη κϊτοψη. την πτϋρυγα των κοριτςιών θα διατηρηθούν 
οι ϋξι τουαλϋτεσ κοριτςιών και οι ϋξι νιπτόρεσ ενώ  ςτην πτϋρυγα των αγοριών θα 
διατηρηθούν οι τρεισ από τισ ϋξι υπϊρχουςεσ τουαλϋτεσ και οι ϋξι από τουσ οκτώ 
ουρητόρεσ, ενώ θα τοποθετηθούν ϋξι νιπτόρεσ. Η πρόςβαςη ςτην πτϋρυγα των αγοριών 
θα γύνεται από ξεχωριςτό εύςοδο ςτη βορινό πλευρϊ του κτιρύου. Επύςησ ςτην νότια 
πλευρϊ του κτιρύου θα δημιουργηθεύ τουαλϋτα για ΑΜΕΑ με ξεχωριςτό εύςοδο. 
υγχρόνωσ θα γύνουν όλεσ οι απαραύτητεσ εργαςύεσ επιςκευόσ των υπαρχουςών ειδών 
υγιεινόσ και υδραυλικών εγκαταςτϊςεων. Επιπλϋον θα καταςκευαςτεύ ςτϋγαςτρο από 
λαμαρύνα πλϊτουσ 1,10μ κατϊ μόκοσ τησ ανατολικόσ πλευρϊσ του γυμναςτηρύου και κατϊ 
μόκοσ τησ ανατολικόσ και νότιασ πλευρϊσ του κτιρύου των τουαλετών (μϋχρι και την 
εύςοδο τησ τουαλϋτασ ΑΜΕΑ) του  καθώσ και ςτο χώρο μεταξύ των υπαύθριων βρυςών 
και του κτιρύου του τουαλετών, με ςκοπό την αςφαλό διϋλευςη των μαθητών – 
μαθητριών ςτισ τουαλϋτεσ κατϊ τισ μϋρεσ με βροχόπτωςη. Επύςησ ςτην εύςοδο του 
γυμναςτηρύου θα καταςκευαςτεύ πλατύςκαλο διαςτϊςεων 1,95Φ1,00Φ0,18 και 
εκατϋρωθεν θα τοποθετηθούν λαςτιχϋνιεσ ρϊμπεσ. Λαςτιχϋνιεσ ρϊμπεσ θα τοποθετηθούν 
επύςησ και ςε δύο ϊλλα ςημεύα του αύλειου χώρου ώςτε να υπϊρχει πρόςβαςη από 
αμαξύδιο ςε όλεσ τισ εγκαταςτϊςεισ του ςχολεύου. Επύςησ θα γύνει και εξωτερικόσ 
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χρωματιςμόσ του κτιρύου καθώσ και του ςχολικού κτιρύου.     
Ο προώπολογιςμόσ του ϋργου ανϋρχεται ςτο ποςόν των 38.499,99 €, εκ των οπούων τα 
7.451,61 € εύναι ο Υ.Π.Α.24%. 

 
Επιςημαύνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων  δεν πρϋπει 
να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 
4 του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των 
ϊρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ: 

 Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ 
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.  

 Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.  

 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.  

 Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα Εργαςιών 
του ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςιών του 
ϋργου ούτε, αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ 
ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό 
ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα ομϊδα εργαςιών ςε 
ϊλλη. 
Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%), 
μειώνουν ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρόβλεπτεσ 
δαπϊνεσ. Για τη χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη 
γνώμη του Σεχνικού υμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ. 
Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε ομϊδεσ 
εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του τεχνικού 
αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο ποςοςτό 
ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, η 
οπούα μετϊ την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα, προςδιορύζονται οι ομϊδεσ 
εργαςιών ανϊ κατηγορύα ϋργων. 

 
Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε 2 (δύο) μόνεσ από την ημϋρα 
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ.  
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ. 
 
 
Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
13.1 Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με τον «ςυνοπτικό διαγωνιςμό» του 

ϊρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα 

με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ.  
  

13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. 
 
13.5 Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.  
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Ωρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
 
Ωρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
 
Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό δεν απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ 
οικονομικούσ φορεύσ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του 
ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
 
Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ) 
 
16.1 Δεν προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο.  
 
16.2 Δεν προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη. 

 
 
Ωρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  
 
17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα 

με το ϊρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  ϋωσ 

5%  επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ 

ςύμβαςησ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, 

όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα 

ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν 

την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό ϋωσ 5% 

επύ του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την 

εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 

κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋν η απόφαςη 

του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ 

του αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 

ποςού τησ εγγυόςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα:  

 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου  Δόμο ουφλύου προσ τον 

οπούο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,  
 ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,  
 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ 

του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα 
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  
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 ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι 
ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε 
ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου,  

 η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ (αριθμόσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου ) και την ημερομηνύα 
διενϋργειασ του διαγωνιςμού,  

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,  
 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ 

εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη 
εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται.  

 

17.2 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ  

Δεν απαιτεύται 

 

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ενωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό 
ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. 
Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου 
Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν 
ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο 
Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό περιςςότερουσ 

εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   

 

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 

 

Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η 14-08-2018, ημϋρα 

Σρύτη. Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10:00 π.μ.  

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι 

τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό ημερομηνύα 

αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Η 

απόφαςη αυτό κοινοποιεύται εγγρϊφωσ, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα 

ημερομηνύα, ςε όςουσ οικονομικούσ φορεύσ ϋλαβαν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και αναρτϊται ςτο 

ΚΗΜΔΗ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει. Αν και ςτη νϋα αυτό 

ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, 

μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο 

προηγούμενων εδαφύων.  

 

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 

Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του 

ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα 6 μηνών, από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ 
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υποβολόσ των προςφορών. 

 

Ωρθρο 20: Δημοςιότητα - Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 

   

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ.  

Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

(www.soufli.gr), ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ.  

Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ 

δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο 

λογαριαςμό πληρωμόσ του ϋργου.  Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών 

για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου 

δημοςιεύςεων βαρύνουν την αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ 
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα 
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ. 
 
Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  

21.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που 
δραςτηριοποιούνται ςε  ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ, εφόςον ανόκουν ςτην Α1  
τϊξη και ϊνω ό εύναι εγγεγραμμϋνα ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα, εντόσ νομού ό εκτόσ νομού και που 
εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με 
την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων. 
 
21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 
 
21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι 
τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ 
κοινοπραξύα). 
 
Ωρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  
 

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ. την 
περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει 
να ικανοποιεύται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον 
ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από 
τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω 
περιπτώςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 
ακόλουθουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ 
C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον 
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ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό 
ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, 
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη 
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην 
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων 
τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 
101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε 
τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου 
του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ κατ’ 
ελϊχιςτον τουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ κατ’ 
ελϊχιςτον τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

22.A.2 Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την 
εθνικό νομοθεςύα ό/και η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο 
προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ 
του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την 
επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 
φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, 
των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την 
καταβολό τουσ. 

22.A.3  Κατ’εξαύρεςη, όταν ο αποκλειςμόσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ 
των φόρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων 
ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε 
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τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ 
παρούςασ, δεν εφαρμόζεται  η παρϊγραφοσ 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ 
(διαγωνιςμό), προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ: 

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει 
υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του 
δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει 
ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην 
παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω 
φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα 
μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 
ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού, 

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών 
φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την 
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ 
ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα 
την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την 
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να 
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ 
αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του 
αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ 
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν 
τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε 
αμφιβολύα την ακεραιότητϊ του. 

22.Α.5.  Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 
οικονομικόσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού) 

22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη 
διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων 
ό παραλεύψεων αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των 
προηγούμενων παραγρϊφων.  
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22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 1 και 4 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που 
ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη 
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ 
αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού 
αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό 
φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη 
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν 
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται 
ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη. 

22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα 
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό). 

 Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  οι 
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο 
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα 
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα 
Νομαρχιακϊ Μητρώα ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. Οι προςφϋροντεσ που 
εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι 
ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. Οι προςφϋροντεσ 
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο κρϊτοσ 
εγκατϊςταςόσ τουσ. 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 

(α)  ........................................................................................... 

 

β) ................................................................................... 

 

22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

(α) ........................................................................................... 

(β) .......................................................................................... 

 

22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 

............................................................................................................................... 

 
22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 
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Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ 
με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ 
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ. 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα 
που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 
4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται 
ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για 
τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ. 

Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια που 
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι 
φορεύσ εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και 
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό 
ικανότητα).  

Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ 
 

23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ 
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι 
ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρούςασ. 
 
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό 
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
 
ε όλεσ τισ περιπτώςεισ, όπου περιςςότερα από ϋνα φυςικϊ πρόςωπα εύναι μϋλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου ενόσ οικονομικού φορϋα ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ 
αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό, υποβϊλλεται ϋνα Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), 
το οπούο εύναι δυνατό να υπογρϊφεται, μόνο από τον κατϊ περύπτωςη εκπρόςωπο του οικονομικού 
φορϋα για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό 
εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτόν. Ωσ 
εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του εν λόγω ϊρθρου, νοεύται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του 
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό αύτηςησ ςυμμετοχόσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο 
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για 
ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςύναψησ. 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  

 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό 
περιςςότερων φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του, τo Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ 
(ΣΕΤΔ),  για κϊθε φορϋα ςτισ ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 
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Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 
και 22 τησ παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των 
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α) και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 4.2 (β) τησ παρούςασ. Αν ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ, δεν προβλϋπεται 
χρόνοσ ιςχύοσ των δικαιολογητικών, θεωρούνται ϋγκυρα εφόςον φϋρουν ημερομηνύα ϋκδοςησ εντόσ  
ενόσ μηνόσ  που προηγούνται τησ ημερομηνύασ υποβολόσ των δικαιολογητικών τησ πρόςκληςησ. Οι 
ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχόν προςκομύζονται για αναπλόρωςη δικαιολογητικών, πρϋπει επύςησ να 
φϋρουν ημερομηνύα εντόσ ενόσ μηνόσ που προηγούνται τησ ημερομηνύασ υποβολόσ των 
δικαιολογητικών τησ πρόςκληςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 
ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων 
ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ 
παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου 
ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν 
λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1 και 2 του ϊρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ 
ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε 
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό 
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η 
δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 

 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   

 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομιζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, 
ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του 
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη 
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων δύο εδαφύων  τησ 
παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22. 

 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό 
του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του 
οικονομικού φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην 
καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα) ςύμφωνα με την 
ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.  

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ 
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι  

- φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για 
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τον οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι 
ςε εξϋλιξη. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχουν 
υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα 
υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ. 

- αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα. Η 
αςφαλιςτικό ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού 
φορϋα α) ωσ φυςικό ό νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) 
για ϋργα που εκτελεύ μόνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ)  για τα ςτελϋχη του που ϋχουν 
υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ 
υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το 
προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν γύνονται αποδεκτϊ ωσ απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ 
εταιρύασ, αποδεικτικϊ ενημερότητασ για τα ςτελϋχη που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ εταιρύασ ωσ 
εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν υποβϊλουν τα ϊνω 
αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν προςωπικό, για το οπούο 
υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν τϋτοιο 
προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ. 

(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό 
του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό 
εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, παύςη εργαςιών, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ 
εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα και το πιςτοποιητικό ότι 
δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη εκδύδεται από το οικεύο πρωτοδικεύο για τα νομικϊ πρόςωπα εκτόσ 
Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ό τισ Περιφερειακϋσ Ενότητεσ για τισ Α.Ε.  ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ 
όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Σα φυςικϊ πρόςωπα δε φϋρουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςησ ςε 
εκκαθϊριςη.  

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 του ϊρθρου 22 Α., το ϋγγραφο ό 
το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ 
όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον 
αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό 
εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  

την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται 
ότι δεν εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν 
καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ 
παρούςασ. 

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, 
η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4του ϊρθρου 22, υποβϊλλεται επικαιροποιημϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 
αποκλειςμού.  

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, για τισ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα 
πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα. 

(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Ωρθρου 22 
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Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρούςασ διακόρυξησ, υπεύθυνη δόλωςη ενώπιον 
αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό 
εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του 
προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβϊλλεται η υπεύθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απόφαςησ 
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την 
τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» . 

 

23.4. Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β 
 
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι 
προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ 
ςτην Α1 τϊξη και ϊνω ό ςτα νομαρχιακϊ μητρώα, για ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 
ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ.  
 
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου 
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν 
εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την 
Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικό 
αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο 
μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα 
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη 
δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. 

 
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικη επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται  

(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. ό ςτα νομαρχιακϊ μητρώα. 
(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαύωςη εγγραφόσ του ϊρθρου 23.4. (α)  τησ παρούςασ. 
(ii) Για το 22.Γ (β) ........................  

 
 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ 
πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ, εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, 
κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου . 
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23.6. Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.  ό ςτα νομαρχιακϊ μητρώα. 
  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαύωςη εγγραφόσ του ϊρθρου 23.4. (α)  τησ παρούςασ 
  (ii) για το 22.Δ (β) .............................................................  
 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που  εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα 
ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό 
εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 
του παρόντοσ ϊρθρου . 
 
  
23.7. Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε 
................................................................................................................................................ 
 
23.8. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου: 
ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να 

προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ του νομύμου εκπροςώπου  
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΥΕΚ ςύςταςησ, 
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι 
μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου 
καταςτατικού (εφόςον υπϊρχει) 
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου, 
4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται 
και εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου 
αναδόχου) για υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ 
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του 
διαγωνιςμού και ορύζεται ςυγκεκριμϋνα ϊτομο, ωσ αντύκλητοσ, 
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του 
καταςτατικού / μη λύςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολύ τρεύσ (3) 
μόνεσ πριν από την ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. 
 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντύγραφο του καταςτατικού με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, 
2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του 
καταςτατικού. 
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ 
εκδύδονται με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την 
οπούα και εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό. 
 

 
23.9. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων 
 
(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016,  
μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την 
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αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.  
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγ γραφό των 
εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν 
λόγω κατϊλογο. 
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 
καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ 
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό. 
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από 
την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ 
τουσ.  
 
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον προςκομύζουν 
«Ενημερότητα Πτυχύου» εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των 
δικαιολογητικών: 
- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα ύμβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα 
πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελώσ απόςπαςμα ποινικού μητρώου, καθόςον τα πρόςωπα αυτϊ δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχύου.  
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ.  
- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρούςασ 
υπό την προώπόθεςη όμωσ ότι καλύπτονται πλόρωσ ( όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτώςεισ ) από 
την Ενημερότητα Πτυχύου. 
- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθρου 
22. Α.4. (θ). 
- τα  αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ  τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  
   
ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικό 
δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην Ενημερότητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτελϋχη 
του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων 
προςκομύζει επιπλϋον τησ Ενημερότητασ Πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη 
αυτϊ.  
 
23.10. Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη δϊνειασ εμπειρύασ του ϊρθρου 22.Σ  
  
την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, 
η απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την προςκόμιςη 
ςχετικού ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό. 
 
   
Ωρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό 
αποκλειςμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
 (β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 

 
24.2 Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει τα 
ακόλουθα:  

 - Σο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ  (ΣΕΤΔ) 
 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν το ΣΕΤΔ για 
κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 
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24.3 Ο φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το χορηγηθϋν  από την 
αναθϋτουςα αρχό ϋντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ του ϊρθρου 2 (δ)  τησ παρούςασ.  

 
Επιςημαύνεται ότι:  
α) αποκλεύονται από τον διαγωνιςμό προςφορϋσ, ςτισ οπούεσ δεν αναγρϊφεται ϋςτω και ϋνα 
επιμϋρουσ ποςοςτό ϋκπτωςησ ομϊδασ εργαςιών του εντύπου τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ςτην 
περιπτ. (α) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016 ό το ενιαύο ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτην περιπτ. 
(β) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ.  
β) η ολόγραφη αναγραφό των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ υπεριςχύει τησ αντύςτοιχησ 
αριθμητικόσ. 
γ) Αν παρουςιαςτούν ελλεύψεισ ςτην αναγραφό των ςτοιχεύων τησ οικονομικόσ προςφορϊσ (πλην 
εκεύνων που επιφϋρουν αποκλειςμό), διαφορϋσ μεταξύ τησ ολόγραφησ και τησ αριθμητικόσ τιμόσ ό 
λογιςτικϊ ςφϊλματα ςτα αθρούςματα, τα γινόμενα ό τη ςτρογγυλοπούηςη, η Επιτροπό Διαγωνιςμού 
διορθώνει τα ςφϊλματα και αναγρϊφει την ορθό οικονομικό προςφορϊ.   
 
24.4  Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων 
υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ 
φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Ωρθρο 25: Τπεργολαβύα 
 

25.1. Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που 
προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που 
προτεύνει. 
25.2. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν 
αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 
25.3. Η αναθϋτουςα αρχό  
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για 
τουσ υπεργολϊβουσ και ότι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που 
αναλαμβϊνουν ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ ). 
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από 
την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
  
Ωρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 

232/2018 Απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ. 
26.2  Ο Κύριοσ του Έργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτό Σεχνικό ύμβουλο. Ο 
Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολύνει τισ δραςτηριότητεσ του Σεχνικού 
υμβούλου, που πηγϊζουν από τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτόν.  
 

Σουφλί, 25.07.2018 

(Τόπος – Ημερομηνία) 
 
 

                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 
ΚΟΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 

 

  
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ.  

ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

 

ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΔΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ- 
ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό 232/18 απόφαςη Οικονομικήσ Επιτροπήσ.  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
ΑΡ. ΜΔΛ.: 59/2018 

 
ΔΡΓΟ: ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Γ.Δ. ΟΤΦΛΙΟΤ  

                                            

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
        Με ηην παπούζα μελέηη πποβλέπεηαι να γίνοςν επγαζίερ ζςνηήπηζηρ ζηο κηίπιο 
ηοςαλεηών ηος γςμναζίος Σοςθλίος με ζκοπό ηην επανάσπηζή ηοςρ. Σςγκεκπιμένα 
θα γίνει εζυηεπικόρ διασυπιζμόρ ηος κηιπίος ζε πηέπςγερ κοπιηζιών, αγοπιών και 
ΑΜΕΑ ζύμθυνα με ηην επιζςναπηόμενη κάηοτη. Σηην πηέπςγα ηυν κοπιηζιών θα 
διαηηπηθούν οι έξι ηοςαλέηερ κοπιηζιών και οι έξι νιπηήπερ ενώ  ζηην πηέπςγα ηυν 
αγοπιών θα διαηηπηθούν οι ηπειρ από ηιρ έξι ςπάπσοςζερ ηοςαλέηερ και οι έξι από 
ηοςρ οκηώ οςπηηήπερ, ενώ θα ηοποθεηηθούν έξι νιπηήπερ. Η ππόζβαζη ζηην 
πηέπςγα ηυν αγοπιών θα γίνεηαι από ξεσυπιζηή είζοδο ζηη βοπινή πλεςπά ηος 
κηιπίος. Επίζηρ ζηην νόηια πλεςπά ηος κηιπίος θα δημιοςπγηθεί ηοςαλέηα για ΑΜΕΑ 
με ξεσυπιζηή είζοδο. Σςγσπόνυρ θα γίνοςν όλερ οι απαπαίηηηερ επγαζίερ επιζκεςήρ 
ηυν ςπαπσοςζών ειδών ςγιεινήρ και ςδπαςλικών εγκαηαζηάζευν. Επιπλέον θα 
καηαζκεςαζηεί ζηέγαζηπο από λαμαπίνα πλάηοςρ 1,10μ καηά μήκορ ηηρ αναηολικήρ 
πλεςπάρ ηος γςμναζηηπίος και καηά μήκορ ηηρ αναηολικήρ και νόηιαρ πλεςπάρ ηος 
κηιπίος ηυν ηοςαλεηών (μέσπι και ηην είζοδο ηηρ ηοςαλέηαρ ΑΜΕΑ) καθώρ και ζηο 
σώπο μεηαξύ ηυν ςπαίθπιυν βπςζών και ηος κηιπίος ηος ηοςαλεηών, με ζκοπό ηην 
αζθαλή διέλεςζη ηυν μαθηηών – μαθηηπιών ζηιρ ηοςαλέηερ καηά ηιρ μέπερ με 
βποσόπηυζη. Επίζηρ ζηην είζοδο ηος γςμναζηηπίος θα καηαζκεςαζηεί πλαηύζκαλο 
διαζηάζευν 1,95Χ1,00Χ0,18 και εκαηέπυθεν θα ηοποθεηηθούν λαζηισένιερ πάμπερ. 
Λαζηισένιερ πάμπερ θα ηοποθεηηθούν επίζηρ και ζε δύο άλλα ζημεία ηος αύλειος 
σώπος ώζηε να ςπάπσει ππόζβαζη από αμαξίδιο ζε όλερ ηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος 
ζσολείος. Επίζηρ θα γίνει και εξυηεπικόρ σπυμαηιζμόρ ηος κηιπίος καθώρ και ηος 
ζσολικού κηιπίος.     
Ο πποϋπολογιζμόρ ηος έπγος ανέπσεηαι ζηο ποζόν ηυν 38.499,99 €, εκ ηυν οποίυν 
ηα 7.451,61 € είναι ο Φ.Π.Α.24%. 

 
 
 

                                                                                                     ΟΤΦΛΙ,   18.07.2018 
                                                                                                   Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

 
                                                                                                                        

                                                                                                   ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ                                                                                                                                             
                                                                                                  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Γ.Δ. ΟΤΦΛΙΟΤ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΑΡ. ΜΔΛ. 59/2018

Μεπική 

Γαπάνη

Ολική 

Γαπάνη

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ

1.1 Καθαιπέζειρ πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ-2222 1 m3 15,70 2,80 43,96

Άθποιζμα 43,96

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 7,91

ύνολο   1. ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 51,87 51,87

2 ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

2.1

Ππομήθεια, μεηαθοπά επί ηόπος, διάζηπυζη και 

ζςμπύκνυζη ζκςποδέμαηορ με σπήζη ανηλίαρ ή 

πςπγογεπανού Για καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα 

καηηγοπίαρ C16/20

32.01.04 ΟΙΚ-3214 2 m3 90,00 0,45 40,50

Άθποιζμα 40,50

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 7,29

ύνολο   2. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΌ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 47,79 47,79

3 ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΟΠΛΙΜΟΙ

3.1 Ξςλόηςποι ζςνήθυν σςηών καηαζκεςών 38.03 ΟΙΚ 3816 3 m2 15,70 1,15 18,06

3.2 Γομικά πλέγμαηα B500C (S500s) 38.20.03 ΟΙΚ-3873 4 kg 1,01 3,75 3,79

Άθποιζμα 21,84

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 3,93

ύνολο   3. ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΟΠΛΙΜΟΙ 25,77 25,77

4 ΟΠΣΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕ

4.1
Οπηοπλινθοδομέρ με διακένοςρ ηςποποιημένοςρ 

οπηοπλίνθοςρ 6x9x19 cm πάσοςρ 1/2 πλίνθος (δπομικοί 

ηοίσοι)

46.01.02 ΟΙΚ-4622.1 5 m2 19,50 18,00 351,00

Άθποιζμα 351,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 63,18

ύνολο   4. ΟΠΣΟΠΛΙΝΘΟΓΟΜΔ 414,18 414,18

5 ΙΔΗΡΟΤΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

5.1
Καηαζκεςή ζκελεηού ζηέγηρ με διάηπηηα γυνιακά ελάζμαηα 

με άνοιγμα έυρ 20.00 m.
61.27 ΟΙΚ 6127 6 m2 39,40 68,00 2.679,20

Άθποιζμα 2.679,20

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 482,26

ύνολο   5. ΙΓΗΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΙΑΦΟΡΑ 3.161,46 3.161,46

6 ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΌ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ

6.1
Σςποποιημένα κοςθώμαηα από αλοςμίνιο με ηλεκηποζηαηική 

βαθή κοςθώμαηα από ηλεκηποζηαηικά βαμμένο αλοςμίνιο 

βάποςρ έυρ 12 kg/m2

65.01.01 ΟΙΚ 6501 7 m2 145,00 4,50 652,50

6.2 Θύπερ αλοςμινίος συπίρ ςαλοζηάζιο. 65.05 ΟΙΚ 6502 8 m2 175,00 5,20 910,00

Άθποιζμα 1.562,50

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 281,25

ύνολο   6. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΌ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ 1.843,75 1.843,75

7 ΕΠΙΣΡΩΕΙ - ΕΠΕΝΔΤΕΙ

7.1
Δπενδύζειρ ηοίσυν με πλακίδια ποπζελάνηρ 15x15 cm, 

κολληηά
73.26.03 ΟΙΚ 7326.1 9 m2 31,00 20,00 620,00

7.2
Δπιζηπώζειρ δαπέδυν με πλακίδια GROUP 4, διαζηάζευν 

30x30 cm
73.33.02 ΟΙΚ 7331 10 m2 33,50 53,00 1.775,50

Άθποιζμα 2.395,50

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 431,19

ύνολο   7. ΔΠΙΣΡΩΔΙ - ΔΠΔΝΓΤΔΙ 2.826,69 2.826,69

8 ΤΑΛΟΤΡΓΙΚΑ

ΓΑΠΑΝΗ

Α/Α ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΘΡΟ 
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ.
A.T.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

€
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Μεπική 

Γαπάνη

Ολική 

Γαπάνη

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΓΑΠΑΝΗ

Α/Α ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΘΡΟ 
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ.
A.T.

ΜΟΝΑ

ΓΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

€

8.1
Γιπλοί ςαλοπίνακερ ζςνολικού πάσοςρ 18 mm, (κπύζηαλλο 5 

mm, κενό 8 mm, κπύζηαλλο 5 mm)
76.27.01 ΟΙΚ 7609.2 11 m2 19,50 4,50 87,75

Άθποιζμα 87,75

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 15,80

ύνολο   8. ΤΑΛΟΤΡΓΙΚΑ 103,55 103,55

9 ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΙ

9.1

Υπυμαηιζμοί επί επιθανειών επισπιζμάηυν με σπώμαηα 

ςδαηικήρ διαζποπάρ, ακπςλικήρ, ζηςπενιοακπςλικήρ ή 

πολςβινςλικήρ βάζευρ, εζυηεπικών επιθανειών με σπήζη 

σπυμάηυν, ακπςλικήρ ζηςπενιοακπςλικήρ- ακπςλικήρ ή 

πολςβινςλικήρ βάζευρ

77.80.01 ΟΙΚ 7785.1 12 m2 9,00 60,00 540,00

9.2

Υπυμαηιζμοί επί επιθανειών επισπιζμάηυν με σπώμαηα 

ςδαηικήρ διαζποπάρ, ακπςλικήρ, ζηςπενιοακπςλικήρ ή 

πολςβινςλικήρ βάζευρ εξυηεπικών επιθανειών με σπήζη 

σπυμάηυν, ακπςλικήρ ή ζηςπενιο-ακπιλικήρ βάζευρ.

77.80.02 ΟΙΚ 7785.1 13 m2 10,10 850,00 8.585,00

Άθποιζμα 9.125,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 1.642,50

ύνολο   9. ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΙ 10.767,50 10.767,50

10 ΛΟΙΠΑ

10.1 Τδποποέρ ΤΝΣ1 14 m 15,00 20,00 300,00

10.2 Λαζηισένιερ πάμπερ ΤΝΣ2 15 ΣΔΜ 80,00 8,00 640,00

Άθποιζμα 940,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 169,20

ύνολο   10. ΛΟΙΠΑ 1.109,20 1.109,20

11 ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ

11.1 Τδπαςλικά ΤΝΣ3 15 ΣΔΜ 5.500,00 1,00 5.500,00

Άθποιζμα 5.500,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 990,00

ύνολο   11. ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 6.490,00 6.490,00

Άθποιζμα 26.841,76

Αππόβλεπηα 0,15 4.026,26

Άθποιζμα 30.868,02

Ππόβλετη αναθεώπηζηρ 180,36

Άθποιζμα 31.048,38

ΦΠΑ 0,24 7.451,61

Γενικό ύνολο 38.499,99

ύνολο ζε Ακέπαια Δςπώ

ΟΤΦΛΙ 27/06/2018 ΟΤΦΛΙ 27/06/2018

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Η ςνηάξαζα Μησανικόρ

Ο Πποφζηάμενορ Σεσν. Τπηπεζιών

Γήμος οςθλίος

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ

Γπ. Πολ. Μησ. - Απσ/γορ Πολιηικόρ Μησανικόρ 

38.499,99
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Γ.Δ. ΟΤΦΛΙΟΤ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΑΡ ΜΔΛ.: 59/2018

1 ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ

1.1 Καθαιπέζειρ πλινθοδομών 22.04 m3 2,78 

2,78 Λαμβάνεηαι 2,80

2 ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

2.1

Ππομήθεια, μεηαθοπά επί ηόπος, διάζηπωζη και 

ζςμπύκνωζη ζκςποδέμαηορ με σπήζη ανηλίαρ ή 

πςπγογεπανού Για καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα 

καηηγοπίαρ C16/20

32.01.04 m3 0,44 

0,44 Λαμβάνεηαι 0,45

3 ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΟΠΛΙΜΟΙ

3.1 Ξςλόηςποι ζςνήθων σςηών καηαζκεςών 38.03 m3 1,12 

1,12 Λαμβάνεηαι 1,15

3.2 Γομικά πλέγμαηα B500C (S500s) 38.20.03 kgr 3,74 

3,74 Λαμβάνεηαι 3,75

4 ΟΠΣΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕ

4.1
Οπηοπλινθοδομέρ με διακένοςρ ηςποποιημένοςρ 

οπηοπλίνθοςρ 6x9x19 cm πάσοςρ 1/2 πλίνθος (δπομικοί 

ηοίσοι)

46.01.02 m2 18,00 

18,00 Λαμβάνεηαι 18,00

5 ΙΔΗΡΟΤΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

5.1
Καηαζκεςή ζκελεηού ζηέγηρ με διάηπηηα γωνιακά ελάζμαηα 

με άνοιγμα έωρ 20.00 m.
61.27 m2 67,71 

67,71 Λαμβάνεηαι 68,00

6 ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΌ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ

6.1
Σςποποιημένα κοςθώμαηα από αλοςμίνιο με ηλεκηποζηαηική 

βαθή κοςθώμαηα από ηλεκηποζηαηικά βαμμένο αλοςμίνιο 

βάποςρ έωρ 12 kg/m2

65.01.01 m2 4,50 

4,50 Λαμβάνεηαι 4,50

πλαηύζκαλο: 

1,95*1,00*0,18=0,351                  

ζκαλοπάηι: 

1,95*0,30*0,16=0,094

(1,95+2*1,00)*0,18+(1,95+2*0,

30)*0,16=

1,95*1,00*1,92=

5,04*2,50+2,16*2,50=

ύνολο:

7,00*2,20+34,50*1,10+5,05*1,

10+8*1,10=

ύνολο:

9,00*0,50=

ύνολο:

ύνολο:

ύνολο:

ύνολο:

ύνολο:

ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ

(1,47*3+3,41)*0,10*2,15+2*1,0

0*2,20*0,25=
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6.2 Θύπερ αλοςμινίος σωπίρ ςαλοζηάζιο. 65.05 m2 5,16 

5,16 Λαμβάνεηαι 5,20

7 ΕΠΙΣΡΩΕΙ - ΕΠΕΝΔΤΕΙ

7.1
Δπενδύζειρ ηοίσων με πλακίδια ποπζελάνηρ 15x15 cm, 

κολληηά
73.26.03 m2 19,91 

19,91 Λαμβάνεηαι 20,00

7.2
Δπιζηπώζειρ δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαζηάζεων 

30x30 cm
73.33.02 m2 52,67 

52,67 Λαμβάνεηαι 53,00

8 ΤΑΛΟΤΡΓΙΚΑ

8.1
Γιπλοί ςαλοπίνακερ ζςνολικού πάσοςρ 18 mm, (κπύζηαλλο 5 

mm, κενό 8 mm, κπύζηαλλο 5 mm)
76.27.01 m2 4,50 

4,50 Λαμβάνεηαι 4,50

9 ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΙ

9.1

Υπωμαηιζμοί επί επιθανειών επισπιζμάηων με σπώμαηα 

ςδαηικήρ διαζποπάρ, ακπςλικήρ, ζηςπενιοακπςλικήρ ή 

πολςβινςλικήρ βάζεωρ, εζωηεπικών επιθανειών με σπήζη 

σπωμάηων, ακπςλικήρ ζηςπενιοακπςλικήρ- ακπςλικήρ ή 

πολςβινςλικήρ βάζεωρ

77.80.01 m2 59,85 

59,85 Λαμβάνεηαι 60,00

9.2

Υπωμαηιζμοί επί επιθανειών επισπιζμάηων με σπώμαηα 

ςδαηικήρ διαζποπάρ, ακπςλικήρ, ζηςπενιοακπςλικήρ ή 

πολςβινςλικήρ βάζεωρ εξωηεπικών επιθανειών με σπήζη 

σπωμάηων, ακπςλικήρ ή ζηςπενιο-ακπιλικήρ βάζεωρ.

77.80.02 m2 839,12 

839,12 Λαμβάνεηαι 850,00

10 ΛΟΙΠΑ

10.1 Τδποποέρ ΤΝΣ1 m 19,00 

19,00 Λαμβάνεηαι 20,00

10.2 Λαζηισένιερ πάμπερ ΤΝΣ2 ΣΔΜ 8,00 

8,00 Λαμβάνεηαι 8,00

11 ΤΔΡΑΤΛΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ

11.1 Τδπαςλικά ΤΝΣ3

ΚΑΣ' 

ΑΠΟΚ

ΟΠΗ

1,00 

1,00 Λαμβάνεηαι 1,00

8

ύνολο:

οποθή: 5,04*10,45=52,67              

ηοίσοι: 

0,35*(2*5,04+10,45)=7,18

ύνολο:

ύνολο:

5,04*10,45=

ύνολο:

9,00*0,50=

ύνολο:

2*7,00+2*2,50=

ύνολο:

3*0,80*2,15=

1

ύνολο:

48,30+12*0,25)*(3*1,35+0,75)+

247,44+6*0,5*4,00+(2*1,75*13

*3*0,50)*2+11,00*(6,20+2,20/2

)*2+2,90*(5,65+3,70)*2-

1,75*1,00+5,65*3,70+10,95*2,

85=

ύνολο:

(1,70+3,24+2*2,160)*2,15=

ύνολο:
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ΟΤΦΛΙ 27/06/2018 ΟΤΦΛΙ 27/06/2018

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Η ςνηάξαζα Μησανικόρ

Ο Πποϊζηάμενορ Σεσν. Τπηπεζιών

Γήμος οςθλίος

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ

Γπ. Πολ. Μησ. - Απσ/γορ Πολιηικόρ Μησανικόρ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡ.ΜΔΛ: 59/2018 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΔΡΓΟ: ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΓΩΝ Γ.Δ. ΟΤΦΛΙΟΤ 
 

 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 

 
Aληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, 
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Δξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη 
ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 
 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα 
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο  πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 
δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο 
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα 
ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 
 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ 
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ 
άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 
 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά 
θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη  ηα θάησζη: 

 
1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, 

έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ 
απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  
 

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο  ηνπο,  κε 
ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ 
πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε  αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ.  

  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη 
ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη 
αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο,  
νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο 
απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο 
ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ 
(επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ 
γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ 
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θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί 
ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

  

1.1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο 
γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο 
χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ 
εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, 

απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη  νη δαπάλεο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε 
ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο. 

 

1.1.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-
ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, 
ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, 
θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε 
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε 
ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο 
θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ 
παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε 
απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε 
ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ  θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε 
άιιν πιηθφ)  θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  
 

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 
έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

(α)  Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί 
απφ ην Γεκφζην 

(β)  Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν 
Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 

1.1.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο 
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ 
Δξγνπ. 

 

1.1.9 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο 
ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ 
ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, 
αθηψλ  θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, 
ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

 

1.1.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ 
πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζηελ κειέηε, ηηο 
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πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο  (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί 
έιεγρνη θαη  δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

 

1.1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε 
(φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, 
ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα 
αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη 
ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη 
ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.  

 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
 

1.1.12 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ  αδξαλψλ 
πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία 
άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα 
(άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  

 Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.   

 

1.1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 
κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα 
Ο.Κ.Ω. θιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ  (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο 
αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 
εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ  
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε 
ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& 
Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη  νρεκάησλ,  
(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ 
θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 

1.1.14 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη  νρεκάησλ 
ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m,  γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη 
απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ.  

 

 (2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε  ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά 
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ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη 
θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη 
απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε 
θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ 
πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 
έξγνπ. 

 
1.1.15 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ,  παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε 
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ., νη δαπάλεο 
ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο 
θ.ν.θ.), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο 
θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ 
αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, 
δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο νη δαπάλεο 
ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ  (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ  Μεηξψνπ 
Έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.16 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη 

ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε 
ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ 
αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο 
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ  πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

  
1.1.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ 

απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε). 
 
1.1.18 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία  ησλ 

εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ 
Ο.Κ.Ω.   

 
1.1.19 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο 

θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο 
θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, ψζηε λα 
πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην 
πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ 

έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα 
εθζθαθψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ  απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, 
ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη 
φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

 
1.1.21 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 

επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. 
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1.1.22 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί 
ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε 
απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ 
θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, 
πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.), εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο 
Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

 
1.1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. 

πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο 
εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα 
απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν 
Αλάδνρνο ηνπ Δξγνπ. 

 
1.1.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 

απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 
θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ 
Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ 
κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ 
ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ  δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
1.1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ  ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
 
1.1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 

δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε 
εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ  θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ 
δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, 
ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο  εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ 
απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή 
ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή 
νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ θαη ηειηθή δηακφξθσζε ησλ 
ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ), ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 
1.1.27 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 

ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ 
αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.28 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 

εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο πξαλψλ, κειέηεο 
ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θιπ. 

 
1.1.29 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο  εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο 
(Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.30 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Δξγνπ, φπσο απηά 
θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
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1.1.31 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ  θαη γεληθά 
φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Δξγνπ. 

 
1.1.32 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, 
άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), ηα 
νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
  

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ 
ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, 
θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 
 

1.1.33 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 
 

1.2 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ  
Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο (Ο.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 
νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη 
επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη 
θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ 
θ.ι.π. , ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη 
νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη 
βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 
 

1.3 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη 
ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

1.4   Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ 
επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 
παξάδεηγκα: 

 

Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ 
απφ ζθπξφδεκα, PVC, GRP θιπ 

 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη 
γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα 
γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο 
κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 
 

     DN / DM  
 
  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

παξφλ Σηκνιφγην. 
   

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο 
κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 

 



  7 

 

 
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιεύξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 
 
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ 
έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 
αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m

3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0.28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Με παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

  

 - απφζηαζε < 5 km 0,22  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,18   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20 

 
 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ 
άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά 
κέηξα (m

3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 
Σε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 
πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m

3
 θάζε εξγαζίαο, 

όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, 
πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
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 1.  ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ# 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1 
 
22.04  Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2222 
 

Καζαίξεζε πιηλζνδνκψλ θάζε είδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ 
ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-02-01 "Σνπηθή 
αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". 

 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο.  
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ  
 Αξηζκεηηθά:   15,70  

  
 

 

2.  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ # 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

32.01 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ  

 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε 
θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 
(ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ 
ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, 
ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο 
ΔΣΔΠ: 
 
01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ 
ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε 
ζπλζέζεσο. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, 
θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ 
παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην 
(εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη 
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ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην 
πξνο δηάζηξσζε. 
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 
ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 
ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε 
πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 
 Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην 
γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη 
εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 
β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη 
πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 
γ. Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ 
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ 
ηειεηψκαηνο. 
 
δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο 
πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ 
ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ 
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 
 
Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, 
αςίδεο θαη ηξνχινπο. 
 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  
 
32.01.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20  
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΙΚ-3214  
  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

 ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΔΝΔΝΗΝΣΑ   
 Αξηζκεηηθά:   90,00 

 

 

3.  ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΟΠΛΙΜΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

38.03  Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3816  
 
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηχισλ, 
πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε χςνο 
ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 
 



  10 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, 
ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη 
απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ   
 Αξηζκεηηθά:   15,70 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

38.20  Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 
 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 
δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη 
ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 
01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο 
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 
Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ 
ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν 
θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο 
ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ 
ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά 
ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα 
απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ 
ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 

Ολνκ.  
δηάκεηξνο 
(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm2) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινχξεο θαη 
επζπγξακκηζκέλα 
πξντφληα 

Ηιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπψκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 



  11 

Ολνκ.  
δηάκεηξνο 
(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm2) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινχξεο θαη 
επζπγξακκηζκέλα 
πξντφληα 

Ηιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπψκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο 
θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο 
θαη φρη ελαιιάμ  
Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  
Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 
ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 
Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο.  
Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ 
ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 
Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε. 
 
38.20.03 Γνκηθά πιέγκαηα B500C  
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3873) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΔΝΑ ΚΑΙ ΜΗΓΔΝ ΔΝΑ  
 Αξηζκεηηθά:   1,01 
 

4.  ΟΠΣΟΠΛΙΝΘΟΓΟΜΔ 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

46.01 Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm 
 

Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 6x9x19 
cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 "Σνίρνη απφ 
νπηφπιηλζνπο", ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα 
θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ 
παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ,  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.  
 

 
46.01.02 Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη)  
  

 Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-4622.1 
   

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΓΔΚΑΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  
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 Αξηζκεηηθά:   19,50 
 

5.  ΙΓΗΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΙΑΦΟΡΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

61.27  Καηαζθεπή ζθειεηνχ ζηέγεο κε δηάηξεηα γσληαθά ειάζκαηα κε άλνηγκα έσο 
20.00 m. 

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6127  
  

 θειεηφο ζηέγεο αλνίγκαηνο έσο 20,00 m, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, απφ 
ραιχβδηλα δηάηξεηα γσληαθά ειάζκαηα, απνηεινχκελνο απφ δεπθηά, ηεγίδεο κε 
άθξα παθησκέλα ζηα ζελάδ, αληηαλέκηνπο ζπλδέζκνπο θαη επηθάιπςε κε θχιια 
απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ή αινπκίλην ή πιεμηγθιαο. ηελ ηηκή κνλάδαο 
πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά, νη θνριίεο, νη πιάθεο έδξαζεο, ηα 
θνκβνειάζκαηα θνξπθήο θιπ., ηα ηθξηψκαηα θαζψο ε εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο, 
αλχςσζεο, θαη ζηεξέσζεο. 

  

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) νξηδφληηαο πξνβνιήο ζθειεηνχ. 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ  
 Αξηζκεηηθά:   39,40 

  

6.  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

65.01 Σππνπνηεκέλα θνπθψκαηα απφ αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6501  
 

Δηνηκα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ηππνπνηεκέλσλ αλνηγκάησλ, βηνκεραληθήο 
θαηαζθεπήο, πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε δηάηαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο αλάινγα κε 
ηελ "ζεηξά" ηνπο, κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ", πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα.. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε έξγα κε κεγάιν αξηζκφ απιψλ θνπθσκάησλ 
αινπκηλίνπ, ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ εκπνξίνπ, πνπ κπνξνχλ λα 
επηιερζνχλ απφ θαηαιφγνπο πξνκεζεπηψλ ψο πξντφληα έηνηκα πξνο 
ηνπνζέηεζε. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ 
θνπθσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

65.01.01 Κνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην έσο 12 kg/m2 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  
 Αξηζκεηηθά:   145,00 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

65.05 Θχξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6502 
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Θχξεο ζπκπαγείο ζπφ ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) αινπκηλίνπ, κνλφθπιιεο, 
αλνηγφκελεο, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
  

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  
 Αξηζκεηηθά:   175,00 

  

7.  ΔΠΙΣΡΩΔΙ - ΔΠΔΝΓΤΔΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

73.26  Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα 
 

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο, ιεπθά ή έγρξσκα, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο 
θαη εμσηεξηθέο", ηνπνζεηνχκελα κεηά ηελ απφμεζε ησλ επηρξηζκάησλ, ζε 
ππφζηξσκα ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 
αζβέζηνπ ή θνιιεηά κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, κε αξκνχο ην 
πνιχ 1 mm, κε πιήξσζε ησλ θελψλ κε ιεπηφξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 
kg θαη αξκνιφγεκα κε ιεπθφ ηζηκέλην, κε ή ρσξίο ρξσζηηθέο ή αξκφζηνθν.  
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα πιαθίδηα, ε ηζηκεληνθνλία ή ε θφιια επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη θζνξέο ησλ πιηθψλ, ε ηνπνζέηεζε, ε αξκνιφγεζε, ν ηειηθφο 
θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο θαζψο θαη ε δηάλνημε νπψλ ζηα πιαθίδηα γηα ηελ 
δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θιπ,  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
73.26.03 Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο 15x15 cm, θνιιεηά 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7326.1  
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΑ  
 Αξηζκεηηθά:   31,00 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

73.33 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7331  
 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, 
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", 
δηαζηάζεσλ 20x20 cm, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά 
πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο".   
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ 
κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή 
κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα 
ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, 
καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά 
πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.  
 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη 
θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
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73.33.02 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 30x30 cm 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  
 Αξηζκεηηθά:   33,50 
 

8.  ΤΑΛΟΤΡΓΙΚΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

76.27 Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7609.2 
 

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή 
πνιιαπινί (LAMINATED), oπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ 
θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη βαζκνχ θσηναλάθιαζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-02 "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ". πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ζηιηθφλε  Πιήξεο πεξαησκέλε 
εξγαζία, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 
 

76.27.01 Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, 
θελφ 8 mm, θξχζηαιιν 5 mm)  

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΓΔΚΑΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  
 Αξηζκεηηθά:   19,50 

  

9.  ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

77.80 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, 
αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7785.1  
 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα 
αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο 
πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-
00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  
 

Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ 
ηειηθνχ ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

77.80.01 Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΔΝΝΙΑ   
 Αξηζκεηηθά:   9,50 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

77.80 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, 
αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7785.1  
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Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα 
αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο 
πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-
00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  
 

Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ 
ηειηθνχ ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
77.80.02 Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-

αθξηιηθήο βάζεσο. 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΓΔΚΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑ   
 Αξηζκεηηθά:   10,10 

10.  ΛΟΙΠΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΝΣ1 Τδξνξνέο. 
 

Σνπνζέηεζε πδξνξνψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηελ πξνκήζεηα φισλ ησλ 
απαξάηηεησλ πιηθψλ θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ   
 Αξηζκεηηθά:   15,00 
 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΤΝΣ2 Λαζηηρέληα ξάκπα. 
 

Φηηαγκέλε απφ 100% αλαθπθισκέλα ιάζηηρα απηνθηλήησλ θαηάιιειε γηα 
νπνηνπδήπνηε θνξηίν αλζεθηηθή ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, ζηε UV αθηηλνβνιία 
θαη ζηελ πγξαζία. Έρεη αληηνιηζζεηηθή ράξαμε ζηελ επηθάλεηά ηήο γηα θαιχηεξε 
πξφζθπζε ησλ ηξνρψλ ηνπ ακαμηδίνπ. Γεθπξψλεη δηαθνξά χςνπο κεηαμχ ηνπ 
δξφκνπ κε ην πεδνδξφκην κέρξη 18cm. Η ζηεξέσζή ηεο γίλεηαη ζην έδαθνο κε 
βχζκαηα. πκπεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη νη εξγαζίεο πιήξνπο 
ηνπνζέηεζεο. (ΦΩΣΟ1) 

Γηαζηάζεηο:  500 × 360 × κέρξη 180mm (πεξίπνπ 16 kg) 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΟΓΓΟΝΣΑ   
 Αξηζκεηηθά:   80,00 
 

11.  ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΝΣ3 Τδξαπιηθά. 

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απν πνξζειάλε, "Δπξσπαηθνύ" (θαζεκέλνπ) ηύπνπ, ρακειήο 
πηέζεσο (ΑΣΗΔ8151.2) γηα ΑΜΔΑ 

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8151.2 
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Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απν πνξζειάλε, "Δπξσπαηθνχ" (θαζεκέλνπ) ηχπνπ, ρακειήο 
πηέζεσο, κε ην δνρείν πιχζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ,δειαδή ιεθάλε θαη πιηθά ζηεξεψζεσο θαη 
ζπγθνιιήζεσο επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ. 
Αλάιπζε εξγαζίαο 
Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ ρακειήο 
πηέζεσο εθ πνξζειάλεο, 
"Δπξσπαηθνχ" (θαζεκέλνπ)ηχπνπ κε 
ην δνρείν πιχζεσο 

ΗΛΜ620.0
2 ηεκαρ 1,000 * 80,00 = 80,00 

Σζηκέλην θνηλφ κεηά ηεο αμίαο 
ραξηνζάθθσλ ΗΛΜ026 Kgr 20,000 * 0,10 = 2,00 
Σερλίηεο ΗΛΜ003 Ωξα 3,000 * 20,42 = 61,26 
Βνεζφο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο ΗΛΜ002 Ωξα 3,000 * 17,31 = 51,94 

 

Σηκή αλα ηεκαρ εθαηόλ ελελήληα πέληε επξώ & είθνζη ιεπηά   (195,20 €) 
 
1Υ195,20=195,20 
 

Κξνπλόο εθξνήο (βξύζε) επηρξσκησκέλνο επίηνηρνο κε πεξηζηξεθόκελν ξάκθνο  Φ 1/2 ins 
(ΑΣΗΔ8138.3.2) 

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8138.3.2 

Κξνπλόο εθξνήο (βξύζε) επηρξσκησκέλνο επίηνηρνο κε πεξηζηξεθόκελν ξάκθνο  Φ 1/2 
ins, κε ηα κηθξνπιηθά, πιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
Αλάιπζε εξγαζίαο 
Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε) 
επηρξσκησκέλνο επίηνηρνο κε 
πεξηζηξεθφκελν ξάκθνο νξεηράιθηλνο 
δηακ.1/2ins 

ΗΛΜ618.0
3.02 ηεκαρ 1,000 * 0,00 = 0,00 

Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε) 
επηρξσκησκέλνο επίηνηρνο κε 
πεξηζηξεθφκελν ξάκθνο νξεηράιθηλνο 
δηακ.1/2ins 

ΗΛΜ618.0
3.02 ηεκαρ 0,030 * 0,00 = 0,00 

Σερλίηεο ΗΛΜ003 Ωξα 0,300 * 20,42 = 6,13 

 

Σηκή αλα ηεκαρ έμε επξώ & δέθα ηξία ιεπηά   (6,13 €) 
 
6Υ6,13=36,78 

Κξνπλόο εθξνήο (βξύζε) επηρξσκησκέλνο επί ληπηήξα Φ 1/2 ins (ΑΣΗΔ8138.4.2) 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8138.4.2 

Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε) επηρξσκησκέλνο επί ληπηήξα Φ 1/2 ins, κε ηα κηθξνπιηθά, πιηθά 
ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
Αλάιπζε εξγαζίαο 
Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε) 
επηρξσκησκέλνο επί ληπηήξνο 
νξεηράιθηλνο δηακ.1/2ins 

ΗΛΜ618.0
4.02 ηεκαρ 1,000 * 0,00 = 0,00 

Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε) 
επηρξσκησκέλνο επί ληπηήξνο 
νξεηράιθηλνο δηακ.1/2ins 

ΗΛΜ618.0
4.02 ηεκαρ 0,030 * 0,00 = 0,00 

Σερλίηεο ΗΛΜ003 Ωξα 0,300 * 20,42 = 6,13 
Βνεζφο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο ΗΛΜ002 Ωξα 0,300 * 17,31 = 5,19 
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Σηκή αλα ηεκαρ έλδεθα επξώ & ηξηάληα δύν ιεπηά   (11,32 €) 
 
6Υ11,32=67,92 

Γνρείν πιύζεσο απνρσξεηεξίνπ (θαδαλάθη πιύζεσο) θπιηλδξηθό ε πξηζκαηνεηδέο, παηεηό 
ε ηξαβεθηό (ΑΣΗΔ8153.2) 

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8153.2 

Γνρείν πιχζεσο απνρσξεηεξίνπ (θαδαλάθη πιχζεσο) θπιηλδξηθφ ε πξηζκαηνεηδέο, παηεηφ ε 
ηξαβεθηφ πιήξεο, κε ηνλ νξεηράιθηλν πισηήξα, ηα ξαθφξ ζηνκίσλ ηξνθνδνηήζεσο θαη εθξνήο, ηνλ 
ραιθνζσιήλα ζπλδέζεσο θαη ηνχο γάληδνπο ζηεξίμεσο, δειαδή πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη 
εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηα ιεηηνπξγία. 
Αλάιπζε εξγαζίαο 
Γνρείν πιχζεσο απνρσξεηεξίνπ 
(θαδαλάθη πιχζεσο 
θπιηλδξηθφ/πξηζκαηνεηδέο 
παηεηφ/ηξαβεθηφ)πεξεθηηθ.10lt 

ΗΛΜ622.0
1 ηεκαρ 1,000 * 21,00 = 21,00 

Γνρείν πιχζεσο απνρσξεηεξίνπ 
(θαδαλάθη πιχζεσο 
θπιηλδξηθφ/πξηζκαηνεηδέο 
παηεηφ/ηξαβεθηφ)πεξεθηηθ.10lt 

ΗΛΜ622.0
1 ηεκαρ 0,100 * 21,00 = 2,10 

Σερλίηεο ΗΛΜ003 Ωξα 2,000 * 20,42 = 40,84 
Βνεζφο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο ΗΛΜ002 Ωξα 2,000 * 17,31 = 34,63 

 

Σηκή αλα ηεκαρ ελελήληα νθηώ επξώ & πελήληα επηά ιεπηά   (98,57 €) 
 
9Υ98,57=887,13 

Γνρείν απηόκαην πιύζεσο νπξεηεξίνπ, ρπηνζηδεξνύλ εζκαιηνκέλν (ΑΣΗΔ8158.1) 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8158.1 

Γνρείν απηφκαην πιχζεσο νπξεηεξίνπ, ρπηνζηδεξνχλ εζκαιηνκέλν,πιήξεο κε ηα ξαθφξ 
ζηνκίσλ ηξνθνδνηήζεσο θαη εθξνήο, ηνλ ραιθνζσιήλα ζπλδέζεσο θαη ηα ζηεξίγκαηα, δειαδή 
πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηα ιεηηνπξγία. 
Αλάιπζε εξγαζίαο 
Γνρείν απηνκάηνπ πιχζεσο 
νπξεηεξίνπ ρπηνζηδεξνχλ 
εζκαιησκέλν πεξηεθηηθφηεηαο 6 lt 

ΗΛΜ626.0
1 ηεκαρ 1,000 * 0,00 = 0,00 

Γνρείν απηνκάηνπ πιχζεσο 
νπξεηεξίνπ ρπηνζηδεξνχλ 
εζκαιησκέλν πεξηεθηηθφηεηαο 6 lt 

ΗΛΜ626.0
1 ηεκαρ 0,100 * 0,00 = 0,00 

Σερλίηεο ΗΛΜ003 Ωξα 2,000 * 20,42 = 40,84 
Βνεζφο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο ΗΛΜ002 Ωξα 2,000 * 17,31 = 34,63 

 

Σηκή αλα ηεκαρ εβδνκήληα πέληε επξώ & ζαξάληα επηά ιεπηά   (75,47 €) 
 
6Υ75,47=452,82 

Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 40Υ50 cm πιήξεο (ΑΣΗΔ8160.1) 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8160.1 
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Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 40Υ50 cm πιήξεο κε βαιβίδα ρξσκέ 
(ζηξαγγηζηήξα) πψκα κε άιπζν, ζηθψλη ρξσκέ Φ 1 1/4 ins, ζηεξίγκαηα,ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη 
ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο θαη ηα κηθξνπιηθά (κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην θιπ.) θαη ηελ εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία. 
Αλάιπζε εξγαζίαο 
Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 
πεξ. 40*50 cm 

ΗΛΜ628.0
1 ηεκαρ 1,000 * 32,00 = 32,00 

ηθψλη ληπηήξα, νξεηράιθηλν, 
επηρξσκησκέλν δηακέηξνπ 1 1/4 ins 

ΗΛΜ629.0
1 ηεκαρ 1,000 * 15,70 = 15,70 

Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 
πεξ. 40*50 cm 

ΗΛΜ628.0
1 ηεκαρ 0,250 * 32,00 = 8,00 

Σερλίηεο ΗΛΜ003 Ωξα 2,800 * 20,42 = 57,18 
Βνεζφο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο ΗΛΜ002 Ωξα 2,800 * 17,31 = 48,48 

 

Σηκή αλα ηεκαρ εθαηόλ εμήληα έλα επξώ & ηξηάληα έμε ιεπηά   (161,36 €) 
 
7Υ161,36=1129,52 

Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ, δηαζηάζεσλ 36Υ48 cm (ΑΣΗΔ8168.1) 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8168.1 

Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ, δηαζηάζεσλ 36Υ48 cm, δειαδή θαζξέπηεο, δχν ε 
ηέζζεξεο θνριίεο κε θνκβία ρξσκέ, κηθξνπιηθά επη ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. 
Αλάιπζε εξγαζίαο 
Πνιηνπνηεηήο απνξξηκάησλ βαξένο 
ηχπνπ γηα ηνπνζέηεζε θάησζελ 
λεξνρχηνπ ειεθη/λεηνο πιήξεο ηζρ. 6 
HP 

ΗΛΜ635.0
7 ηεκαρ 1,000 * 9,71 = 9,71 

Σζηκέλην θνηλφ κεηά ηεο αμίαο 
ραξηνζάθθσλ ΗΛΜ026 Kgr 2,000 * 0,10 = 0,20 
Σερλίηεο ΗΛΜ003 Ωξα 0,300 * 20,42 = 6,13 
Βνεζφο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο ΗΛΜ002 Ωξα 0,300 * 17,31 = 5,19 

 

Σηκή αλα ηεκαρ είθνζη έλα επξώ & είθνζη ηξία ιεπηά   (21,23 €) 
 
10Υ21,23=212,30 

Γνρείν ξεπζηνύ ζάπσλα πιήξεο επηρξσκησκέλν (ΑΣΗΔ8174.1) 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8174.1 

Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα πιήξεο επηρξσκησκέλν, δειαδή πιηθά θαη κηθξνπιηθά επη ηφπνπ, 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 
Αλάιπζε εξγαζίαο 
Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλνο 
επηρξσκησκέλν 

ΗΛΜ642.0
1 ηεκαρ 1,000 * 0,00 = 0,00 

Σζηκέλην θνηλφ κεηά ηεο αμίαο 
ραξηνζάθθσλ ΗΛΜ026 Kgr 1,000 * 0,10 = 0,10 
Σερλίηεο ΗΛΜ003 Ωξα 0,300 * 20,42 = 6,13 

 

Σηκή αλα ηεκαρ έμε επξώ & είθνζη ηξία ιεπηά   (6,23 €) 
 
13Υ6,23=80,99 



  19 

σιελώζεηο ζεξκνύ-ςπρξνύ λεξνύ ινπηξνύ ε WC πιήξεηο, κήθνπο κέρξη 10 m κε 

ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν δηακέηξνπ 1/2 ins ISO MEDIUM βαξή (ΑΣΗΔ8300.1.2) 
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΗΛΜ8300.1.2 

σιελψζεηο ζεξκνχ-ςπρξνχ λεξνχ ινπηξνχ ε WC πιήξεηο, κήθνπο κέρξη 10 m κε 

ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν δηακέηξνπ 1/2 ins ISO MEDIUM βαξή.Πεξηιακβάλνπλ ηηο 

ζσιελψζεηο θαη θάζε απαηηνχκελν πιηθφ ηεο γξακκήο,λεξνχ πφιεσο, απν ηελ εμσηεξηθή πιεπξά 

ηνπ ηνίρνπ ηνπ ινπηξνχ ζην ζεκείν εηζφδνπ θαη κέρξη ησλ ζέζεσλ ηξνθνδνηήζεσλ ησλ εηδψλ 

πγηεηλήο θαη ηνπ ζεξκνζίθσλα, κε ηνλ δηαθφπηε ζηνλ θιάδν ηξνθνδνηήζεσο ηνπ ζεξκνζίθσλα,ηελ 

γξακκή ζεξκνχ λεξνχ θαη ηνπ ζεξκνζίθσλα κέρξη ησλ ζέζεσλ ηξνθνδνηήζεσο ησλ εηδψλ 

πγηεηλήο, ηα εμαξηήκαηα ζρεκαηηζκνχ ησλ πην πάλσ ζσιελψζεσλ (κνχθεο, ηαπ, θακπχιεο, καζηνί 

θιπ.), ηα κηθξνπιηθά ζπλδέζεσοθαη ζηεξεψζεσο θαη ηελ εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ γηα 

ηελ παξάδνζε ηνπ ινπηξνχ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Αλάιπζε εξγαζίαο 

ηδεξνζσιήλαο καχξνο κε ξαθή ISO-
MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα) 
δηακ. 1/2 ins, πάρ. 2.65mm 

ΗΛΜ565.0
1 m 1,300 * 2,00 = 2,60 

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) 
νξεηράιθηλε δηακ. 1/2 ins 

ΗΛΜ601.0
1 ηεκαρ 1,020 * 2,86 = 2,92 

Σερλίηεο ΗΛΜ003 Ωξα 3,100 * 20,42 = 63,30 
Βνεζφο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο ΗΛΜ002 Ωξα 3,100 * 17,31 = 53,67 
 

Σηκή αλα ηεκαρ εθαηόλ είθνζη δύν επξώ & ζαξάληα ελλέα ιεπηά   (122,49 €) 

 

2Υ122,49=244,98 

 

Θήθεο γηα ξνιό ραξηί πγείαο   

πζθεπή κε κεραληζκφ ειεγρφκελεο ξνήο Υαξηηνχ Τγείαο. Σα ξνιφ πγείαο είλαη εζψθιεηζην. 

Έρεη θιείδσκα ζην θαπάθη γηα απνθπγή κηθξνθινπψλ.Καηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθά πιηθά 

γηα ζθιεξή ρξήζε θαη αληνρή ζηα ρηππήκαηα, ρεκηθά, θσηηά θαη βαλδαιηζκνχο.Γηαζηάζεηο 

ζπζθεπήο Ύςνο : 341mm, Πιάηνο 268mm, Βάζνο : 170mm  

Σηκή αλά ηεκαρην δεθαεπηά επξψ (17,00€) 

10Υ17,00=170,00 
 
Θήθεο γηα ρεηξνπεηζέηεο 

Θήθε γηα ρεηξνπεηζέηεο (κηα-κηα ή δηθ-δαθ) 600 ηεκαρίσλ. Γηαζέηεη θιεηδαξηά θαη ζρηζκή γηα 

λα θαίλεηαη ε πνζφηεηα ησλ ρεηξνπεηζεηψλ. 
Πιαζηηθή ιεπθή, ΓΙΑΣΑΔΙ:33x25x13εθ. 
Σηκή αλά ηεκαρην δεθαελληά επξψ (19,00€) 
5Υ19,00=95,00 
 
Υεηξνιαβέο γηα ηελ ηνπαιέηα ΑΜΔΑ πιάηνπο 0,50κ:   
Λαβή ηνίρνπ απφ αλζεθηηθφ PVC κήθνπο 50cm ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο 
ηνπνζέηεζεο. 
Σηκή αλά ηεκαρην είθνζη επξψ (20,00€) 
2Υ20,00=40,00 
 
Κιηκαηηζηηθό inverter 12000BTU:  
Πξνκήζεηα θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθνχ inverter 12000 BTU ελεξγεηαθήο θιαζεο Α 
θαη εγγπεκέλν εχξνο ιεηηνπξγείαο -15νC έσο 43νC. 
Σηκή αλά ηεκαρην εμαθφζηα επξψ (600,00€) 
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 2Υ600=1.200,00 
 
Κόζηνο πιηθώλ θαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο:  195,20 
 36,78 
 67,92 
 887,13 
 452,82 
 1.129,52 
 212,30 
 80,99 
 244,98 
 170,00 
 95,00 
 40,00 
 1.200,00 
 4.812,64 
 
 
Λνηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο (ζύλδεζε κε ην δίθηπν πόιεο, έιεγρνο δηθηύνπ 
απνρέηεπζεο, ζθαςίκαηα, ηπρόλ απνμειώζεηο θιπ.):   687,36€ 

  
Σηκή θαη’ απνθνπή  
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΠΔΝΣΔ ΥΙΛΙΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ  
 Αξηζκεηηθά:   5.500,00 
 
 

 
 

 

ΟΤΦΛΙ 27/06/2018 
   

ΟΤΦΛΙ 27/06/2018 
 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   
Η πληάμαζα  

 Ο Πξντζηάκελνο Σερλ. 
Τπεξεζηώλ 

     Γήκνπ νπθιίνπ 
     

      
      ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

   
ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

 Γξ. Πνι. Μερ. - Αξρ/γνο 
   

     Πνιηηηθόο Μεραληθόο  
 

      



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ: 59/2018 

 

 

 

 

ΔΡΓΟ: ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΟΛΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Γ.Δ. ΟΤΦΛΙΟΤ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



σελ. 2 από 50 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1 Αληηθείκελν 

• Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (ΓΤ) αθνξά ηνπο γεληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε 

βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα ηνπ λ.4412/16 θαη ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, ηα θάζε θχζεο 

Γεκφζηα Έξγα πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη απφ ηα επνπηεπφκελα 

απφ ηηο αλσηέξσ Απηνδηνηθήζεηο Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

• Σν αθξηβέο αληηθείκελν θάζε έξγνπ / ζχκβαζεο ζα είλαη φπσο νξίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε Γηαθήξπμε 

Γεκνπξαζίαο θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 

1.2 Οξηζκνί-ζπληνκνγξαθίεο 

1.2.1 Οξηζκνί 

• Οη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ ην λφεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην λ.4412/16 θαη επί πιένλ 

φπσο θαζνξίδεηαη θαησηέξσ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ: 

• «πκβαηηθφ Σίκεκα»: ην πνζφ ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ (εθηηκψκελε δαπάλε εξγαζηψλ καδί κε ΓΔ θαη 

ΟΔ, πνζφ απξνβιέπησλ δαπαλψλ, εθηηκψκελε δαπάλε ηπρφλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, δαπάλε ακνηβήο 

κεηξψνπ έξγνπ) ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην ΦΠΑ. 

• «Έξγν»: ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα εθπιεξψζεη ν 

Αλάδνρνο θαη νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηελ παξνρή ηνπ. 

• «Πξνζσξηλέο Δξγαζίεο» ή «Πξνζσξηλά Έξγα»; φιεο νη εξγαζίεο, ηα έξγα θαη νη εγθαηαζηάζεηο θάζε είδνπο, 

πνπ έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

• «Μφληκεο Δξγαζίεο» ή «Μφληκα Έξγα»; φια ηα κφληκνπ ραξαθηήξα έξγα, πνπ ζα εθηειεζηνχλ θαη ζα 

ζπληεξεζνχλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

• «Δξγνηάμην»: ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο νηθνδνκηθέο ή/θαη πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ θαη γεληθά εθηειείηαη ηερληθφ έξγν, φπσο νξίδεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

• «Τπεξεζία»: ε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Τπεξεζία ηνπ ΚηΔ, ε νπνία δεκνπξαηεί ην έξγν θαη ζπλαιιάζζεηαη 

κε ηνλ Αλάδνρν σο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή/θαη σο Πξντζηακέλε Αξρή, φπσο θαηά πεξίπησζε νξίδεηαη ζην 

λφκν. 

• «Γηαγσληδφκελνη» ή «Γηαγσληδφκελνο»: νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή/θαη θνηλνπξαμίεο ησλ αλσηέξσ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Γηαγσληζκφ ηεο αλάζεζεο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ. 

• «Απξφβιεπηεο Γαπάλεο»: νη δαπάλεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεηδηθεπηνχλ πιήξσο ζηε θάζε δεκνπξάηεζεο 

ηνπ έξγνπ θαη δεζκεχνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο δαπάλεο πνπ νξίδνληαη ζην λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι.) 

• «Δπξσπατθά πξφηππα» : ηα πξφηππα πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ ΚηΔ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη ηα νπνία έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηελ επξσπατθή επηηξνπή ηππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ επξσπατθή επηηξνπή ειεθηξνηερληθήο 

ηππνπνίεζεο (CENELEC) σο "επξσπατθά πξφηππα (ΔΝ)" ή σο "θείκελα ελαξκφληζεο (HD)", ζχκθσλα κε 

ηνπο θνηλνχο θαλφλεο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ. 

• «Δπξσπατθή ηερληθή έγθξηζε»: ε επλντθή ηερληθή εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε 

γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο θαη κε βάζε ηα εγγελή 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Ζ επξσπατθή έγθξηζε 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΔΛΟΣ. 

• «Κνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο»: νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζχκθσλα κε δηαδηθαζία 

αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηε*/ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ. 

1.2.2 πληνκνγξαθίεο 

1.2.2.1 πληνκνγξαθίεο Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο 

ΓΓ : Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

ΓΤ : Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ΓΣΤ : Γεληθή Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 ΔΤ : Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ΔΣΤ : Δηδηθή Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

ΠΜ : Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

ΠΠ : Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο 

ΣΠ : Σηκνιφγην Πξνζθνξάο 

ΣεΠ ε : Σερληθή Πεξηγξαθή 

 ΣΜ : Σηκνιφγην Μειέηεο 

1.2.2.2 πληνκνγξαθίεο Κσδίθσλ, Πξνδηαγξαθώλ, Καλνληζκώλ, Οδεγηώλ 

AASHTO: Ακεξηθάληθνο χλδεζκνο Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ Οδνπνηίαο θαη 

Μεηαθνξψλ ASTM : Ακεξηθαληθέο Πξφηππεο Μέζνδνη Γνθηκψλ  

BS : Βξεηαληθά Πξφηππα 

CEN : Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο 
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CENELEC : Δπξσπατθή Δπηηξνπή ΖιεθηξνηερληθήοΣππνπνίεζεο 

CIE : Γηεζλήο Δπηηξνπή Φσηηζκνχ 

DIN : Γεξ κ αλη θφ Ηλζηηην χην Σππνπν ίε ζε ο 

ΔΛΟΣ : Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

 ΔΣΑ : Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο 

ISO : Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

ΚΜΛΔ : Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ 

ΚΣ : Καλφλη ζκ φ ο Σερλνινγίαο θπ ξ ν δ έκ αην ο 

ΚΣΥ : Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υάιπβα 

NF : Γαιιηθά Πξφηππα 

ΟΜΟΔ : Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ  

ΠΣΠ : Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

1.2.2.3 πληνκνγξαθίεο Τπεξεζηώλ / Οξγαληζκώλ 

ΤΠΔ : Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο  

ΤΠΔΥΩΓΔ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο,Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ  

ΤΜΔ : Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θ Γηθηχσλ  

ΓΓΓΔ : Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ 

 ΓΤ : Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ 

ΓΔ Ζ : Γε κ φ ζη α Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ 

ΓΔΚΟ : Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί  

EE : Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΟΚ : Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

Δ ΟΥ : Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο 

ΗΚΑ : Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

ΚΔΓΔ : Κεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ  

ΝΠΓΓ : Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ  

ΝΠΗΓ : Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ  

ΝΚ : Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο 

Ο ΚΩ : Οξγαληζκνί Κνηλήο Ωθέιεηαο 

ΠΔΓΔ : Πεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ  

ΠΔΠ : Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

TEE : Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

1.2.2.4 Άιιεο πληνκνγξαθίεο 

ΑΠΔ : Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ 

Ζ Π Α : Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο  

ΚΤΑ : Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε  

Ν : Νφκνο 

ΠΓ : Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

ΠΚΣΜΝΔ : Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ 

ΦΔΚ : Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο  

ΦΠΑ : Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  

ΤΑ : Τπνπξγηθή Απφθαζε 

1.3 Δξκελείεο 

ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, εθηφο αλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ξεηά πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά: 

• Λέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γέλνο ζα αθνξνχλ θαη ζε φια ηα γέλε θαη αληίζηξνθα. 

• Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ εληθφ ζα αθνξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα θαη ζηνλ πιεζπληηθφ θαη αληίζηξνθα. 

• Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα κε ηηο ίδηεο ιέμεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη κε πεδά γξάκκαηα θαη αληίζηξνθα. 

• Δθηφο εάλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, «εκέξα», «βδνκάδα», «κήλαο», «έηνο» θιπ. ζα ζεκαίλεη «εκεξνινγηαθή 

εκέξα», «εκεξνινγηαθή βδνκάδα», «εκεξνινγηαθφο κήλαο», «εκεξνινγηαθφ έηνο» θιπ. 

• Γηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε «ζπκθσλία», «ζπγθαηάζεζε» ή ζε ζπλψλπκα I παξάγσγά ηνπο, πξνυπνζέηνπλ 

φηη ε ππφςε ζπκθσλία, ζπγθαηάζεζε θιπ., ζα δηαηππψλεηαη εγγξάθσο. 

• «Δγγξάθσο» ή παξάγσγα ηεο ιέμεο απηήο, έρνπλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο έλλνηεο απηέο απφ ηνλ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

• Οη ηίηινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

παξνχζαο. 

• Όπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη «κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ», «βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν», «ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ», 

«ρσξίο ηδηαίηεξν αληάιιαγκα», «ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε», λνείηαη φηη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ 

πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο θαη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πξφζζεην 

αληάιιαγκα ή/θαη θακία πξφζζεηε ακνηβή ή απνδεκίσζε πέξα απφ ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
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• Όπνπ ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα άξζξα, παξαγξάθνπο, 

εδάθηα θιπ. λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θιπ., απηή γίλεηαη 

γηα δηεπθφιπλζε θαη επζεία αλαθνξά ζηηο πιένλ ζπλαθείο δηαηάμεηο, ρσξίο απφ ηελ αλαθνξά απηή λα 

απνθιείεηαη ε ηζρχο άιιεο ηζρχνπζαο δηάηαμεο πνπ ηπρφλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά. 

1.4 Δπηθνηλσλία - Κνηλνπνίεζε εγγξάθσλ 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.135,143,θηι.) 

• Ο Αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ 

απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηα γξαθεία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ή ηεο 

Πξντζηάκελεο Αξρήο. 

• πλαηλέζεηο, εγθξίζεηο, πξνζδηνξηζκνί, εηδνπνηήζεηο, αηηήζεηο, ελζηάζεηο, δειψζεηο, πνπ απαηηνχληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη: 

-λα γίλνληαη εγγξάθσο κε ηελ έλλνηα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, 

-λα επηβεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπο κε θάζε λφκηκν ηξφπν θαη 

-λα γίλνληαη ζηηο δεισκέλεο κε ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ή ηεο ζχκβαζεο δηεπζχλζεηο, εθηφο εάλ έρνπλ 

ιάβεη ρψξα κεηαβνιέο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο, άιισο νη αλσηέξσ πξάμεηο 

ινγίδεηαη φηη γίλνληαη εγθχξσο ζηηο ήδε δεισκέλεο δηεπζχλζεηο. 

1.5 Θεζκηθό πιαίζην, πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνί θαη γιώζζα πνπ δηέπνπλ ηε ζύκβαζε 

1.5.1 Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

• Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη, εξκελεχεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη, γηα έξγα 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε, θαη ηε»/ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Δηδηθφηεξα, ζε ζέκαηα 

παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπκπιεξψλεηαη κε 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ην αλσηέξσ θαη 

ηελ νηθεία Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

• πκπιεξσκαηηθά κε ηα αλσηέξσ, ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα δηέπεηαη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο θαη ηνλ Κχξην 

ηνπ Έξγνπ, θαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία ΔΎ. 

• Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία, ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή θείκελεο δηαηάμεηο, λνείηαη, εθηφο εάλ ξεηά 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θαλφλαο δηθαίνπ, εζληθφο, θνηλνηηθφο ή δηεζλήο εθαξκνδφκελνο ζηελ Διιάδα, 

πεξηερφκελνο ζε θάζε πεγή δηθαίνπ (χληαγκα, Νφκνη, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, 

Δγθχθιηνη, Οδεγίεο, Καλνληζκνί, Δζληθνί θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε, 

ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο. 

1.5.2 Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνί 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.54,178,θηι.). Δπηπξφζζεηα, ελδεηθηηθά αιιά 

φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ, ζηε ΓΣΤ θαη ελ ΔΣΤ. 

1.5.3 Γιώζζα 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα έγγξαθα, ε αιιεινγξαθία 

θιπ. Αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θείκελα ζπληαγκέλα ζε δχν γιψζζεο, γηα θάζε 

πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη ππεξηζρχνπζα είλαη ε Διιεληθή Γιψζζα. 

1.6 εηξά ηζρύνο ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ 

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη, αιιά ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά 

φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ σο άλσ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε Γηαθήξπμε 

Γεκνπξαζίαο: 

• Σν ζπκθσλεηηθφ 

• Ζ Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

• Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

• Σν Σηκνιφγην Μειέηεο 

• Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Δ. Τ. 

• Ζ παξνχζα Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

• Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

• Ο πξνυπνινγηζκφο κειέηεο 

• Ζ ηερληθή κειέηε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθέο κειέηεο, κειέηεο εθαξκνγήο, ζρέδηα ηεο ππεξεζίαο θαζψο 

θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πνπ ζπληάζζεη ν Αλάδνρνο, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), 

• Σν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, 

1.7 ύκβαζε 

• Ζ ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην λ.4412/16 (αξζ.30,θηι.) 

θαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

• Με ηνλ φξν «χκβαζε» λνείηαη ε ζχκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, κε βάζε ηα νπνία ν Αλάδνρνο: 

-Θα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, ζηελ ΔΤ θαη αλαιχνληαη ζηελ Σερληθή 

Πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 
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-Θα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο γηα ην έξγν, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

θαη ζηελ ΔΤ, πνπ ζα πξνηείλεη θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, 

-Θα εθπνλήζεη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο κειέηεο εθαξκνγήο γηα ην έξγν, φπνπ απηφ επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην 

ΠΓ 696/74 θαη ηελ Δγθ. 37/95 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζηελ ΔΤ, 

-Θα ζπληεξήζεη ην έξγν, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξνχζα θαη ζηελ ΔΤ. 

1.8 Δθρώξεζε δηθαησκάησλ - ππνθαηάζηαζε 

Ζ εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην λ.4412/16 

(αξζ.164,θηι.). 

1.9 Μειέηεο ηνπ έξγνπ 

1.9.1 Τπάξρνπζεο κειέηεο θαηά ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ 

• Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο, ηα αληίγξαθα ησλ κειεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε 

δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν εγθεθξηκέλεο φιεο νη κειέηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

Σερληθή Πεξηγξαθή, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν νξηζηηθήο κειέηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην ΠΓ 696/74 θαη ηελ 

Δγθ. 37/95 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

• Οη Γηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ απφ έξεπλεο ή θαη 

κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ή αθφκε θαη κε αλαδεηήζεηο / ζπλεληεχμεηο ζηνπο θνξείο, νξγαληζκνχο, γξαθεία 

γεσηερληθψλ εξεπλψλ θιπ , πνπ έρνπλ εθπνλήζεη ζρεηηθέο κειέηεο / έξεπλεο γηα ηελ Τπεξεζία θαη ην έξγν. Οη 

Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη επίζεο λα πξνβνχλ θαη ζε δηθέο ηνπο έξεπλεο εδάθνπο / ππεδάθνπο, ηνπιάρηζηνλ 

ζηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο πςειψλ επηρσκάησλ, κεγάισλ ηερληθψλ, ιαηνκηθψλ ρψξσλ, πεξηνρψλ εθζθαθψλ, 

ηνίρσλ αληηζηήξημεο θιπ. Ζ έθηαζε ησλ εξεπλψλ / αλαδεηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ελαπφθεηηαη ζηελ 

θξίζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. 

1.9.2 Έιεγρνο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν 

• Μέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα (παξ. 8.2.2.2) θαη ελδερνκέλσο ζηα αληίζηνηρα 

άξζξα ηεο ΔΤ, ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη πιήξε έιεγρν ησλ ηερληθψλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ, κε ηπρφλ 

δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, πεξηνξηζκέλσλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εξεπλψλ θιπ. 

• ηα αλσηέξσ πιαίζηα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ειέγμεη ηελ πιεξφηεηα θαη επάξθεηα ησλ πθηζηακέλσλ 

γεσηερληθψλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ θαη λα δηεξεπλήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

εξεπλψλ, επηζεκαίλνληαο έγθαηξα ην ελδερφκελν απηφ ζηελ Τπεξεζία εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο γηα ην ζθνπφ 

απηφ πξνζεζκίαο (παξ. 8.2.2.2 ηεο παξνχζαο). ε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

έξεπλεο ππνρξενχηαη: 

-λα ζπληάμεη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο πξφγξακκα αλαγθαίσλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ 

-λα ππνβάιεη ην πξφγξακκα απηφ ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε. 

Ο έιεγρνο ησλ ηερληθψλ κειεηψλ θαη ε δηεξεχλεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ, 

θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4.1.1.(2) ηεο παξνχζαο, πνπ αθνξά ζε 

επαιήζεπζε ησλ δηαηηζέκελσλ ζηνηρείσλ, γηα ηελ νπνία δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν, επεηδή 

ε δαπάλε ηεο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο. 

Ο έιεγρνο ζα αλαθέξεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο ηερληθέο κειέηεο ή/θαη έξεπλεο θαη ζα έρεη ζθνπφ ηνλ 

εληνπηζκφ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ θαη επί κέξνπο ζεκάησλ, κε ζθνπφ λα πξνθχςεη κε 

βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο ηερληθέο κειέηεο, φπσο απηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκπιεξσζνχλ σο αλσηέξσ, 

ζπλνιηθφ έξγν ηερληθά άξηην θαη ιεηηνπξγηθφ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη λα επηηπγράλεη ηελ 

πξνδηαγξαθφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

ηελ ίδηα πξνζεζκία κε απηήλ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο 1.9.2 (1) θαη (2), ν Αλάδνρνο ζα 

ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηερληθή έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κεηά ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαη επίζεο ηνλ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηειηθήο δαπάλεο (ζρέδην 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ) ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

Σν ζρέδην Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά νη πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ Αλάδνρν ζπκπιεξψζεηο ησλ ηερληθψλ κειεηψλ, κε πιήξε ηεθκεξίσζή ηνπο 

θαη αλάιπζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κε ην ζρέδην Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ, δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ 

πνζνηήησλ ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ή/θαη ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ. 

Ζ ππνβνιή ηνπ ππφςε ζρεδίνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ δελ αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

Αλαδφρνπ λα εθηειεί ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο, κέρξηο φηνπ απνθαζηζζνχλ αλ θαη πνηεο ζα γίλνπλ 

δεθηέο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 

Δθφζνλ πξνηαζνχλ ηξνπνπνηεηηθέο ζπκπιεξψζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, ζα θαιείηαη ν κειεηεηήο πνπ ηηο 

ζπλέηαμε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ, θαη θαηά ηα ινηπά ζα εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην 

λ.4412/16 (αξζ.144,θηι.). 
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Οη εγθξίζεηο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξψζεσλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ ζα γίλνληαη κε 

Απφθαζε ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ θαη 

θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.144,θηι.). 

ρεηηθά κε ηηο απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ ή ηηο λέεο εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ είηε απφ ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, είηε απφ άιιεο αηηίεο, επηζεκαίλεηαη φηη έρεη ηζρχ ν λ.4412/16 (αξζ.156,θηι.). 

Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα αλαπξνζαξκνζζεί ζχκθσλα κε ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

ζα απνδερζεί ε Τπεξεζία, βάζεη ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, χζηεξα απφ ζχληαμε θαη έγθξηζε ηνπ 

θαηά ην λφκν πξνβιεπφκελνπ ΑΠΔ. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ελαη δπλαηφλ λα ζπλεπάγεηαη θαη 

παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ (ηκεκαηηθψλ ή θαη ζπλνιηθήο) εθφζνλ ππάξμεη αξκφδηα έγθξηζε. 

1.9.3 Δθπόλεζε κειεηώλ θαη ιήςε ζηνηρείσλ από ηνλ Αλάδνρν, ε ακνηβή ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

εκπεξηέρεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο 

• Αλεμάξηεηα απφ ηνλ έιεγρν ηεο ηερληθήο κειέηεο θαη ησλ ηπρφλ παξεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

παξαγξάθσλ 1.9.1 θαη 1.9.2 αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ θαη, γεληθφηεξα, ηε ρξνληθή, πνζνηηθή, πνηνηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, ζηελ ΔΤ θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ε απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ 

εδάθνπο θαη ε παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε κνξθή πνπ νξίδεηαη, ε ηπρφλ πξνζαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ 

νξηζηηθψλ κειεηψλ ζε επίπεδν κειεηψλ εθαξκνγήο, ε ζχληαμε θαη ε παξάδνζε ζηελ ππεξεζία πιήξνπο 

θαθέινπ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ θαζψο θαη ε έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ φπσο νηθνδνκηθήο άδεηαο, 

άδεηαο απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ (αξραηνινγηθή θιπ), άδεηα γηα 

ζχλδεζε κε ειεθηξνθσηηζκφ-θπζηθφ αέξην- ππξφζβεζε- χδξεπζε-απνρέηεπζε θ.α ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο αδεηνδνηήζεσλ, κειεηψλ, ππνβνιψλ, εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, δνθηκψλ, ειέγρσλ θιπ., 

ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ην ΑΤ θαη ΟΑΤ, ε εθπφλεζε Μειεηψλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ιαηνκεία, δάλεην ζαιάκνπ ο, ρψξνπο απφζεζεο θιπ. πνπ ηπρφλ ζα 

απαηηεζνχλ, ε εθπφλεζε κειεηψλ θαη ε ζχληαμε ζρεδίσλ ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο ησλ πξνζσξηλψλ 

ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ, θιπ. 

• Οη σο άλσ κειέηεο ή/θαη έξεπλεο ζα εθπνλεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ΠΓ 696/74, Ν 4412/16, 

Ν 3010/02 θιπ.) φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, θσδηθνπνηεζεί θαη ηζρχνηλ ζήκεξα απφ αλεμάξηεηε, πξνο ηελ 

εξγνιεπηηθή επηρείξεζε πνπ ζπληζηά ηνλ Αλάδνρν, Οκάδα Μειεηψλ ή/θαη Δξεπλψλ, πνπ ζα δηαζέηεη ηα 

πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ, ελψ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα ηεζεί ππφςε ηεο 

Τπεξεζίαο ε αιιεινπρία ππνβνιήο φισλ ησλ κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ ηνπ έξγνπ. Ζ ππνβνιή ησλ κειεηψλ 

απηψλ ζα γίλεηαη έγθαηξα ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, γηα ηελ αξκφδηα έγθξηζε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ΔΤ. 

• Τπελζπκίδεηαη φηη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, 

κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο θαη ν έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, δελ 

απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ πξνθχπηεη γΓ απηφλ απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

1.9.4 Σξόπνο ππνβνιήο, ειέγρνπ θαη εγθξίζεηο κειεηώλ ηνπ Αλαδόρνπ 

• Γηα ηελ εθπφλεζε θαη ππνβνιή ησλ κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν 1.9, ν Αλάδνρνο πέξα απφ ην 

γεληθφ ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα εθπνλήζεη θαη εηδηθφ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα κειεηψλ 

ή/θαη εξεπλψλ, ζπλδπαζκέλν κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, ην νπνίν ζα ππνβάιεη γηα έγθξηζε κέζα ζηελ 

πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 8.2.2.2 ηεο παξνχζαο ή ζηελ ΔΤ πξνζεζκία. Οη ππνβνιέο ησλ κειεηψλ πνπ ζα 

εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα κειεηψλ ηνπ έξγνπ. 

• Οη εγθξίζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ κειεηψλ ή/θαη απνηειεζκάησλ εξεπλψλ ζα γίλνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

επαξθνχο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηάο ησλ, κεηά απφ έιεγρν, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ δηαηηζέκελν, απφ ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, ρξφλν. ε πεξίπησζε 

ειιηπνχο ή ιαλζαζκέλεο κειέηεο ή/θαη έξεπλαο, ε ππνβνιή ζα επηζηξέθεηαη θαη ν ρξφλνο ειέγρνπ θαη 

έγθξηζεο ζα εθθηλεί απφ ηε ζπκπιήξσζε / δηφξζσζε θαη επαλππνβνιή ηεο. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο / 

δηφξζσζεο θαη επαλέιεγρνπ δελ αλαγλσξίδεηαη σο αηηία θαζπζηέξεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ. 

• Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε ιεπηνκεξή έιεγρν κεξηθψλ ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ κειεηψλ 

ή/θαη εξεπλψλ ηνπ Αλαδφρνπ, κε ή ρσξίο ηε ζχκπξαμε πκβνχισλ. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ 

πξνθχςνπλ ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζκψλ ή ησλ εθαξκνδνκέλσλ 

ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ, ε Τπεξεζία δχλαηαη λα δεηήζεη πξφζζεηνπο ππνινγηζκνχο ή/θαη ειέγρνπο κε ηελ 

εθαξκνγή άιισλ ζπλαθψλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ. 

• Όιεο νη ππνβνιέο ζα γίλνληαη ζηελ Τπεξεζία ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ζεηξά ζα είλαη ηα 

πξσηφηππα ζρέδηα ζε δηαθάλεηεο. ρεηηθά ζα αθνινπζείηαη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή ηνπ ΠΓ 696/74 γηα ηελ 

ηεπρνπνίεζε, ζπζθεπαζία θιπ. 

• Μεηά ηελ έγθξηζε ε Τπεξεζία ζα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν κηα (1) ζεσξεκέλε ζεηξά. 

1.9.5 Αιιεινπρία κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ 



σελ. 7 από 50 

 

• Οπδεκία θαηαζθεπή ζα εθηειείηαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εγθξηζεί ε ηπρφλ απαηηνχκελε κειέηε. Σνχην 

αθνξά θαη ηα ελδηάκεζα ζηάδηα θαηαζθεπήο ησλ πξνζσξηλψλ ή ησλ κφληκσλ έξγσλ. 

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνγξακκαηίζεη θαηάιιεια ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα 

ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο. 

• Ζ έγθξηζε ησλ κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ (ππνινγηζκψλ, ζρεδίαλ, θιπ.) απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαΜάζζεη ηνλ 

Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

• ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ πθίζηαηαη αλάγθε άκεζεο θαηαζθεπαζηηθήο επέκβαζεο πξνο απνηξνπή 

θηλδχλνπ αηπρήκαηνο, ν φξνο ηεο παξ. 1.9.4 (1) κπνξεί, θαηά ηελ αηηφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, λα κελ 

εθαξκφδεηαη. Όκσο θαη ηφηε νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο ζα αθνινπζνχλ. 

1.9.6 Γιώζζα κειεηώλ / εξεπλώλ / ζρεδίσλ 

     Σφζν νη αλαγξαθέο ζηα ζρέδηα φζν θαη νη παξαδνρέο κειέηεο θαη νη ππνινγηζκνί ζα είλαη ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. Ξελφγισζζεο εθηππψζεηο ζα είλαη απνδεθηέο κφλν γηα ππνινγηζκνχο απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

εθφζνλ απηνί ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε - ππφκλεκα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, πνπ ζα ηχρεη ηεο απνδνρήο 

ηεο Τπεξεζίαο. 

1.10 Παξνρή θαη κέξηκλα ησλ ηεπρώλ 

• Οη δηαγσληδφκελνη ζα παξαιάβνπλ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη 

ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ, ζρεδίσλ θιπ., ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε. 

• Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα κειεηήζνπλ θαη ελδερφκελα λα πάξνπλ αληίγξαθα κε κέξηκλα θαη δαπάλε 

ηνπο, νπνησλδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία θαη ηηο κειέηεο πνπ ππάξρνπλ. ηνηρεία ησλ κειεηψλ, πνπ ππάξρνπλ, 

κπνξνχλ λα πξνκεζεπζνχλ νη δηαγσληδφκελνη απφ ηελ Τπεξεζία. 

• Όκνηα κε ηα αλσηέξσ γηα ηηο κειέηεο, νη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ, θαη ελδερφκελα λα πάξνπλ 

αληίγξαθα, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπο, γηα φιεο ηηο γεσηερληθέο ή/θαη άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί, 

κέζσ ηεο Τπεξεζίαο. 

• ρεηηθά κε ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ή ζα εθπνλεζνχλ γηα ην έξγν, γίλεηαη αλαθνξά ζην Άξζξν 1.9 ηεο 

παξνχζαο. 

• ηνλ Αλάδνρν, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα ρνξεγεζεί κία ζεηξά ησλ Σερληθψλ πγγξαθψλ 

Τπνρξεψζεσλ, πκπιεξσκαηηθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, Οδεγηψλ Μειεηψλ, Οδεγηψλ Πνηφηεηαο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ΔΤ, ηζρχνπλ θαη αθνξνχλ ζην έξγν. 

• Σα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ ζα είλαη ζηελ θαηνρή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα θπιάζζνληαη κε κέξηκλά ηεο. ηνλ 

Αλάδνρν, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα ρνξεγεζνχλ δχν ζεηξέο ζεσξεκέλσλ αληηγξάθσλ ζρεδίσλ 

ησλ ππαξρνπζψλ ηερληθψλ κειεηψλ, θαζψο θαη ησλ ηππηθψλ ζρεδίσλ ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ απηά ηα 

ηειεπηαία δηαηίζεληαη. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα παξάγεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξφζζεηα αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ 

ηεπρψλ, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ. 

• Όια ηα ηερληθά έγγξαθα, ηεχρε, ινγηζκηθφ θιπ., πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, φπσο, ζρέδηα, κειέηεο, θαηακεηξεηηθά / επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θιπ. ζα 

είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα θπιάζζνληαη κε κέξηκλά ηνπ, κέρξηο φηνπ παξαδνζνχλ νξηζηηθά ζηελ 

Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Τπεξεζία αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ ηεπρψλ, κε κέξηκλα 

θαη δαπάλεο ηνπ, φπνηε δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ έλα ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθν ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηεπρψλ θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο, ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε, ησλ ηερληθψλ ηεπρψλ πνπ ν ίδηνο ζπλέηαμε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαζψο θαη 

ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ έξγνπ. Ζ Τπεξεζία ζα δηθαηνχηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα αλσηέξσ θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο ή θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ, εθφζνλ απηέο ππεξβαίλνπλ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ 

εξγάζηκεο. 

• Δθφζνλ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςε ελφο εθ ησλ ζπκβαιινκέλνπ κεξψλ ζθάικα ή ειάηησκα ηερληθήο θχζεο ζε 

νπνηνδήπνηε έγγξαθν, ζρέδην, κειέηε θιπ., πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην 

ππφςε κέξνο ζα ελεκεξψζεη άκεζα ην άιιν κέξνο ζρεηηθά. 

1.11 Καζπζηέξεζε ζηε ρνξήγεζε ζρεδίσλ ε νδεγηώλ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία νπνηεδήπνηε δηαθαίλεηαη πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο ή, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζεο ησλ εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνην 

ζρέδην, νδεγία θιπ. δελ παξαζρεζεί ζε απηφλ απφ ηελ Τπεξεζία ή ηνπο ηπρφλ ζπκβνχινπο ηεο κέζα ζε εχινγε 

δηνξία. Ζ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζα πεξηέρεη ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ ζρεδίνπ, νδεγίαο 

θιπ., ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ απηφ ζα εμππεξεηήζεη, θαζψο θαη ηεο δηνξίαο πνπ απηφ ζα 

πξέπεη λα ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ηπρφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ εάλ ην δεηνχκελν έγγξαθν, νδεγία θιπ. δελ εθδνζεί έγθαηξα. 

• Αλ ε Τπεξεζία θαηαζηεί ππεξήκεξε ζηελ έθδνζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ αηηεζέληνο εγγξάθνπ, νδεγίαο θιπ. 

θαη ν Αλάδνρνο ππνζηεί απνδεδεηγκέλα θαζπζηέξεζε ή απμεκέλν θφζηνο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο ππφςε ππεξεκεξίαο ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο 
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ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία ζρεηηθά θαη ζα δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ην Αξζξν 20.1 

ηεο παξνχζαο: 

-Να ππνβάιεη πιήξσο αηηηνινγεκέλε αίηεζε παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ, εθφζνλ παξαβηαζηεί ή ππάξρεη 

θίλδπλνο 

παξαβίαζεο ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ (θαηά ηα Άξζξα 8.2 θαη 8.4 ηεο παξνχζαο) θαη 

-Να ππνβάιεη πιήξσο αηηηνινγεκέλε αίηεζε γηα ηελ θαηαβνιή ζε απηφλ απνδεκίσζεο κφλν γηα ηηο ζεηηθέο 

ηνπ δεκίεο. 

1.12 Κπξηόηεηα θαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ Αλαδόρνπ από ηνλ ΚηΔ 

• Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (copyright) θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ εγγξάθσλ, 

ζρεδίσλ, κειεηψλ, ινγηζκηθνχ, εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1.10(7) αλσηέξσ πνπ 

ζπληάρζεθαλ απφ απηφλ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κε δηθή ηνπ δαπάλε. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν 

Αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη παξαρσξεί ζηνλ ΚηΔ θαη ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ην δσξεάλ αλέθθιεην 

δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ησλ ππφςε εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, κειεηψλ, ινγηζκηθνχ, εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θιπ., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηξνπνπνηήζεσλ, βειηηψζεσλ θιπ. απηψλ, θαζψο θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ππφςε ηξνπνπνηεκέλσλ ή/θαη βειηησκέλσλ εθδφζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο ή ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ηνπ έξγνπ. 

• Ζ θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θαη ινγηζκηθνχ εκπνξίνπ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν παξακέλεη ζε απηφλ, φκσο ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί ρσξίο θακία επηβάξπλζε θαη 

ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο. 

• Δάλ ηα θαηά ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ζρέδηα, κειέηεο, εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θιπ. επξίζθνληαη ζηελ 

θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζηνλ ΚηΔ θαηά ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ 

παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 

1.13 Κπξηόηεηα θαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ ΚηΔ από ηνλ Αλάδνρν 

Ο ΚηΔ δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (copyright) θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ ΣΤ (ΓΣΤ θαη 

ΔΣΤ), ησλ ηερληθψλ ή άιισλ κειεηψλ, ησλ εγρεηξηδίσλ πνηφηεηαο, ησλ ηππηθψλ ζρεδίσλ θιπ. πνπ ζπληάρζεθαλ 

απφ απηφλ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ην δηθαίσκα, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θαη λα παξάγεη αληίγξαθα ησλ ππφςε εγγξάθσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο. Σα ππφςε έγγξαθα δελ ζα 

αληηγξαθνχλ, θνηλνπνηεζνχλ ή ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, απφ ηξίηα πξφζσπα πέξαλ ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, παξά κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο 

Τπεξεζίαο. 

1.14 Δκπηζηεπηηθόηεηα 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ππφςε ηεο Τπεξεζίαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ εθάζηνηε, 

αθφκα θαη ηα ζεσξνχκελα σο εκπηζηεπηηθά (θνζηνινγηθά θ.ά.), πνπ εχινγα ζα επηηξέςνπλ ζηελ Τπεξεζία λα 

δηαπηζηψζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

• Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κελ 

γλσζηνπνηήζεη πξνο ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ, 

γξαπηνχ ή/θαη ειεθηξνληθνχ) 

νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή/θαη πιεξνθνξίεο, πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηνπ ΚηΔ. 

1.15 πκκόξθσζε κε ην ζεζκηθό πιαίζην - ηήξεζε αζηπλνκηθνί δηαηάμεσλ 

• Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξείην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, 

ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηε δηεζλή λνκνζεζία, πνπ έρεη θαηαζηεί εζσηεξηθφ δίθαην. Ζ θαηά ηα 

πξνεγνχκελα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηηο 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ 

θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο. Δπηπξνζζέησο, ν 

Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο 

άιισλ θξαηψλ, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δηέπνπλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη 

βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο. 

• Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ επεθηείλνληαη θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ ηεο δηεζλνχο επζχλεο γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ εθαξκνγή θαη ηεο νπνίαο ν κεραληζκφο θηλείηαη απηφκαηα θαη απεηινχληαη 

θπξψζεηο ηφζν θαηά ηνπ ππαίηηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη θαηά ηνπ θξάηνπο ηεο ππεθνφηεηάο ηνπ ή ηεο έδξαο ηνπ. 

• Δπίζεο ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ην πεξηερφκελν 

φισλ ησλ δηθνγξάθσλ ή άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ ηνπ θνηλνπνηνχληαη θαη αλαθέξνληαη 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ζ ππνρξέσζή ηνπ απηή θαιχπηεη θαη έγγξαθα πνπ 

εθδφζεθαλ απφ αξρέο ηεο αιινδαπήο. 

• Ο Αλάδνρνο, σο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ, TOW Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ, 

ππνρξενχηαη εηδηθφηεξα λα αλαθνηλψλεη ρσξίο ακέιεηα ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη 
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εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο θιπ., πνπ 

απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

1.16 Δπζύλε κειώλ θνηλνπξαμίαο 

Ζ επζχλε κειψλ Κνηλνπξαμίαο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.140,θηι.). 

2. Ο ΔΡΓΟΓΟΣΗ (ΚηΔ) 

2.1 Απαιινηξηώζεηο 

• Ο ΚηΔ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαηππψζεηο γηα ηελ απαιινηξίσζε 

δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ, Ν.ΠΓΓ. ή ηδησηηθψλ γεπέδσλ, θαηνηθηψλ θιπ., απαξαίηεησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

κνλίκσλ έξγσλ, ππέρνληαο θαη φιεο ηηο πιηθέο θαη δηθαζηηθέο επζχλεο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ ππφςε 

απαιινηξηψζεσλ. 

• Ο ΚηΔ ππνρξενχηαη, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Αλαδφρνπ, λα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνλ έξγσλ γήπεδα, ειεχζεξα απφ 

θάζε δέζκεπζε. 

• Πεξαηηέξσ αλαθνξά ζηηο απαιινηξηψζεηο γίλεηαη ζηελ ΔΎ, κε ή ρσξίο παξαπνκπή ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή 

ηνπ έξγνπ. Ζ Τπεξεζία έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ηελ πξφνδν ησλ απαιινηξηψζεσλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. 

Αληίζηνηρα ν Αλάδνρνο ζεσξείηαη, φηη έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ην γεγνλφο απηφ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή αλάπηπμε 

εξγαζηψλ. 

• Δθηφο αλ ξεηά νξίδεηαη ην αληίζεην ζηελ ΔΤ, ν ΚηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη 

ή θαη παξαρσξήζεη ρψξνπο γηα ίδξπζε ιαηνκείσλ, γηα δαλεηνιεςία, γηα απφζεζε, γηα εγθαηαζηάζεηο 

εξγνηαμίσλ θιπ. Οη ρψξνη απηνί ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζηνχλ ή/θαη αγνξαζζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν κε απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε. 

2.2 Άδεηεο θαη Δγθξίζεηο 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ησλ θάζε είδνπο 

αδεηψλ ή ππνρξεσηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή αιιαρνχ θαη πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ. Πξνο ηνχην ν Αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ ζηελ, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΚηΔ ή αιινχ. 

Παξάιιεια νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην αίηεκά ηνπ (κε αληίγξαθα φισλ ησλ ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ) ζηελ 

Δπίβιεςε. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αδεηψλ ή ππνρξεψζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θχζεο. 

• Δθηφο αλ ξεηά νξίδεηαη ην αληίζεην ζηελ ΔΤ, ν ΚηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα παξάζρεη ζηνλ 

Αλάδνρν ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο άδεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. 

• Όζνλ αθνξά άδεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο, ν 

Αλάδνρνο εμαθνινπζεί λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηνλ θίλδπλν κε έθδνζήο ηνπο. Καη’ εμαίξεζε, ν ΚηΔ 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ ζπλδξάκεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

-Ο λφκνο θαηαιείπεη ζηνλ ΚηΔ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή απηή ή φρη. 

-Ζ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο απηήο δελ ζα ζπληζηνχζε θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο ή 

θαηάρξεζε εμνπζίαο. 

• Ο ΚηΔ αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή ηνπ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κφλν κε 

ηνπο ηχπνπο θαη ηα κέζα, πνπ ηνπ επηηξέπεη ή ηνπ επηβάιιεη ε θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηέα γηα ηελ έθδνζή ηεο 

άδεηαο δηνηθεηηθή ή απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. 

• Γηα ηε ζέζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα απαηηείηαη ε έθδνζε ησλ 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο ή/θαη απφ ηε ΓΔΖ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε 

ησλ ζρεδίσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηελ έγθαηξε ελέξγεηα, ψζηε λα κελ πξνθχπηεη θακία 

θαζπζηέξεζε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

• ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηηο ζρεηηθέο άδεηεο θαη δηαδηθαζίεο γίλεηαη αλαθνξά ζην 

Άξζξν 4.18 ηεο παξνχζαο. 

• ρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε γηα αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο θαη ρψξνπο απφζεζεο, ηζρχνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 4.19 ηεο παξνχζαο. 

• Γελ ρνξεγείηαη ζηνλ Αλάδνρν αηέιεηα ή απαιιαγή απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο 

θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ. Κάζε ηπρνχζα απαιιαγή, πνπ ζα δνζεί θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ επηβαξχλζεηο, ζα εθπίπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ έξγνπ. 

• Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. 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). 

2.3 Πξνζσπηθό ηνπ ΚηΔ 
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Ο ΚηΔ ζα είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίζεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ζπλεξγάηεο ηνπ, νη ηπρφλ ζχκβνπινη ηνπ θαη νη 

ηπρφλ ινηπνί εξγνιήπηεο πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζην εξγνηάμην: 

• πλεξγάδνληαη κε ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4.6 

ηεο παξνχζαο 

• πκπεξηθέξνληαη θαηά ηξφπν πνπ πξνζήθεη κε ηα φζα απαηηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ Άξζξσλ 

4.8 θαη 4.18. 

2.4 Δθπιήξσζε νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152.137,θηι.). 

2.5 Αμηώζεηο ηνπ ΚηΔ 

• Δάλ ν ΚηΔ ζεσξεί φηη δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο, ε Τπεξεζία ζα εηδνπνηήζεη ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά, εγγξάθσο θαη 

ηεθκεξησκέλα. Σν παξφλ άξζξν δελ αθνξά θαη' αξρήλ πεξηπηψζεηο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, 

φπσο, π.ρ., εθείλσλ ησλ Άξζξσλ 4.20, 4.21 θιπ. ηεο παξνχζαο ή/θαη άιισλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, 

νη νπνίεο απηνλφεηα ζα ηαθηνπνηνχληαη απηφκαηα απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο αλάγθε φριεζεο εθ κέξνπο ηεο 

Τπεξεζίαο, φπσο επίζεο δελ αθνξά ζε πεξηπηψζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ ή/θαη πνηληθψλ ξεηξψλ ζηνλ 

Αλάδνρν. 

• Ζ εηδνπνίεζε ζα θαηαηίζεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ππέπεζε ζηελ αληίιεςε 

ηνπ ΚηΔ ην γεγνλφο ή νη πεξηζηάζεηο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αμίσζή ηνπ θαη κέζα ζηηο εθάζηνηε πξνζεζκίεο 

πνπ ηπρφλ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο. ηελ 

εηδνπνίεζε ζα θαζνξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ηα νθεηιφκελα. 

• ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα 

επηβαξχλνληαη κε ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη 

ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα: 

-λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε θαηαβνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν, 

αλ ππάξρεη, είηε 

-λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, είηε 

-λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο είζπξαμεο 

νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην. 

Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ 

νθεηινκέλσλ πνζψλ. 

3. Ο ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ 

3.1 Καζήθνληα θαη δηθαηνδνζία ηνπ Δπηβιέπνληα 

• Ζ Τπεξεζία δηνηθεί, παξαθνινπζεί θαη επηβιέπεη ην έξγν θαη εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηνπ 

έξγνπ, ην νπνίν δηεπζχλεη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν 

ηεο Τπεξεζίαο θαη νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο επηβιέπνληεο θαη ζε φινπο ηνπο 

εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, φπσο επίζεο θαη ζηνπο ζπκβνχινπο, 

πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε Τπεξεζία γηα λα ηε ζπλδξάκεη θαη γηα φπνηνλ άιιν ε Τπεξεζία απνθαζίζεη 

λα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. 

• Σν γεγνλφο φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο (βι. θαη Άξζξν 17.2 ηεο 

παξνχζαο). 

• Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.136,θηι.). 

3.2 Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ Δπηβιέπνληα 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 3.1(1) θαη 3.1(3) αλσηέξσ. 

3.3 Οδεγίεο ηνπ Δπηβιέπνληα 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο πξνθνξηθέο ή έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο πνπ 

δίλνληαη γηα ηελ θαλνληθή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην 

λ.4412/16 (αξζ.138,θηι.). 

4. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

4.1 Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

4.1.1 Δπαιήζεπζε ζηνηρείσλ πνπ ρνξεγνύληαη 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη φινη νη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε θάζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν, λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία απφ ηελ 

Τπεξεζία θαη λα 
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εθηειέζεη θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο εθαξκνγήο, 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. ρεηηθά κε ηελ 

απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα Άξζξν 4.7 ηεο παξνχζαο. 

4.1.2 Καηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16. 

• Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο, πνπ ζα 

ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (βι. 

θαη Άξζξν 17.2 ηεο παξνχζαο). 

4.1.3 Γηεπθνιύλζεηο πξνο ηελ Τπεξεζία 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 8.2.2.2 ηεο παξνχζαο θαη κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο, λα παξαρσξήζεη ζηελ Δπίβιεςε θαηάιιειν ρψξν γξαθείνπ κεηά ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ, 

απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία, γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Δπίβιεςεο, ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο, θαη ηνπο ηπρφλ 

ζπκβνχινπο ηεο. Σν γξαθείν απηφ ζα θαηαζθεπαζζεί εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη παξαπιεχξσο πξνο ην Γξαθείν ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ζα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ. 

4.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 (αξζ.72.θηι.). Σν θείκελν ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζχκθσλν κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ ππάξρεη. 

4.3 Νόκηκνο Δθπξόζσπνο Αλαδόρνπ 

χκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην λ.4412/16 ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

• Σν βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα δηαζέηεη ηα πξνζφληα θαη ηελ 

εκπεηξία πνπ νξίδνληαη ζρεηηθά ζηελ ΔΤ. 

• Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξνηεηλφκελνπ πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, ν Αλάδνρνο ζα 

ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα αθνξνχλ 

ζηα πξνζφληα θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα κελ δψζεη ηελ 

έγθξηζή ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξήζεη φηη απηφο δελ έρεη ηα ζηηαξαίηεηα 

πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 

γξαθείνπ νθείιεη λα νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

ππάξρεη κφληκα εηδηθφο ηερληθφο δηεξκελέαο. 

• Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην ππφςε έξγν θαη ε 

απνπζία ηνπ απφ ην εξγνηάμην ζα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη κφλν ζε ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε εθηφο εξγνηαμίνπ απαζρφιεζε πνπ αθνξά ζην ππφςε έξγν. Όηαλ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 

γξαθείνπ απνπζηάδεη, σο αλσηέξσ, ζα ππάξρεη ζην εξγνηάμην ν αλαπιεξσηήο ηνπ πνπ ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

• Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ 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). 

• Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έγθαηξε, έληερλε, άξηηα θαη αζθαιή 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ. Γη απηφ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ 

πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο 

επζχλεο ηνπ. 

• Ζ Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηεο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπο 

απνκαθξχλεη θαη λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε άιινπο, ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηαη επίζεο ζηελ 

έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

• Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη 

ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ 

νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία. 

4.4 Τπεξγνιάβνη 
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• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.165.θηι.). 

• ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο 

παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο, ηηο ζπλπθαζκέλεο ζπλέπεηεο θαη 

επζχλεο, έζησ θαη αλ νη ππεξγνιάβνη απηνί έρνπλ ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θάζε ζηνηρείν (ζπκβαηηθφ, νηθνλνκηθφ, πξνφδνπ, νινθιήξσζεο 

θιπ.) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππεξγνιάβσλ, σο εάλ απηά αθνξνχζαλ ηελ 

εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε ζχκβαζε. 

4.5 Δθρώξεζε δηθαησκάησλ Τπεξγνιαβίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.164,165,166,θηι.). 

4.6 πλεξγαζία κε ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ, ην πξνζσπηθό ηεο Δπίβιεςεο θαη κε ηξίηνπο 

• Γεληθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζε εξγαζίεο παξάπιεπξσλ ρψξσλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε ζχκβαζε ηνπ, ελψ πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί, θαηά ην δπλαηφλ, κε ηνπο ηπρφλ πξνεγνχκελνπο ή επφκελνπο 

αλαδφρνπο ησλ έξγσλ γηα ηελ ηάρηζηε απνηχπσζε θαη παξαιαβή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ έξγσλ σο 

έρνπλ. 

• Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη σο κέηξα δηεπθφιπλζεο, ε εμαζθάιηζε δηειεχζεσλ (νρεκάησλ I κεραλεκάησλ / 

πξνζσπηθνχ / πιηθψλ) άιισλ εξγνιεπηψλ, ε ξχζκηζε ηεο ζεηξάο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ψζηε λα ζπληνλίδνληαη κε 

ηηο εξγαζίεο απφ ηελ παξνπζία άιισλ εξγνιεπηψλ ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή/θαη απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηνπ ΚηΔ ή άιισλ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα 

ζπλεξγεία ή ηνπο εξγνιήπηεο ησλ Δηαηξεηψλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, πνπ ηπρφλ ζα εξγάδνληαη ζηα 

εξγνηάμηα ή ηηο παξπθέο ηνπ έξγνπ. 

4.7 Σνπνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έιεγρνη - ραξάμεηο - ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο, ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ησλ έξγσλ, φια ηα φξγαλα ειέγρνπ, ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα φινπο ηνπο ηνπνγξαθηθνχο ειέγρνπο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζε φιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ. 

• Ο Αλάδνρνο, πξηλ αξρίζεη θάζε κφληκε εξγαζία, πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

κφληκσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERES) ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, φπσο απαηηείηαη ή ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ηνπ δνζνχλ (άξζξν 114, ΠΓ 696/74). 

• Οη αλσηέξσ αθεηεξίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ κε θιεηζηή φδεπζε, ζα νξηνζεηεζνχλ θαη ζα πξνζηαηεπζνχλ απφ θάζε 

πηζαλή θζνξά θαη ζα είλαη εθηφο εχξνπο θαηάιεςεο ησλ θαηαζθεπψλ, ψζηε λα κε ζίγνληαη θαη λα είλαη 

πξνζβάζηκεο αλεμάξηεηα ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Ζ ηνπνζέηεζε, νξηνζέηεζε, πξνζηαζία θαη 

εμαζθάιηζε ησλ ελ ιφγσ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, ζα γίλεη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζεσξνχληαη 

αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ. 

• 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 

ραξάμεηο ησλ έξγσλ θαη νη ηνπνγξαθηθνί θαη ινηπνί γεσκεηξηθνί έιεγρνη ηεο θαηαζθεπήο. Ο ππφςε 

ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΤ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε κεζνδνινγία ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, 

ραξάμεσλ θαη ειέγρσλ ηεο θαηαζθεπήο (εθρεξζψζεηο, εθζθαθέο, επηρψκαηα, εμπγίαλζε εδαθψλ, ραξάμεηο 

ηερληθψλ έξγσλ θαη θηηξίσλ θάζε θχζεο, νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζε φια ηα ζηάδηα, ζθπξνδεηήζεηο, 

νδνζηξσζία, αζθαιηηθέο ζηξψζεηο ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ πάρνπο, αζθαιηηθέο δηνξζσηηθέο ζηξψζεηο θιπ.). 

Ζ κεζνδνινγία απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζηελ ηκεκαηηθή πξνζεζκία ηεο παξ. 8.2.2.2 ηεο παξνχζαο. 

Ζ κεζνδνινγία απηή ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ΣΤ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ) θαη ηα θαηά πεξίπησζε άξζξα 

ηνπ ηηκνινγίνπ, θαη ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί κε επαξθή αθξίβεηα, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ 

θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζε φζεο ζέζεηο είλαη αλαγθαία θαη δελ 

ππάξρνπλ, ζηελ θαηάιιειε θαη απνδεθηή απφ ηελ Τπεξεζία αθξίβεηα θαη θιίκαθα, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ηέηνηα δηαγξάκκαηα ζα απαηηεζνχλ, φπσο π.ρ., γηα δάλεην ζαιάκνπ ο, ιαηνκεία, ρψξνπο απφζεζεο, 

πξνζσξηλά έξγα, ρψξνπο εξγνηαμίσλ, ηερληθά έξγα θιπ. πνπ ζα ζπλδένληαη κε ην Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν ηεο 

Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ. 

• Γηα φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ είλαη εθείλεο ηνπ ΠΓ 696/74, φπσο ηζρχεη κε 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξαλ κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο, θαη ησλ ζπλαθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 

• Γηα ηε ζχληαμε ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε ζέζεηο ιαηνκείσλ, δάλεην ζαιάκσλ, ρψξσλ απφζεζεο, 

εξγνηαμηαθψλ πεξηνρψλ, πξνζσξηλψλ έξγσλ θιπ., πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα κφληκα έξγα, δελ ζα 

θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν νπδεκία ακνηβή. Οη αλσηέξσ ηνπνγξαθήζεηο είλαη απαηηεηέο απφ ηνλ ΚηΔ γηα 

ιφγνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, αιιά απφ ηνλ Αλάδνρν ζα ζεσξεζνχλ φηη νη ζρεηηθέο ηνπο 

δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηξφπν αλεγκέλν, ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο. 
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4.8 Μέηξα Αζθαιείαο - Πξόιεςε αηπρεκάησλ - Έιεγρνο επηβιαβώλ αεξίσλ 

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα επηβαιιφκελα απφ ηε λνκνζεζία, γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο, 

γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαζάιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζήο ηνπ έξγνπ ή ηπρφλ δηαθνπψλ απηνχ, εληφο ή 

εθηφο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. Δίλαη ν Αλάδνρνο ν κφλνο πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γΓ ηα κέηξα 

αζθαιείαο θαη έρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απηφο (ν Αλάδνρνο) φιεο ηηο πνηληθέο θαη αζηηθέο επζχλεο θαζψο 

θαη νπνηαδήπνηε άιιε επζχλε πξνθχςεη γηα θάζε ηη (αηχρεκα, δπζηχρεκα, θζνξά) πνπ ζα ηχρεη ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ, ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΚηΔ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην πξφζσπν, θηλεηφ ή αθίλεην θιπ, είηε απφ 

δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα (απφ πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ηνπ), είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ 

απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ. Οη ζρεηηθέο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδνληαη πεξαηηέξσ ζην Αξζξν 17 ηεο 

παξνχζαο. 

• ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ, γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο 

δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή θαη ζην έξγν, θαη απνδεκηψλεηαη γηα απηά κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ ή 

κε βάζε ηηο ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηηο κε πξνβιεπφκελεο απφ ην ζπκβαηηθφ Σηκνιφγην εξγαζίεο. 

• Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη ζηνπο 

ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζε θάζε κεράλεκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα θξνληίδεη: 

-Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 

-Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε πιηθά θαη ηελ θαηάιιειε δηάζεζή 

ηνπο. 

-Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή εξγαζίεο αλνηθηήο θιφγαο θνληά ζε ρψξνπο 

απνζήθεπζεο θαπζίκσλ 

ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ, ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο. 

-Γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθή 

άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο θαη βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ δηαρείξηζεο ηνπο. 

• Δπίζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ θαη αηπρεκάησλ 

απφ ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο π.ρ. ειεγρφκελεο εθξήμεηο, ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ 

απνκάθξπλζε αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο, 

ππνθείκελεο ή παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ., εθφζνλ βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ 

Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη εθξεθηηθέο χιεο ζηηο εθζθαθέο. Σέινο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί 

φιεο ηηο ππνδείμεηο ησ/ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο (Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ 

θιπ.). 

• Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κε άιιν ηξφπν εκπιεθνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή 

ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. 

Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, θαηά ην ρξφλν εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

• Όιεο νη δαπάλεο, πνπ ζπλεπάγνληαη ηα αλσηέξσ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζεσξνχληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

4.9 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο 

4.9.1 Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ θαη εηνίκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντόλησλ 

• Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά ηα πιηθά θαη ηα έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζπλνδεπφκελα, φπνπ απαηηείηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, απφ 

θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθήο ζπκκφξθσζεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ απξνζδηφξηζηεο 

πνηφηεηαο ή άγλσζηεο πξνέιεπζεο ή ε ελζσκάησζε ζην έξγν πιηθψλ πνπ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ηχρεη ηεο 

έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Όια ηα πξνζθνκηδφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν είδε θαη πιηθά γηα ελζσκάησζε ζηα έξγα ζα είλαη θαηλνχξγηα, 

ρσξίο ειαηηψκαηα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, 

θαηεγνξία θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ θαη πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

• Δηδηθφηεξα σο πξνο ηνλ έιεγρν πξνζθνκηδφκελσλ εηδψλ θαη πιηθψλ θαη ηελ παξαιαβή πιηθψλ κε δχγηζε 

ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

-Όια ηα είδε θαη πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε απηφ ζα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ΣΤ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ), φπσο νξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

-Γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία νπζηαζηηθά δηθαηνινγεηηθά ζεσξνχληαη 

νη ηερληθέο εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο θαη ηα ζήκαηα πνηφηεηαο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηηο ρψξεο παξαγσγήο 

ησλ, αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο EE θαη ηνπ ΔΟΥ, ηεο Διβεηίαο, ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά. 

-ρεηηθά κε ηελ παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξννξίδνληαη γηα ελζσκάησζε ζε απηφ, θαζψο θαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ 

εδαθψλ, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην 
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λ.4412/16 (αξζ.158,159, θηι.). 

-ρεηηθά κε ηελ απνδνρή ησλ πιηθψλ θαη εηδψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ, ζα εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 334/94 «ΠξντφληαΓνθηκψλ Καηαζθεπψλ». 

-Ζ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, γηα φζεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ θαηαηάζζνληαη ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

4.9.1.1 Τπνβνιή ηερληθώλ ζηνηρείσλ θαη δεηγκάησλ πιηθώλ 

• Όρη αξγφηεξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη πξνζθνκίζεη ζηελ 

Τπεξεζία, γηα πξνέγθξηζε ηεο παξαγγειίαο ηνπο, ηα αλαγθαία ηερληθά ζηνηρεία (πξνέιεπζε, δηαθεκηζηηθά θαη 

θπξίσο ηερληθά θπιιάδηα, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, αλάιπζε ιεηηνπξγίαο, 

απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ θαη ινηπά ρξήζηκα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Τπεξεζίαο) θαη δείγκαηα φισλ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, 

θαζψο θαη φισλ ησλ ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη ινγηζκηθνχ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν ή/θαη ππεξγνιάβνπο ηνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

• Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, 

εμνπιηζκνχ, νξγάλνπ ή ζπζθεπήο ή/θαη επί κέξνπο ζηνηρείνπ ηνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν δελ ηεθκεξηψλεηαη, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη επηδφζεηο είλαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. Δπίζεο ζα ιεθζεί ππφςε ε αμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηηθνχ νίθνπ ή βηνκεραλίαο, ε χπαξμε 

νξγαλσκέλεο αληηπξνζσπείαο ζηελ Διιάδα γηα εηζαγφκελα είδε, ε παξερφκελε ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε 

θιπ. Απφ ελδερφκελε απφξξηςε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιηθνχ ή είδνπο απφ ηελ Τπεξεζία ιφγσ ειιηπνχο 

ηεθκεξίσζεο, δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχκβαζεο θαη δείγκαηα (θαηά πεξίπησζε), γηα ηα πιηθά, είδε, φξγαλα θαη ζπζθεπέο πνπ νξίδνληαη ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 

4.9.1.2 Δηδηθέο ππνρξεώζεηο ληα παξαγγειίεο κεραλεκάησλ, πιηθώλ, ζπζθεπώλ, εηνίκσλ πξντόλησλ 

• Γηα ηα δηάθνξα κεραλήκαηα, πιηθά, ζπζθεπέο θιπ., νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο, πνπ παξαγγέιινληαη έηνηκα 

απφ ην εκπφξην (δει. δελ θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ην έξγν), ησλ νπνίσλ νη 

ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηπρφλ δελ θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη γηα ηελ πξφιεςε 

πηζαλψλ παξεξκελεηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ παξαγγειία, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα 

ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ ή κεραλεκάησλ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζην έξγν, καδί κε ηα νλφκαηα πξνκεζεπηψλ θαη ηπρφλ ππάξρνληα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, πνπ 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη, 

θαη' έλδεημε, φηη ηα είδε πνπ ζα παξαγγειζνχλ ζπκθσλνχλ κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

• Σα θαηαηηζέκελα δείγκαηα ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα φιε ηελ απνζηνΛή θαη ηα πιηθά δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξηλ ειεγρζνχλ θαη εγθξηζνχλ αξκφδηα ηα δείγκαηα. 

• ε φζεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ δείγκαηα, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ, 

ζπλνδεπφκελα απφ ηερληθά θπιιάδηα θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο εηο ηξηπινχλ, 

κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

• Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ έρεη ζεκαζία γηα ηα έξγα, ν Αλάδνρνο ζα ζπλνδεχεη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία 

κε γεληθά ζρέδηα, εηο ηξηπινχλ, πνπ ζα εκθαλίδνπλ ζε θαηάιιειε θιίκαθα ηε δηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ πνπ ζα παξαγγειζνχλ, κέζα ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηηο γεληθέο 

εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπο. 

• Οη αλσηέξσ ππνβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα πξηλ απφ ηελ 

παξαγγειία, θαηά ηξφπνλ ψζηε ε Τπεξεζία, αθνχ εθηειέζεη ηηο νπνηεζδήπνηε θαη' απηήλ αλαγθαίεο 

εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο (ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν) θαη δηεξεπλήζεη θαηάιιεια ην ζέκα, λα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηεο επαξθή ρξφλν γηα λα δηαηππψζεη δηαθσλία, απνδνρή, ή νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε θαη λα 

απνκέλεη επίζεο επαξθήο ρξφλνο ζηνλ Αλάδνρν γηα λα αλαπξνζαξκφζεη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηεο 

Τπεξεζίαο ηελ παξαγγειία ηνπ. Σα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ γηα ππνβνιή ζηνηρείσλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν, έθθξαζε απφςεσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηπρφλ αλαπξνζαξκνγή ηεο παξαγγειίαο νξίδνληαη 

ζηελ ΔΤ. 

• χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζα εμαζθαιίδνληαη ηα θαηάιιεια ρξνληθά 

πεξηζψξηα πξηλ απφ ηηο παξαγγειίεο ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ, πιηθψλ, ζπζθεπψλ θαη έηνηκσλ πξντφλησλ θαη 

ζα γίλεηαη έγθαηξε πξφβιεςε παξαγγειηψλ, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ. 

• Ζ κία ζεηξά (απφ ηηο ηξεηο) ησλ ζηνηρείσλ θιπ. πνπ ππέβαιε ν Αλάδνρνο, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ καδί κε ηελ 

θαηά ηα αλσηέξσ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

• Ζ έγθξηζε ησλ εηδψλ απηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ 

Αλάδνρν, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα είλαη ηα είδε πνπ ζα 

εγθαηαζηήζεη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη λα απνδεηρζεί ηνχην θαηά ηηο δνθηκέο θαη παξαιαβέο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 
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• Δμάιινπ παξακέλεη ζην αθέξαην ην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζε ηπραία δεηγκαηνιεςία επί ησλ 

πιηθψλ, ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, έηνηκσλ πξντφλησλ θιπ. πνπ πξνζθνκίζζεθα/ ζην εξγνηάμην θαη λα 

εθηειέζεη δνθηκέο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, λα δηαηάμεη δε ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απφ 

ην εξγνηάμην θάζε είδνπο πιηθνχ, κεραλήκαηνο, ζπζθεπήο, εηνίκνπ πξντφληνο θιπ., πνπ δελ πιεξνί ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

• Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πξνθχςεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε επηινγή απφ ηνλ Αλάδνρν, θαη απφξξηςε ηεο απφ 

ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη ε επαλππνβνιή λέσλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, δελ ζα απνηειεί ιφγν γηα 

παξάηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 

• Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηελ ελζσκάησζε ζην έξγν πξντφλησλ γηα 

ηα νπνία ζα εθθξάδνληαη ακθηβνιίεο δηαζεζηκφηεηαο αληαιιαθηηθψλ, αμηνπηζηίαο ηεο παξαγσγήο (βηνηερληθήο 

ή βηνκεραληθήο) ή χπαξμεο νξγαλσκέλεο αληηπξνζσπείαο ζηελ Διιάδα (γηα εηζαγφκελα πξντφληα απφ ην 

εμσηεξηθφ). Δπηπξφζζεηα, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αμηνινγήζεη κφλε εθείλε φηη ηα νπνηαδήπνηε 

ζρεηηθά πξντφληα ζα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη, επί ηε 

ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, θαη κε πξνυπφζεζε εχινγεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, θαηά ηα ινηπά 

φπσο ηπρφλ νξίδεηαη ζηελ ΔΣΤ. Απφ ηα θαηά ηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα ηεο Τπεξεζίαο γηα πξντφληα, θαηά ηα 

άιια ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο 

θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο 

4.9.1.3 Φύιαμε πιηθώλ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ζε ηδηαίηεξνπο 

θπιαζζφκελνπο ρψξνπο φζα πιηθά έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν. Οκνίσο, ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο ζα 

θπιάζζνληαη ηα θαηά ηα αλσηέξσ δείγκαηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, θιπ. 

• Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν θαη δεηγκάησλ ζα ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην 

ή ζε θαηάιιειν εξγνηαμηαθφ ρψξν ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο 

Τπεξεζίαο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 

4.9.2 Αξρείν έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ αξρείν ζηνηρείσλ θαη βηβιηνζήθε ζηελ νπνία ζα 

θαηαρσξνχληαη ε αιιεινγξαθία, ηα πξσηφθνιια, ηα ζπκθσλεηηθά, ηα ζρέδηα θιπ., θαη ζα ειέγρεηαη ε δηαλνκή 

ηνπο. Οη ιεπηνκέξεηεο νξγάλσζεο θαη ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ απηνχ ζα θαζνξίδνληαη ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ 

Έξγνπ, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα επηηεξείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 

4.9.2.1 Ηκεξνιόγην Έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ζχκθσλα ζην λ.4412/16 (αξζ.146.θηι.). θαζεκεξηλή ηήξεζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ ηνπ 

Έξγνπ θαη θαζεκεξηλή ελεκέξσζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ θαζψο θαη ηελ παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία ηνπ αληίγξαθνπ ηεο 

εκέξαο εληφο επηά εκεξψλ, ζην νπνίν επηζπλάπηνληαη αληίγξαθα Γειηίσλ Απνζηνιήο Τιηθψλ, Σηκνινγίσλ 

Τιηθψλ, Γειηίσλ Κίλεζεο Μεραλεκάησλ θαη Δξγαιείσλ, Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν ηνπ Έξγνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία 

4.9.3 Πξόγξακκα πνηόηεηαο έξγνπ 

• ε έξγα πνπ ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ππεξβαίλεη ην πνζφ 1.500.000 € ρσξίο ΦΠΑ ή εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηελ ΔΤ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη, ζπληάμεη θαη ππνβάιεη γηα έγθξηζε απφ ηελ 

Τπεξεζία Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθ. ΓΗΠΑΓ/611/01 (ΦΔΚ 

Β1013/2-8-01). Σν πεξηερφκελν ηνπ ΠΠΔ ζα εμεηδηθεχεηαη, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, ζηελ ΔΤ 

(λ.4412/16 αξζ.158,θηι.). 

• Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζε επίπεδν κειέηεο εθαξκνγήο ππφ ηελ έλλνηα 

ηνπ Άξζξνπ 1.9 ηεο παξνχζαο θαη φιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη ηα παξαδνηέα ζηνηρεία ππάγνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ κειεηψλ ηεο παξ.1.9.3 ηεο παξνχζαο (κειέηεο ε ακνηβή ησλ νπνίσλ πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη 

αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο). 

4.9.4 Τπεύζπλνο πνηόηεηαο έξγνπ 

• Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ ΔΤ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, λα θαιχπηεη κε έλα 

εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο ηε ζέζε ηνπ Τπεχζπλνπ Πνηφηεηαο έξγνπ. Δάλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηελ 

ΔΤ, θαζήθνληα Τπεπζχλνπ Πνηφηεηαο ζα αζθεί ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ή ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαζνξίζεη, ζην νξγαλφγξακκα, ηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ 

αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη λα πξνζδηνξίζεη γξαπηά απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο ζην ΠΠΔ 

πνπ ζα ππνβάιεη. Ο Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο ζα έρεη πιήξε εμνπζία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε πνιηηηθή 

πνηφηεηαο είλαη γλσζηή ζε φιν ην πξνζσπηθφ θαη εθαξκφδεηαη, φηη ην ΠΠΔ. πνπ εγθξίζεθε, εθαξκφδεηαη, 

θαζψο επίζεο θαη λα αλαθέξεη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα ιακβάλνληαη κέηξα βειηίσζεο ηνπ. 

• Δπίζεο ν Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί αξκφδηα ηηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 

δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ δηαηίζεηαη ηέηνην, γηα λα ηηο ιάβεη 

ππφςε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, αιιά θαη θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ. 
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4.9.5 Δξγαζηήξηα εξγνηαμίνπ 

• Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ έξγσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ εξγαζηεξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη ην ηπρφλ εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΚηΔ θαη αλεμάξηεηα εάλ κέξνο ηνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 

έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ ΚηΔ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, είλαη πηζαλή ε αλάγθε εγθαηάζηαζεο εξγνηαμηαθψλ 

εξγαζηεξίσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, ζηα νπνία πξέπεη λα εθηεινχληαη δνθηκέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 

• Ζ αλάγθε εγθαηάζηαζεο εξγνηαμηαθψλ εξγαζηεξίσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο 

εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, ην ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεηηθφ πξνζσπηθφ θιπ., νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

4.10 ηνηρεία πεδίνπ ηνπ έξγνπ 

4.10.1 Μειέηε θαη γλώζε ησλ ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο 

• Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη 

έρνπλ επηζθεθζεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ, θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ 

γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνχηνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο θάζε θχζεο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, 

ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πιηθψλ, δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ γεληθά 

πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο κεηεσξνινγηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ζπλήζσο επηθξαηνχλ, ηα πδξνινγηθά ζηνηρεία, ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ηνπ 

λεξνχ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηε 

δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ επξηζθνκέλσλ ζηελ 

πεξηνρή θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, ην είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ) πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηηο 

δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα ζηελ πεξηνρή 

ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ΚηΔ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο, ηηο εθηειεζζείζεο απαιινηξηψζεηο θαη εθείλεο πνπ 

παξακέλνπλ αθφκε αλεθηέιεζηεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ κπνξνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα 

επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

• Δπίζεο ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην, ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ηελ ππφςε 

πεξηνρή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ηα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο Σνπηθέο Αξρέο, 

Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηε δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

• Σνλίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ.. πνηφηεηα ππεδάθνπο, απνηειέζκαηα 

θάζε θχζεο εξεπλψλ, ζηνηρεία θάζε θχζεο παξαηεξήζεσλ θιπ., πνπ έγηλαλ ή γίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή 

απφ άιινπο, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη κφλν. Σα ζηνηρεία απηά είλαη 

ελδεηθηηθά θαη δελ δεζκεχνπλ ζπκβαηηθά ηελ Τπεξεζία, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο βνήζεκα γηα ηε 

ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ. Αθήλεηαη πάλησο ζηελ θξίζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία 

απηά ή θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο 

ή παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε ή/θαη αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ. 

Ο Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πιήξσο ελεκεξσζεί ζηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε 

ην παξφλ Άξζξν 4.10. 

• Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη 

παξάηαζεο πξνζεζκίαο εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

4.10.2 Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ Κνηλήο Χθειείαο (ΟΚΧ) 

• Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα πθίζηαληαη ελαέξηεο ή 

ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ΟΚΩ, ΓΔΚΟ ή ΝΠΓΓ, νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ησλ. 

• Με ηηο εξγαζίεο απηέο νπδεκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ν Αλάδνρνο (εθηφο εάλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ), ππνρξενχηαη φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ 

εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή 

δπζρεξεηψλ πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ. 

4.11 Δπάξθεηα ζπκθσλεκέλνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο 

• Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φηη ην ζπκθσλεκέλν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα 

επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ θάζε θχζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

• Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, λα έρνπλ ζπλεθηηκήζεη κε επάξθεηα 

ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο 

ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη: 
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-γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κερζ/ηκάησλ, πνπ ηπρφλ ζα εηζάγνπλ απφ ην 

εμσηεξηθφ. 

-γηα ηηο εγθξίζεηο κειεηψλ θιπ. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ θάζε θχζεο 

αδεηψλ. 

4.12 Απξόβιεπηεο θπζηθέο ζπλζήθεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 4.10 θαη 4.11 ηεο παξνχζαο. 

4.13 Πξνζβάζεηο θαη άιιεο ππνδνκέο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε, λα εμαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα γηα 

πξνζσξηλέο ή/θαη εηδηθέο πξνζβάζεηο ζηα εξγνηάμηα, γηα εθηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο, θαη θάζε θχζεο ππνδνκέο είηε 

ζηα εξγνηάμηα είηε εθηφο απηψλ, είηε λα κηζζψζεη ή/θαη λα θαηαζθεπάζεη ηηο ππφςε ππνδνκέο, εθφζα/ απαηηείηαη, 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε αδεηνδνηήζεηο, αγνξέο, 

ελνηθηάζεηο, πιηθά, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

4.14 Απνθπγή όριεζεο 

• Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα παίξλεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο θαη αλαγθαία 

κέηξα θαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο ζ" απηέο. Θα αζθαιίζεη επίζεο (βιέπε Άξζξν 18 ηεο 

παξνχζαο) ηνλ ΚηΔ έλαληη νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απαίηεζεο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ παξαθεηκέλσλ 

ηδηνθηεζηψλ ή ησλ ελνίθσλ ηνπο εμ αηηίαο ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ. 

• Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, φπσο π.ρ. ηα 

εξγνηάμηα θαζαπηά, ηα άθξα ηνπ έξγνπ, ηα ιαηνκεία, νη δάλεην ζάιακν η, νη ρψξνη απφζεζεο, νη δξφκνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο θιπ. 

4.15 Πξνζβαζηκόηεηα νδώλ πξνζπέιαζεο - Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

• Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε γέθπξεο, ινηπά 

ηερληθά έξγα θαη δξφκνπο θάζε θχζεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηε ρξήζε ηνπο σο νδψλ κεηαθνξάο 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ 

επηιέγεη ηηο νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα, κε ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά ή αζπλήζε θζνξά 

ησλ ππφςε ππνδνκψλ, αθφκα θαη ρσκαηφδξνκσλ. 

• Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθχιαμεο ή 

ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, γεθπξψλ, ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ρσκαηφδξνκσλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην 

κέηξν πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη ζηα επηκέξνπο ζπκβαηηθά ηεχρε. 

• ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε 

απνθαηάζηαζή ηνπο. Αλ ακειήζεη, ε Τπεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο 

απνθαηαζηάζεηο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη, επηπιένλ, ζα πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή 

πνηληθήο ξήηξαο αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε, ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε πξνο θαη απφ ηηο ζέζεηο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ (εθρηνληζκφο, απνθαηάζηαζε 

θαηαπηψζεσλ, δηαβξψζεσλ θιπ). Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ 

απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

• Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαζψο θαη νη 

εξγαζίεο ζήκαλζεο θαη εμνπιηζκνχ απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο απηνχ, ζα 

γίλνληαη κε βάζε κειέηε, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. Ζ ζρεηηθή κειέηε ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη ζα 

εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο, ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, εξγαζίεο 

εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζα πιεξψλνληαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ή κε ηηκέο κνλάδαο 

λέσλ εξγαζηψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

• Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ κειέηεο ζην πεδίν, νη εθηξνπέο ή παξαθάκςεηο ηεο θπθινθνξίαο, ε 

ζήκαλζε θαη ν εμνπιηζκφο ζα επηζεσξνχληαη απφ δχν ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ην έξγν, θαηά ηε λχρηα θαη κε ζπλζήθεο κέζεο αλακελφκελεο ρξήζεο (επνρνχκελνη κε 

ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο, φρη κφλν πεδνί), ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ξπζκίζεηο ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά πξνο 

ράξε ηξίησλ θαη κε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Οη ηπρφλ ππνδείμεηο ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ ζα θαηαρσξνχληαη ζε 

πξσηφθνιιν θαη ζα ηίζεληαη ππφςε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ είηε κεξηθά είηε 

ζπλνιηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

• Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ηα κε ελζσκαησζέληα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ πιεξσζεί, φπσο αλσηέξσ, ζα 

παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία θαη ζα θνξηνεθθνξησζνχλ θαη κεηαθεξζνχλ κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζε 

απνζήθεο, πνπ ζα ππνδείμεη απηή. 



σελ. 18 από 50 

 

• Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, φπσο, π.ρ. ζηδεξά βαξέιηα, 

θνξδέιεο, πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί νξηνδείθηεο, ζθαισζηέο, θιπ, επηηξεπφκελσλ ηνχησλ 

κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο θαη ειαρίζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο επείγνπζεο ηνπηθέο ξπζκίζεηο. 

• Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζήκαλζεο πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο ΟΜΟΔ - ΔΔΟ (Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ - ήκαλζεο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε 

Οδνχο) ηεο ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ. 

• Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο ΟΜΟΔ - ΔΔΟ. Δλδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά, απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθέο θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα ζήκαηα, κάηηα 

γάηαο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, πιαζηηθά βαξέιηα θαη ζηεζαία αζθαιείαο, θψλνπο ζήκαλζεο θιπ. πνπ 

ιεπηνκεξψο ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε κειέηε απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

• Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έηζη ψζηε, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, λα έρεη φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξα αλνηθηά νξχγκαηα, αλαβαζκνχο, γεηηνληθέο ισξίδεο θπθινθνξίαο δηαθνξεηηθψλ πςνκέηξσλ, 

θαζψο θαη εξγνηάμηα θαη ινηπά έξγα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία. .Αθφκε, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ ή κνλίκσλ 

ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ, κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

ζηαζεξήο ηξνρηάο (απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ απνζήθεπζε 

πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηε κεηαθνξά πιηθψλ θιπ.), 

ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ηα ζήκαηα, ζεκαηνδφηεο θαη ηα ινηπά πξνζηαηεπηηθά κέηξα / έξγα ηεο 

θπθινθνξίαο θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηπρφλ θζνξέο ή απψιεηέο ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, 

γηα απνθπγή θηλδχλσλ ζχγρπζεο, απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο θσηνζήκαλζεο γηα ηελ πξνζηαζία ζέζεσλ 

εθηεινπκέλσλ έξγσλ, κε ηε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηεο θαζνδήγεζεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα ησλ ηνκψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ 

γίλνληαη απφ απηφλ ζε νπνηεζδήπνηε ππάξρνπζεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο κε ζπλερηδφκελε θπθινθνξία, γηα 

ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ, ζηα ειάρηζηα δπλαηά ρξνληθά φξηα, ησλ δπζθνιηψλ νη νπνίεο 

πξνθαινχληαη ζηελ θπθινθνξία, ιφγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Αλάινγεο απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα άκεζε 

θάιπςε ηνκψλ ζε κε αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θπθινθνξία 

• ε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ απφ νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπέο 

πξνζβάζεηο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθή ζθεπή, ε νπνία λα 

απνθιείζεη ηελ πεξίπησζε πηψζεο εξγαιείσλ, πιηθψλ ηεο θαηαζθεπήο θιπ. επί ηεο θπθινθνξνχκελεο 

πξφζβαζεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο σο άλσ πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο 

νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. Καηά ζπλέπεηα ηελ εξγαζία απηή ζα πξέπεη ν 

Αλάδνρνο λα ηελ πεξηιάβεη, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

• Γηα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο - κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο απφ ηνλ Αλάδνρν, κε ηελ 

νπνία ζα εμαιείθεηαη ν αλσηέξσ θίλδπλνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ έγθξηζε 

απφ ηελ Τπεξεζία, ζα κπνξεί λα παξαιεηθζεί ε αλσηέξσ θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο. 

• πκπιεξσκαηηθά, νξίδεηαη φηη νπδεκία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξήζηεπζε νδνχ ή ηκήκαηνο δηαηνκήο 

νδνχ, ή εξείζκαηνο, ή πεδνδξνκίνπ ή άιιεο πξφζβαζεο επηηξέπεηαη, πξηλ εγθξηζεί αξκφδηα θαη νινθιεξσζεί 

πιήξσο ε θαηαζθεπή απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσξηλήο δηάβαζεο ηξνρνθφξσλ ή πεδψλ. 

• Ζ κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.4412/16, θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ αξηζκ. Γ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ 

(ΦΔΚ 553 Β ηεχρνο), θαη επηζχξνπλ ηηο απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο πνηλέο θαη 

δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο. Δπίζεο ε κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ απηψλ απνηειεί 

παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο Πξνδηαγξαθέο ήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ εληφο ή θαη εθηφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΤΓΔ α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΔΚ 

121Β/23.3.83) θαη β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΔΚ 589Β/30.6.80) θαη επηζχξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 , φπσο ηζρχεη, πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 

• Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ, 

ε Τπεξεζία 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. Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ TOW 

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). 
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• Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο I πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ν 

Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη ρψξνη / πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη ιαηνκεία, 

δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο, εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θιπ. ηελ θαηεγνξία 

απηή ππάγεηαη θαη ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Γεκνζίνπ, ζην νπνίν ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί, ζχκθσλα κε δηθή 

ηνπ επζχλε θαη εθφζνλ επηηξαπεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ 

ή/θαη άιισλ πιηθψλ. 

4.16 Μεηαθνξά εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 4.13,4.14 θαη 4.15 ηεο παξνχζαο 

• Ο Αλάδνρνο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε κεηαθνξάο βαξέσο εμνπιηζκνχ ή αζπλή ζ 

σλ θνξηίσλ (ζε βάξνο, δηαζηάζεηο ή θχζε) ζα πξέπεη λα εηδνπνηεί ηελ Δπίβιεςε γηα ηελ επηβεβαίσζε ιήςεο 

ησλ κέηξσλ πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 4.15 ηεο παξνχζαο. 

4.17 Δμνπιηζκόο Αλαδόρνπ 

• Ο Αλάδνρνο κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη θαη λα κεηαθέξεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη ινηπφ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. Τπνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά, αλπςσηηθά θαη άΜα κεραληθά κέζα, εξγαιεία θαη 

ζπζθεπέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηνλ έιεγρν, ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ βιαβψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο κεηά 

ηνλ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

• Αλ, παξ' φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ θξηζνχλ θαηάιιεια ή επαξθή ηα κεραληθά 

θαη ινηπά κέζα πνπ εηζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κέζα ζε 15κεξε πξνζεζκία απφ ηε ιήςε ζρεηηθήο γξαπηήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο, λα 

αληηθαηαζηήζεη ή εληζρχζεη ηνλ επί ηφπνπ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Τπεξεζίαο. 

• ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν απφ 

ηελ Τπεξεζία ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έζησ θαη αλ ε Τπεξεζία έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ παξφληνο 

Άξζξνπ. 

• Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θχξην θαη εμεηδηθεπκέλν κεραληθφ εμνπιηζκφ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο απηφο 

πξνθχπηεη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νξίδεηαη φηη απηφο ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ 

απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπ ζην έξγν γηα έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. 

• Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί πξνεγνχκελα ζηελ Τπεξεζία ηνπο ηχπνπο ησλ 

κεραλεκάησλ κε ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο θαη απφδνζεο, πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ ζε πηζαλή αηηηνιφγεζε ηεο 

πξνζθνξάο. 

• Δπίζεο, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα Δγθαηαζηήζεη θαη λα εμνπιίζεη πιήξσο φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο απηέο απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ ή/θαη νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

• Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο επεηδή ε δαπάλε ηνπο 

πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηα θνλδχιηα ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

4.18 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

4.18.1 Γεληθά 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 . 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα θαζνξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα φια ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα 

πξνζηαηεπζνχλ ε ππάξρνπζα βιάζηεζε, ηα δέληξα, νη ζάκλνη θαη νη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο γχξσ απφ ηνπο 

ρψξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ πεξηνρψλ, πνπ ππνρξεσηηθά ζα ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο πξέπεη 

λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ην έξγν. 

• Δλδεηθηηθά, ηέηνηα κέηξα ζα είλαη, κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ εξγνηαμίσλ, ε 

απνμήισζε φισλ ησλ πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε απνθνκηδή φισλ ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη 

αρξήζησλ θαη θάζε άιιν θαηάιιειν κέηξν, ψζηε ηειηθά ε επηξξνή ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην πεξηβάιινλ 

λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

• Σνλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα είλαη κφλνο ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο απφ 

απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ, απφ απνζήθεπζε πιηθψλ, απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ή 

θαηαπάηεζε θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ ηα κεραληθά κέζα πνπ δηαζέηεη, θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

θάζε ηέηνηαο δεκηάο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

4.18.2 Απαηηήζεηο γηα ην νινθιεξσκέλν έξγν 
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Οη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην ηειεησκέλν έξγν πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαη 

απνηππψλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν, ηζρχνπλ νη 

απαηηήζεηο ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα φζα νξίδνληαη 

ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 4.18.1. 

4.18.3 Απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

• Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ, ζα πξέπεη 

λα επηζθεπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη: 

-Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

-Διαρηζηνπνίεζε θαηάηκεζεο ελνηήησλ ρξήζεσλ γεο 

-Διαρηζηνπνίεζε ησλ νπνησλδήπνηε δεζκεχζεσλ πνπ πξνθαιεί ην έξγν γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο. 

Δηδηθφηεξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ 

πξαζίλνπ. Γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πξαζίλνπ, φηαλ απηή είλαη αλαπφθεπθηε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε 

άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο θαη ε φπνηα θαηαζηξνθή ζα απνθαζίζηαηαη κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ άδεηα. 

• Θα απνθεπρζεί ε αλεμέιεγθηε αλάπηπμε εξγνηαμίσλ. Αλ ε αλάπηπμε πνιιψλ εξγνηαμίσλ ηαπηφρξνλα είλαη 

απαξαίηεηε, απηά ζα γίλνπλ κε βάζε πξν εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία ζρέδηα θαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή 

άδεηα θαη ζα απνκαθξπλζνχλ εληειψο κεηά ην ηέινο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απνθαζηζηψληαο ην πεξηβάιινλ. 

Δξγνηάμηα πνπ αλαπηχζζνληαη (πεξίθξαμε, ζήκαλζε, εθζθαθή θιπ.) θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιείπνληαη ρσξίο 

λα εθηεινχληαη εξγαζίεο, ζα ππφθεηληαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ζε άκεζε απνθαηάζηαζε κε 

επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ, εθαξκνδνκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 4.25.2 ηεο 

παξνχζαο. 

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

-Απαγνξεχεηαη ξεηά ε απφξξηςε απνβιήησλ πιπζίκαηνο, κεηαθνξάο θαη άληιεζεο ζθπξνδεκάησλ, 

κεηαρεηξηζκέλσλ ιαδηψλ θαη ιηπαληηθψλ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ηδηαίηεξα ζηηο πιαγηέο ηεο θνίηεο 

ξεκάησλ θαη πνηακψλ. Σα αλσηέξσ απφβιεηα ζα ζπγθεληξψλνληαη κε θάζε επηκέιεηα θαη ζα δηαηίζεληαη 

θαηάιιεια ή ζα παξαδίδνληαη γηα αλαθχθισζε ή θαηαζηξνθή. Δηδηθά ζην ρψξν ζπληήξεζεο κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εηδηθή δηάηαμε γηα ηε ζπιινγή ηπραίσλ απνξξνψλ κεηαρεηξηζκέλσλ 

Ληπαληηθψλ θαη ινηπψλ πεηξειαηνεηδψλ. 

-Θα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθέληξσζε ησλ ιπκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ζηεγαλνχο βφζξνπο θαη ε 

κεηαθνξά/δηάζεζή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. 

-Αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα ππφινηπα απφβιεηα ηνπ εξγνηαμίνπ φπσο ιάδηα 

-πεηξειαηνεηδή - ρεκηθά θιπ. ζε ρσξηζηνχο βφζξνπο απφ απηνχο ησλ ιπκάησλ. Ηδηαίηεξνη ρψξνη ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξψλ θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο 

ζθπξνδέκαηνο. 

-Απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηε θφξησζε, κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ησλ πιηθψλ, θαπζίκσλ θιπ. απφ 

νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο. 

-Ζ ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνμηθψλ νπζηψλ ζα επηηξέπεηαη κφλνλ χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο θαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη επξείαο δηάρπζεο. 

-Απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξντφληα επεμεξγαζίαο πιηθψλ (ζθφλε, πξηνλίδη, ηξίκκαηα, 

ξεηάιηα, θιπ). 

• Ζ ρξήζε εθξεθηηθψλ ζα γίλεηαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

• Διαρηζηνπνίεζε παξελφριεζεο ησλ δηθηχσλ ΟΚΩ Όπνπ ε παξελφριεζε είλαη αλαγθαία, απαηηείηαη ε 

εμαζθάιηζε άδεηαο απφ ηνλ αληίζηνηρν Οξγαληζκφ θαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη 

εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο (θίλδπλνη κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμίαο θιπ.). 

• Γηα ηηο απνζέζεηο ησλ πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ εξγαζηψλ, πξντφλησλ 

θαζαηξέζεσλ θιπ., ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην Άξζξν 4.19 ηεο παξνχζαο. 

• Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ. Απηφ απαηηεί: 

-Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ή/θαη θαηαζθεπή παξαθακπηεξίσλ εμππεξέηεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο. ρεηηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηα Άξζξα 4.14 θαη 4.15 ηεο παξνχζαο. 

Απνθπγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληέο, θαπλφ ή ζθφλε, έζησ θαη αλ θάηη ηέηνην απαηηεί 

εγθαηαζηάζεηο θίιηξσλ ή/θαη θαηάιιειεο επηζηξψζεηο κέξνπο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ. ρεηηθά γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ζην Άξζξν 4.14 θαη ζηελ παξ. 4.25.2 ηεο παξνχζαο. 

-Απνθπγή ζρεκαηηζκνχ εζηηψλ κνιχλζεσλ (π.ρ. απφ ιηκλάδνληα λεξά) 
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-Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξχπαλζεο, αθφκε θαη κε ρξήζε ερνπεηαζκάησλ ή/θαη κε θαηάιιειε 

ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ εθνδηαζκέλνπ κε αληηζνξπβηθέο δηαηάμεηο. 

-Πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα: 

-ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο 

-ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο ζην εθηθηφ 

ήκαλζε / επηζήκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο. ρεηηθά γίλεηαη 

αλαθνξά ζην Άξζξν 4.15 ηεο παξνχζαο. 

4.19 Αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρώξνη απόζεζεο 

4.19.1 Γεληθά 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.136,θηι). 

• Σφζν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ φζν θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δεκηνπξγίαο ρψξσλ ιήςεο 

πιηθψλ, ηζρχνπλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νη παξαθάησ δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο: 

-Ο Ν 1428/84 «Δθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 43.Α/84) 

-Ο Ν 2115/93 «Σξνπνπνίεζε, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν 1428/84 (ΦΔΚ 15Α/15-

5-93) 

-Ο Ν 1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ160Α;86) 

-Ο Ν 3010/02 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11 EE θαη 96/61 EE, Γηαδηθαζία 

Οξηνζέηεζεο θαη Ρπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα Τδαηνξεχκαηα» (ΦΔΚ 91 Α/25.4.2002) 

-Ζ ΚΤΑ 69269/5387/24-10-90 «Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερφκελν 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Μειεηψλ (ΔΠΜ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην Ν 1650/86 9ΦΔΚ 678Β/90) 

-Ο Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΚΜΛΔ) 1984 (ΦΔΚ 931 Β/84) 

-Οη Απαηηήζεηο ηνπ Σνκέα πληήξεζεο Γξακκψλ θαη Τπνζηαζκψλ Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ 

• Σα αδξαλή, ηα ρσκάηηλα θαη ιίζηλα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζα ιεθζνχλ απφ ηηο ζέζεηο πνπ ζα 

θαζνξηζζνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Απηφ γίλεηαη κεηά απφ ππφδεημε ηνπ Αλαδφρνπ, ν 

νπνίνο ζα έρεη ιάβεη ππφςε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ηελ έγθξηζε 

ηεο Τπεξεζίαο, γηα ην ζπκθεξφηεξν γηα ην Γεκφζην ηξφπν. Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, ν ΚηΔ 

δελ έρεη ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη γηα ηνλ Αλάδνρν ρψξνπο ιήςεο πιηθψλ. 

• Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεγή πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, κε δαπάλεο ηνπ, γηα 

ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ. 

• ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δελ επαξθνχλ ή απνδεηθλχνληαη 

αθαηάιιεια, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα βξεη λέεο πεγέο πιηθψλ, πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία. 

• Δθφζνλ νη ρψξνη γηα ιήςε πιηθψλ δελ είλαη δεκφζηνη ή θνηλνηηθνί θαη απαηηείηαη δέζκεπζή ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη, κε δαπάλεο ηνπ, ηα 

απαηηνχκελα θηεκαηνιφγηα (πίλαθεο, δηαγξάκκαηα) θαη, εθφζνλ νξίδεηαη εηδηθά ζηελ ΔΤ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Τπεξεζία είλαη δπλαηφ λα αλαιάβεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ απαιινηξίσζε ησλ ρψξσλ απηψλ. 

• Δηδηθφηεξα, ε Τπεξεζία είλαη δπλαηφλ χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, λα πξνσζήζεη ηελ αλαγθαζηηθή 

απαιινηξίσζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, νξηζκέλσλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνη γηα 

ιήςε πιηθψλ. Ζ απαιινηξίσζε απηή ζα γίλεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κε πξνζσξηλή απφδνζε ζηνλ Αλάδνρν γηα 

ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ νη ηπρφλ 

απαιινηξησζείζεο εθηάζεηο ζα πεξηέξρνληαη ζηε ρξήζε ηνπ Γεκνζίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα λα πξνσζεζεί ε 

δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο ρψξνπ ιήςεο πιηθψλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί 

ζρεηηθή δεηγκαηνιεςία θαη έξεπλα απφ ηελ νπνία λα απνδεηθλχεηαη ην θαηάιιειν ηνπ πιηθνχ γηα ρξήζε ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη λα έρεη εγθξηζεί ε ηπρφλ απαηηνχκελε Μειέηε 

πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζα 

ελεξγνπνηείηαη θαη ε ππφςε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο. 

• Οη δαπάλεο φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο απαιινηξίσζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ζα ρξεσζνχλ ζηνλ Αλάδνρν, ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα παξαθαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία ην αλαγθαίν πνζφ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζπληέιεζε ηεο 

απαιινηξίσζεο θαη λα θαηαιεθζεί ε ζρεηηθή έθηαζε. 

• εκεηψλεηαη εδψ ζαλ δηεπθξίληζε φηη νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά αλεγκέλν 

ηξφπν, φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ΓΓ απηφ γίλεηαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ εθάζηνηε έξγνπ απφ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά ην 

ζηάδην ησλ πξνζθνξψλ. 

4.19.2 Λαηνκεία 

4.19.2.1 Καλνληζκνί - νξηζκνί - ππνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
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• Δλ πξνθεηκέλσ έρνπλ εθαξκνγή, κε ηηο ζπλαθείο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαη νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο 

ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θιπ., νη λφκνη θαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξ. 4.19.1 ηεο παξνχζαο. 

• Σα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν έρνπλ ηζρχ ηφζν γηα ηα ζπλήζε ιαηνκεία ή/θαη νξπρεία αδξαλψλ πιηθψλ 

(γηα ηελ παξαζθεπή ζθπξνδεκάησλ, θαηαζθεπή άιισλ εξγαζηψλ ηερληθψλ έξγσλ, νδνζηξσζίαο, ζπλήζσλ 

αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ θιπ.) φζν θαη γηα ιαηνκεία ή/θαη νξπρεία αληηνιηζζεξψλ αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ εηδηθψλ αληηνιηζζεξψλ ζηξψζεσλ θπθινθνξίαο (αζθαιηηθψλ ή απφ ζθπξφδεκα). 

• Ζ πξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ κπνξεί λα γίλεηαη: 

-Απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο, 

-Απφ «λέα ιαηνκεία» πνπ ζα εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ν Αλάδνρνο 

• Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε ηνλ φξν «λέα ιαηνκεία» απηνχ ηνπ άξζξνπ ραξαθηεξίδνληαη ηφζν νη λέεο ζέζεηο 

ιαηνκείσλ φζν θαη ε επαλέλαξμε ιεηηνπξγίαο παιαηψλ ιαηνκείσλ πνπ ήδε βξίζθνληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, 

ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΚΤΑ 69269/5387/24-10-90. 

• ε θάζε πεξίπησζε ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

ησλ νδψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή, νη δαπάλεο ιφγσ ηπρφλ πξφζζεησλ κεηαθνξψλ ή δπζκελψλ ζπλζεθψλ κίζζσζεο, αγνξάο 

βξαρσδψλ πξντφλησλ ή ιαηνκείσλ, απνθάιπςεο εθκεηάιιεπζεο θαη απφδνζεο ηνχησλ θιπ. 

• Δπίζεο ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ρξεηαζηνχλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ (ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάησ απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο Απφθαζεο έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ Αξκφδησλ 

Αξρψλ) γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλδέζεσλ πξνο ππάξρνπζεο νδνχο, γηα ηελ πξνζηαζία, αλαγθαία κεηαθνξά, 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε νπνηαδήπνηε δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθειείαο, βιαβψλ ή πξνθιήζεηο 

απνζεηηθψλ δεκηψλ ζε θηίζκαηα, θαιιηέξγεηεο, παξαθείκελεο εθηάζεηο θιπ. 

• Ο Αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο θαη ηελ επεμεξγαζία πνπ ζα 

γίλεη ζε απηφ, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, γηα ηηο 

πνζφηεηεο πνπ ζα εμνξπρζνχλ (κε πξνυπφζεζε ηελ εμαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ζχκθσλα κε απηφ ην άξζξν θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ρνξεγεζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο). 

• χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη, θαηά ην ζηάδην πνπ ζα ζπληάζζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, λα έρεη επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο πνπ πξνβιέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα 

ιαηνκείν θαη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λα εθηειέζεη φζεο έξεπλεο θξίλεη αλαγθαίεο (αθφκε θαη 

γεσηξήζεηο) απφ ηηο νπνίεο λα ηεθκεξηψζεη κε δηθή ηνπ επζχλε ηελ πνηνηηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο, 

ηε δπλαηφηεηα απφιεςεο ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ, ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ησλ αλαγθαίσλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηεο επηηπρνχο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

• Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επηπιένλ λα έρεη εμαζθαιίζεη θαη ελαιιαθηηθέο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ή ζέζεηο 

πξνκήζεηαο αδξαλψλ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ήζειαλ αλαηξαπεί ηα δεδνκέλα, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, 

ζρεηηθά κε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θαη επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ιαηνκείνπ εμ αηηίαο ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θιπ. 

• ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχςεη, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο πνπ ζα 

εθηειέζεη ν Αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, α'ηε αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φηη ην ιαηνκείν, ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ή απνζεθεπηηθφο ρψξνο 

θιπ. δελ επαξθεί ή είλαη αθαηάιιειν ή έγηλε αθαηάιιειν, ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε θξνληίδα 

θαη δαπάλεο ηνπ λα εμεχξεη λέν θαηάιιειν ρψξν θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηνπ 

ρξεηάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θαησηέξσ: 

-Ζ εθηέιεζε ησλ νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 

-Οη πξνζεζκίεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζεσξνχληαη αλαιινίσηεο ζε ζρέζε κε απηφ ην ζέκα, αθφκε θαη αλ ν 

Αλάδνρνο αλαγθαζηεί λα ηδξχζεη ιαηνκείν ή/θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ζε ζέζε ηέηνηα πνπ λα 

δπζρεξαίλεηαη ε εξγαζία ή λα επηκεθχλεηαη ε δηαδξνκή ή αθφκε θαη αλ αλαγθαζζεί λα αγνξάζεη ηα 

αδξαλή απφ ην εκπφξην θαη απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζα πινπνηείηαη ε αληίζηνηρε ΜΠΔ (ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 69269/90) γηα ην ζχλνιν ηνπ 

ιαηνκηθνχ ρψξνπ ή γηα ην ηκήκα εθείλν ζην νπνίν έρεη γίλεη παξέκβαζε γηα ζπκκφξθσζε. 

• Αλ ηπρφλ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε λα ππάξρεη Σερληθφο ή άιινο χκβνπινο, ηφηε φια ηα ιαηνκεία ζα 

ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηνπ, εθφζνλ νξηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή, φιεο νη δνθηκέο I 

έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απφ ηνλ Σερληθφ ή άιιν χκβνπιν είηε κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ 

θαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. Δθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, φιεο νη ππνβνιέο πξνο ηελ 

Δπίβιεςε ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ(α) ειέγρνπ ηνπ Σερληθνχ ή άιινπ πκβνχινπ αλαθεξφκελα 

ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη ζηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. 

4.19.2.2 Λεηηνπξγνύζεο Λαηνκηθέο επηρεηξήζεηο 
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Γηα ηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο αδξαλψλ πιηθψλ απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο ε Τπεξεζία δελ 

παξεκβαίλεη ζηηο επηινγέο ηνπ Αλαδφρνπ, πέξαλ απφ ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ θαη ηηο 

απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ήδε ιεηηνπξγνχζαο εγθαηάζηαζεο, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη λφκνη 

θαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4.19.1 ηεο παξνχζαο. 

4.19.2.3 Παξαθνινύζεζε πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αδξαλώλ 

• Ο Αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ησλ ελζσκαησκέλσλ ζηηο εξγαζίεο θάζε είδνπο πιηθψλ, γηαηί εμππαθνχεηαη φηη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε ηεο έληερλεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε δφθηκα πιηθά. 

Οπνηνζδήπνηε έιεγρνο, ν νπνίνο γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ απηή ηελ 

επζχλε, αλεμάξηεηα απφ ηα απνηειέζκαηα απηνχ. 

• πλεπψο, αλ νξηζκέλεο πεγέο πιηθψλ είλαη ή απνβνχλ ελδηάκεζα αθαηάιιειεο γηα ηελ παξνρή δφθηκσλ 

πιηθψλ, ν Αλάδνρνο, παξαθνινπζψληαο ηνχην απφ δηθή ηνπ ππνρξέσζε, πξέπεη λα αλαδεηήζεη άιιεο 

θαηάιιειεο πεγέο. Σα αλσηέξσ απνηεινχλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη αλάγνληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ. 

• Καηά ηελ παξαγσγή ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζθπξνδεκάησλ, νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ, πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπλερήο παξαθνινχζεζε, δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρνο ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζε ζπρλφηεηα 

βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηεο ΓΣΤ θαη ΔΣΤ. Πξνο ηνχην ζα ζπληάζζνληαη δειηία ειέγρνπ, ζηα δε 

πξσηφθνιια παξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη φηη ηα πιηθά, κεηά απφ έιεγρν, βξέζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

4.19.3 Γαλεηνζάιακνη 

• Οη πξνβιέςεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ θαη' αλαινγία θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δαλεηνζαιάκσλ, 

φζν αθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ δαλείσλ θαη ηηο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο, 

ζρεηηθά κε ηα δάλεηα. 

• Γηα ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ δαλείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν ΚηΔ ΓΔΝ ζα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν 

θαλέλα δαλεηνζάιακν ή νξπρείν, εθηφο εάλ ξεηά πξνβιέπεηαη ην αληίζεην ζηελ ΔΤ. Ο Αλάδνρνο επνκέλσο 

ζα θξνληίζεη λα βξεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο θαηάιιεινπο δαλεηνζαιάκνπο (ή νξπρεία), ηεξψληαο φινπο 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, είηε ζε 

ρψξνπο Γεκνζίνπ (εθφζνλ επηηξέπεηαη λα ρνξεγεζεί ζε απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο, ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο θαη απφιεςεο ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ) 

είηε κε κίζζσζε είηε κε αγνξά ησλ θαηάιιεισλ ηδησηηθψλ εθηάζεσλ ή αθφκε θαη κε πξνκήζεηα απφ ήδε 

ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πψιεζεο πιηθψλ δαλείσλ. 

• πλεπψο νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν 

πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πψιεζεο δαλείσλ ησλ αλαγθαίσλ 

δαλείσλ ή γηα κίζζσζε ή αγνξά ησλ ζρεηηθψλ αλαγθαίσλ εθηάζεσλ γηα ηελ απφιεςε δα/είσλ ή αθφκε θαη ηηο 

ηπρφλ επηβαξχλζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ εμαηηίαο ζχγρξνλεο εθκεηάιιεπζεο νξηζκέλσλ πεγψλ δαλείσλ (θαη 

απφ άιιε πξνεγνχκελε ή επφκελε εξγνιαβία κε ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εκπξφζεζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ), αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη δεζκεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί πνπ 

επηβάιινληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη' αλαινγία ησλ 

φζσλ αλαθέξζεθαλ γηα ηα ιαηνκεία ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 4.19.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

• Δπίζεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο απαηηεζνχλ γηα ηελ 

απφιεςε ή αγνξά δαλείσλ απφ ρείκαξξνπο ή/θαη πνηακνχο, ή άιιεο ζέζεηο, πνπ ζα πιεξσζνχλ ζε 

Δπηρεηξήζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη ηε δαλεηνιεςία απφ ζρεηηθέο εθηάζεηο ή 

ζε αξρέο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηηο νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο), 

νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα απφ ηελ απφιεςε δαλείσλ απφ νξηζκέλνπο ρψξνπο. 

• Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, ν ΚηΔ ΓΔΝ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε λα απαιινηξηψζεη 

εθηάζεηο θαηάιιειεο γηα ρξήζε ηνπο σο δαλεηνζαιάκσλ ή νξπρείσλ γηα πξνκήζεηα ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν. 

• Δπηπιένλ πξνο ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη νη φξνη ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ηεχρε: 

• Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαλεηνιεςίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία ηελ 

πξφζεζή ηνπ γηα ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ «πεγψλ δαλείσλ» (δαλεηνζαιάκσλ). Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηε γλσζηνπνίεζε ζα γίλνληαη δεηγκαηνιεςίεο ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, θαη πάλησο φρη 

αξγφηεξα απφ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ, ζα ππνβάιιεηαη ζηελ 

Τπεξεζία ηερληθή κειέηε δαλεηνζαιάκσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

-Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ησλ ζέζεσλ δαλεηνιεςίαο κε εθηίκεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα απνιεθζνχλ 

απφ θάζε ζέζε. 

-Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. 

-Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο, δειαδή ηνπ ζχκθσλνπ 

ησλ πιηθψλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηνπ πάρνπο ησλ ζηξψζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ζπκπχθλσζεο πνπ ζα 
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ρξεζηκνπνηεζεί, ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο θακπχιεο PROCTOR, ηεο θαηάηαμεο ησλ 

πιηθψλ ζε θαηεγνξίεο (αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε) θιπ 

-Μειέηε εθζθαθήο ηνπ δαλεηνζαιάκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί δαλεηνζαιάκσλ ζε Γεκφζηνπο ρψξνπο θαη 

κάιηζηα ζε θνίηεο ρεηκάξξσλ, κε ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη: 

-Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο φριεζεο θαη ν ηξφπνο απνθαηάζηαζεο 

-Ζ δηαζθάιηζε ησλ πδξαπιηθψλ απαηηήζεσλ (εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο δηαηνκήο, αλαγθαίεο γεθπξψζεηο, 

απνθπγή θηλδχλσλ δηάβξσζεο θιπ) 

• Ζ Τπεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε, κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

ηερληθήο κειέηεο ηνπ δαλεηνζαιάκνπ, λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηεο κειέηεο απφ ηερληθήο πιεπξάο (έγθξηζε, 

ηξνπνπνίεζε, απφξξηςε), πξνθεηκέλνπ ε αλσηέξσ ηερληθή κειέηε λα απνηειέζεη ζηνηρείν ηεο Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ ζα εθπνλεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξνσζεζεί αξκνδίσο γηα έγθξηζε. 

εκεηψλεηαη, φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ ε απφιεςε δαλείσλ πιηθψλ θαηαηάζζεηαη ζηηο «εμνξχμεηο» 

ηεο παξαγξάθνπ 2γ ηεο ΟΜΑΓΑ II ηεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

ΚΤΑ 69269/5387/90, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη εθπφλεζε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ). 

• Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δάλεην ζαιάκνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ 

θαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ (πξνζσξηλή) θαηάιεςε δεκνζίνπ ρψξνπ ή γηα ηελ απαιινηξίσζε ρψξνπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, κε δαπάλεο φκσο ηνπ Αλαδφρνπ. 

• Γηα ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο δαλείσλ απφ ήδε ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε πψιεζεο δαλείσλ, ε ηερληθή 

κειέηε πνπ ζα ππνβιεζεί ζα δείρλεη φηη ν ρψξνο απφιεςεο δαλείσλ είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο, ζηε ζπλέρεηα δε ε ηπρφλ αλάγθε εθπφλεζεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

εμαξηάηαη (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΚΤΑ 69269/90) απφ ηελ αλάγθε 

«εθζπγρξνληζκνχ ή επέθηαζεο πθηζηακέλσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ» 

• Ζ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζα γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

ζηνλ Νφκν 1650/86 (άξζξν 4, παξάγξαθνο 9), φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. 

• Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζα ελεξγνπνηείηαη θαη ε ηπρφλ 

απαηηνχκελε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο. 

• Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε: 

-Να αθαηξέζεη ηηο επηθαλεηαθέο θπηηθέο γαίεο θαη νπνηεζδήπνηε ελδηάκεζεο ζηξψζεηο αθαηάιιεισλ 

πιηθψλ. Σα εμ απηψλ θαηάιιεια γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο ζα πξέπεη λα ηα 

ζπγθεληξψζεη γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ θάζε ησλ εξγαζηψλ ηεο απνθαηάζηαζεο. 

-Να απνκαθξχλεη ηα αθαηάιιεια πιηθά ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο, ή αλ ηνπ επηηξαπεί λα 

επαλεπηρψζεη ρψξνπο δαλεηνιεςίαο. 

-Να πξνβεί ζε δηαινγή αλ ηνχην είλαη ηερληθά αλαγθαίν 

-Να εθηειέζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηε δαλεηνιεςία θαη λα δηακνξθψζεη θαηάιιεια ηα πξαλή θαη ηελ θνίηε 

εθζθαθήο, ψζηε ε δαλεηνιεςία λα εληάζζεηαη ζε πδξαπιηθή δηεπζέηεζεο ηνπ ρεηκάξξνπ (φηαλ γίλεηαη απφ 

ρείκαξξν) ή λα πξνθαιεί ηελ ειάρηζηε δπλαηή παξελφριεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

-Να απνθαηαζηήζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηα έξγα / κέηξα απνθαηάζηαζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 

δαλεηνζαιάκνπο. 

Οη αλσηέξσ δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, καδί κε ηηο ππφινηπεο δαπάλεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

αλσηέξσ ζε απηφ ην άξζξν, ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

• Οη απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.19.2.1.(11) αλσηέξσ (ζρεηηθά κε ηνλ Σερληθφ ή άιιν χκβνπιν, αλ ππάξρεη) 

ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο δαλεηνζαιάκνπο. 

4.19.4 Υώξνη Απόζεζεο 

• Ζ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ησλ ηπρφλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ 

νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ θάζε είδνπο, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ επέκβαζεο, ζα απνκαθξχλνληαη θαη ζα δηαζηξψλνληαη κε 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ρψξνπο, πνπ ζα έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ ΔΤ. Δθφζνλ δελ έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζηελ ΔΤ ρψξνη απφζεζεο, ή εθφζνλ απηνί πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί δελ επαξθνχλ, ηφηε νη επηπιένλ 

αλαγθαίνη ρψξνη, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηζρχνο επηινγήο, ζα επηιεγνχλ: 

-Απφ ηελ αξκφδηα γηα ην πεξηβάιινλ Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία (γηα ηηο κεγάιεο πφιεηο ή λνκνχο κπνξεί λα 

είλαη εηδηθέο ππεξεζίεο, π.ρ. ν Οξγαληζκφο Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο, θιπ.) -Απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

-Απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε πνπ ζα ππνβάιιεη, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη παξαθάησ ζηηο παξαγξάθνπο 4.19.4.(7) θαη 4.19.4.(8). 

• Ο Αλάδνρνο, ρσξίο θακία επί πιένλ απνδεκίσζε, ππνρξενχηαη, πέξα απφ ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε (ή ζε κία ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε, αλ γίλεηαη ζρεηηθή εηδηθή κλεία ζε εηδηθνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο) θαη ηε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο, λα εμαζθαιίζεη θαη ηε 
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ζηαζεξνπνίεζε ηνπο κε ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο θαη κε θαηάιιειε ζπκπχθλσζε, ψζηε νη επηθάλεηεο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη βαηέο ζε νρήκαηα θαη αμηνπνηήζηκεο γηα ρψξνπο αλαςπρήο, αζινπαηδηψλ, ή 

άιινπο παξφκνηνπο, γηα ηελ ηειηθή δε δηακφξθσζή ηνπο λα απνκέλνπλ: 

-Οη επηθαλεηαθέο εηδηθέο ρσκαηνπξγηθέο δηακνξθψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κ ε ηπρφλ πξνβιεπφκελα ηερληθά 

έξγα 

-Οη νπνηεζδήπνηε εθζθαθέο ζεκειίσλ (θαηαζθεπήο θηηζκάησλ, ηνηρίζθσλ, αγσγψλ δηθηχσλ Κνηλήο 

Ωθειείαο θαη 

ινηπψλ παξφκνησλ) κε ηα ζρεηηθά ηερληθά έξγα θαη νη επαλεπηρψζεηο ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθακκάησλ 

-Ζ δηάζηξσζε επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο θεπνρψκαηνο θαη ε θχηεπζε ηνπ 

-Ζ θαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ (αζθαιηηθψλ, απφ ζθπξφδεκα, αλαζθάιησησλ), πιαθνζηξψζεσλ θιπ. 

-Σπρφλ άιιεο εηδηθέο θαηαζθεπέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο γεληθέο ρσκαηνπξγηθέο δηακνξθψζεηο (θαη ηα 

ζρεηηθά ηερληθά 

έξγα ζηαζεξνπνίεζεο απηψλ) 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ ηα «έξγα απνθαηάζηαζεο» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

φξνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο. 

-Οη αλσηέξσ δαπάλεο ζεσξνχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ Αλαδφρνπ. ΓΓ απηφ γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ απφ 

φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά ην ζηάδην ησλ πξνζθνξψλ. 

• χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο ΚΤΑ 69269/5387/90 νξίδεηαη θαηά θαλφλα ζηελ παξνχζα φηη νη ρψξνη απφζεζεο, 

ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο γηα ην πεξηβάιινλ, ζεσξνχληαη φηη 

θαηαηάζζνληαη ζε έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΟΜΑΓΑ II ηεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 

69269/5387/90 θαη ζεσξείηαη αλαγθαία ε εθπφλεζε ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ 

(ΜΠΔ), ε νπνία ζα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πίλαθα 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ππφςε ΚΤΑ Δπηπιένλ ε ΜΠΔ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ κε φια ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά (ζρέδηα, θσηνγξαθίεο, 

έθζεζε δ η αζθάιηζε ο ησλ πδξαπιηθψλ απαηηήζεσλ κε ηελ θαηαζθεπή ησλ αλαγθαίσλ νρεηψλ θιπ.) φπσο θαη 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ηνπ ρψξνπ απφζεζεο, πνπ ζα πξέπεη λα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ 

ΜΠΔ ζεσξείηαη αλαγθαία αθφκε θαη γηα ρψξνπο απφζεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο, γηα ηνπο νπνίνπο φκσο δελ έρεη ζπληαρζεί ζρεηηθή ΜΠΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε ΜΠΔ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ρψξνπ απφζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ θαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ θαηάιεςε Γεκνζίνπ ρψξνπ ή ηελ 

απαιινηξίσζε ηδηνθηεζίαο ηδηψηε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθέο απνζέζεηο 

ζεσξνχληαη φηη έρνπλ κηθξή ζεκαζία (ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ φγθνπ απνζέζεσλ, ζέζεο ηνπ έξγνπ θιπ.) ηφηε 

είλαη δπλαηφλ, εθφζνλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ ΔΤ, λα κε δεηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγνιαβία ε εθπφλεζε ζρεηηθήο ΜΠΔ. 

• ηελ πεξίπησζε πνπ ζα γίλνπλ απνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ζε αλελεξγά ιαηνκεία, γηα ηα νπνία 

έρνπλ ζπληαρζεί ζρεηηθέο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ κε ηα πεξηιακβαλφκελα «Μέηξα 

Απνθαηάζηαζεο», ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο απνζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

αλσηέξσ παξάγξαθν 4.19.4.(2), εθαξκφδνληαο ηνπο εγθεθξηκέλνπο φξνπο ησλ «κέηξσλ απνθαηάζηαζεο», 

ζχκθσλα κε ηελ εθδνζείζα Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. 

• Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη απνζέζεηο γίλνπλ, κεξηθά ή νιηθά, ζε αλελεξγά ιαηνκεία ή/θαη ζε άιινπο ρψξνπο, 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ ζπληαρζεί ΜΠΔ, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη ν ίδηνο ηελ(ηηο) 

αλαγθαία(εο) ΜΠΔ. ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 4.19.4.(3). Ζ εθπφλεζε ηεο (ησλ) ΜΠΔ 

θαηαηάζζεηαη(νληαη) ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ 

Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ. 

• Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ νη ηπρφλ πξνβιεπφκελνη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο 

ρψξνη απφζεζεο δελ επαξθνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο δελ 

κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ζέζεηο απφζεζεο ησλ επί πιένλ φγθσλ ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο ηεο επηινγήο ηνπ (πνπ 

ζα πξέπεη λα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ), ηφηε απηφο ζα ππνβάιιεη ζρεηηθή έγγξαθε αίηεζε 

ζηελ Τπεξεζία, πξνζδηνξίδνληαο ην ζπκπιεξσκαηηθφ απαηηνχκελν φγθν ησλ πξνο απφζεζε ρψξσλ, ψζηε ζε 

ζπλεξγαζία Αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο κε ηηο αξκφδηεο γηα ην πεξηβάιινλ Αξρέο, λα πξνεηνηκαζηεί έλαο 

πίλαθαο, πξνηεηλφκελσλ ρψξσλ απφζεζεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά πξνηίκεζε αλελεξγψλ ιαηνκείσλ, 

φπνπ ζα αλαθέξνληαη θαη νη ρνλδξηθά εθηηκψκελνη φγθνη απφζεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηπρφλ αλαθεξφκελνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο κειέηεο ΜΠΔ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 

4.19.4.(5), ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε εθπφλεζε ηέηνηαο κειέηεο. 

• ε πεξίπησζε πνπ ν αλσηέξσ πίλαθαο κε ηνπο εθηηκψκελνπο δπλαηνχο φγθνπο απφζεζεο δελ επαξθεί γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθαίσλ απνζέζεσλ ησλ έξγσλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη εγθαίξσο έλα ζπκπιεξσκαηηθφ 

πίλαθα πξνηεηλφκελσλ ρψξσλ απφζεζεο, κε ηνπο εθηηκψκελνπο δπλαηνχο φγθνπο απφζεζεο, πνπ ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο ΜΠΔ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.19.4.(3). Καηά πξνηεξαηφηεηα, είλαη 

επηζπκεηφ νη ζρεηηθνί ρψξνη λα είλαη ρψξνη αλήθνληεο ζην Γεκφζην, αιιά ζα είλαη δπλαηφλ λα πεξηιεθζνχλ 
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ζηνλ πίλαθα θαη ηδησηηθέο εθηάζεηο, φηαλ ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία δαπαλψλ θαη ηπρφλ επηβάξπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηηο εξγαζίεο απφζεζεο (π.ρ. απνθπγή θαηάιεςεο δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη άιισλ εππαζψλ 

πεξηνρψλ) ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ρψξσλ απφζεζεο ζε ηδησηηθέο εθηάζεηο. 

• ην ζπκπιεξσκαηηθφ πίλαθα ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη νη αλαγθαίνη πξνο απφζεζε φγθνη 

(κε έλα πεξηζψξην αζθαιείαο) θαη νη δπλαηνί φγθνη πνπ κπνξνχλ λα απνηεζνχλ ζηνπο λένπο πξνηεηλφκελνπο 

ρψξνπο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππεξθαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

Τπεξεζία λα επηιέμεη, ελαιιαθηηθά, κία (ή κεξηθέο) απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζέζεηο. 

• Ζ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζα γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ 

ηνλ Νφκν 1650/86 (άξζξν 4, παξάγξαθνο 9), φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. ηελ ίδηα Απφθαζε ζα γίλεηαη έγθξηζε 

ηεο ρξήζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Υψξσλ Απνζέζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

• ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη αλσηέξσ εγθεθξηκέλεο ζέζεηο Υψξσλ Απφζεζεο πεξηιακβάλνπλ επηθάλεηεο 

πνπ αλήθνπλ ζε ηδηψηεο ζα ελεξγνπνηείηαη θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

• Ζ ηπρφλ απαιινηξίσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζα γίλεηαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

4.20 Παξνρή ειεθηξηζκνύ, ηειεθώλνπ, λεξνύ θαη θπζηθνύ αεξίνπ 

• Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε, ζα εμαζθαιίζεη απφ ηε 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 βνεζεηηθέο 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 ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. Οη βνεζεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ αζθαιείαο, ηα ηπρφλ ζπζηήκαηα αζθάιεηαο 

θαζψο θαη ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

• Αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θνξηίσλ θαη ηνλ ειάρηζην αλαγθαίν ρξφλν ζπλερνχο παξνρήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο εθεδξηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο 

(ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγε, γελλήηξηεο) ή απνζήθεπζεο θαη απφδνζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (ζπζζσξεπηέο, 

ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο- UPS). Σα ππφςε ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη ηχπνπ 

"STAND BY" εθφζνλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έρνπλ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο "STAND BY", αιιηψο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ ζπζηήκαηα ηχπνπ "ON 

LINE". 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα θαηαβάιιεη φιεο ηηο ζρεηηθέο 

δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ ππνζηαζκψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ δηθηχσλ γηα 

ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πνπ ζα ρξεηαζζεί γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ, απφ ηα ζεκεία 

παξνρήο ζηα ζεκεία ρξήζεο. 

• Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλεο ζα εμαζθαιίζεη απφ επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο λα γίλεη ζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εμσηεξηθψλ γξακκψλ (κηαο ζηα εξγνηαμηαθά ηνπ 

γξαθεία θαη κηαο ζηα γξαθεία Δπίβιεςεο), θαζψο επίζεο θαη παξνρή πφζηκνπ λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ ή άιιεο 

εγθαηάζηαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θνηλήο σθέιεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

• Όιεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο, θαη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

4.21 Δμνπιηζκόο ΚηΔ θαη πξνκήζεηα δσξεάλ πιηθνύ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη κε δαπάλεο ηνπ ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία, πιηθά θιπ. πνπ παξαδίδνληαη ζε 

απηφλ απφ ηνλ ΚηΔ γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε ζην έξγν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φζα απφ ηα αλσηέξσ ηπρφλ 

πηζηνπνηεζνχλ πξηλ απφ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. 

4.22 Δθζέζεηο πξνόδνπ εξγαζηώλ 

• Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη θάζε ηξίκελν πξνο ηελ 

Τπεξεζία εθζέζεηο πξνφδνπ ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ απηή θαζνξίδεη. Ζ πξψηε 

έθζεζε πξνφδνπ ζα θαιχπηεη ηελ πεξίνδν κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. Οη εθζέζεηο πξνφδνπ ζα ππνβάιινληαη εληφο ηνπ πξψηνπ επηαεκέξνπ θάζε κήλα θαη ζα 

αθνξνχλ ζηελ πξφνδν πνπ επεηεχρζε θαηά ηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν κήλα. Οη εθζέζεηο πξνφδνπ ζα 

ππνβάιινληαη θαηά ηα αλσηέξσ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ έξγσλ. Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ 

εθζέζεσλ πξνφδνπ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

• Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη νπνηεζδήπνηε άιιεο εθζέζεηο, πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ 

Τπεξεζία θαη ζπλαξηψληαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, κε ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ. 

• Παξάιεηςε ή ακειήο ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλαθνξψλ πξνφδνπ ζπλεπάγεηαη εθάπαμ 

αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα κέρξη πνζνχ ίζνπ πξνο ην 15% ηεο πνηληθήο ξήηξαο ηεο παξ. 8.3.3(6)ί ηεο παξνχζαο, 

πνπ επηβάιιεηαη ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε. 
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4.23 ήκαλζε θαη αζθάιεηα εξγνηαμίνπ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, λα πξνβαίλεη 

ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεληθά απαηηνχκελσλ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ (ζπγθνηλσληαθά, πδξαπιηθά, 

νηθνδνκηθά θιπ.), ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο, πξνεηδνπνηεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη λα 

επηκειείηαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη 

ππνρξεσηηθά πεξίθξαμε, ηδηαίηεξε ζήκαλζε, απηφκαηα ζήκαηα πνπ ζα αλαβνζβήλνπλ (FLASH LIGHTS) θαη 

θαηάιιειεο δηαηάμεηο αζθαιείαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, φπσο ηζρχεη. 

• Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηηο νδνχο θαη ζηηο 

παξαθακπηήξηεο θαη πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηε λχρηα. Σα 

αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

• Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά πιήξσο θαη κφλνλ απηφο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα, 

δπζηχρεκα ή θζνξά μέλεο πεξηνπζίαο πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

• ε θαηάιιειν ζεκείν, γηα ζεκεηαθά έξγα, θαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο, γηα γξακκηθά έξγα, θαη ζε εκθαλείο 

ζέζεηο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθά ηνπ έμνδα, λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ηνλ 

ηίηιν ηεο Αξρήο πνπ εθηειεί ηα έξγα, ηελ νλνκαζία ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ, ην ρξεκαηνδφηε, ηελ επσλπκία 

(ή νλνκαηεπψλπκν) ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ Μειεηεηή θαη ηνπ ηπρφλ Σερληθνχ ή άιινπ πκβνχινπ. Ο Αλάδνρνο 

δελ δηθαηνχηαη λα ηνπνζεηεί πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νπνηαζδήπνηε δηαζηάζεσο, πνπ έκκεζα ή άκεζα ηνλ 

δηαθεκίδνπλ, ρσξίο ηελ έγγξαθε απνδνρή ηνπ θεηκέλνπ ηεο πηλαθίδαο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Γηα 

έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία, ε σο άλσ ζήκαλζε ζα ζπκκνξθψλεηαη επηπιένλ 

θαη κε ηηο αρατθέο δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

• πκπιεξσκαηηθά ησλ αλσηέξσ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4.15 ηεο παξνχζαο 

4.24 Φύιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο απφ άηνκα κε έρνληα εξγαζία ή κε 

δηαπηζηεπκέλα ή κε δηθαηνχκελα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα επξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ εθηεινχληαη έξγα. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε, θχιαθεο ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γεληθά ζε φια 

ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηε λχρηα. Σα αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

4.25 Γξαζηεξηόηεηεο Αλαδόρνπ ζην εξγνηάμην  

4.25.1 Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο 

• Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, εξγαζηήξηα, 

γξαθεία θιπ.), γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε 

ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο. 

• Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ ηπρφλ 

αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αηηία, δηφηη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα πξνβεί έγθαηξα ζηελ αλαδήηεζε, θαηάιεςε θαη δηεπζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ 

ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ 

Τπεξεζία. Οη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη αλ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ ΚηΔ ζα πξέπεη 

επίζεο λα ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Αλ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

εγθξηζεί ε ρξήζε ηέηνησλ ρψξσλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε παξαρψξεζή ηνπο γηα ρξήζε (ιαηνκείσλ, 

δαλεηνζαιάκσλ, ρψξσλ απφζεζεο εξγνηαμίσλ θιπ.) ζα γίλεη απφ ηνλ ΚηΔ ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο αληάιιαγκα, 

θαη κε φξνπο ρξήζεο πνπ ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ Άξζξσλ 4.18 θαη 4.19 ηεο παξνχζαο θαη ζα αλαγξαθνχλ 

ζηελ ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο. 

• Έηζη, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο θάζε 

θχζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, φπσο: 

-γξαθείσλ επίβιεςεο θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

-εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

-εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ 

-ρψξσλ δηακνλήο πξνζσπηθνχ 

-απνζήθεπζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ 

-παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

-παξαγσγήο, αλάπηπμεο θαη θνξηνεθθφξησζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ -παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο 

-πξνεηνηκαζίαο πιηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή -

πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θάζε θχζεο αληηθεηκέλσλ -ζπλεξγείσλ 
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ζπληήξεζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ -ρψξσλ ζηάζκεπζεο κεραληθνχ 

ηνπ εμνπιηζκνχ θιπ. 

• Όιεο νη δαπάλεο γηα ελνηθίαζε ή/θαη αγνξά ηέηνησλ ρψξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη αλεγκέλεο ζηηο 

ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

• Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ υ απηφ, δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο 

Τπεξεζίαο, ηελ απφζεζε πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο, ηφηε ζα απνηίζεληαη κφλνλ ηα πιηθά εξγαζίαο 

κηαο εκέξαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή πιάγησλ 

κεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ θιπ., γηαηί ζεσξείηαη φηη φιεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. 

• Ο Αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε, ζα δηαξξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ (ηνπο) εξγνηαμηαθφ (νπο) ρψξν 

(νπο), πνπ ζα πεξηιακβάλεη (νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, φπσο 

επίζεο θαη ηηο πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία 

άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηηο ηπρφλ θαηά πεξίπησζε εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Όινη νη ρψξνη πγηεηλήο ζα ζρεδηαζηνχλ θαη θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηεο ΔΤ 

θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο (πδξαπιηθέο, ειεθηξνινγηθέο, ινηπέο) ζα ζρεδηαζηνχλ, θαηαζθεπαζζνχλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ππφςε εγθαηαζηάζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είηε πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ είηε πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν 

νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο 

δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

4.25.2 Καζαξηζκόο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε θάζε ηκήκαηνο έξγνπ, θαζψο 

θαη κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο πεξί ην επίκαρν ηκήκα 

ηνπ έξγνπ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα, θάζε πξνζσξηλή θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε πνπ απαηηήζεθε, 

ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο 

εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ., λα άξεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν θιπ., ην νπνίν ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία σο άρξεζην ή επηδήκην γηα ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ, λα ηζνπεδψζεη 

ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο απηά είραλ απνηεζεί ή εγθαηαζηαζεί θαη λα παξαδψζεη ηειείσο θαζαξέο/νχο ηφζν 

ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ην εξγνηάμην θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα νηηδήπνηε άιιν 

ζρεηηθφ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα, θαηά ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. 

• Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ εμέιηπε ν ιφγνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Τπεξεζίαο, θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θιπ.) θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε θιπ. γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ) θαη πνπ επηβιήζεθε απφ 

νπνηνδήπνηε ιφγν, γηα ηελ απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θιπ. ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, 

δέλδξα αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε θχζεο έξγα, θαζψο θαη 

απνκάθξπλζε ησλ εξγνηαμίσλ. 

• Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε εθ κέξνπο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο δελ πξνβεί 

ν Αλάδνρνο ζηελ έλαξμε θαη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, πεξάησζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, απηέο 

εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη εθπίπηεη ε δαπάλε πνπ έγηλε απφ ηελ πξψηε επφκελε πιεξσκή ή ηελ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ή θαηά νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πέξα απφ ηε κε 

έθδνζε βεβαίσζεο εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

4.26 Μεηξών έξγνπ - θσηνγξαθίεο - βηληενζθνπήζεηο 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα πξνβεί ζηελ ζχληαμε Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε, ζχκθσλα κε ηα 

φζα πξνθαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

• ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

-εηξά έγρξσκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ, ηεο παξαγσγήο πιηθψλ θαη ηεο 

εθηέιεζεο δνθηκψλ -εηξά έγρξσκσλ δηαθαλεηψλ ησλ πεξηγξαθνκέλσλ ζηελ ππνπαξάγξαθν i αλσηέξσ 

-Πίλαθα απνγξαθήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πεξηέρεη ηα επί κέξνπο έξγα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ θιπ., πνπ 

ζπγθξνηνχλ ην νινθιεξσκέλν έξγν 

-εηξά ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ηειηθά εθαξκφζηεθαλ 

-εηξά ζρεδίσλ κε ζηνηρεία πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (κε ζπληεηαγκέλεο Υ, Τ, Ε επί νξηδνληηνγξαθίαο) -

Σεχρνο δηαδηθαζηψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

-Σεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίνπ -Πεξηγξαθηθή έθζεζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

-Δγρεηξίδην επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ (εθφζνλ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ) -Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ έξγνπ (εθφζνλ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ) 
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• ην κεηξψν έξγνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπζθέςεσλ κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη 

αληηπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 8.6 ηεο παξνχζαο. 

• Σν αθξηβέο πεξηερφκελν, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη ηαμηλφκεζεο, ν αξηζκφο αληηηχπσλ / αληηγξάθσλ θαη θάζε 

ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηα αλσηέξσ, νξίδνληαη ζηελ ΔΤ. 

• Σν κεηξψν ηνπ έξγνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ε νπνία απνηειεί 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ 

ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο. Δπί πιένλ, ε παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ 

έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζχληαμε θαη εθηχπσζε / παξαγσγή ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ ΔΤ, επηζχξεη ηελ επηβνιή πξφζζεηεο πνηληθήο ξήηξαο ζηνλ 

Αλάδνρν. 

• Δηδηθά ην θφζηνο γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηελ Τπεξεζία ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ εκπεξηέρεηαη αλεγκέλν 

ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

4.27 Δπξήκαηα αξραηνινγηθνύ ή άιινπ ελδηαθέξνληνο 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.136,θηι). 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε αξραηνηήησλ, νπνηαζδήπνηε ειηθίαο, έξγσλ 

ηέρλεο ή άιισλ επξεκάησλ, λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία θαη ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή ή άιιε Τπεξεζία 

θαη λα δηαθφςεη ακέζσο θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε επξεκάησλ. 

• Μεηά ηνλ πξψην ραξαθηεξηζκφ ησλ επξεκάησλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή ή άιιε Τπεξεζία, ζα δνζνχλ νδεγίεο 

ζηνλ Αλάδνρν είηε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ είηε γηα ηε δηελέξγεηα έξεπλαο κε δηθά ηνπ κέζα θαη ηελ 

επίβιεςε ηεο Αξραηνινγηθήο ή άιιεο Τπεξεζίαο είηε γηα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, γηα ην 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε αξκφδηα Τπεξεζία ζα δηελεξγεί έξεπλεο κε ηα δηθά ηεο κέζα θαη γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε άιιν κέησπν εξγαζίαο, κε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, άκεζα κφιηο απαηηεζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, λα κεηαθηλεί ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ απφ ην έλα κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν θαη λα κεηψλεη κε ηνλ 

ηξφπν απηφλ ηηο θαζπζηεξήζεηο απφ ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο. 

• Παξάηαζε ηκεκαηηθψλ ή/θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν ιφγσ 

θαζπζηεξήζεσλ απφ αξραηνινγηθέο έξεπλεο, κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε πξνο ηνχην 

ζηελ ΔΤ. 

• Γηα ηελ πεξίπησζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο θαη λα ζπληνλίδεη κε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο 

ηνπ. 

• Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφζηνπο ησλ αλαζθαθψλ γηα ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ζα 

γίλεηαη πξφβιεςε ζε εηδηθφ άξζξν «έμνδα αξραηνινγίαο» ηδηαίηεξα αλ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ είλαη πηζαλή ε χπαξμε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη δπλαηφ ν Αλάδνρνο λα 

ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη πξφγξακκα δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ. Ζ ππθλφηεηα ησλ ηνκψλ θαη ε θχζε θαη έθηαζε 

ησλ ηπρφλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ ζηηο ζρεηηθέο πεξηνρέο, ζα θαζνξηζζεί απφ 

ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. Οη ηνκέο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ κε πξνεηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) 

εξγαζίκσλ εκεξψ/ πξνο ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ηα 

έμνδα γηα ηηο αλσηέξσ έξεπλεο ζα πιεξψλνληαη ζηνλ Αλάδνρν απνινγηζηηθά κε ηηκνιφγηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ. 

• Όια ηα αξραηνινγηθά ή άιια επξήκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη αμίαο, πνπ αλαθαιχπηνληαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ηζρχεη ε Διιεληθή 

λνκνζεζία. 

5. ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΙ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.165,166,θηι). 

6. ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

6.1 Πξόζιεςε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ 

• Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε, πξφζιεςε θαη 

θηλεηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εξγαηνηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ ή άιινπ, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ, θαζψο 

θαη γηα ηελ παξνρή ζε απηφ ησλ κέζσλ, εξγαιείσλ θιπ. γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. ρεηηθά ηζρχνπλ 

ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ. 138. θηι). 

• Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ειιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε ζρεηηθή άδεηα παξακνλήο θαη 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, κε 

επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαηηθή θαη ινηπή 

λνκνζεζία. 
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6.2 Ακνηβέο θαη Καλνληζκόο Δξγαζίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.138,θηι.). 

6.3 Πξνζσπηθό ηνπ ΚηΔ 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνζιάβεη ή λα απνπεηξαζεί λα πξνζιάβεη πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη, κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΚηΔ 

6.4 Δξγαηηθή λνκνζεζία 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ. 138,θηι.). 

6.5 Χξάξην εξγαζίαο - ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή εξγαζία - αξγίεο θαη ενξηέο 

• Σν σξάξην εξγαζίαο ζα είλαη απηφ πνπ εθάζηνηε νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ηηο 

εθηεινχκελεο θαηά πεξίπησζε εξγαζίεο. 

• Δλψ θαη" αξρή ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

έθηαθηα πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία δσήο ή πεξηνπζίαο ή αζθάιεηαο ησλ έξγσλ ή γηα λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο ή λπθηεξηλήο 

εξγαζίαο θαη εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο ζχκθσλα κε φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε 

απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηηο ζρεηηθέο 

άδεηεο θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο, πνπ αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ θαζίζηαηαη 

αλαγθαία ε ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ηελ εθηειεί ρσξίο αληίξξεζε, αλαιακβάλνληαο θαη φιεο ηηο δαπάλεο. ε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Τπεξεζία. 

• Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη δελ ππάξρεη 

άιιε δπλαηφηεηα γηα εμαζθάιηζε πεξηζζνηέξνπ 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 δελ 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, ηνπ θνηλνχ θαη ελ γέλεη θάζε θχζεο 

θπθινθνξίαο, θαζψο θαη θαηάιιεια κέζα, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ 

θαη ηελ απφ θάζε άπνςε νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

• 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 

ψξεο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ερνξππαίλνπλ ηελ πεξηνρή θαη λα ιακβάλνληαη 

θαηάιιεια πξνο ηνχην κέηξα. 

6.6 Τπνδνκέο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη Λνηπνύ πξνζσπηθνύ 

• Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ φιεο 

ηηο δηεπθνιχλζεηο ζε ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη πξνο ηελ Τπεξεζία ηηο δηεπθνιχλζεηο ζε ππνδνκέο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα (παξ. 4.1.3) θαη ζηελ ΔΤ. 

• Οη αλσηέξσ δηεπθνιχλζεηο παξέρνληαη κε επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζεσξνχληαη 

αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

6.7 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο 

(ΑΤ) θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεη Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

ΠΓ 305/96, άξζξν 3. Σα αλσηέξσ ΑΤ θαη ΦΑΤ ζα ζπληαρζνχλ έηζη, ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηα ζρεηηθά 

ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην TEE (ΣΔΔ/10068/22-4-98 έγγξαθν πξνο Τπνπξγνχο ΠΔΥΩΓΔ θαη 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ). 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, 

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

ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη επφκελεο δηαηάμεηο, θαη νη αληίζηνηρεο ηεο 

Δ..Τ., νη νπνίεο ζα εθαξκφδνληαη φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ εθάζηνηε θαηά ην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο: 

-Σν ΠΓ 413/77 (ΦΔΚ 128 Α/1977 «Πεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη θαηαλαιψζεσο εθξεθηηθψλ πιψλ», 

-Σν ΠΓ 778/80 (ΦΔΚ 193 Α/1980) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ», 

-Σν ΠΓ 1073/81 (ΦΔΚ 260 Α/1981) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα 

νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ», 



σελ. 31 από 50 

 

ΤΑΗΗ-51/Φ/17402/84 «Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ» (931/Β), Ν 1428/84 θαη Ν 

2115/93, -Σν Ν 1430/84 (ΦΔΚ 49 Α/1984) «Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο 
δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία», 

-Σν Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177 Α/1985) «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν 1836/89 (79/Α) «Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

-Σν ΠΓ 294/88 (ΦΔΚ 138 Α/1988) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ 

εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη 

εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1, 

παξ. 1 ηνπ Ν 1568/85», 

-Σν ΠΓ 225/89 (ΦΔΚ106 Α/1989) «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Έξγα», 

-Σν ΠΓ 157/92 (ΦΔΚ 74 Α/1992) «Δπέθηαζε ησλ ΠΓ θαη ΤΑ πνπ εθδφζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ 

Ν 1568/85 ζην Γεκφζην, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ», 

-Σν ΠΓ 395/94 (ΦΔΚ 220 .Λ/1994) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

89/655/ΔΟΚ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ΠΓ 89/99 (ΦΔΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΔΚ 220 Α/1994) θαη 304/00 

(ΦΔΚ 241 Α/2000), 

-Σν ΠΓ 17/96 (ΦΔΚ 11 Α/1996) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΠΓ 159/99 (ΦΔΚ 157 Α/1999), 

ΠΓ 305/96 (ΦΔΚ 212 Α/1996) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 92/57/ΔΟΚ», 

-Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε 3046/304/30-1-89 (ΦΔΚ 59Γ) «Κηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο» (Δηδηθά ην Άξζξν 5, 

παξ. 4,2 γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ) 

-Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩΓΈ. 31245/01θ/22-5-93 «πζηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ», κε θαη’ 

αλαινγία εθαξκνγή ηεο ζε θαηεδαθίζεηο ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θιπ.) 

• Πξνο ηνχην πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ππνβάιεη έγθαηξα πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία εγρεηξίδην αζθάιεηαο, 

καδί κε πίλαθα δηαλνκήο θαη βεβαίσζεο ελεκέξσζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ, αιιά θαη θάζε 

λενπξνζιακβαλνκέλνπ ζην εξγνηάμην. Σέινο πξέπεη λα νξίζεη έλα κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ ζαλ Τπεχζπλν 

Αζθαιείαο. Σν ελ ιφγσ κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα έρεη ππνρξέσζε γηα ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε 

ηήξεζεο φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ 

εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ηνπ Αλαδφρνπ παξακέλεη πάληα ηειηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα. 

• Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλνη θαη νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη 

ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ. 

• Όιεο νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ζπλππνινγηζζεί απ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά αλεγκέλν ηξφπν ζηηο ηηκέο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. 

6.8 Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ 

χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην λ.4412/16 , ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

• Σν βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη νξηζηηθφ νξγαλφγξακκα εξγνηαμηαθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηεζεί ππφςε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα έιεγρν θαη απνδνρή σο πξνο ηελ ειάρηζηε θάιπςε ησλ ππεχζπλσλ ζέζεσλ ηνπ 

εξγνηαμίνπ. 

• Δηδηθφηεξα ν Αλάδνρνο εθηφο απφ ην δηνξηζκφ ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη ηνπ 

αλαπιεξσηή ηνπ (Άξζξν 4.3 ηεο παξνχζαο), ππνρξενχηαη λα ζηειερψζεη κφληκα ηηο εξγνηαμηαθέο ηνπ 

ιεηηνπξγίεο κε εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ, αλαγθαίν επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ γηα ηελ επαξθή 

θαζνδήγεζε, παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ, απφ ην νπνίν ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα θαιχπηνληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο ππεχζπλνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο 

πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ππεχζπλνπ πνηφηεηαο έξγνπ θαη ππεχζπλνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ζα πεξηιακβάλνληαη 

απαξαίηεηα, θαη* ειάρηζηνλ, θαη νη επηπιένλ εηδηθφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΔΤ. 

• Ζ Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε κέινπο ή κειψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην έξγν, νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπο απνκαθξχλεη θαη λα ηνπο 

αληηθαηαζηήζεη κε άιινπο, ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

Δπίζεο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηε ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, φπνηε, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο, γίλεηαη απαξαίηεην. 
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• Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη 

ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ 

νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία. 

6.9 Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνύ θαη εμνπιηζκνύ Αλαδόρνπ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία κεληαία θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί 

ζην έξγν (εηδηθφηεηα, πιήζνο αλά εηδηθφηεηα, εκέξεο απαζρφιεζεο αλά κήλα) θαζψο θαη ηνπ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ (είδνο, δπλακηθφηεηα, πιήζνο, εκέξεο απαζρφιεζεο αλά κήλα). Οη ππφςε θαηαζηάζεηο ζα 

ππνβάιινληαη κεληαία, ζε κνξθή πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

έξγσλ. 

• Δθφζνλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, νη θαηά ηα αλσηέξσ θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ κπνξεί λα 

ππνβάιινληαη σο παξάξηεκα ηεο κεληαίαο έθζεζεο πξνφδνπ (Άξζξν 4.22 ηεο παξνχζαο), εθφζνλ 

ππνβάιινληαη ηέηνηεο. 

6.10 Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

Ο Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ψζηε λα πξνιεθζεί 

νπνηαδήπνηε αηαζζαιία, παξαλνκία, βίαηε δηαηάξαμε ηάμεο ή θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα ηε δηαηήξεζε νκαιψλ ζπλζεθψλ θαη πξνζηαζίαο πξνζψπσλ θαη 

πεξηνπζηψλ ζηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ή γχξσ απφ απηνχο. 

7. ΔΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ  

7.1 Σξόπνο εθηέιεζεο 
• Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο κε δηθή ηνπ 

δαπάλε γηα ηελ επηινγή θαη παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εξγαηηθψλ, πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, ηε κεηαθνξά ηνπο 

απφ ηηο πεγέο πξνκεζείαο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ Πξνηχπσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ 

εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 

• Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα γεληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαζψο θαη κε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, πνπ ζα 

εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

• ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, νη 

εξγαζίεο ή ηκήκα ηνπο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ είλαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ειαηησκαηηθά, αηειή ή αθαηάιιεια ή δελ πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθά δελ ζπκθσλνχλ κε εθείλα πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε, ηφηε 

εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο ζην λ.4412/16 δηαηάμεηο θαη ηεο παξ. 4.9.1 ηεο παξνχζαο. 

• Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηεο Δπίβιεςεο γηα ηνπο ειέγρνπο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, 

θαλέλα πιηθφ ή θαηαζθεπή / εμνπιηζκφο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ ΚΣΔ, εάλ δελ έρνπλ ειεγρζεί θαη 

εγθξηζεί απφ ηνλ Τπεχζπλν Πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ 

εγθξίζεσλ, νπζηαζηηθά δηθαηνινγεηηθά ζεσξνχληαη νη εγθξηηηθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηηο ρψξεο 

παξαγσγήο ηνπο αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο, φπνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί αλάινγα έξγα. 

• Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί ηελ παξνπζία εθπξφζσπσλ ηεο Τπεξεζίαο 

ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, γηα λα απαιιαρζεί απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, εθεί φπνπ δηαπηζηψζεθαλ, 

κεηαγελέζηεξα, ειαηησκαηηθέο εξγαζίαο, παξαιείςεηο ή αηέιεηεο, εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε γξαπηέο 

εληνιέο ή νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Ο Αλάδνρνο ζα έρεη φιε ηελ επζχλε γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζηελ πξφνδν ή απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ απνβνχλ ππέξ ηνπ 

Αλαδφρνπ ή αλ απνδεηρζεί φηη ηα έξγα δελ είλαη θαθφηερλα. 

7.2 Τπνβνιή δεηγκάησλ πιηθώλ / εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.9.1 ηεο παξνχζαο. 

7.3 Δπηζεώξεζε 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα λ.4412/16 

• Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε επηζεψξεζε θαη έιεγρν ήζειε θξίλεη αλαγθαίν 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, ηα πιηθά, ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, 

ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ην εξγαηηθφ θφζηνο θιπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί κε αθξίβεηα θαη πιήξε 

ελεκεξφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε λφκνπο, φια γεληθά ηα ινγηζηηθά βηβιία, ζηνηρεία θαη κεηξψα πνπ 

αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ηνπο κηζζνχο, ηα εκεξνκίζζηα θαη ηα επηδφκαηα, ηηο αζθαιηζηηθέο 

θαη άιιεο εηζθνξέο θιπ., ηηο απνγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ πνπ 

πξνζθνκίζζεθαλ ζην εξγνηάμην θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ θαη γεληθά φια ηα βηβιία, δειηία θαη 

θαηαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ηα δηαγξάκκαηα, ηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο θαη 

ινηπά ζηνηρεία πνπ ήζειε δεηήζεη ε Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγεί ζηελ Τπεξεζία, 

κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο, αληίγξαθα απφ ηηο εθζέζεηο θαηαζηάζεηο θιπ., πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 
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7.4 Γνθηκέο 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.159,θηι.) θαη ζην Άξζξν 7.1 ηεο παξνχζαο. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε πιηθφ, ζπζθεπή, εμνπιηζκφ, φξγαλν, ζπλδξνκή, ζπκβαηηθφ ή άΜν 

ηεχρνο ή πιεξνθνξία, ειεθηξηθφ ξεχκα, θαχζηκα, αλαιψζηκα, θαζψο θαη ην θαηάιιειν εξγαηνηερληθφ θαη 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ απνδνηηθή εθηέιεζε 

ησλ δνθηκψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

• Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε κηαο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δνθηκψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία, λα παξαδίδεη ηηο εθζέζεηο ησλ δνθηκψλ, κε ηηο θαηαγξαθέο 

ησλ κεηξήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ εξγαζηεξηαθή ή άιιε επεμεξγαζία θαη ην ζχκθσλν ή 

φρη κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ΣΤ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ). 

7.5 Απόξξηςε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα λ.4412/16 (αξζ. 159.θηι.) θαη ζην Άξζξν 7.1 ηεο παξνχζαο. 

7.6 Δπαλνξζσηηθέο εξγαζίεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα λ.4412/16 (αξζ.159,θηι.) θαη ζην Άξζξν 7.1 ηεο παξνχζαο. 

7.7 Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ελζσκαηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ 

Σα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο, πνπ πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνχλ ζηα κφληκα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζχκβαζε, ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ΚηΔ είηε θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξνζθφκηζήο ηνπο ζην 

εξγνηάμην είηε θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ην αληίηηκν ησλ ππφςε 

πιηθψλ θαη εμνπιηζκψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 8.10 ηεο παξνχζαο, νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν αλσηέξσ 

γεγνλφηα επέιζεη λσξίηεξα. 

 8. ΔΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ - ΓΙΑΚΟΠΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

8.1 Έλαξμε εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.135,145,147,θηι.) 

8.2 Πξνζεζκία πεξάησζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.135,145,147,θηι.).ρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ πξνζεζκηψλ ζηελ 

αλαζεψξεζε, ηζρχεη ν λ.4412/16 (αξζ.153,θηι.) 8.2.1 πλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ έξγνπ 

νξίδεηαη ζηελ ΔΤ ζπλνιηθή πξνζεζκία ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. 

ηελ ππφςε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 1.9 ηεο 

παξνχζαο γηα ηελ ηπρφλ εθπφλεζε θαη έγθξηζε κειεηψλ, φπσο θαη γηα ηελ ηπρφλ εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

γεσηερληθψλ εξεπλψλ. 

ηελ σο άλσ ζπλνιηθή πξνζεζκία δελ πεξηιακβάλεηαη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηπρφλ πδξνζπνξάο - 

αρπξνθάιπςεο (κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο), φπσο θαη θάζε θχζεο θχηεπζε. Δθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθηθηή ε 

πινπνίεζε ηνπο ζε πξνεγνχκελε θπηεπηηθή πεξίνδν εληφο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, νη εξγαζίεο απηέο, ζα 

κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζηελ θπηεπηηθή πεξίνδν (θζηλφπσξν) πνπ έπεηαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ 

έξγνπ (κε ηηο ηπρφλ εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο), γηα φζα ηκήκαηα δελ ήηαλ δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

εληφο ηεο ζπλνιηθήο σο άλσ πξνζεζκίαο.  

8.2.2 Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

8.2.2.1 Έλλνηεο - νξηζκνί 

Δθηφο απφ ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηηο: 

• Απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο κε ηελ έλλνηα ηνπ λ.4412/16 (αξζ.147,θηι.) θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

ηδίνπ άξζξνπ , γηα παξάδνζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, πνπ ε έγθαηξε απνπεξάησζή ηνπο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

• Δλδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο κε ηελ έλλνηα ηνπ λ.4412/16 (αξζ.147,θηι.), πνπ θαζνξίδνληαη σο ζηαζκνί 

ελδηάκεζνπ ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 

8.2.2.2 Καζνξηζκόο βαζηθώλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ (απνθιεηζηηθώλ θαη ελδεηθηηθώλ) 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, νη βαζηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλαπηχζζνληαη ζηα επφκελα 

εδάθηα, κε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζκφ ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ πνπ είλαη απνθιεηζηηθέο (παξ. 8.2.2.1 αλσηέξσ). 

Διιείςεη ζρεηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ, νη αλαθνξέο ζε ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ζεσξνχληαη σο ελδεηθηηθέο (παξ. 

8.2.2.1 αλσηέξσ). 

• Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν 

παξαδίδνληαη: 

-Βεβαίσζε / δήισζε παξαιαβήο απφ ηελ Τπεξεζία φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην έξγν 

ζπλνδεπφκελε απφ αληίζηνηρν πίλαθα, εκθαίλνληα ηα ππφςε ζηνηρεία θαη ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 

ηνπο. 

-Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα γηα ηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, φπσο 

θαη γηα ην επηηειηθφ πξνζσπηθφ, πνπ πξνηείλεηαη. ε πεξίπησζε Αλαδφρνπ Κνηλνπξαμίαο ζα δειψλεηαη 

νπσζδήπνηε θαη ε εηαηξία πξνέιεπζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηειέρνπο. 
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-Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή κειψλ ηεο Αλαδφρνπ Κνηλνπξαμίαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

Αλάδνρνο ή επηρεηξήζεηο-κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ή/θαη 

δήισζε φηη βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ή ηεο πηζηνπνίεζεο. -Σν ρξνλνδηάγξακκα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

-Μεζνδνινγία ηνπνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ γεσκεηξηθψλ ειέγρσ/ θαη εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 4.7 

θαη 4.9 ηεο παξνχζαο θαη ησλ ηπρφλ αρατθψλ άξζξσλ ηεο ΔΤ. 

• Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν 

νινθιεξψλνληαη, ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη: 

-Οξηζηηθά Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα (αλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππεβιήζε κφλνλ ην COVER 

ΝΟΣΔ ή αλ θαηά ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ παξαηεξήζεηο) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Άξζξνπ 18 ηεο 

παξνχζαο θαη ηηο ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

-Σν νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΠΓ 609), ε θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ θαη ε πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

-Σν νξγαλφγξακκα ηεο Οκάδαο Μειεηψλ - Δξεπλψλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη, κε ην γεληθφ πληνληζηή θαη 

πίλαθα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ. 

-Γήισζε αλάιεςεο θαζεθφλησλ ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη ζρεηηθφ πιεξεμνχζην 

(απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

-Πξνηάζεηο γηα ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ ηνπ έξγνπ, θαζψο 

θαη πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ ιήςεο θαη απφζεζεο πιηθψλ. 

-Πξνηάζεηο θαη ζηνηρεία γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη επθνιίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 4.1.3 ηεο 

παξνχζαο. -Πξνηάζεηο γηα ηε κεζνδνινγία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, γηα ην 

ζρεηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εληχπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ έξγνπ. 

-Πξφγξακκα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

-ην ίδην δηάζηεκα νξηζηηθνπνηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ε νκάδα επίβιεςεο ηνπ έξγνπ θαη ε θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηάηκεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

ζε πεξηνρέο ή/θαη επίπεδα ειέγρνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ [ 

δελδξνεηδήο θαηάηκεζε ηνπ έξγνπ (ΓΚΔ) ή Work Breakdown Structure (WBS)]. 

• Όρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν 

νινθιεξψλνληαη, ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη: 

-Αλαθνξά πξνφδνπ γηα ηηο εξγαζίεο απνηχπσζεο ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη γηα ηε δηαδηθαζία 

ςεθηαθήο ππνβνιήο ζηνηρείσλ (δείγκα) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.7 ηεο παξνχζαο (απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία). -Αλαθνξά πξνφδνπ γηα ηελ αλαζθφπεζε θαη επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κειεηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1.9.2 θαη 4.1.1 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαθνξά απηή ζα ζπλνδεχεηαη κε αξρηθφ 

ιεπηνκεξή πίλαθα φισλ ησλ εθπνλνπκέλσλ θαη ησλ πξνο εθπφλεζε κειεηψλ θαη αληίζηνηρν αλαιπηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα κειεηψλ, ζπλδπαζκέλν κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζπκθσλεκέλν κε ηελ Οκάδα 

Μειέηεο, εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). -Πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ Απφθ. ΓΗΠΑΓ611/01(ΦΔΚ 1013Β/2-8-01) (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). -Έθζεζε απηνςίαο γηα ηελ 

αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ, αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ή κεηαηφπηζεο 

δηθηχσλ ΟΚΩ. Ζ έθζεζε απηή ζα ζπλνδεχεηαη κε πίλαθα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ ΟΚΩ ή άιισλ νξγαληζκψλ, ηα ζεκεία ηνπ έξγνπ ζηα νπνία ζπλαληψληαη ηα έξγα ησλ νξγαληζκψλ 

απηψλ, ηα απαηηνχκελα κέηξα ή ελέξγεηεο, ηα αξκφδηα πξφζσπα ή ππεξεζίεο (κε δηεχζπλζε θαη ηειέθσλν) 

θαζψο θαη ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο εξεπλεηηθψλ ηνκψλ. 

-Οη πξνβιεπφκελεο απφ ην ΠΓ 305/96 θαη ην ΠΓ 17/96 δειψζεηο θαη γλσζηνπνηήζεηο γηα αλάζεζε 

θαζεθφλησλ Σερληθνχ Αζθαιείαο (ΣΑ), πληνληζηή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (ΤΑ) θαη Γηαηξνχ 

Αζθαιείαο (ΓΑ). -Πιήξσο πινπνηεκέλε ηελ απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ή ησλ ππαξρνπζψλ 

εκηηειψλ θαηαζθεπψλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4.7 ηεο παξνχζαο (ηεχρε, ζρέδηα, ειεθηξνληθά αξρεία). -

Οξηζηηθφ πξφγξακκα ηπρφλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ. 

-Αλαθνξά πξνφδνπ ζρεηηθή κε ινηπνχο ρψξνπο πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα 

ιαηνκεία, δάλεην ζαιάκνπ ο, ρψξνπο απφζεζεο, γηα ηελ πξφνδν ησλ ζρεηηθψλ ΜΠΔ, φπνπ πξνβιέπνληαη 

(Άξζξα 4.18 θαη 4.19 ηεο παξνχζαο), θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Οη ινηπέο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο ζα είλαη φπσο νξίδεηαη ζηελ ΔΤ θαη κε ηνλ αλάινγν ραξαθηεξηζκφ (απνθιεηζηηθέο, 

ελδεηθηηθέο). 

8.3 Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 

(αξζ.145,θηι.).  

8.3.1 Γεληθά 

Σν άξζξν απηφ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε: 
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• Σελ αλάπηπμε, ηεθκεξίσζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηνπ «ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ», 

ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνζνηηθνχο, θιπ. πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο, πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

• Σνλ έιεγρν, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο «πξνφδνπ ηνπ έξγνπ» θαη ηελ ππνβνιή ηαθηηθψλ 

πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ («αλαθνξέο πξνφδνπ») 

• Σε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ηήξεζή ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη εγθξίζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο φξνη, ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

πξνφδνπ, λννχληαη θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

• «Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» ή «ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ» ή «πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ» ή «πξφγξακκα ηνπ έξγνπ» είλαη ε ηεθκεξησκέλε θαη ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνβιέςεσλ θαη 

εθηηκήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ρξνληθή, νηθνλνκηθή θαη πνζνηηθή εμέιημε ησλ «εξγαζηψλ», πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνζνηηθνχο, θιπ. 

πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο, πνπ νξίδνληαη ζε απηήλ. 

• Οη αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν «εξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ: 

-Σηο πξνεξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηελπξνεηνηκαζία ησλ 

ρψξσλ. -Σηο απαηηνχκελεο απνηππψζεηο, έξεπλεο, κειέηεο, εγθξίζεηο θαη άδεηεο. 

-Σηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ έξγνπ 

(πξνζσξηλέο θαη κφληκεο). 

-Σνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο θάζε θχζεο. 

-Σηο εξγαζίεο ινηπψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ΟΚΩ, αξραηνινγία, θιπ ).  

-Σηο απαιινηξηψζεηο. 

Σν πξφγξακκα ηνπ έξγνπ, πνπ αλαπηχζζεηαη, θαηαξηίδεηαη θαη ηεξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, πξέπεη, θαη’ ειάρηζηνλ, 

λα θαιχπηεη εμεηδηθεπκέλα φια ηα αλσηέξσ ζέκαηα. 

• «Πξφνδνο ηνπ έξγνπ» είλαη ε ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο πξαγκαηηθήο ρξνληθήο, πνζνηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο εμέιημεο ησλ αλαθεξφκελσλ (ηνπιάρηζηνλ) ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν (5) 

εξγαζηψλ, ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

• Ωο «ηεθκεξίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ, παξαδνρψλ θαη κεζφδσλ, κε ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη, αηηηνινγνχληαη θαη ειέγρνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

-ε αλάπηπμε ησλ κεηψπσλ ηνπ έξγνπ θαη ε ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

-ε επάξθεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνλ Αλάδνρν κέζσλ παξαγσγήο, 

-ν θαηαινγηζκφο ησλ κέζσλ παξαγσγήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε απαζρφιεζή ηνπο ζην έξγν, 

-ε νξζφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ, ησλ κέηξσλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ πξνηείλεη 

-ν ζπζρεηηζκφο ησλ ππνπξνγξακκάησλ θαη ε ινγηθή αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

-ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηα πεξηζψξηα ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ 

-ε πνζνηηθή θαη νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ε δηαρξνληθή θαηαλνκή ηνπο 

(πξφβιεςε απνξξφθεζεο). 

• Ωο «ηεθκεξίσζε ηεο πξνφδνπ» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρα'σλ, παξαζηαηηθψλ θαη κεζφδσλ, κε ηα νπνία 

απνηππψλνληαη, πηζηνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

-ν βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζπλνιηθφ έξγν, επηκέξνπο έξγα, πνζφηεηεο εξγαζηψλ πνπ 

πξαγκαηηθά εθηειέζηεθαλ) 

-ε αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

-ε αληίζηνηρεο εθηακηεχζεηο (πιεξσκέο) 

-ην ππνιεηπφκελν πξνο εθηέιεζε έξγν ζε πνζφηεηα θαη αμία 

-ε πζηέξεζε, ην πξνβάδηζκα ή ε ζπκθσλία ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

• «Δλεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» είλαη ε ζπκπιήξσζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο κε 

ζηνηρεία λέσλ πξνβιέςεσλ ή/θαη κε ζηνηρεία πξνφδνπ, ρσξίο λα κεηαβάιινληαη νη αξρηθνί ελδηάκεζνη ή/θαη νη 

ηειηθνί ρξνληθνί θαη νηθνλνκηθνί ζηφρνη (πξνζεζκίεο, πξνυπνινγηζκφο) ή ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

• «Αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο» είλαη ε απαξαίηεηε (ππνρξεσηηθά) ελεκέξσζή ηνπ, φηαλ 

πξνθχπηεη αλάγθε κεηαβνιήο ησλ αξρηθψλ ελδηάκεζσλ ή/θαη ησλ ηειηθψλ ρξνληθψλ ή/θαη νηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ (πξνζεζκίεο, πξνυπνινγηζκφο) ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

• «Οξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» είλαη ε απνδνρή θαη έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ 

ηνλ Αλάδνρν πξνγξάκκαηνο, φπσο απηφ ηειηθά δηακνξθψλεηαη κεηά ηηο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηεο. 

8.3.2 ύληαμε πξνγξάκκαηνο 

• Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη ζε επίπεδν κειέηεο εθαξκνγήο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 8 ησλ 

«πξνδηαγξαθψλ κειέηεο θαη εθαξκνγήο ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηνίθεζεο έξγνπ» (απνθ. 

Γ17/01/117/ΦΝ 332, ΦΔΚ 862Β/16.11.89). Όιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη ηα παξαδνηέα ζηνηρεία ππάγνληαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ κειεηψλ ηεο παξ. 1.9.3 ηεο παξνχζαο (κειέηεο ε ακνηβή ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

εκπεξηέρεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο). Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, 
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λα θαιχπηεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεχζπλνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, 

κε εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 6.8 ηεο παξνχζαο. 

• Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππν-πξνγξακκάησλ ηνπ πξέπεη λα γίλεη έηζη, ψζηε λα 

ηεθκεξηψλεηαη φηη ηεξνχληαη νη πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 8.2 ηεο παξνχζαο θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο ΔΤ. 

8.3.3 Έιεγρνο πξνγξάκκαηνο - Μέηξα ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ 

• Ζ πξψηε έθδνζε θαη θάζε κεηαγελέζηεξε ελεκέξσζε ή αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, ή/θαη ησλ 

ππνπξνγξακκάησλ ηνπ, ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε. ε πεξίπησζε 

παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ππνπξνγξακκάησλ, πνπ ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο, ν 

ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα ηα αλαζπληάμεη, ψζηε λα πεξηιάβεη ηηο παξαηεξήζεηο απηέο. 

• Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Τπεξεζία εγθξίλεη απηφ φπσο ππνβιήζεθε, κε ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ή 

ηξνπνπνηήζεηο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Καζπζηέξεζε γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

• ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη, ηφηε ε 

Τπεξεζία ζα αλαιάβεη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν πξφγξακκα, πνπ ζα ζπληάμεη ε ίδηα ή εμεηδηθεπκέλνο 

ζχκβνπινο. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε (ζχληαμε ή ελεκέξσζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ 

εηδηθφ ζχκβνπιν) ζα αθαηξείηαη απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ πνζφ ίζν κε απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξ. 

1α ηεο απφθαζεο Γ17α/02/ΦΝ332/89 (ΦΔΚ 862Β/16.11.89). 

• Ο Αλάδνρνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ δεθάηε (10ε) κέξα απφ ηελ ππνβνιή γηα έγθξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ ππνπξνγξακκάησλ ηνπ, ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ 

ρξνλνδηάγξακκα, θέξνληαο αθέξαηα ηελ επζχλε, αλ απηφ αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Γηα 

ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη, ζπκβαηηθά, φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο ή κεηαβνιήο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξεη θαζπζηέξεζε. Δμάιινπ ε έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πεξηιακβάλεη ηελ, 

κε νπνηαδήπνηε έλλνηα ζπκθσλία ηεο Τπεξεζίαο πάλσ ζην βαζκφ πξνζπάζεηαο πνπ πξνβιέθζεθε απφ ηνλ 

Αλάδνρν. 

• Μεηά ηελ, θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο ελεκέξσζεο), απηφ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, 

εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν, απνηειεί ηε βάζε ζχγθξηζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνηνχκελε πξφνδν 

θαη ελεκεξψλεηαη ή αλαπξνζαξκφδεηαη. 

• Παξάιεηςε ή ακέιεηα σο πξνο ηελ άξηηα, ιεπηνκεξή θαη πιήξε αλάιπζε, ηεθκεξίσζε, ηήξεζε θαη 

παξνπζίαζε, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ (αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο 

ελεκέξσζεο), εθηφο απφ ηε δηαδηθαζία δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη ηεο έθπησζεο πνπ πξνβιέπεηαη ατηφ ην 

λ.4412/16: 

-Σελ επηβνιή αλέθθιεηεο πνηληθήο ξήηξαο απφ ηελ Τπεξεζία ίζεο πξνο ην πνζφ πνπ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

Ζ πνηληθή ξήηξα απηή επηβάιιεηαη γηα κία κφλν θνξά, θαη ζα παξαθξαηεζεί απφ ηνλ πξψην επφκελν 

ινγαξηαζκφ. 

-Σελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν Τπεξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζπληεηαγκέλνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 

πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη ππνρξεσηηθφ γΓ απηφλ, ρσξίο λα ηνπ παξέρεηαη δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε 

ρξνληθήο απφθιηζεο. 

8.4 Παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξάησζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16. 

8.5 Καζπζηεξήζεηο κε ππαηηηόηεηα ησλ Αξρώλ 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16. 

• Δθφζνλ ηζρχνπλ νη εμήο ζπλζήθεο: 

-Ο Αλάδνρνο αθνινχζεζε επηκειψο ηηο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο Γεκφζηεο 

Αξρέο ηεο ρψξαο θαη 

-νη ππφςε Αξρέο θαζπζηεξνχλ ή άιισο παξαθσιχνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

-ε θαηά ηα αλσηέξσ θαζπζηέξεζε ή παξαθψιπζε είλαη κε πξνβιέςηκε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

ζχκβαζε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, 

ηφηε, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ε θαηά ηα αλσηέξσ θαζπζηέξεζε ή 

παξαθψιπζε είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί σο αηηία γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην Άξζξν 8.4. ηεο παξνχζαο. 

8.6 Ρπζκόο πξνόδνπ εξγαζηώλ 

• Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα ζπγθαιείηαη, κε ζπρλφηεηα ή θαηά ηα ρξνληθά νξφζεκα πνπ ζα 

νξίδεηαη ζηελ ΔΤ, ζχζθεςε κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη αληηπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα θαηαγξαθή 

πξνβιεκάησλ, έιεγρν πξνφδνπ, παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

θαηαζθεπήο θαη ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ νη ηκεκαηηθέο ή άιιεο 

ρξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. Καηά ηε ζχζθεςε απηή ζα θξαηνχληαη επίζεκα πξαθηηθά, ηα νπνία ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ κεηξψν ηνπ έξγνπ. 
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• Δάλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ε πξαγκαηηθή πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ ππνιείπεηαη 

ηεο αλακελφκελεο ή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο, θαηά ην Άξζξν 8.3 ηεο παξνχζαο, θαη εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε 

αηηία πνπ ζα αληηκεησπηζηεί θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 8.4 ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε 

εληνιή ηεο Τπεξεζίαο λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα, ζπλνδεπφκελν απφ αηηηνινγηθή έθζεζε, 

ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο πνπ ζθνπεχεη λα πηνζεηήζεη γηα ηελ 

επηηάρπλζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

• Δθηφο εάλ νξίζεη δηαθνξεηηθά ε Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ηηο ππφςε πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα πξνυπνζέηνπλ αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ή ηνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ή 

άιιεο ηξνπνπνηήζεηο, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 

(αξζ.146,θ.η.ι.) θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηα αλσηέξσ, ην 

εκεξνιφγην ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία, ζα θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ θαη ζα ζεσξείηαη φηη ζπληάρζεθε 

απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ εκεξνινγίνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

8.7 Πνηληθέο ξήηξεο 

Ηζρχνπλ γεληθά ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.148,θηι.)  

Δηδηθφηεξα 

8.7.1 Πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. 

Πνηληθέο ξήηξεο γηα παξαβίαζε πξνζεζκηψλ έξγνπ 

• Με ηε ζχκβαζε νξίδνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ ν αλάδνρνο 

ππεξβεί, κε ππαηηηφηεηα ηνπ, ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηπρφλ ηεζείζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη 

παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα 

ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη. Οη πνηληθέο ξήηξεο 

γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά αλ ην έξγν πεξαησζεί 

κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο. 

• Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ 

εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο 

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

πξνζεζκίαο ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο 

ηνπ έξγνπ. 

• Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ 

ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π Α), πξνο ηελ 

εγθεθξηκέλε πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. 

• Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α 

• Αλ πξνβιέπεηαη ζηελ Δ..Τ. κπνξεί κε ηε ζχκβαζε λα πεξηνξηζηνχλ νη αλαθεξφκελνη ρξφλνη ηεο παξ.8.7.1.2 

γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ κέρξη ην κηζφ, κε αλάινγε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο εκεξήζηαο 

πνηληθήο ξήηξαο, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο πνηληθήο ξήηξαο. 

8.7.2 Πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ 

Δθφζνλ ζηε ζχκβαζε νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ην πνζνζηφ ησλ πνηληθψλ 

ξεηξψλ αλά εκέξα ππέξβαζεο, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο γηα ηελ επηβνιή ηνπο ζχκθσλα λε ην λ.4412/16 

(αξζ. 148,θηι.). 

8.7.3 Πνηληθέο ξήηξεο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ην εγθεθξηκέλν «Πξόγξακκα Πνηόηεηαο» ηνπ 

έξγνπ 

• Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ην εγθεθξηκέλν 

«Πξφγξακκα Πνηφηεηαο» ηνπ έξγνπ, φπσο ν ίδηνο ην έρεη πξνεηνηκάζεη θαη έρεη εγθξηζεί ή παξεκπφδηζεο ηνπ 

ζρεηηθνχ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο απφ ηελ Τπεξεζία, νξίδεηαη ίζε πξνο ην 25% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ 

έξγνπ θαη επηβάιιεηαη κφλν θαηφπηλ πξνγξακκαηηζκέλεο Δπηζεψξεζεο, πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν 

ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο. Ζ ίδηα πνηληθή ξήηξα 

επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ζε θάζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηεο Τπεξεζίαο εθ κέξνπο 

ηνπ Αλαδφρνπ, γηα παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο ζε ηπρφλ έιεγρν ηνπ Αλαδφρνπ απφ Δπίζεκν Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο. 

• Ζ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο έπεηαη ππνρξεσηηθά ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζηηο ππνδείμεηο ηεο «Έθζεζεο 

Δπηζεψξεζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο», πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν 
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θαη ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη νξίδεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

• Δίλαη δπλαηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο θαη εθ' φζνλ πξφθεηηαη γηα ήζζνλνο ζεκαζίαο κε ζπκκνξθψζεηο, 

λα ππνβάιιεηαη «Έθζεζε Δπηζεψξεζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο» ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο λα επηβάιιεηαη ε 

αληίζηνηρε πνηληθή ξήηξα. 

• Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε κε πιήξνπο ζπκκφξθσζεο κε φζα αλαθέξνληαη 

ζηελ ηειεπηαία θνηλνπνηεζείζα «Έθζεζε Δπηζεψξεζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο», νξίδεηαη ίζε κε ην 150% ηεο 

πνηληθήο ξήηξαο, πνπ είρε επηβιεζεί κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε «Έθζεζε Δπηζεψξεζεο Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο», ηεξνπκέλσλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη εθ' φζνλ έρεη εηδνπνηεζεί 

γξαπηψο ν Αλάδνρνο φηη ε Δπηζεψξεζε ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο κε ζπκκνξθψζεηο σο πξνο ηελ ηειεπηαία 

«Έθζεζε Δπηζεψξεζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο». 

8.7.4 Δπηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ 

• Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ 

ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Με ίδηα απφθαζε αλαθαινχληαη νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ηηο ελδεηθηηθέο 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ εγθεθξηκέλεο 

γεληθέο παξαηάζεηο. 

• Οη πνηληθέο ξήηξεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη επηπξφζζεηεο ζηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη γηα 

παξαιείςεηο ελεξγεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

8.8 Γηαθνπή εξγαζηώλ 

• Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδψζεη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ εληνιή 

ζηνλ Αλάδνρν πεξί δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ή/θαη ζε νιφθιεξν ην έξγν. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ππφςε δηαθνπήο, ν Αλάδνρνο απνθιεηζηηθά πιήξσο θαη κφλν απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη θαη 

θπιάζζεη ηα αλσηέξσ ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ή/θαη λα απνζεθεχζεη θαη θπιάζζεη ηα ηπρφλ πιηθά επί ηφπνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ / έηνηκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ελζσκάησζε ζηα κφληκα έξγα, έλαληη θζνξάο, απψιεηαο ή βιάβεο. 

• Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα αλαθνηλψζεη ηελ αηηία ηεο εληειιφκελεο 

δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ. Δθφζνλ ππάξμεη ηέηνηα αλαθνίλσζε θαη ε αηηία ηεο δηαθνπήο νθείιεηαη ζε επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ, ηα Άξζξα 8.9, 8.10 θαη 8.11 δελ ζα έρνπλ ηζρχ. 

8.9 πλέπεηεο δηαθνπήο εξγαζηώλ 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ. 161,163,θηι.). 

• Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο ή/θαη απνδεκίσζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο επαλφξζσζεο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηπρφλ ειιηπψλ κειεηψλ / εξεπλψλ πνπ ζα έπξεπε λα ζπληαρζνχλ / ειεγρζνχλ ή ζπληάρζεθαλ κε 

επζχλε ηνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ειαηησκαηηθήο εξγαζίαο ή πιηθψλ, ή γηα πεξίπησζε κε 

πξνζηαζίαο ή/θαη θχιαμεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ φπνπ δηεθφπεζαλ νη εξγαζίεο, ή/θαη κε απνζήθεπζεο 

ή/θαη θχιαμεο ησλ ηπρφλ πιηθψλ θιπ., θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 8.8 αλσηέξσ. 

8.10 Πιεξσκή ελζσκαηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ ζην ελδερόκελν δηαθνπήο εξγαζηώλ  
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.161.163,θηι.). 

8.11 Παξαηεηακέλε δηαθνπή εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.161.162,163,θηι.). 

8.12 Δπαλεθθίλεζε εξγαζηώλ 

Μεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο γηα επαλεθθίλεζε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο θαη ε Τπεξεζία ζα επηζεσξήζνπλ 

απφ θνηλνχ ηα ηκήκαηα ησλ έξγσλ θαη ηα πιηθά θιπ., ζηα νπνία αθνξνχζε ε εληνιή δηαθνπήο. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζηελ πιήξε απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε θζνξάο, ειαηηψκαηνο ή απψιεηαο ζηα ππφςε ηκήκαηα I 

πιηθά θιπ., πνπ ηπρφλ επήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, 

ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.  

9. ΓΟΚΙΜΔ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΔΡΑΣΧΗ 

9.1 Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θάζε θχζεο δνθηκψλ παξαιαβήο θαηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ ή 

ηκεκάησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν θαη ην Άξζξν 7.4, αθνχ ππνβάιεη φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη παξαδνηέα πνπ νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πνπ ζα δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά απφ 

ηελ Τπεξεζία θαηά ηε ζχκβαζε. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία ηνπιάρηζηνλ είθνζη κηα (21) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα είλαη έηνηκνο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ. Δθηφο εάλ ζπκθσλεζεί 

δηαθνξεηηθά, νη δνθηκέο ζα εθηειεζζνχλ εληφο δχν (2) εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

• Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δνθηκψλ ηνπ πεξαησζέληνο έξγνπ ή ηκεκάησλ ηνπ, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηα απνηειέζκαηα ησλ ππφςε δνθηκψλ. 

9.2 Καζπζηέξεζε δηεμαγσγήο δνθηκώλ 
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• Δάλ ε θαζπζηέξεζε δηεμαγσγήο ησλ δνθηκψλ παξαιαβήο θαηά ηελ πεξάησζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

ΚηΔ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.136,θηι.). 

• Δάλ ε θαζπζηέξεζε δηεμαγσγήο ησλ δνθηκψλ παξαιαβήο θαηά ηελ πεξάησζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

Αλαδφρνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδψζεη εληνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα δηεμαγσγή ησλ 

δνθηκψλ εληφο είθνζη κηα (21) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο ππφςε εληνιήο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

εθηειέζεη ηηο δνθηκέο εληφο ηεο σο άλσ δηνξίαο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία. 

• Δάλ ν Αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο αλαγθαίεο δνθηκέο εληφο ηεο νξηζζείζαο δηνξία, ν ΚηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηεο δηεμαγσγήο ηνπο, κε επζχλε, δαπάλε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα θνηλνπνηήζεη ζε απηφλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα ζεσξεζεί φηη νη δνθηκέο εθηειέζηεθαλ σο εάλ ν 

Αλάδνρνο ήηαλ παξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζα ζεσξεζνχλ αθξηβή θαη έγθπξα. 

9.3 Δπαλάιεςε δνθηκώλ 

Δάλ ην έξγν ή ηκήκα ηνπ δελ θαηαζηεί δπλαηφ λα παξαιεθζεί εμ αηηίαο αζηνρίαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ 

παξαιαβήο, ζα εθαξκφδεηαη ην Άξζξν 7.5 ηεο παξνχζαο θαη νη ζρεηηθέο δνθηκέο ζα επαλαιεθζνχλ ζε εχινγν 

ρξφλν, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

9.4 Αζηνρία δνθηκώλ παξαιαβήο θαηά ηελ πεξάησζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.138.157,159.160,168,θηι.) 

10. ΠΔΡΑΣΧΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

• Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο / ζπληέιεζεο ησλ: 

-Γηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε, 

-Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

-Πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε, 

-Υξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε, 

-Οξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.157,168,169,170,171,172.θηι.). 

• Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.170,θηι.). Ζ θαηά 

ην Άξζξν 170 . παξ. 2 ηνπ λ.4412/16 έλλνηα ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο δηαζηέιιεηαη θαη πεξηιακβάλεη θαη ην 

Μεηξψν ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ. 

• Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζή 

ηνπ, νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην λ.4412/16 (αξζ.171,θηι.). Σπρφλ κεγαιχηεξνη ρξφλνη ζπληήξεζεο, πέξαλ ησλ 

δεθαπέληε κελψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή γηα ηκήκαηα απηνχ εμεηδηθεχνληαη ζηελ ΔΤ. 

• Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη νπνηεζδήπνηε 

δαπάλεο ζπληήξεζεο. 

11. ΔΤΘΤΝΗ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΧΝ 

• Δλ πξνθεηκέλσ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.157,159,θηι.). 

• Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε, κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, φισλ ησλ εξγαζηψλ 

επηζθεπψλ, δηνξζψζεσλ ή αλαθαηαζθεπψλ θαη γηα ηελ επαλφξζσζε φινλ ησλ ειιείςεσλ, ζπξξηθλψζεσλ, 

αηειεηψλ ή άιισλ ειαηησκάησλ πνπ ηπρφλ ζα εκθαληζζνχλ ζην έξγν κέζα ζην ρξφλν ζπληήξεζεο απφ ηε 

βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ΚηΔ, νη εξγαζίεο απηέο ζα 

πξνθχςνπλ ιφγσ ρξεζηκνπνίεζεο αθαηάιιεισλ πιηθψλ ή κε ηθαλνπνηεηηθήο εξγαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή. 

• Ζ Τπεξεζία θαη ν Αλάδνρνο ζα επηζεσξνχλ απφ θνηλνχ ην έξγν ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 

ζπληήξεζήο ηνπ θαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε πέληε κήλεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπληήξεζεο κε ζθνπφ ηε 

δηαπίζησζε ηπρφλ ηέηνησλ ειαηησκάησλ. 

• ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλεζεί λα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο ή εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο, 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 εχινγα ηελ Τπεξεζία, ε Τπεξεζία ζα 

δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη λα εηζπξάμεη ην θφζηνο ηνπο θαζ' 

νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ Αλάδνρν. 

12. ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

12.1 Δξγαζίεο πξνο επηκέηξεζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.151,θηι.). 

• Πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ινγαξηαζκφο νη επηκεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξεηο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηα Άξζξα 12.2 θαη 14.3 ηεο παξνχζαο. 

• Οη πξνβιέςεηο ηνπ Άξζξνπ 151,παξ. 3 ηνπ λ.4412/16 δηεπξχλνληαη θαη ζα αλαθέξνληαη ηφζν ζηα πνζνηηθά 

ζηνηρεία φζν, θπξίσο, θαη ζηα πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ. 

• Οη θαηαρσξήζεηο ζηα επηκεηξεηηθά θχιια πξέπεη λα γίλνληαη κε θάζε δπλαηή αθξίβεηα θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, 

λα ζπκπιεξψλνληαη κε ζθαξηθήκαηα ή ζρέδηα ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θξίλεηαη ζθφπηκν. Ζ Τπεξεζία 
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έρεη ην δηθαίσκα λα αξλείηαη ηελ θαηαρψξεζε ζηα επηκεηξεηηθά θχιια ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ ή 

αθαηάιιεισλ πιηθψλ. Γηεπθξηλίδεηαη αθφκε φηη ζε θακία πεξίπησζε ε θαηαρψξεζε ζηα επηκεηξεηηθά θχιια 

δελ απνηειεί απφδεημε φηη ε εξγαζία είλαη ηθαλνπνηεηηθή ή ηα πιηθά θαηάιιεια. Σα νπνηαδήπνηε ειαηηψκαηα, 

ζθάικαηα, παξαιείςεηο ή αηέιεηεο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 7.1 ηεο παξνχζαο. 

• Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη πάληνηε κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ή/θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ θαίλνληαη ζηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ΣΤ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ), αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηε ιήςε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ή/θαη πνζφηεηεο είλαη κεγαιχηεξεο 

απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, εθηφο αλ ππάξρεη γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο γηα απηφ. Ν νη 

πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ή/θαη πνζφηεηεο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, ζα 

γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα πιεξψλνληαη αλάινγα ζηνλ Αλάδνρν κφλνλ εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο, νη κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ δεκηνπξγνχλ 

θαθνηερλία, γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 7.1 ηεο παξνχζαο. 

12.2 Μεζνδνινγία επηκέηξεζεο εξγαζηώλ 

• Ο ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ησλ 

ΣΤ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ), ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. Γηα θάζε είδνο εξγαζηψλ, γηα ηηο 

νπνίεο ηπρφλ δελ νξίδεηαη ζηα αλσηέξσ ηεχρε ηξφπνο επηκέηξεζεο, επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη νη κνλάδεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά εθηειεζζεί, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ αληίζεηεο πξαθηηθέο, ζπλήζεηεο ή 

έζηκα. 

• Όια ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή σο αξρείν Ζ/Τ ζε δηζθέηα, ζηνλ ηχπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη 

ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη 

αλεγκέλε ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

• Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεξείηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ βηβιίν θαηακέηξεζεο αθαλψλ 

εξγαζηψλ ζε βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο. 

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί αξκφδηα θαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ ηηο 

ηπρφλ ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ επηκεηξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

12.3 Πηζηνπνίεζε εξγαζηώλ 

Οη πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ, ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Άξζξσλ 152,153,154,155,156,159,θηι. ηνπ λ.4412/16. 

12.4 Παξαιείςεηο θαηά ηελ επηκέηξεζε 

Ο Αλάδνρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα θαιχςεη ηα αθαλή ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πξνηνχ λα ιεθζνχλ ηα ζηνηρεία γηα ηε 

ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ Πξσηνθφιισλ Αθαλψλ Δξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή, εθφζνλ ην δεηήζεη ε Τπεξεζία, λα απνθαιχπηεη νπνηνδήπνηε ηκήκα αθαλνχο εξγαζίαο γηα έιεγρν 

ηπρφλ ειαηησκάησλ, ειιείςεσλ, βιαβψλ ή αηειεηψλ. 

13. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ 

13.1 Γηθαίσκα ηξνπνπνηήζεσλ 

Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 13.3 

ηεο παξνχζαο, λα επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο ζηε κνξθή ηνπ έξγνπ, ζηελ πνηφηεηα, ζην είδνο ή ζηελ πνζφηεηα ησλ 

εξγαζηψλ, αλ ε αξηηφηεηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε νηθνλνκία ηνπ έξγνπ ην επηβάιινπλ. Ο Αλάδνρνο δελ 

δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε θακία αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ρσξίο έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. 

13.2 Αλάιπζε ιεηηνπξγηθήο αμίαο 

• Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ ΔΤ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κπνξεί λα πξνηαζνχλ εγγξάθσο 

απφ ηνλ Αλάδνρν ηξνπνπνηήζεηο, νη νπνίεο ζα επηηχρνπλ θαηά ηελ άπνςή ηνπ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

αθφινπζα, εθφζνλ πηνζεηεζνχλ: 

-Θα επηηαρχλνπλ ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, 

-Θα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο ή ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ,  

-Θα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ή ηελ αμία ηνπ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΚηΔ,  

-Θα σθειήζνπλ πεξαηηέξσ ηνλ ΚηΔ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

• Ζ θαηά ηα αλσηέξσ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ζα ζπληαρζεί, ηεθκεξησζεί θαη ππνβιεζεί κε πξσηνβνπιία, 

επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε ακνηβή ή 

απνδεκίσζε, είηε γίλεη δεθηή είηε απνξξηθζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

• Οη πξνυπνζέζεηο ελεξγνπνίεζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ζχληαμεο, ηεθκεξίσζεο, ππνβνιήο, 

ειέγρνπ, έγθξηζεο, εθαξκνγήο θιπ. ηεο πξφηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα νξίδεηαη 

ζηελ ΔΤ. 

13.3 Γηαδηθαζία ηξνπνπνηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι.). 

13.4 Πιεξσκή ηξνπνπνηήζεσλ 
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Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι.).. 

13.5 Πνζό απξνβιέπησλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι.).. 

13.6 Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι.).. 

13.7 Πξνζαξκνγέο νθεηιόκελεο ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

Γηα ηελ ηπρφλ πξνζαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ εμ αηηίαο νπζησδψλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, 

ηξνπνπνηήζεσλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην ή ζε θαλφλεο ή ζε θαλνληζκνχο πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθέο κεηά 

ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 8.3 θαη 8.4 ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ 

πξφζζεησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ εμ αηηίαο νπζησδψλ ηξνπνπνηήζεσλ θαηά ηα αλσηέξσ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 

ζην λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι.).. 

13.8 Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.153,θηι). Πέξαλ ησλ αλαγλσξηδφκελσλ πεξηπηψζεσλ αλαζεψξεζεο, 

απνθιείεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ή ε δηάιπζε ησλ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, 

θαη" εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 288 ή 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα έλεθα ηεο ηπρφλ απμνκείσζεο ησλ 

ηηκψλ. 

14. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΔ  

14.1 πκβαηηθό ηίκεκα 

14.1.1 Πεξηερόκελα ησλ ηηκώλ κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

• Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο πνπ ηζρχνπλ, αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο πεξαησκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο, πξνζαπμεκέλεο θαηά ην θαηά λφκν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη 

εξγνιαβηθνχ νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 

θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, θαιχπηνληαο φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, άκεζεο ή έκκεζεο θαη, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ πεξί αλαζεψξεζεο ηηκψλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαηά 

αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

• Κάζε ηηκή κνλάδαο ή/θαη θαη απνθνπή ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο 

απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο λέεο ηηκέο κνλάδαο πνπ ηπρφλ ζα 

εθαξκνζζνχλ. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, ηέιε 

εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ θαη, πξνθεηκέλνπ γηα είδε 

εζσηεξηθνχ, ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ (ΦΚΔ) φπνπ ηζρχεη, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ φπνπ ηζρχνπλ, θαη γεληθφηεξα 

φινη νη θφξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο, θιπ., πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ηηο αλσηέξσ 

επηβαξχλζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη απηή ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν 2166/93. 

• ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ ΚηΔ. 

14.1.2 Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηπρφλ πξφζζεηεο εξγαζίεο, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο θαηά ην 

Άξζξν 13.1 ηεο παξνχζαο, κε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ή κε ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ή ηελ πξνζζήθε λέσλ εξγαζηψλ, 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 13.3 ηεο παξνχζαο. 

• Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδσλ λέσλ εξγαζηψλ, φπνπ απφ ηελ ΔΤ πξνβιέπεηαη φηη ζα εθαξκφδνληαη ηα 

εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ) δηεπθξηλίδεηαη φηη απηά ζα εθαξκφδνληαη 

άζρεηα κε ηα κέζα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ (δειαδή κηθξνχ ή κεγάινπ αξηζκνχ κεραλεκάησλ, ησλ γλσζηψλ ή άιισλ ηχπσλ, θαηλνχξγησλ ή φρη, 

κε εξγαηηθά ρέξηα κεξηθά ή ζπλνιηθά, ζε κηθξή ή ζε κεγάιε αλαινγία, θιπ.). 

• ηελ ΔΤ αλαθέξνληαη πνηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ) ηζρχνπλ γηα ηηο ηηκέο 

κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

14.2 Πξνθαηαβνιή 

• Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 (αξζ.150,θηι), εθ' 

φζνλ θαη κφλν ε ρνξήγεζε απηή έρεη πξνβιεθζεί απφ ηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

• Ζ ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη κε αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ κε αηηηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ ιφγσλ 

ρνξήγεζήο ηεο θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ απφ ηνλ Αλάδνρν επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

• Πξφζζεηε πξνθαηαβνιή, ιφγσ αχμεζεο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ (κε έγθξηζε Αλαθεθαιαησηηθνχ 

Πίλαθα Δξγαζηψλ), δελ ζα ρνξεγείηαη. 

14.3 Αίηεζε γηα ινγαξηαζκό / πηζηνπνίεζε ελδηάκεζεο πιεξσκήο 

• Οη πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ, ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Άξζξνπ 152 ηνπ λ.4412/16, φπσο ηζρχνπλ. 

• ην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά ην Άξζξν 152 ηνπ λ.4412/16 , νη 

βεβαηψζεηο πξνφδνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά / πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο 
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ππνγεγξακκέλα απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, φια ηα πξνβιεπφκελα ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θξαηήζεσλ, θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ., πνπ απαηηνχληαη θαηά ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο, ηνπ λ.4412/16 (αξζ.155,156,θηι) θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ν ζπληξέρνπλ 

πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ θιπ. (θαηά ηνπ φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ) απηέο ζα 

απνκεηψλνπλ ην πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ εθάζηνηε ινγαξηαζκψλ λα πξνζθνκίδεη θαη ηα παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία πιεξσκήο ηειψλ ησλ θάζε θχζεο ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζην έξγν κεραλεκάησλ (ηδηφθηεησλ ή φρη), 

ζχκθσλα κε ην Ν 2052/92. 

• Κάζε ινγαξηαζκφο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή σο 

αξρείν Ζ/Τ ζε δηζθέηα, ζηνλ ηχπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ 

Αλάδνρν θαη είλαη αλεγκέλε ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

14.4 Υξνλνδηάγξακκα ηκεκαηηθώλ πιεξσκώλ 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, νη πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ, ζα 

ζπληάζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 14.3 αλσηέξσ, ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα. 

14.5 Δμνπιηζκόο θαη πιηθά πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152,162,θηι). 

14.6 Έθδνζε ινγαξηαζκνύ / πηζηνπνίεζεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 12.3 θαη 14.3 ηεο παξνχζαο. 

14.7 Πιεξσκέο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152.153.154,155,156,157,159,θηι). 

14.8 Καζπζηέξεζε πιεξσκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.136,152,θηι). 

14.9 Πιεξσκή θξαηήζεσλ / επηζηξνθή εγγπήζεσλ 

• 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 

Διιάδνο απφ ηα νπνία ζα θαίλεηαη φηη θαηαηέζεθε ζηνλ ηεξνχκελν εθεί ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ην πνζνζηφ πνπ 

πξνβιέπεηαη σο θξάηεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 27, παξ. 34 έσο 37 ηνπ Ν 2166/93 (ΦΔΚ 137 Α/24-8-

93). 

• Γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.72,θηι). 

14.10 Γήισζε πεξάησζεο εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.168,θηι). 

14.11 Αίηεζε γηα ινγαξηαζκό / πηζηνπνίεζε ηειηθήο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152,θηι). 

14.12 Δθθαζάξηζε ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152,172.173,174.175,176.θηι). 

14.13 Έθδνζε ινγαξηαζκνύ / πηζηνπνίεζεο ηειηθήο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152.θηι). 

14.14 Λήμε επζύλεο εξγνδόηε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16.  

14.15  Νόκηζκα ζπλαιιαγώλ 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, φιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ ΚηΔ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα 

ππνινγίδνληαη θαη εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ΔΤΡΩ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηηο πιεξσκέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

15. ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΓΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

15.1 Δηδνπνίεζε ληα επαλνξζώζεηο (εηδηθή δηαηαγή - εηδηθή πξόζθιεζε) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.136,138,157,159,160,172.θηι). 

15.2 'Έθπησζε Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.160,θηι). . 

15.3 Γηθαίσκα ηνπ ΚηΔ γηα δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

Ο ΚηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ηζρχνπλ αλάινγα ηα άξζξα ηνπ λ.4412/16 (αξζ.161,162,163,157,θηι). 

16. ΓΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

16.1 Γηθαίσκα δηαθνπήο εξγαζηώλ από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.152,θηι). 

16.2 Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο από ηνλ Αλάδνρν 
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Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.161,162,θηι), θαη ζην Αξζξν 13.8 ηεο παξνχζαο. 

16.3 Πιεξσκή θαηά ηε δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.163,θηι). 

17. ΑΝΑΛΗΦΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ 

17.1 Δγγπήζεηο 

Γηα ηηο απαηηήζεηο παξνρήο εγγπήζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 4.2, 14.2 θαη 

14.3 ηεο παξνχζαο. 

17.2 Δπζύλε Αλαδόρνπ 

• χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 , ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν 

θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο. Ο θάζε θχζεο έιεγρνο πνπ ζα 

αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη κε θαλέλα ηξφπν ηνλ Αλάδνρν απφ ηε ζρεηηθή επζχλε. 

• Όκνηα, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 

• Οη απαηηήζεηο αζθάιηζεο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ, ηνπ ΚηΔ, ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ηξίησλ νξίδνληαη ζην Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. 

• Δθφζνλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ηεχρε, ν Αλάδνρνο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα δηαηεηαγκέλα ζηνηρεία ησλ κφληκσλ έξγσλ (ηα νπνία 

φκσο ζα πξέπεη λα αζθαιίζεη θαηά ην Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο), δηαηεξείηαη φκσο ε επζχλε ηνπ θαηά ην 

Άξζξν 2.2 ηεο παξνχζαο θαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, ζηηο ρξήζεηο πιηθψλ, ζηε δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ νδψλ, εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηακφξθσζεο ησλ έξγσλ, ζηηο απαηηήζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, θαη ζηα ζηνηρεία ησλ κφληκσλ έξγσλ, γηα ηα νπνία ππάξρεη επηινγή βάζεη 

ησλ ηπρφλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ απηφλ. 

• ρεηηθά κε δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ 

ηφπν ηνπ έξγνπ, έρεη ηζρχ θαη ην Άξζξν 157 ηνπ λ.4412/16 , κφλν ζε φζε έθηαζε δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ 

αζθάιηζε ηνπ έξγνπ «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. 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 είηε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ είηε ζηηο νπνηεζδήπνηε 

θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ είηε ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ' εαπηνχ, βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. ρεηηθά κεηελ αζθάιηζε ηεο «αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ» ηζρχνπλ νη 

φξνη ηεο παξ. 18.4.2 ηεο παξνχζαο. 

• Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο ΔΤ 

αιιά θαη φισλ ησλ ηζρπνπζψλ πξνδηαγξαθψλ ζρεηηθψλ έξγσλ, φπσο αλαθέξνληαη παξ. 1.5.2 ηεο παξνχζαο. 

Οπνηαδήπνηε δεκηά ζην έξγν είηε ζηα κεραλήκαηα είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, (εξγνηάμηα, δαλεηνζάιακνη, 

ιαηνκεία θιπ.) πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν ή δνιηνθζνξά θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, πιελ αλσηέξαο βίαο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πνπ δελ έρεη θαιπθζεί απφ ην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη 

ηηο δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή 

ζε ηξίηνπο ή θαη ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ θαη νθείινληαη ζε ακέιεηα ε ππαηηηφηεηά ηνπ. 

• Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο εξγαιείνπ θιπ. 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 ην ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, 

λπθηνθχιαθεο θιπ ). ε πεξίπησζε απψιεηαο θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θιπ., πνπ 

αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ 

ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θιπ., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή 

ηνπ απνδεκίσζε ή θαη λα εγείξεη αμίσζε επέθηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πιελ 

πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Έξγσλ, φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο θαη θάζε άιιν κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΣΤ 

(ΓΣΤ θαη ΔΣΤ). 

• Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

17.3 Δπζύλε ΚηΔ 

Ζ επζχλε ηνπ ΚηΔ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.5.1 θαη ζην 

Άξζξν 2.2 ηεο παξνχζαο. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαηά ην βαζκφ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ Άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, ν ΚηΔ αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο γηα δεκηέο 

πξνθαινχκελεο απφ απνδεδεηγκέλε ππαηηηφηεηά ηνπ θαη απφ ηηο αηηίεο πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 19.1 ηεο 

παξνχζαο. 

17.4 πλέπεηεο επζπλώλ ηνπ ΚηΔ 
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Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ή ηα εθηειεζζέληα απφ απηφλ έξγα ππνζηνχλ δεκηέο, 

πξνθαινχκελεο απφ επζχλε πνπ έρεη αλαιάβεη ν ΚηΔ θαηά ην Άξζξν 17.3 ηεο παξνχζαο, ζα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο 

πξνο ηνχην ηελ Τπεξεζία θαη ζα δηθαηνχηαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο ή/θαη πιεξσκήο ηνπ θφζηνπο απνθαηάζηαζεο 

ησλ δεκηψλ ζην βαζκφ πνπ απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ νξίδνληαη ζην λ.4412/16 

(αξζ.157.θηι). 

17.5 Πλεπκαηηθά θαη βηνκεραληθά δηθαηώκαηα 

• ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα, ινγηζκηθφ ή ηξφπνη εξγαζίαο, απφ ηα απαηηνχκελα γηα ην έξγν, 

θαιχπηνληαη απφ πλεπκαηηθά ή βηνκεραληθά δηθαηψκαηα ή δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε απφ 

ηνλ ΚηΔ. 

• Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε ή παξάλνκε ρξεζηκνπνίεζε 

πιηθψλ, κεζφδσλ, κειεηψλ, κεραλεκάησλ, ινγηζκηθψλ θιπ., πνπ θαιχπηνληαη απφ πλεπκαηηθά ή βηνκεραληθά 

δηθαηψκαηα ή δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. 

• Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη, ζθφπηκα ή αζέιεηα, λα απνθηήζεη κε νξζφ θαη λφκηκν ηξφπν ηα αλσηέξσ 

δηθαηψκαηα, ε παξάιεηςε απηή ζεσξείηαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηζχξεη ηηο αθφινπζεο θπξψζεηο: 

-Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη, κε κνλνκεξή ελέξγεηα ηνπ, λα ηνπ παξαθξαηήζεη απφ ηνλ πξψην επφκελν ινγαξηαζκφ 

ή λα εθπέζεη απφ ηηο εγγπήζεηο γηα θαιή εθηέιεζε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα 

(πλεπκαηηθά, βηνκεραληθά ή επξεζηηερλίαο), ή ην πνζφ ζην νπνίν ηπρφλ ζα θαηαδηθαζηεί ή 

ζπγθαηαδηθαζηεί απφ ηνλ θάηνρν ηνπ δηθαηψκαηνο. Σνχην ηζρχεη έζησ θαη αλ ε ζρεηηθή δίθε δελ έρεη 

ηειεζηδηθήζεη. Ο φξνο απηφο έρεη ηζρχ, αλ ε πξνβιεπφκελε ζην Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο αζθάιηζε δελ 

θαιχπηεη θαη ηελ πεξίπησζε απηή. 

-Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε.  

18. ΑΦΑΛΙΗ 

18.1 Γεληθέο απαηηήζεηο αζθάιηζεο 

• Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, 

φπσο ελδεηθηηθά, ΝΓ 400/70 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 118/85, Ν 489/76 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 

237/86 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν 1569/85, ΠΓ 1019/81, ΠΓ 118/85, Ν 1256/82, Ν.3669/08, Ν 1380/85, Ν 

4412/16. Οκνίσο, εθφζνλ ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο EE, ν Αλάδνρνο νθαιεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πεξί αζθαιίζεσλ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

• Ωο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ. 400/1970. Οη αληαζθαιίζεηο δελ 

ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ΝΓ. 400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη δεθηέο σο αζθαιηζηήξηα ηνπ έξγνπ. 

• Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, ζα πξνζππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην ΝΓ. 400/1970, φπσο ηζρχεη. 

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

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

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

πεξηνξηζκνχο θιπ., θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε 

πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. 

• Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο: 

-ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο 
-ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη  

-ζα ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηνπ ΚηΔ.  

Ζ απνδνρή ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ έλλνηα φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

• Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, πνπ απνηειεί αζθαιηζηηθφ βάξνο θαη πνπ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο αζθάιηζεο, ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. 

• Οη γεληθνί φξνη αζθάιηζεο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ην Νφκν 489/76 θαη ην ΠΓ 

237/86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ. 
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• Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ θαη 

ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο) πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

18.4,18.5 θαη 18.6 θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 18.7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

• Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ 

έξγν θαη ζα έρνπλ δφθηκε δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη ηνπ ΔΟΥ. 

• Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε Δπξψ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ: 

-θάζε ζηνηρείν πνπ έζεζε ν ΚηΔ ππφςε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

-θάζε ζηνηρείν απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο 

-θάζε ζηνηρείν απφ ηηο έξεπλεο / κειέηεο πνπ ηπρφλ ζα ππνβάιεη σο Αλάδνρνο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 

-θάζε ζηνηρείν απφ ηηο κειέηεο πνπ ν ΚηΔ ζέηεη ππφςε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θιπ. απφ ηνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ αζθαιηζηψλ. 

• Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα: 

-λα επηθνηλσλεί απ’ επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο 

-λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. 

-λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 

Ζ ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα 

νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο. 

• Καηά ηελ ππνβνιή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηνπ Άξζξνπ 18.4 νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

ζπλππνβάιινπλ θαη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ηεο ΓΤ θαζψο θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ άξζξσλ ηεο ΔΤ πεξί αζθαιίζεσλ θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην 

θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφςε 

άξζξα. 

• Όκνηα θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 18.6, εθφζνλ ηνχην αλαθέξεηαη ζε 

αζθαιηζηήξην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (Project cover) θαη φρη ζε αζθαιηζηήξην εηήζηαο βάζεο ησλ 

κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ (Annual open cover) κε φξην θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ηδίνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ πξνεγνχκελε 

ππνπαξάγξαθν. 

• Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ : 

-Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (ειιεληθέο θαη αιινδαπέο) ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηνλ θαλφλα δεκνζίαο 

ηάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ ΝΓ. 400/1970 είλαη άθπξν. 

-Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ επηθπξσζεί απφ 

θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

18.2 Δηδηθέο ξήηξεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

• Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ή 

ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία ζχκθσλα ζην λ.4412/16 

(αξζ.160,θηι). 

• ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, 

ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) 

αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε(εηο). Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζεο(εσλ) ζα 

θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

• ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 2.5(3) ηεο παξνχζαο, κε ηε δηεπθξίληζε φηη νη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη: 

• γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο, 

• θαη γηα ηα ηπρφλ ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ. 

• ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ 

αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα 

αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ 

θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 18.2(3) 

αλσηέξσ. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο δηθαηνχρνπο θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο 

αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. ε πεξίπησζε 
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δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 

18.2(3) αλσηέξσ. 

• ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, παξαιείςεη 

ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά θιπ., γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο 

έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο ή βιάβεο ή θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ο ΚηΔ. ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηε 

παξάγξαθν 18.2(3) αλσηέξσ. 

• ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην έξγν, ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη 

ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηα αλσηέξσ. 

18.3 Γηαδηθαζία ειέγρνπ από ηνλ ΚηΔ ηεο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ 

• Ο ΚηΔ ζα ειέγρεη ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο φζνλ αθνξά ηε ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο 

ζχκβαζεο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

• Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, ηηο 

αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 18.4 θαη 18.6. Γεθηή γίλεηαη επίζεο επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο 

ηεο/ησλ αζθαιηζηηθήο/ψλ εηαηξίαο/ηψλ (Cover Note Policy) ζπλνδεπφκελε απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο 

παξαγξάθνπ 18.1(14) ηεο παξνχζαο. 

• Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζα ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξνθαηαβνιήο ησλ 

αζθαιίζηξσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα σο άλσ αζθαιηζηήξηα ζα έρεη πεξηιεθζεί φξνο φηη ν ΚηΔ δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα γηα ηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή φισλ ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεψλ ηνπ. 

• ε πεξίπησζε αληηξξήζεσλ ηνπ ΚηΔ επί ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα επφκελα: 

-Ο Αλάδνρνο νθείιεη πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ΚηΔ. Πξνο ηνχην, εληφο δέθα πέληε 

(15) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ ΚηΔ, ζα ππνβάιεη ηελ αλακνξθσκέλε 

αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξνο επαλέιεγρν. 

-Αλ θαη ε λέα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ πιεξνί ηνπο φξνπο απνδνρήο ηεο απφ ηνλ ΚηΔ, ηφηε ν ΚηΔ 

δχλαηαη λα εθαξκφζεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 18.2(1) ηεο παξνχζαο. 

• ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ ΚηΔ. ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην πξψην αζθάιηζηξν θαη λα ππνβάιεη 

ζηελ Τπεξεζία ηελ θάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κε ηα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 8.2.2.2 ηεο παξνχζαο. 

• Ο έιεγρνο ή ε ζησπειή απνδνρή αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν, νχηε απνκεηψλεη 

νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ην παξφλ Άξζξν θαη γεληθά ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ. 

• Αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 18.3(4)ί ή 18.3(5) ν ΚηΔ δχλαηαη λα 

θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην λ.4412/16 (αξζ. 160,θηι) ή λα ζπλάςεη ηα αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα κε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο επηινγήο ηνπ θαη ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλε ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

18.4 Αζθάιηζε εξγαζηώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

18.4.1 Διάρηζηε θάιπςε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ «θαηά παληόο θηλδύλνπ» 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ αλαπξνζαξκνγψλ απηνχ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ). 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην πξαγκαηηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ 

έξγνπ. 

• Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, 

πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ηπραία πεξηζηαηηθά, αηθλίδηα γεγνλφηα, θπζηθά 

θαηλφκελα, ακέιεηα / ζθάικα / παξάιεηςε ηεο κειέηεο νπνζελδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη ή/θαη θαηαζθεπή, 

ειαηησκαηηθά ελζσκαησκέλα πιηθά, θαθνηερλία I ιαλζαζκέλε εξγαζία, πιεκκειή I ειιηπή ζπληήξεζε θιπ. 

Δπίζεο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα: 

-βιάβεο / θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη εμαηξεηηθά ζπάληαο 

εκθάληζεο (δελ ζα ζεσξνχληαη πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο) 

-βιάβεο / θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην έξγν αηπρήκαηα θαη δεκηνγφλα ζπκβάληα 

(δελ ζα ζεσξνχληαη πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο). 

Όκνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα θάζε θχζεο πιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο κέρξη 

ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. 

• Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κελ πεξηιακβάλεη δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ ηηο αηηίεο πνπ 

ζεκειηψλνπλ πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 19.1 ηεο παξνχζαο. 

• ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ππναζθάιηζεο. 
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• Δπίζεο κε ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα αζθαιίδνληαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη νη κφληκεο ή/θαη πξνζσξηλέο 

εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη κεραληθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

• Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 

ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. Γηα ηνπο πξψηνπο δέθα πέληε (15) κήλεο ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ζα θαιχπηνληαη 

δεκίεο θιπ. ζην έξγν, ησλ νπνίσλ ην αίηην αλάγεηαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ 

ίδην ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα ζπληήξεζεο, 

πνπ ελδερφκελα πξνβιέπεηαη, ε θάιπςε ζα πεξηνξίδεηαη ζε δεκηέο θιπ. πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

18.4.2 Αζθάιηζε θαηά ζσκαηηθώλ βιαβώλ θαη δεκηώλ ηδηνθηεζίαο (Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο έλαληη 

ηξίησλ) 

• Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε «αζηηθή επζχλε» ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο 

ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε θαη 

πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα θαη θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ έξγνπ θαη 

δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο / 

εγθαηαζηάζεηο. 

• Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 

ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 

• Σα φξηα απνδεκίσζεο απφ ηελ αζθάιηζε, ζε έλα απηνηειέο αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ ζα 

είλαη, θαηά πεξηζηαηηθφ, φπσο νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

• Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ζπληήξεζεο 

ηνπ έξγνπ, κε ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ή κε άιιν αλεμάξηεην, εθδηδφκελν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο θαη ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη εγθαίξσο ζηνλ ΚηΔ γηα έιεγρν. Σν αλψηαην 

αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

18.4.3 Αζθάιηζε Κπξίνπ Μεραληθνύ Δμνπιηζκνύ 

• Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζα θαιχπηεηαη θαη ν βαζηθφο ή εμεηδηθεπκέλνο 

κεραληθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

• ην αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ 

κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο δπλακηθφηεηαο. 

• Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεο κεραληθψλ / ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ θιπ. βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή 

πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία, αλζξψπηλν ιάζνο ή/θαη ηπραία πεξηζηαηηθά. 

• Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ απνδεκίσζε γηα ηπρφλ 

δεκηά ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο. 

• Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηε κεηαθίλεζε, ηε κεηαθνξά θαη ηνπο ηπραίνπο ειηγκνχο φισλ 

ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

18.5 Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά ηακεία φιν ην πξνζσπηθφ, εκεδαπφ θαη 

αιινδαπφ, πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο 

νηθείεο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο. 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, εκεδαπφ θαη 

αιινδαπφ, έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή εηαηξίεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο θαη 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 

πεξί ΗΚΑ Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε 

ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη θάζε θχζεο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

• Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ παξ. 18.5(1) θαη 18.5(2), ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππφςε ειέγρσλ. 

• Οη φξνη ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 

ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 

18.6 Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζπκβνύισλ κεραληθώλ / κειεηεηώλ 

• Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, κε αλεμάξηεην αζθαιηζηήξην, ηεο επαγγεικαηηθήο 

αζηηθήο επζχλεο ηπρφλ κειεηεηψλ θαη ζπκβνχισλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ηπρφλ εθπφλεζε κειεηψλ 

γηα ην έξγν έλαληη θηλδχλσλ ή ζπλεπεηψλ πνπ ζα απνξξένπλ απφ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο εθ κέξνπο ησλ 

κειεηεηψλ I ζπκβνχισλ (Professional Indemnity Insurance - Project cover). ηελ πεξίπησζε πνπ ν κειεηεηήο 

ή έλαο ή πεξηζζφηεξνη επί κέξνπο κειεηεηέο (απφ νκάδα κειεηεηψλ) δηαζέηνπλ αζθαιηζηήξην επαγγεικαηηθήο 

επζχλεο ζε εηήζηα βάζε (Annual Open Cover), κε φξηα θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, ηφηε είλαη δπλαηφ 

απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο. 
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• Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη ηελ επζχλε ησλ κειεηεηψλ πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη απφ ην 

λφκν πεξί κειεηψλ φπσο ηζρχεη. Καη' ειάρηζην, ζα θαιχπηεη ζσκαηηθέο βιάβεο/ζάλαην θαη άκεζεο / έκκεζεο 

πιηθέο δεκίεο ηξίησλ πνπ απνξξένπλ απφ ακέιεηα / ζθάικα / παξάιεηςε ζε ζρέζε κε ηελ εθπνλεζείζα κειέηε 

ή ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζπκβνχινπ. Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηνληαη θαη θάζε θχζεο δηθαζηηθά 

έμνδα θαη δαπάλεο θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο επαλαζρεδηαζκνχ, αλαζεψξεζεο ή δηφξζσζεο ηεο κειέηεο, 

εθφζνλ πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ κειεηεηή. 

• Σα φξηα απνδεκίσζεο γηα ελδερφκελεο δεκηέο απνδηδφκελεο ζε επαγγεικαηηθή επζχλε κειεηεηή / ζπκβνχινπ 

νξίδνληαη ζηελ ΔΤ. 

• ην αζθαιηζηήξην πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα, φηη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ ΚηΔ δελ πεξηνξίδεη 

ηηο επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή. 

• Σν αζθαιηζηήξην, απφ θεξέγγπεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζα πξνζθνκίδεηαη ζηνλ ΚηΔ, καδί κε ην βαζηθφ 

αζθαιηζηήξην θάιπςεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηεο παξαγξ. 18.4 ηεο παξνχζαο γηα ζρεηηθφ έιεγρν, θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. Γεθηή γίλεηαη επίζεο επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ (Cover Note Policy) ζπλνδεπκέλν απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 18.1(14) 

αλσηέξσ. 

• Ωο ρξφλνο παξαγξαθήο ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ ζα ζεσξείηαη ε εμαεηία 

απφ ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο, θαη" αλαινγία πξνο ηα αλαθεξφκελα ζην λφκν πεξί κειεηψλ ή ηνπιάρηζηνλ ε 

ηξηεηία κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη. 

18.7 Δηδηθνί όξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηήξην ηνπ έξγνπ 

ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ησλ παξ. 18.4 θαη 18.6 ηεο παξνχζαο ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη 

αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

• ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «Αζθαιηδφκελνο» πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιεί κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ν ΚηΔ, ε εθπξνζσπνχζα απηφλ Τπεξεζία θαη ηα εληεηαικέλα φξγαλά ηεο, νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη 

θαη νη Μειεηεηέο ηνπ έξγνπ. 

• Ο ΚηΔ, νη εθπξνζσπνχζεο απηφλ Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη ζχκβνπινη ηνπ ΚηΔ (ή/θαη ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη Σξίηα πξφζσπα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο «δηαζηαπξνχκελε επζχλε 

αιιήισλ» (cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ 

αζηηθή επζχλε αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ. 

• Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ θαηά: 

-ηνπ Αλαδφρνπ 

-ή/θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, κειεηεηψλ θαη 

ζπκβνχισλ ηνπ -ή/θαη ηνπ ΚηΔ 

-ή/θαη ησλ εθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ ή/θαη ησλ ζπκβνχισλ ηνπο -ή/θαη κέξνπο ή/θαη ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκηά 

απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη 

ηξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε ή/θαη δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ. 

Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ., πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο 

ησλ αζθαιηζηψλ. 

• ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θιπ. απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη 

πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. Δθφζνλ ε Τπεξεζία δελ παξέρεη 

ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή 

άιινπ είδνπο εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ Τπεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ Τπεξεζία κεηά απφ 

αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Τπεξεζία κε 

θαλέλα ηξφπν δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

• Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ ΚηΔ. ηεο Τπεξεζίαο, ησλ 

εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο, ησλ ζπκβνχισλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε 

πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ. 

• Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηφζν 

πξνο ηνλ Αλάδνρν φζν θαη πξνο ηελ Τπεξεζία. 

• Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ησλ παξαγξάθσλ 18.4 θαη 18.6, ζα θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηεο 

Τπεξεζίαο ή/θαη ησλ ζπκβνχισλ ηεο ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε Πξνζηήζαληνο). 

19. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 



σελ. 49 από 50 

 

19.1 Οξηζκόο ηεο αλσηέξαο βίαο 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, σο αλσηέξα βία νξίδνληαη, πεξηνξηζηηθά θαη φρη ελδεηθηηθά, νη 

θαησηέξσ πεξηζηάζεηο πνπ απνδεδεηγκέλα επεξεάδνπλ ηελ νκαιή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ: 

• πφιεκνο, ερζξνπξαμίεο, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα 

• αληαξηηθή δξάζε, επαλάζηαζε, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο 

ρψξαο, εκθχιηνο πφιεκνο, 

• βίαηε δηαηάξαμε ηεο ηάμεο απφ πξφζσπα μέλα πξνο ηνλ Αλάδνρν, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ, γεληθή απεξγία εξγαδνκέλσλ, γεληθή αληαπεξγία εξγνδνηψλ, 

• αλεχξεζε θεθξπκκέλσλ ππξνκαρηθψλ, εθξεθηηθψλ πιψλ ή λαξθψλ, ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ή κφιπλζε 

ξαδηελέξγεηαο, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο δελ νθείινληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

• άιιεο αηηίεο, πνπ δελ εμαηξνχληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη: 

-πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαη 

-πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ πξνζθνξά θαη γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Α.Κ., θαη 

-πνπ δελ ήηαλ αληηθεηκεληθά δπλαηφ λα απνηξαπνχλ ή λα ππεξληθεζνχλ κεηά ηελ επέιεπζή ηνπο κε 

ελέξγεηεο εθ κέξνπο ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

19.2 Δηδνπνίεζε γηα αλσηέξα βία 

• Δθφζνλ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξεκπνδίδεηαη ή πξνβιέπεηαη λα παξεκπνδηζηεί ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο, ηφηε ζα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν κέξνο γηα ην 

γεγνλφο ή ηηο πεξηζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ ππφςε αλσηέξα βία θαη ζα θαζνξίζεη ιεπηνκεξψο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο παξεκπνδίδεηαη ή ζα παξεκπνδηζηεί λα εθπιεξψζεη. Ζ εηδνπνίεζε ζα θαηαηεζεί εληφο 

αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ην θαηαζέηνλ ζηγφκελν κέξνο έιαβε γλψζε ή 

ζα έπξεπε λα είρε ιάβεη γλψζε ηνπ γεγνλφηνο ή ηεο πεξίζηαζεο πνπ απνηειεί θαηά ηελ άπνςή ηνπ αλσηέξα 

βία. Όηαλ πξφθεηηαη γηα έξγν πνπ έρεη πεξαησζεί θαη δελ έρεη αθφκα παξαιεθζεί νξηζηηθά, ε αλσηέξσ 

πξνζεζκία νξίδεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο. 

• Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε επίθιεζε αλσηέξαο βίαο δελ ζα ηζρχζεη γηα ππνρξεψζεηο 

νπνηνπδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή νθεηινκέλσλ πξνο ζην άιιν κέξνο 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 

19.3 Καζήθνλ ληα ηε κείσζε θαζπζηεξήζεσλ 

• Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε θάζε πεξίπησζε, ζα θαηαβάινπλ θάζε εχινγε πξνζπάζεηα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ, πνπ ηπρφλ ζα επέιζνπλ σο απνηέιεζκα αλσηέξαο βίαο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

• Σν θεξφκελν σο ζηγφκελν κέξνο, φηαλ αξζνχλ νη ζπλζήθεο αλσηέξαο βίαο πνπ ην αθνξνχλ, ππνρξενχηαη λα 

εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν κέξνο. 

19.4 πλέπεηεο αλσηέξαο βίαο 

Όηαλ ν Αλάδνρνο θέξεηαη λα είλαη ην ζηγφκελν κέξνο πνπ παξεκπνδίδεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ απφ αλσηέξα βία, γηα ηελ νπνία ππεβιήζε ε έγγξαθε εηδνπνίεζε θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 

19.2 ηεο παξνχζαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ζην λ.4412/16 (αξζ.157,θηι). 

19.5 Αλσηέξα βία πνπ επεξεάδεη Τπεξγνιάβν 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππεξγνιάβνο, αθφκα θαη εγθεθξηκέλνο απφ ηελ Τπεξεζία, δηθαηνχηαη, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζχκβαζήο ηνπ ή ηπρφλ άιιεο ζπκθσλίαο, εηδηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

κε φξνπο πξφζζεηνπο, επξχηεξνπο ή επλντθφηεξνπο απφ εθείλνπο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ Άξζξν 19, ε ππφςε 

ππνρξέσζε εηδηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο δελ αλαγλσξίδεηαη σο ηζρπξή απφ ηνλ ΚηΔ θαη ν Αλάδνρνο δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ απαίηεζε ηεο πιήξνπο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ ΚηΔ 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

19.6 Πξναηξεηηθή Λύζε, πιεξσκή θαη απνδέζκεπζε 

Δθφζνλ ε εθηέιεζε φισλ ζρεδφλ ησλ ππφ εμέιημε έξγσλ παξεκπνδίδεηαη επί κηα ζπλερή ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, εμ αηηίαο πεξηζηάζεσλ αλσηέξαο βίαο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην 

Άξζξν 19.2 ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 

16.2 ηεο παξνχζαο. 

20. ΑΞΙΧΔΙ, ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΗΙΑ  

20.1 Αμηώζεηο Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.173,174,θηι). 

20.2 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.175,θηι). 
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20.3 Γηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.4412/16 (αξζ.176,θηι).  
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ΟΤΦΛΙ 18/07/2018 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

   
Η πληάμαζα  

Ο Πξντζηάκελνο Σερλ. 

Τπεξεζηώλ 

    Γήκνπ νπθιίνπ 

    

     

     ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

   
ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

Γξ. Πνι. Μερ. - Αξρ/γνο 

   
     Πνιηηηθόο Μεραληθόο  
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ: 59/2018 

  

 

 

 

ΔΡΓΟ: ΔΠΗΚΔΤΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Γ.Δ. ΟΤΦΛΗΟΤ 
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1. ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Αληηθείκελν 

• Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) αθνξά ηνπο εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε 

βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, 

ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, ηα θάζε θχζεο Γεκφζηα Έξγα πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ 

Πεξηθεξεηαθή, θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη απφ ηα επνπηεπφκελα απφ ηηο αλσηέξσ Απηνδηνηθήζεηο Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

• Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή 

1.2 Οξηζκνί - ζπληνκνγξαθίεο 

1.2.1 Οξηζκνί 
Οη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο ζα έρνπλ ην λφεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην λ.4412/16 

1.2.2 πληνκνγξαθίεο. 

Όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.2 ηεο ΓΤ 

1.3 Δξκελείεο 

Όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.3 ηεο ΓΤ 

1.4 Δπηθνηλσλία - Κνηλνπνίεζε εγγξάθσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 14 ηεο ΓΤ 

Δπηπιένλ λα ελεκεξσζεί ε Τπεξεζία κε ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο (θηλεηά θαη ζηαζεξά) ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ 

Γηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαζψο θαη ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κεραλεκάησλ 

1.5 Θεζκηθό πιαίζην, πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνί θαη γιώζζα πνπ δηέπνπλ ηε ζύκβαζε  

1.5.1 Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ 

Ο Ν.4412'16 (Φ Δ Κ 147Α/8-8-2016) (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ). 

Ο Ν.4071/2012 "Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε 

ελζσκάησζε νδεγίαο 2009/50 ΔΚ" 

Ο Ν 4070/2012 "Ρπζκίζεηο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, κεηαθνξψλ. δεκνζίσλ έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" 

Οι διαηάξειρ πεπί ονομαζηικοπαηζηρ ηων μεηοσών ηων επγοληπηικών επισειπήζεων με μοπθή Α. Δ. και ηος ελέγσος 

ηηρ ηςσόν ύπαπξηρ αζςμβίβαζηων ιδιοηήηων από ηο Δθνικό ςμβούλιο Ραδιοηηλεόπαζηρ κλπ. [Π.Γ. 82/1996 και 

Ν.3310/05 (Φ Δ Κ. Α 30/14-2-05), όπωρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει μεηά ηο Ν.3414/05 (Φ.Δ.Κ. Α'279), ΚΤΑ 

απιθμ.24014/25.11.05 (Φ.Δ.Κ. ΒΊ637) και ςποςπγική απόθαζη απιθμ. 1108437/2565/ΓΟΛ)5 (Φ.Δ.Κ. ΒΊ590)]. Οι 

διαηάξειρ Ν. 1642/86 για ηο Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α'25/86) και Σο άπθπο 27 ηος Ν 2166/93 για κπάηηζη 6%ο ζηο ΣΜΔΓΔ 

(Φ.Δ.Κ. Α 137/24-8-93) Ο Ν. 2362/95 - Γημόζιο Λογιζηικό (Φ.Δ.Κ. 247 Α795) Ο Ν 3310/05 όπωρ ηποποποιήθηκε με 

ηο Ν 3414/05 , 

Σν άξζξν 8 ηνπ Ν. 2741/99 (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο) (Φ Δ Κ. 199 A" /28-09-1999). φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

κεηά ηνπο Ν. 3060/02 (Φ Δ Κ. 242ΑΊ1-10-2002). 3090/2002 (Φ.Δ.Κ. 329Α/24-12-2002), 3310/2005 (Φ Δ Κ. Α 

30/142-05) θαη 3414/05 (Φ.Δ.Κ. Α' 279) 

Σν Π Γ. 252/89 (ΦΔΚ/Α/106/2-5-89) «Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα». 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 696/74 θαη ηνπ Π.Γ. 515/89 ζην βαζκφ πνπ δελ ηξνπνπνηνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε 

Σν Π.Γ. 410/95 (ΦΔΚ Α231),θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν λφκνπ κε ηίηιν «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο 

Κψδηθαο> ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ζήκεξα. Σν Π Γ 171/87 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγνπ πνπ 

εθηεινχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο Σ Α.) θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π Γ 305/96 

(ΦΔΚ Α' 212). 

Σν Π Γ 131/98 (ΦΔΚ Α" 105/19-05-1998) «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε 

ζέκαηα δεκνζίσλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα Ο Ν 3463/2006 

θχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 

απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο. 

Γηάηαγκα. Απφθαζε, εξκελεπηηθή εγθχθιηνο θ ι π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Ο Ν. 2576/98. 

Σν ΦΔΚ 1176/2000 ηεχρνο Β ην ΠΓ 305/96θαη ην ΦΔΚ 266/2001 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβ. ηηκήο ησλ αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ ηζρχεη ην αξ.2 παξ.3 ηνπ ΠΓ2940/01. 

Κάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί θαη ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

1.5.2 Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνί 
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Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ4412/16 (αξζ 54, 178.θηι).Δπηπξφζζεηα ηζρχνπλ νη 

θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηηο ΔΣΔΠ (ΦΔΚ 2221 Β/30.07.12) θαη ηζρχνπλ ζήκεξα θαζψο θαη 

θαησηέξσ, 

ζηε ΓΣΤ θαη ζηελ ΔΣΤ (έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.hellaskps.gr/min_requirements/default.htm) 

• Γεληθψο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ έρνπλ εθαξκνγή: 

Σα «Δπξσπατθά Πξφηππα», φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο 

(CEN). Σα δηεζλή πξφηππα, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (ISO). 

Οη Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΟΣ), θαλνληζκνί θαη πξφηππα θαη νη άιιεο δηαηάμεηο (λφκνη. δηαηάγκαηα, 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εγθχθιηνη θιπ.) πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΠΣΠ έξγσλ 

νδνπνηίαο έθδνζεο 1966 θαη εληεχζελ ηεο ηέσο ΓΛ/ζεο Γ3β ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

ησλ κε θαηαξγεζεηζψλ ΠΣΠ νδνπνηίαο (θσδηθνπνίεζε 1964) ηεο ηέσο Γ/λζεο Γ3β ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ. ε πεξίπησζε πνχ νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ή/θαη πξφηππα δηαθέξνπλ απφ ηα 

αληίζηνηρα Δπξσπατθά ηφηε ηζρχνπλ απηά πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Σππνπνίεζεο (CEN). 

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γεηγκαηνιεπηηθψλ Γεσηξήζεσλ Ξεξάο γηα Γεσηερληθέο Έξεπλεο (Δ101-83) η. ΤΓΔ 

1983 - ΦΔΚ 363/24-6-83, ηεχρνο Β. 

Οη Πξνδηαγξαθέο επί ηφπνπ δνθηκψλ βξάρν κεραληθή ο (Δ 102-84) η. ΤΓΔ 1985 - ΦΔΚ 70/8-2-85, Σεχρνο Β.  

Οη Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ βξάρν κεραληθή ο (Δ 103-84) η. ΤΓΔ 1985 - ΦΔΚ 70/8-2-85, Σεχρνο Β. 

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γεσινγηθψλ Δξγαζηψλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ κειεηψλ ηερληθψλ έξγσλ (Δ 105-85) 

Σ.ΤΓΔ 1985-ΦΔΚ 29/11-2-85, Σεχρνο Β. 

Οη Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ εδαθνκεραληθήο (Δ 106-86)η.ΤΓΔ 1986-ΦΔΚ 955/31-12-86, Σεχρνο Β. 

Οη Πξνδηαγξαθέο επί ηφπνπ δνθηκψλ εδαθνκεραληθήο (Δ 106-86) η.ΤΓΔ 1986 - ΦΔΚ 955/31-12-86, Σεχρνο Β.  

Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη Δλέξγεηαο 

(ΦΔΚ 931, Σ.Β731- 12-84). 

Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (Κ.Σ .) ΦΔΚ 266 Σεχρνο Β" 9-5-85 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη ζήκεξα 

Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο 2000 γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα  

Ο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο 2000 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα  

Οη Δπξσθψδηθεο 

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγνλ Οδνπνηίαο, έθδνζε 1966 θαη κεηά θαη νη κε θαηαξγεζείζεο Πξνζσξηλέο Πξφηππεο 

Πξνδηαγξαθέο, έθδνζεο 1964 ηεο Γ/λζεο Γ3/β ηνπ η. ΤΓΔ.  

Οη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ εθηφο θαη εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ εγθξίζεθαλ 

κε ηηο απνθάζεηο ΒΜ5/30428/1980 (ΦΔΚ 589Β/1980) θαη ΒΜ5/30058/1983 (ΦΔΚ 121Β/1983 φπσο ηζρχνπλ 

ζήκεξα. 

Σεχρε Πξνδηαγξαθψλ ήκαλζεο (η.ΤΓΔ θαη ΔΤΓΔΈΗΑΘΔ ) 

• Γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνχο θαη πξφηππα, 

κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ελαιιαθηηθά εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα: 

Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (ΔΛΟΣ. ΠΣΠ θιπ.) 

• Γεξκαληθνί θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο (DIN. VDE) 

-To DIN 1054 γηα ζεκειηψζεηο. -To DIN 1055 γηα παξαδνρέο 

θνξηίσλ. 

-To DIN 1045 γηα θαηαζθεπέο έξγσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

-Σν πξψελ DIN 17100 (1977) «Steel for General Structural Purposes of Standard Quality» θαη λπλ DIN EN 

10252. 

-To πξψελ DIN 18137 «Subsoil» part 1 ( 1972) Determination of shear resistance, definitions and general 

testing conditions θαη vw DIN 18137 - 1(1990), DIN 18137-2 (1990) θαη DIN 18137-3(1997) θαη part 2 

(1979) Testing procedures and testing equipment, determination of shear resistance, triaxial etc. 

-To πξψελ DIN 18196 (1970) Earthwork : Soil Classifications for Civil Engineering Purposes and the 

Method of Identification of Soil - Groups θαη λπλ DIN 18196(1988). 

• Βξεηαληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (BS) 

• Γαιιηθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (AFNOR) 

• Ακεξηθαληθέο πξνδηαγξαθέο (ASTM. AASHTO. AWWA) 

Οη ηζρχνληεο θαλνληζκνί ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο γηα θάζε θαηεγνξία εγθαηαζηάζεσλ 

Πάλησο αλ ηπρφλ ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ππάξρνπλ φξνη, δηαηάμεηο, πεξηνξηζκνί ή θαη αξηζκεηηθά φξηα πνπ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε φζα νξίδνληαη ζηε Γεληθή ή Δηδηθή ΣΤ ή ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γηα ην ίδην ζέκα, ζα 

ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη δηαηάμεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαηά ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε ή, 

εθφζνλ δελ νξίδεηαη εθεί, ζηε ΓΤ 
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• Κάζε επηκέξνπο πξφηππν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαζ' νινθιεξία θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεη φηη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ή ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ζπκβαηά κεηαμχ 

ηνπο, ψζηε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έξγα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ κε απηέο Δγθπθιίνπ θαη Απνθάζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (φπσο π.ρ. ν θαλνληζκφο θφξηηζεο δνκηθψλ έξγσλ, ν 

θαλνληζκφο ηερλνινγίαο ραιχβσλ θιπ). 

• Δθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φια ηα πξφηππα θαη θαλνληζκνί πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπο σο πξνο ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ ππφςε έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο. 

1.5.3 Γιώζζα 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 5.3 ηεο ΓΤ. 

1.6 εηξά ηζρύνο ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ  
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 16 ηεο ΓΤ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ζχληαμεο πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα 

ζην λ 4412/16 (αξζ 156 θηι).Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα θαη 

εάλ νη λέεο ηηκέο δελ δχλαληαη λα εμαρζνχλ απφ απηά ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ Αλαιπηηθά Σηκνιφγηα (Άξζξν 156. λ 

4412/16) 

• Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΑΣΟΔ). ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 429 Β/1-4-1976 θαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζην ΦΔΚ 511 Β/4-6-1980 

• Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην Έξγσλ Οδνπνηίαο (ΑΣΔΟ), ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 538Β/7-7-1994. 

• Αλάιπζε Σηκψλ Ληκεληθψλ Έξγσλ (ΑΣΛΔ), ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1031 Β/17-8-1976. 

• Αλάιπζε Σηκψλ Τδξαπιηθψλ Έξγσλ (ΑΣΤΔ ή ΤΓΡ). ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 169 Β/21-2-1980. 

• Αλάιπζε Σηκψλ Ζ/Μ Δξγαζηψλ (ΑΣΖΔ ή HAM), ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1083 Β/4-12-1979. 

• Αλάιπζε Σηκψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ (ΑΣΔΠ ή ΠΡ), ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 689 Β/18-8-1979 

• Σηκνιφγην Δξγαζηεξηαθψλ θαη επί Σφπνπ Γνθηκψλ (ΚΔΓΔ). ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ124 Β/24-2-1995. 

• Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (ΑΣΔΒΔ), ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ 152378/832/319/16-2-77 

Απφθαζε Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 115619/60/05/2-9-85 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γεσξγίαο. 

1.7 ύκβαζε 

• Με ηνλ φξν «χκβαζε» λνείηαη ε ζχκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, κε βάζε ηα νπνία ν Αλάδνρνο: 

-Θα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη αλαιχνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα 

ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 

-Θα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο γηα ην έξγν, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα, 

πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

-Θα ζπληεξήζεη ην έξγν. κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξνχζα δειαδή 15 κήλεο. 

1.8 Δθρώξεζε δηθαησκάησλ - ππνθαηάζηαζε 

Ζ εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 164, 165, 166 θηι ηνπ λ 4412/16. 

1.9 Μειέηεο ηνπ έξγνπ 

1.9.1 Τπάξρνπζεο κειέηεο θαηά ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ 

Ωο ε εγθεθξηκέλε κειέηε (ζπκβαηηθά ηεχρε) 

1.9.2 Έιεγρνο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.9.2 ηεο ΓΤ 

1.9.3 Δθπόλεζε κειεηώλ θαη ιήςε ζηνηρείσλ από ηνλ Αλάδνρν, ε ακνηβή ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

εκπεξηέρεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο 

Δληφο 15 εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο 

ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη γηα φιν ην έξγν ηελ απνηχπσζε ηεο κνξθήο 

ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο (π.ρ. έιεγρνο ππαξρνπζψλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ ή/θαη εγθαηάζηαζεο λέσλ. εθφζνλ ηνχην 

απαηηείηαη, ιήςε βπζνκεηξηθψλ ζεκείσλ, δηαηνκψλ θηι.) ζε φιν ην εχξνο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ. Οη εξγαζίεο 

απνηχπσζεο ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ 

απηήλ κε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ 

Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θιηκάθην ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ επηβιέπνληα θαζψο θαη έκπεηξνπο γηα ην ππφςε αληηθείκελν ηερληθνχο, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ 

(θιηκαθίνπ) ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απνηχπσζεο ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο. 

Τπνγεγξακκέλα θαη ζεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνηχπσζεο θαη ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζα 

απνζηέιινληαη εγθαίξσο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη - εθπνλήζεη ηε κειέηε πξνζθνξάο (νξηζηηθή κειέηε) ηνπ ζε επίπεδν κειέηεο 

εθαξκνγήο κεηά ηηο παξαηεξήζεηο - ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο 
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Αλ απαηηεζεί νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε φπσο ζηαηηθή, γεσηερληθή, ειεθηξνκεραλνινγηθή, 

απνρεηεχζεσλ, θπθινθνξηαθή θαη νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε απηή ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη ρσξίο 

πξφζζεηε ακνηβή ν Αλάδνρνο 

Οη σο άλσ κειέηεο ή/θαη έξεβεο ζα εθπνλεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ΠΓ 696/74, Ν 4412/16, Ν 

3010/02 θιπ.) απφ Οκάδα Μειεηψλ ή/θαη Δξεπλψλ, πνπ ζα δηαζέηεη ηα πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε, 

ελψ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα ηεζεί ππφςε ηεο Τπεξεζίαο ε αιιεινπρία ππνβνιήο φισλ ησλ 

κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ ηνπ έξγνπ Ζ ππνβνιή ησλ κειεηψλ απηψλ ζα γίλεηαη έγθαηξα ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 

γηα ηελ αξκφδηα έγθξηζε 

Οη πξνζεζκίεο εθπφλεζεο θαη ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ κειεηψλ νξίδνληαη ζην πξφγξακκα θαηαζθεπήο / 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ φπσο απηφ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία 

Τπνρξεσηηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηα ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε» Σν 

θφζηνο ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλν ζηηο ηηκέο κνλάδνο πξνζθνξάο ηνπ 

1.9.4 Σξόπνο ππνβνιήο, ειέγρνπ θαη εγθξίζεηο κειεηώλ ηνπ Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.9.4. ηεο ΓΤ 

1.9.5 Αιιεινπρία κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 9.5 ηεο ΓΤ 

1.9.6 Γιώζζα κειεηώλ / εξεπλώλ / ζρεδίσλ 

Σφζν νη αλαγξαθέο ζηα ζρέδηα φζν θαη νη παξαδνρέο κειέηεο θαη νη ππνινγηζκνί ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

Ξελφγισζζεο εθηππψζεηο ζα είλαη απνδεθηέο κφλν γηα ππνινγηζκνχο απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, εθφζνλ απηνί 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε - ππφκλεκα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, πνπ ζα ηχρεη ηεο απνδνρήο ηεο Τπεξεζίαο. 

1.10 Παξνρή θαη κέξηκλα ησλ ηεπρώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.10 ηεο ΓΤ 

1.11 Καζπζηέξεζε ζηε ρνξήγεζε ζρεδίσλ ή νδεγηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 1 1  ηεο ΓΤ 

1.12 Κπξηόηεηα θαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ Αλαδόρνπ από ηνλ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.12 ηεο ΓΤ 

1.13 Κπξηόηεηα θαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ ΚηΔ από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.13 ηεο ΓΤ 

1.14 Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 14 ηεο ΓΤ 

1.15 πκκόξθσζε κε ην ζεζκηθό πιαίζην - ηήξεζε αζηπλνκηθώλ δηαηάμεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.15 ηεο ΓΤ. 

1.16 Δπζύλε κειώλ θνηλνπξαμίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 16 ηεο ΓΤ 

2. Ο ΔΡΓΟΓΟΣΖ (ΚηΔ) 

2.1 Απαιινηξηώζεηο 

• Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

• Ο ΚηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή θαη παξαρσξήζεη ρψξνπο γηα ίδξπζε 

ιαηνκείσλ θαη γηα δαλεηνιεςία 

• Ο ΚηΔ ππνρξενχηαη, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, λα νξίζεη 

ρψξν γηα απφζεζε πιηθψλ, εγθαηαζηάζεηο εξγνηαμίσλ θιπ 

2.2 Άδεηεο θαη Δγθξίζεηο 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ησλ θάζε είδνπο 

αδεηψλ ή ππνρξεσηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ή εγθξίζεσλ (π.ρ. Οηθνδνκηθή. Αξραηνινγίαο, Οξγαληζκψλ 

Κνηλήο Ωθέιεηαο, Αζηπλνκίαο. Ππξνζβεζηηθήο, Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Φπζηθνχ αεξίνπ θαη θάζε άιιε άδεηα) 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή αιιαρνχ θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θάζε είδνπο εξγαζηψλ. 

• Ο ΚηΔ, ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν θάζε απαηηνχκελε ζπλδξνκή ηνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εμαζθάιηζεο ησλ αλσηέξσ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ 

2.3 Πξνζσπηθό ηνπ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

2.4 Δθπιήξσζε νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΚηΔ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152,θηι ηνπ λ 4412/16 

2.5 Αμηώζεηο ηνπ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

3. Ο ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

4. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 
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4.1 Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

4.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο ηνπ 

Έξγνπ θαη ηεο χκβαζεο ελ γέλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ΓΤ 

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

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

4.3 Νόκηκνο Δθπξόζσπνο Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο ηνπνζεηήζεη κφληκα επί ηφπνπ ζην έξγν Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ ή Πηπρηνχρν 

Σερλνιφγν Μεραληθφ ηεο απαηηνχκελεο γηα ην έξγν εηδηθφηεηαο αλαγλσξηζκέλεο ρνιήο σο εθπξφζσπν ηνπ 

Ο πην πάλσ Μεραληθφο πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα ηε ζρεηηθή πείξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ . 

Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα κελ απνδερζεί απηφλ εθφζνλ θξίλεη φηη δελ εθπιεξεί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 

4.4 Τπεξγνιάβνη 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

4.5 Δθρώξεζε δηθαησκάησλ Τπεξγνιαβίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

4.6 πλεξγαζία κε ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ, ην πξνζσπηθό ηεο Δπίβιεςεο θαη κε ηξίηνπο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

4.7 Σνπνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έιεγρνη - ραξάμεηο - ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

4.8 Μέηξα Αζθαιείαο - Πξόιεςε αηπρεκάησλ - Έιεγρνο επηβιαβώλ αεξίσλ  

Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην
1
. 

4.8.1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ 

θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ 

αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ 7-9), λ 4412/16 (αξ 138), Ν. 3850/10
2
 (αξ 42). 

4.8.2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ ) θαη λα 

ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα λ 4412/16 (αξζ. 138.θηι). 

β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), 

φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01. ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη 

ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02. ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο 

αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : λ.4412/16 (αξ. 

138,θηι). 

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο 

ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε 

ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 

(αξ.10,11), Ν 3850/10 (αξ 42-49). 

Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη 

λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

4.8.3.1 ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα: Δθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε – ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) – Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

α Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο 

εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

β Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α ν πνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο 

ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ 8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ 

(η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα 

δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη 

                                       
1
 Ζ έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96  

2
 Ο Ν 3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο 

πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν. 1568/85, ΠΓ 294/88. ΠΓ 17/96, θιπ 
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ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ. θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, 

ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

δ Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ 9) θαη ΤΑ ΓΗ Π ΑΓ/ν η θ/88 9/2002 (παξ 2.9) ηνπ 

(η.) ΤΠΔΥΩΓΔ 

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ 10) θαη ΤΑ 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ 2.9Γ)ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

ζη πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ). 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια 

εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ 

κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : 

ΓΗ ΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9)ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ.4), φηαλ : 

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία 

ζηελ θαηαζθεπή. 

β Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Π.Γ.305/96 (αξζ. 12 παξάξηεκα II). γ. 

Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: 

ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ.ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ πξση. 

10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Βδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ 

3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ 

Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ 

4 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ 11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2 9Γ) ηνπ (η.) 

ΤΠΔΥΩΓΔ 

5 Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κ ε η ελ εθπφλεζε η νπ  ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ Φ ΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ πξση ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ 

4.8.3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη 

πγείαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο 

ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ 8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ 4). 

β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ 

εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ 8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 

γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ 

απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθν ηεο 

θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : 

Ν.3850/10 (αξ 9). 

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, 

εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ 

εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν 3850/10 (αξ 43 παξ 1 α θαη παξ 3-8). 

2 Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν 

Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν 3850/10 (αξ 14 παξ 1 θαη αξ 17 παξ 1). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα 

επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 

αξ 20 παξ 4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

(Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα 

άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν 3850/10 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
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3 Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε 

δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν 

ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια 

ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ 43 παξ 2α). 

4 Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο 

κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 

5 Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ. 18 παξ.9). 

4.8.3.3 Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σν 

ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ 

ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή 

δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ). Ν.1396/83 

(αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003 

4.8.3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. ηα 

πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη 

επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ 

αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο 

4.8.3.5 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ.ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ- ΔΠΗΚΔΤΖ-ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ηνπ Γήκνπ 

4.8.4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην.  

4.8.4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησ/ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη IV κέξνο Α. παξ. 

18.1). 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα 

παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 

(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 

γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα 

απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ η νπο θηλδχλνπο η σλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π Γ 1073/81 

(αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ 12, παξαξη IV κέξνο Α, παξ.6). 

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη 

εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & 

επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ ΠΓ 1073/81 (αξ 92-96). ΠΓ 305/96 (αξ 12, 

παξαξη IV κέξνο Α. παξ.3. 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 

ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ 

πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ 109.110), Ν 1430/84 (αξ 17,18), 

ΠΓ 305/96 (αξ 12 παξάξη IV κέξνο Α. παξ 13. 14). 

ζη Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : 

πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ 

ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο 

απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : ΠΑ 1073/81(αξ.102-108). Ν.1430/84 (αξ 16-18). ΚΤΑ 

Β 4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β 5261/190/97, Π.Γ. 396/94. Π Γ. 305/96 

(αξ.9,παξ.γ). 

4.8.4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - εθθόξησζε - ελαπόζεζε 

πιηθώλ, ζόξπβνο θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
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α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ 

νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : - Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ 

η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε 

ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

θπθινθνξία πεδψλ » 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 -1 1  θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ απηνχ : 

Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

β Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο 

ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ.47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ 43.44). γ. Να ζπληεξεί 

θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ 

ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ 75-84). ΠΓ 305/96 (αξ 8 δ θαη αξ 

12.παξαξη ΗΝ/κέξνο Α. παξ.2), Ν.3850/10 (αξ 31,35). 

δ Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, 

ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ 85-91), ΚΤΑ 

8243/1113/91 (αξ 8), ΠΓ 305/96 [αξ 8 (γ, ε, ζη. δ) θαη αξ 12 παξαξη. IV κέξνο Απαξ.11 θαη. κέξνο Β ηκήκα II παξ 

4], Ν.2696/99 (αξ 32) θαη ε ηξνπ απηνχ : Ν 3542/07 (αξ.30). 

ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν ΠΓ 85/91, 

ΠΓ 149/06. γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ ΠΓ 397/94, δ) 

πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο Ν.3850/10 (άξ 3641), ΠΓ 82/10. 

4.8.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). α. Ο 

αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη 

δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησ/ κεραλψλ θαη ηνπ 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο 

θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15). ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ 

απηνχ: ΠΓ 89/99. ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04. ΠΓ 105/95 (παξαξη IX), ΠΓ 305/96 (αξ 12 παξαξη IV κέξνο Β ηκήκα 

II παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03. ΚΤΑ αξ Γ13ε/4800/03,ΠΓ 57/10. Ν 3850/10 (αξ 34, 35). 

β Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ 12 παξαξη IV. κέξνο Β', ηκήκα II, παξ 7 4 θαη 8 5) θαη ην 

ΠΓ 304/00 (αξ 2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 

1 Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2 Αδεία θπθινθνξίαο 

3 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4 Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

5 Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. ΗV, κέξνο Β', ηκήκα II. παξ. 8 1.γ θαη 

8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη II, παξ.2 1).εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή 

ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε 

ην ΠΓ89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν 

ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ 3 θαη αξ 4. παξ.7). 

4.8.5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα 

νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκε\Λ)π έξγνπ Σα ελ ιφγσ 

απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

4.8.5.1 Καηεδαθίζεηο : 

Ν 495/76. ΠΓ 413/77. ΠΓ 1073/81 (αξ 18 -33, 104). ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7). ΤΑ 31245/93. Ν 2168/93, ΠΓ 

396/94 (αξ 9 παξ 4 παξαξη III ), ΤΑ. 3009/2/21- γ/94, ΤΑ. 2254/230/Φ 6.9/94 θαη νη ηξνπ απηήο : ΤΑ Φ 6 

9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6 9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ 12. παξαξη IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ 11), ΚΤΑ 

3329/89 θαη ε ηξνπ απηήο : Τ.Α. Φ 28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 

21017/84/09 

4.8.5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 

Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 4042 ), ΤΑ αξ 3046/304/89 (αξ 8-αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ 

4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ 28/18787/1032/00. Ν 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ 4 παξαξη III), 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ 6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ 6 9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6 

9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ απηνχ : ΠΓ 2/06. ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ 

10).  

4.8.5.3 Ηθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 
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ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93. ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 

παξαξη. Ill), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. ΐ λ  κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα II παξ.4-6,14 ). 

4.8.5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο  
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ 96. 99.. 104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15). ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 

ΗΗΗ),Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 

4.8.5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33. αξ.98). ΤΑ 3046/304/89. ΠΓ 396/94 (αξ 9 παξ.4 παξαξη. III). ΠΓ 305/96 (αξ 

12 παξαξη IV κέξνο Β ηκήκα II παξ 12). 

4.8.5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε 

ησλ 6 00 κ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76. ΠΓ 413/77. ΠΓ 225/89. ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ απηήο : 

ΤΑ Φ 28/18787/1032/00. Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ 4 παξαξη III), ΤΑ 2254/230/Φ 6 9/94 θαη νη ηξνπ απηήο 

: ΤΑ Φ 6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6 9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ απηνχ : 

ΠΓ2/06. ΠΓ 305/96 (αξ 12 παξαξη IV κέξνο Β ηκήκα II παξ 10). 

4.8.5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ 

λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ 100), Ν 1430/84 (αξ 17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 

παξαξη III). ΤΑ 3131 1/20/95/95. ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. ΐ λ  κέξνο Β ηκήκα II παξ 8.3 θαη παξ.13). 

4.8.6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 

ΝΟΜΟΗ 

Ν.495/76 ΦΔΚ 337/Α/76, Ν.1396/83 ΦΔΚ 126/Α/83, Ν.1430/84 ΦΔΚ 49/Α/84, Ν.2168/93 ΦΔΚ 147/Α/93, 

Ν.2696/99 ΦΔΚ 57/Α/99, Ν.3542/07 ΦΔΚ 50/Α/07, Ν.4412/16 ΦΔΚ 147/Α/16, Ν.3850/10 ΦΔΚ 84/Α/10, 

Ν.4030/12 ΦΔΚ 249/Α/12 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 

Π.Γ.413/77 ΦΔΚ 128/Α/77, Π.Γ. 95/78 ΦΔΚ 20/Α/78, Π.Γ. 216/78 ΦΔΚ 47/Α/78, Π.Γ 778/80 ΦΔΚ 193/Α/80, 

Π.Γ.1073/81 ΦΔΛ 260/Α/81, Π.Γ. 225/89 ΦΔΚ 106/Α/89. Π.Γ.31/90 ΦΔΚ 31/Α/90, Π.Γ.70/90 ΦΔΚ 31/Α/90, 

Π.Γ.85/91 ΦΔΚ 38/Α/91, Π.Γ. 499/91 ΦΔΚ 180/Α/91, Π.Γ.395/94 ΦΔΚ 220/Α/94, Π.Γ. 396/94 ΦΔΚ 220/Α/94. 

Π.Γ. 397/94 ΦΔΚ 221/Α/94, Π.Γ.105/95 ΦΔΚ 67/Α/95, Π.Γ. 455/95 ΦΔΚ 268/Α/95. Π.Γ 305/96 ΦΔΚ 212/Α/96, 

Π.Γ.89/99 ΦΔΚ 94/Α/99, Π.Γ. 304/00 ΦΔΚ 241/Α/00, Π.Γ. 155/04 ΦΔΚ 121/Α/04, Π.Γ. 176/05 ΦΔΚ 227/Α/05, 

Π.Γ. 149/06 ΦΔΚ 159/Α/06, Π.Γ. 2/06 ΦΔΚ 268/Α/06, Π.Γ. 212/06 ΦΔΚ 212/Α/06, Π.Γ. 82/10 ΦΔΚ 145/Α/10, 

Π.Γ. 57/10 ΦΔΚ 97/Α/10 ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 

ΤΑ 130646/84 ΦΔΚ 154/Β/84, ΚΤΑ 3329/89 ΦΔΚ 132/Β/89, ΚΤΑ 8243/1113/91 ΦΔΚ 138/Β/91, 

ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 ΦΔΚ 187/Β/93, ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΔΚ 765/Β/93, ΚΤΑ αξ.8881/94 ΦΔΚ 

450/Β/94, ΤΑ αξ.νηθ.31245/93 ΦΔΚ 451/Β/93, ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΔΚ 301/Β/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/ 94 ΦΔΚ 

73/Β/94, ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΔΚ 978/Β/95, ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΔΚ 677/Β/95. ΤΑ Φ6.9/ 25068/1183/96 

ΦΔΚ 1035/Β/96, Τ.Α.αξ.νηθ.Β.5261/190/97 ΦΔΚ 113/Β/97, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 ΦΔΚ 987/Β/99. ΚΤΑ 

αξ.νηθ.15085/593/03 ΦΔΚ 1186/Β/03, ΚΤΑ αξ.Γ 13ε/4800/03 ΦΔΚ 708/Β/03, ΚΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΚ 420/Β/11, 

ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΚ 59/Γ/89, ΤΑ Φ.28/18787/ 1032/00 ΦΔΚ1035/Β/00. ΤΑ αξ.νηθ.433/2000 ΦΔΚ 1176/Β/00, 

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΦΔΚ686/Β/01, ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 ΦΔΚ 266/Β/01, ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ./889/02 ΦΔΚ 

16/Β/03, ΤΑ ΓΜΔΟ/Ο/613/11 ΦΔΚ 905/Β/11, ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΚ 1287/Β/09, Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 

7,απόθ.7568.Φ.700.1/96 ΦΔΚ 155/Β/96 ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 Α Ρ. Π ΡΧΣ.ΓΔ Δ Π Π/208/12-9-03, ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31 -3-

08, ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡ.10201/12 ΑΓΑ:Β4 Λ1Λ-ΚΦΕ  

4.9 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο 

4.9.1 Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ θαη εηνίκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντόλησλ 

Σα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, θαηά πξνηίκεζε εγρψξηα θαη ζα 

πιεξνχλ φιεο ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΣΔΠ (ΦΔΚ 2221B/2012),CE.DIN.ISO.EAOT, Διιεληθψλ θαη Γηεζλψλ 

θαλνληζκψλ 

Σα πιηθά πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ θαζαίξεζε παιηψλ έξγσλ αλήθνπλ 

ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ Ο αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο δαπάλεο εμαγσγήο ή δηαθχιαμήο ηνπο. αλ ε ζχκβαζε δελ 

νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη νθείιεη λα παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα απνηξαπεί ή λα είλαη φζν ην δπλαηφ 

κηθξφηεξε ε βιάβε ησλ πιηθψλ θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο. Υξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν γίλεηαη κεηά 

απφ δηαηαγή ηεο ππεξεζίαο θαη ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ κεηαμχ ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ αλαδφρνπ 

Γείγκαηα ησλ πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν πιηθψλ (ζπλνδεπκέλα απφ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη 

εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο) ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ 

παξαγγειία ηνπο. Καλέλα πιηθφ δελ ζα παξαγγειζεί πξηλ ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο 

Ο Αλάδνρνο είκαη ππνρξεσκέλνο κε δηθά ηνπ έμνδα λα ζπζθεπάζεη .απνζηείιεη θαη εμεηάζεη ηηο ηδηφηεηεο φζσλ 

δεηγκάησλ απφ πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν δεηήζεη ε Τπεξεζία ζε Κξαηηθφ εξγαζηήξην. 
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4.9.1.1 Τπνβνιή ηερληθώλ ζηνηρείσλ θαη δεηγκάησλ πιηθώλ 

• Μαδί κε ηελ ππνβνιή ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία, γηα 

πξνέγθξηζε ηεο παξαγγειίαο ηνπο, ηα αλαγθαία ηερληθά ζηνηρεία (πξνέιεπζε, δηαθεκηζηηθά θαη θπξίσο ηερληθά 

θπιιάδηα, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, αλάιπζε ιεηηνπξγίαο θαη ινηπά ρξήζηκα ζηνηρεία, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο) θαη δείγκαηα φισλ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, θαζψο θαη φισλ ησλ ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη ινγηζκηθνχ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ή/θαη ππεξγνιάβνπο ηνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

• Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο 

ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δείγκαηα γηα ηα αθφινπζα πιηθά, είδε. φξγαλα θαη 

ζπζθεπέο. 

• Γνκηθά πιηθά εκπνξίνπ (ηζηκέλην, ζίδεξν, ζθπξφδεκα, αδξαλή πιηθά.3 Α. ηζηκεληνζσιήλεο, αζβέζηε 

πξφζκηθηα. πιίλζνπο, θεξακίδηα, ηζηκεληφιηζνπο, ζεξκνκνλσηηθά πιηθά, πιάθεο, πιαθίδηα, κάξκαξα, θπζηθνχο 

ιίζνπο, ρξψκαηα, ξεηίλεο, πιαζηηθά είδε, ειαζηηθά είδε. ζηεγαλσηηθά πιηθά, θνπθψκαηα (δηαηνκέο), ηδάκηα, 

παγθάθηα, κπάξεο, ζσιήλεο, ζράξεο, θξεάηηα, γαηνυθάζκαηα, θαιψδηα, ξεπκαηνιήπηεο, δηαθφπηεο, αγθχξηα 

ηζηψλ θσηηζκνχ θηι) 

• Τιηθά θαη εμνπιηζκφ ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο (πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο) 

• Ζιεθηξνινγηθέο θαηαζθεπέο θαη εμαξηήκαηα θάζε θχζεο (ππνζηαζκνί, Ζ/Ε. Μ/, πίλαθεο, ππνπίλαθεο. 

κπαξνθηβψηηα. αζθαιεηνδηαθφπηεο, θσηηζηηθά ζψκαηα .ιπρλίεο θηι) 

• ηδεξντζηνχο, βξαρίνλεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (απινί, δηπινί θαη κε δηάθνξα κήθε. αλάινγα κε ηε κειέηε ηνπ 

έξγνπ), θσηηζηηθά ζψκαηα, αθξνθηβψηηα ηζηψλ γηα δηπιφ θαη γηα κνλφ βξαρίνλα 

• Κηβψηηα ειεθηξηθήο δηαλνκήο (ΠΗΛΛΑΡ) θαη έλα απφ ηα ζηεγαλά θηβψηηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζηεγαλέο 

δηαλνκέο ησλ ΠΗΛΛΑΡ (κπαξνθηβψηην, δηαθφπηεο, ηειερεηξηδφκελνο δηαθφπηεο, κεηαζρεκαηηζηήο κε ηνπο 

ειεθηξνλφκνπο) 

• Πξνγξακκαηηζηέο απηνκαηηζκψλ θάζε θχζεο (άξδεπζεο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ, θσηηζκνχ, θηι) 

• σιήλεο, Κξνπλνχο / βάλεο/ δηαθφπηεο / δηθιείδεο αλά έλα γηα θάζε δηαθνξεηηθή δηάκεηξν θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο 

• Φίιηξα λεξνχ, αλά έλα γηα θάζε δηαθνξεηηθή δηάκεηξν. ηε θάζε απηή ζα θαζνξηζζεί θαη ε δηάκεηξνο ησλ 

βξνρίδσλ ηνπ αλνμείδσηνπ θαιαζηνχ - θίιηξνπ 

• Βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο λεξνχ, αλά κία γηα θάζε δηαθνξεηηθή δηάκεηξν 

• Ζιεθηξνβάλλεο, αλά κία γηα θάζε δηαθνξεηηθή δηάκεηξν 

• Βαιβίδεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο αέξα. αλά κία γηα θάζε δηαθνξεηηθή δηάκεηξν 

• Αλεκηζηήξεο, θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο, πχξγνπο ςχμεο, ιέβεηεο, ινηπά κεραλήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο, 

θιηκαηηζκνχ 

• Όξγαλα θαη ζπζθεπέο κέηξεζεο (π ρ. ηνπνγξαθηθά φξγαλα, εξγαζηεξηαθέο ζπζθεπέο, φξγαλα απηνκαηηζκψλ, 

θηι) 

• Λνγηζκηθφ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επεμεξγαζία επηκεηξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηε ζχληαμε ινγαξηαζκψλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηελ παξαγσγή ζρεδίσλ. 

4.9.1.2 Δηδηθέο ππνρξεώζεηο γηα παξαγγειίεο κεραλεκάησλ, πιηθώλ, ζπζθεπώλ, εηνίκσλ πξντόλησλ 

• Γηα ηα δηάθνξα κεραλήκαηα, πιηθά, ζπζθεπέο θιπ., νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο, πνπ παξαγγέιινληαη έηνηκα απφ 

ην εκπφξην (δει δελ θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ην έξγν), ησλ νπνίσλ νη 

ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηπρφλ δελ θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη γηα ηελ πξφιεςε 

πηζαλψλ παξεξκελεηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ παξαγγειία, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα 

ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ ή κεραλεκάησλ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζην έξγν, καδί κε ηα νλφκαηα πξνκεζεπηψλ θαη ηπρφλ ππάξρνληα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, πνπ 

ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη, 

θαη' έλδεημε, φηη ηα είδε πνπ ζα παξαγγειζνχλ ζπκθσλνχλ κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

• Δθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηα κεραλήκαηα, πιηθά, ζπζθεπέο θιπ. πνπ νη ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ 

θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, πξέπεη λα νξηζηνχλ νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο - έγθξηζεο - ηπρφλ 

επαλππνβνιήο. πληζηάηαη ε εμήο δηαηχπσζε: «Οη παξαπάλσ ππνβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, 

πξέπεη λα γίλνληαη εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ παξαγγειία, θαηά ηξφπνλ ψζηε 

ε Τπεξεζία, αθνχ εθηειέζεη ηηο νπνηεζδήπνηε θαη' απηήλ αλαγθαίεο δνθηκέο θαη δηεξεπλήζεη θαηάιιεια ην 

ζέκα, λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο γηα λα δηαηππψζεη δηαθσλία, απνδνρή, ή 

νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε θαη λα απνκέλνπλ επίζεο (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζηνλ Αλάδνρν γηα λα 

αλαπξνζαξκφζεη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηεο Τπεξεζίαο ηελ παξαγγειία ηνπ.» Οη πξνηεηλφκελνη ρξφλνη 

κπνξνχλ λα κεησζνχλ ή απμεζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ.
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4.9.1.3 Φύιαμε πιηθώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.9.2 Αξρείν έξγνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.9.3 Πξόγξακκα πνηόηεηαο έξγνπ 

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη, ζπληάμεη θαη ππνβάιεη γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία Πξφγξακκα 

Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθ ΓΗΠΑΜ511/01 (ΦΔΚ Β1013/2-8-01). 

• Σν πεξηερφκελν ηνπ ΠΠΔ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ (δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο, νδεγίεο εξγαζίαο θιπ) ζα 

είλαη φπσο νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία 

4.9.4 Τπεύζπλνο πνηόηεηαο έξγνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.9.5 Δξγαζηήξηα εξγνηαμίνπ 

Γελ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ. Οη αλαγθαίεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο εθηεινχληαη απφ 

δεκφζηα ή εγθεθξηκέλα ηδησηηθά εξγαζηήξηα. 

4.10 ηνηρεία πεδίνπ ηνπ έξγνπ 

4.10.1 Μειέηε θαη γλψζε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.10.2 Δγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (ΟΚΩ) 

• Τπνρξεψζεηο: 

-Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έξεπλα πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία ησλ αξκνδίσλ ΟΚΩ, λα 

αλαδεηήζεη ζηνηρεία γηα ηνπο πθηζηάκελνπο, ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, αγσγνχο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

θιπ., νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε ην έξγν. Ζ επαιήζεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ 

-Ο Αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη: ζηε ιήςε νδεγηψλ θαη πιεξνθνξηψλ 

απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ΟΣΔ. ΓΔΖ. Ύδξεπζε. Απνρέηεπζε. Φπζηθφ Αέξην θιπ.) γηα ηπρφλ αγσγνχο ή 

θαιψδηα ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ απνθάιπςε θαη αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνχησλ πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, φπσο θαη ζηε κεηέπεηηα πξνζηαζία ησλ πξνο απνθπγή δεκηψλ, ε 

απνθαηάζηαζε ή ε απνδεκίσζε ησλ νπνίσλ ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν 

• Βαξχλζεηο: 

-Δηδηθά γηα ην δίθηπν χδξεπζεο θαη ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη ην δίθηπν απηφ γηα ηε δσή θαη 

ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εληείλεη ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζην δίθηπν 

ε πεξίπησζε πνπ παξ' φια ηα ελ ιφγσ κέηξα, ζπκβνχλ δεκίεο ζην δίθηπν χδξεπζεο, ηφηε ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε θαη ην αξγφηεξν εληφο 4ψξνπ νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο. Αλ παξέιζεη ην 

4σξν ρσξίο ε δεκία λα έρεη απνθαηαζηαζεί, ηφηε γηα θάζε επφκελν 4σξν επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα 

ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, αλά 4σξν Ζ εηδηθή απηή πνηληθή ξήηξα είλαη αλεμάξηεηε θαη επηπιένλ ησλ ηπρφλ 

επηβαιινκέλσλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ιφγνπο κε ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ. Ο Αλάδνρνο κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζην δηαγσληζκφ, απνδεηθλχεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ φξνπ απηνχ θαη ηνλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα 

-Γηα δεκηέο εηδηθά ζην δίθηπν χδξεπζεο ε δαπάλε επηζθεπήο αιιά θαη ε δεκία ιφγσ ηεο αμίαο ηνπ 

απνιεζζέληνο χδαηνο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη κπνξεί λα παξαθξαηείηαη απφ ηα νθεηιφκελα ζε απηφλ απφ 

ηελ ππφςε εξγνιαβία ή άιιε ή εθφζνλ απηά δελ επαξθνχλ εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα 

είζπξαμε Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

4.11 Δπάξθεηα ζπκθσλεκέλνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.12 Απξόβιεπηεο θπζηθέο ζπλζήθεο  

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.13 Πξνζβάζεηο θαη άιιεο ππνδνκέο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.14 Απνθπγή όριεζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.15 Πξνζβαζηκόηεηα νδώλ πξνζπέιαζεο - Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.16 Μεηαθνξά εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.17 Δμνπιηζκόο Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.18 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.18.3 Απαηηήζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη γεληθέο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο 

4.19 Αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρώξνη απόζεζεο 
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Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.20 Παξνρή ειεθηξηζκνύ, ηειεθώλνπ, λεξνύ θαη θπζηθνύ αεξίνπ 

Γηα ηηο κφληκεο ζπλδέζεηο ησλ έξγσλ κε ηα δίθηπα ΟΚΩ 

• Γηα κφληκα έξγα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα δηεθπεξαηψζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ησλ κνλίκσλ έξγσλ κε ηα δίθηπα ΟΚΩ (ΓΔΖ. ΟΣΈ, Ύδξεπζε. Απνρέηεπζε. Φπζηθφ 

Αέξην θιπ.). 

• Οη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο νξγαληζκνχο βαξχλεη ηνλ ΚηΔ πνπ 

ηηο θαηαβάιιεη είηε απ' επζείαο ζηνπο νξγαληζκνχο. Γήκνπο, Κνηλφηεηεο θιπ., είηε ζηνλ Αλάδνρν, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο έρεη ήδε πξνθαηαβάιιεη ην ζχλνιν ή κέξνο απηψλ, κφλν κεηά απφ ηελ πξνζθφκηζε 

ησλ ζρεηηθψλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ θαη ινηπψλ λνκίκσλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ. 

• Ζ δαπάλε γηα ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνλ ΟΣΔ εγθαηαζηεκέλνπ εζσηεξηθνχ ηειεθσ^θνχ θέληξνπ βαξχλεη ηνλ 

Αλάδνρν, έζησ θαη αλ απηφ δελ κλεκνλεχεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

4.21 Δμνπιηζκόο ΚηΔ θαη πξνκήζεηα δσξεάλ πιηθνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.22 Δθζέζεηο πξνόδνπ εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.23 ήκαλζε θαη αζθάιεηα εξγνηαμίνπ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.24 Φύιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

Οπδεκία αμίσζε απφ δεκηέο ή θινπέο ιφγσ πιεκκεινχο ή φρη θχιαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ δελ κπνξεί λα έρεη ν 

Αλάδνρνο 

4.25 Γξαζηεξηόηεηεο Αλαδόρνπ ζην εξγνηάμην 

4.25.1 Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

Όιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο λα θαηαζθεπαζζνχλ ζην εξγνηάμην ζα θαηαζθεπάδνληαη 

κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία θαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο γηα 

ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ 

4.25.2 Καζαξηζκόο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

4.26 Μεηξών έξγνπ - θσηνγξαθίεο - καγλεηνζθνπήζεηο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

Δπηπξφζζεηα, ζηελ πεξίπησζε πδξαπιηθψλ έξγσλ: 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο κελφο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαιπκκάησλ ησλ θξεαηίσλ θαη κεηά ηελ πιήξε 

επίρσζε θάζε απηνηεινχο, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο 

ηνπ ζρέδηα κε ηνπο αγσγνχο πνπ θαηαζθεχαζε, ζην έληππν ππφβαζξν πνιενδνκηθνχ δηαγξάκκαηνο ππφ θιίκαθα 

1:500 ή 1:1000 πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε Τπεξεζία θαη ζα ςεθηνπνηήζεη ν Αλάδνρνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

Σα ζρέδηα απηά. ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα θαη 

επηπιένλ ζε ςεθηαθή κνξθή, ππνγεγξακκέλα απφ δηπισκαηνχρν Μεραληθφ, ζα πεξηέρνπλ ηα αθφινπζα θαη' 

ειάρηζηνλ ζηνηρεία: 

• Οξηδνληηνγξαθία ησλ αγσγψλ, θξεαηίσλ ζπκβνιήο αγσγψλ θαη πδξνζπιινγήο, δηθιείδσλ, αληιηνζηαζίσλ θαη 

ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ κε ζηνηρεία εμάξηεζεο απηψλ απφ ζηαζεξά ζεκεία (γσλίεο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 

θηι.). 

• Οξηδνληηνγξαθία ησλ αγσγψ/ θαη αλαγξαθή ησλ δηακέηξσλ, ηνπ κήθνπο, ηνπ πιηθνχ θαη ησλ θαηά κήθνο 

θιίζεσλ απηψλ. 

• Καηά κήθνο ηνκή ησλ αγσγψλ ππφ θιίκαθα κεθψλ 1:1000 θαη πςψλ 1:100 κε αλαγξαθή επί ηνπ ζρεδίνπ φισλ 

ησλ γεσκεηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ ζηνηρείσλ ησλ αγσγψλ. 

4.27 Δπξήκαηα αξραηνινγηθνύ ή άιινπ ελδηαθέξνληνο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

Θα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν παξάηαζε ηκεκαηηθψλ ή/θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ απφ 

αξραηνινγηθέο έξεπλεο, θαηά ρξφλν ίζν κε ηε δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ θαζπζηεξήζεσλ. 

Δθ όζον δεηεζεί απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλδξάκεη ζηηο εξγαζίεο ηεο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ έληερλε θαη εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ Υξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηε πεξίπησζε 

απηή θαη εθ φζνλ θξηζεί απαξαίηεην δχλαηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη βεβαίσζε ηεο Αξραηνινγηθήο 

Τπεξεζίαο λα δνζεί παξάηαζε  

5. ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΗ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΗ 

6. ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

6.1 Πξφζιεςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.2 Ακνηβέο θαη Καλνληζκφο Δξγαζίαο 
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Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.3 Πξνζσπηθφ ηνπ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.4 Δξγαηηθή λνκνζεζία 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.5 Ωξάξην εξγαζίαο - ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή εξγαζία - αξγίεο θαη ενξηέο Ηζρχνπλ 

ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.6 Τπνδνκέο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.7 Αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.8 Πξνζσπηθφ Αλαδφρνπ 

Δθηφο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ππεχζπλνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ππεχζπλνπ 

πνηφηεηαο έξγνπ θαη ππεχζπλνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, νξίδνληαη θαη νη επηπιένλ εηδηθφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ ηπρφλ εηδηθή θχζε ηνπ έξγνπ. 

Μφλνλ ε ζέζε ππεχζπλνπ πνηφηεηαο έξγνπ επηηξέπεηαη λα θαιπθζεί απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ 

γξαθείνπ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ Ο ππεχζπλνο ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ 

ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη κεραληθφο ή ηερλνιφγνο κε γλψζεηο ρεηξηζκνχ ινγηζκηθνχ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, κε 

ελδερφκελε πεξηνδηθή παξνπζία επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, εθφζνλ απαζρνιείηαη κφλν ζην αληηθείκελν απηφ, ή κε κφληκε 

παξνπζία εθφζνλ απαζρνιείηαη θαη ζε άιια αληηθείκελα. 

Ο ππεχζπλνο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζπληζηάηαη λα είλαη ηερληθφο επηπέδνπ γεληθνχ εξγνδεγνχ, ψζηε αθελφο λα 

επξίζθεηαη θπξίσο ζηα εξγνηάμηα, ζε ζηελή θαη επζεία επαθή κε ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη αθεηέξνπ λα έρεη 

ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηε δηθαηνδνζία λα επηβάιιεη ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο ζηνπο εξγνδεγνχο εηδηθνηήησλ, ζηνπο 

επηζηάηεο θαη ζην ινηπφ πξνζσπηθφ. 

6.9 Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ Αλαδφρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

6.10 Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

ε πεξίπησζε κε αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη απξεπνχο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηνπ 

Δπηβιέπνληα Μεραληθνχ ηνπ Έξγνπ θαη ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ΚηΔ. ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνκάθξπλζε θαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπ εκπιεθνκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, κεηά ηελ εληνιή ηνπ εθπξφζσπνπ ηνπ ΚηΔ απζεκεξφλ 

7. ΔΞΟΠΛΗΜΟ, ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

7.1 Σξόπνο εθηέιεζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

7.2 Τπνβνιή δεηγκάησλ πιηθώλ / εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

7.3 Δπηζεώξεζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

7.4 Γνθηκέο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

7.5 Απόξξηςε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

7.6 Δπαλνξζσηηθέο εξγαζίεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

7.7 Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ελζσκαηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

ε πεξίπησζε πνπ ν ΚηΔ-εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν 

εξγνιάβνο δε δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ θαη γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζεο 

γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή 

πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησ/ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη ζ απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη 

εγγξάθσο Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ 

παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκία ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα 

ζπκβεί ζηα πιηθά απηά. 

8. ΔΝΑΡΞΖ - ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ - ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

8.1 Έλαξμε εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.2 Πξνζεζκία πεξάησζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ. 

8.2.1 πλνιηθή πξνζεζκία 
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Γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζπλνιηθή πξνζεζκία 24 κελψλ απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο. ηελ ππφςε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 19 

ηεο ΓΤ γηα ηελ εθπφλεζε θαη έγθξηζε κειεηψλ, φπσο θαη γηα ηελ ηπρφλ εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ γεσηερληθψλ 

εξεπλψλ 

ηελ σο άλσ ζπλνιηθή πξνζεζκία δελ πεξηιακβάλεηαη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψ/ ηπρφλ πδξνζπνξάο - 

αρπξνθάιπςεο (κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο), φπσο θαη θάζε θχζεο θχηεπζε Δθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθηθηή ε 

πινπνίεζε ηνπο ζε πξνεγνχκελε θπηεπηηθή πεξίνδν εληφο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, νη εξγαζίεο απηέο, ζα 

κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζηελ θπηεπηηθή πεξίνδν (θζηλφπσξν) πνπ έπεηαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ 

έξγνπ (κε ηηο ηπρφλ εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο), γηα φζα ηκήκαηα δελ ήηαλ δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο εληφο 

ηεο ζπλνιηθήο σο άλσ πξνζεζκίαο. 8.2.2 Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

Οη ινηπέο πξφζζεηεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαη κε ηνλ αλάινγν ραξαθηεξηζκφ (απνθιεηζηηθέο, ελδεηθηηθέο) 

είλαη: Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο: 

Δληφο ... εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζα νινθιεξσζνχλ νη εθζθαθέο (ελδεηθηηθή)  

Δληφο... εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζα νινθιεξσζνχλ ηα ζθπξνδέκαηα :(απνθιεηζηηθή)  

Δληφο ... εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζα νινθιεξσζνχλ νη επηζηξψζεηο :{απνθιεηζηηθή)  

Ζ ηκεκαηηθή πξνζεζκία αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

Ζ πνηληθή ξήηξα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 148 ηνπ λ 4412/16 

Δάλ ν εξγνιάβνο δελ εθηειέζεη ην έξγν κέζα ζηελ ζπκβαηηθή ηνπ πξνζεζκία ε ηηο επί κέξνπο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ σο απνθιεηζηηθέο, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Άξζξνπ 160 ηνπ λ 

4412/16 θαη ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

8.3 Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ 4412/16 (αξζ 145). 

8.3.1 Γεληθά 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.3.2 ύληαμε πξνγξάκκαηνο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.3.3 Έιεγρνο πξνγξάκκαηνο - Μέηξα ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ πξνβιέπεηαη γηα παξάιεηςε ή ακέιεηα σο πξνο ηελ άξηηα, ιεπηνκεξή θαη πιήξε αλάιπζε, 

ηεθκεξίσζε, ηήξεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ (αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο ελεκέξσζεο) 

νξίδεηαη ζε 1 : 5000 ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

8.4 Παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξάησζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ 4412/16. . 

8.5 Καζπζηεξήζεηο κε ππαηηηόηεηα ησλ Αξρώλ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.6 Ρπζκόο πξνόδνπ εξγαζηώλ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.7 Πνηληθέο ξήηξεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.7.1 Πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.7.2 Πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.7.3 Πνηληθέο ξήηξεο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ην εγθεθξηκέλν «Πξόγξακκα Πνηόηεηαο» ηνπ 

έξγνπ θαη ηα «ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα ζηνηρεία». 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.7.4 Δπηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.8 Γηαθνπή εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.9 πλέπεηεο δηαθνπήο εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.10 Πιεξσκή ελζσκαηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ ζην ελδερόκελν δηαθνπήο εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.11 Παξαηεηακέλε δηαθνπή εξγαζηώλ  
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

8.12 Δπαλεθθίλεζε εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

9. ΓΟΚΗΜΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΑΣΧΖ 

9.1 Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
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Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

9.2 Καζπζηέξεζε δηεμαγσγήο δνθηκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

9.3 Δπαλάιεςε δνθηκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

9.4 Αζηνρία δνθηκώλ παξαιαβήο θαηά ηελ πεξάησζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

10. ΠΔΡΑΣΧΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

Δθφζνλ ζην έξγν πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, είλαη δπλαηφλ λα απαηηείηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ΚηΔ, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ, λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚηΔ ζην ρεηξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Γνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

• ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνδνηηθή, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ απφ 

ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα δηαζέζεη ην αλαγθαίν πξνο ηνχην πξνζσπηθφ. Σελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

θαλνληθήο - απνδνηηθήο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζα αζθεί ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ΚηΔ 

• Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην παξφλ άξζξν, λννχληαη πεξηιακβαλφκελεο ζηηο ηηκέο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απηφο δελ δηθαηνχηαη νπδεκία πξφζζεηε απνδεκίσζε. Δμαηξνχληαη κφλνλ νη 

δαπάλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηειερψλ, νη νπνίεο 

βαξχλνπλ ηνλ ΚηΔ.. 

• Βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ρνξεγείηαη κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη εθφζνλ ν Αλάδνρνο ζέζεη ζε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ην έξγν θαη ηηο φπνηεο 

ειεθηξνκεραλνινγηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο, θαηά ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 

11. ΔΤΘΤΝΖ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΧΝ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

12. ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ  

12.1 Δξγαζίεο πξνο επηκέηξεζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ Μεζνδνινγία επηκέηξεζεο εξγαζηψλ 

ε ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο ΓΤ, φηαλ πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απνηηκψκελεο κε 

θαη' απνθνπή ηηκήκαηα, νη εξγαζίεο απηέο επηκεηξνχληαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

• Οη εξγαζίεο πνπ απνηηκνχληαη κε θαη" απνθνπή ηηκήκαηα ζπληζηνχλ έλα ζχλνιν θαη γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζήο 

ηνπο ηζρχεη ε κνλάδα «ηεκάρην έλα (1)». 

• Ζ πξνζσξηλή επηκέηξεζε γηα θάζε ηκήκα ηνπ φινπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαη απνηηκάηαη κε θαη' απνθνπή 

ηίκεκα, ζα ινγίδεηαη ζε πνζνζηά ηεο κνλάδαο «ηεκάρην έλα (1)»,θαη ζα θαζνξίδεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ζε πίλαθα, γηα θάζε θαηεγνξία θαη θάζε εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο 

ηνπ φινπ έξγνπ Με βάζε ηελ πξνζσξηλή απηή επηκέηξεζε ζα εθηεινχληαη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ησλ θαη' 

απνθνπή ηηκεκάησλ. Οη ηκεκαηηθέο απηέο πιεξσκέο δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθή δαπάλε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ απνηηκάηαη κε θαη" απνθνπή ηίκεκα, αιιά 

είλαη ζπκβαηηθφο ηξφπνο πιεξσκήο πνπ ν Αλάδνρνο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, απνδεηθλχεη φηη 

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα 

12.3 Πηζηνπνίεζε εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

12.4 Παξαιήςεηο θαηά ηελ επηκέηξεζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

13. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ  

13.1 Γηθαίσκα ηξνπνπνηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

13.2 Αλάιπζε ιεηηνπξγηθήο αμίαο 

• Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κπνξεί λα πξνηαζνχλ εγγξάθσο απφ ηνλ Αλάδνρν ηξνπνπνηήζεηο, νη 

νπνίεο ζα επηηχρνπλ θαηά ηελ άπνςή ηνπ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα, εθφζνλ πηνζεηεζνχλ: 

-Θα επηηαρχλνπλ ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, 

-Θα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο ή ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, 

-Θα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ή ηελ αμία ηνπ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΚηΔ,  

-Θα σθειήζνπλ πεξαηηέξσ ηνλ ΚηΔ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

• Ζ θαηά ηα αλσηέξσ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ζα ζπληαρζεί, ηεθκεξησζεί θαη ππνβιεζεί κε πξσηνβνπιία, επζχλε, 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε ακνηβή ή απνδεκίσζε, είηε 

γίλεη δεθηή είηε απνξξηθζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
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Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ε ζχληαμε, ηεθκεξίσζε, ππνβνιή, έιεγρνο, έγθξηζε, εθαξκνγήο 

θιπ ηεο πξφηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θξίλεηαη, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Αλαδφρνπ απφ 

ηελ Δπηβιέπνπζα θαη Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

13.3 Γηαδηθαζία ηξνπνπνηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

13.4 Πιεξσκή ηξνπνπνηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

13.5 Πνζό απξνβιέπησλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

13.6 Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ». 

13.7 Πξνζαξκνγέο νθεηιόκελεο ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

13.8 Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΔ 

14.1 πκβαηηθό ηίκεκα 

14.1.1 Πεξηερόκελα ησλ ηηκώλ κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.1.2 Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.2 Πξνθαηαβνιή 

Πξνθαηαβνιή δελ πξνβιέπεηαη λα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν 

14.3 Αίηεζε γηα ινγαξηαζκό / πηζηνπνίεζε ελδηάκεζεο πιεξσκήο 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.4 Υξνλνδηάγξακκα ηκεκαηηθώλ πιεξσκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.5 Δμνπιηζκόο θαη πιηθά πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.6 Έθδνζε ινγαξηαζκνύ / πηζηνπνίεζεο ελδηάκεζεο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.7 Πιεξσκέο 

Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ πηζηνπνηήζεσλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία  

Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

Γξακκάηηα είζπξαμεο ηεο, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πηζηνπνίεζε. 

Βεβαηψζεηο ΗΚΑ επηθνπξηθνχ θ ιπ θαη φηη πξνβιέπεη ν Ν. 2229/94, Ν 3669/08 θ ι π 

Σνλ εξγνιάβν βαξχλνπλ ηα έμνδα φισλ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ηεο δηαθεξχμεσο απφ ηεο πξψηεο κέρξη 

θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.  

Δπίζεο, νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ επηβαξχλζεσλ εθπίπηεηαη επ’ σθειεία ηνπ έξγνπ ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ 

αθαηξνπκέλνπ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνιάβνπ 

Αληηζέησο, πάζα ηπρφλ επηπξφζζεηνο επηβάξπλζε θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν δηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηνπ, 

πηζηνπνηείηαη δε απηή ππέξ εθείλνπ, άλεπ εξγνιαβηθνχ πνζνζηνχ εθπηψζεσο ζηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο. 

14.8 Καζπζηέξεζε πιεξσκώλ 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.9 Πιεξσκή θξαηήζεσλ / επηζηξνθή εγγπήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.10 Γήισζε πεξάησζεο εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.11 Αίηεζε γηα ινγαξηαζκό / πηζηνπνίεζε ηειηθήο πιεξσκήο  
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.12 Δθθαζάξηζε ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.13 Έθδνζε ινγαξηαζκνύ / πηζηνπνίεζεο ηειηθήο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.14 Λήμε επζύλεο εξγνδόηε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

14.15 Νόκηζκα ζπλαιιαγώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 
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15. ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΓΗΑΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

15.1 Δηδνπνίεζε γηα επαλνξζώζεηο (εηδηθή δηαηαγή - εηδηθή πξόζθιεζε) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

15.2 Έθπησζε Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

15.3 Γηθαίσκα ηνπ ΚηΔ γηα δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

16. ΓΗΑΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

16.1 Γηθαίσκα δηαθνπήο εξγαζηώλ από ηνλ Αλάδνρν  
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

16.2 Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

16.3 Πιεξσκή θαηά ηε δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ» 

17. ΑΝΑΛΖΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ 

17.1 Δγγπήζεηο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

17.2 Δπζύλε Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

17.3 Δπζύλε ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

17.4 πλέπεηεο επζπλώλ ηνπ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

17.5 Πλεπκαηηθά θαη βηνκεραληθά δηθαηώκαηα 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

18. ΑΦΑΛΗΖ 

18.1 Γεληθέο απαηηήζεηο αζθάιηζεο 

Σν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα ππνβάιιεηαη εγγξάθσο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

18.2 Δηδηθέο ξήηξεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

18.3 Γηαδηθαζία ειέγρνπ από ηνλ ΚηΔ ηεο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

18.4 Αζθάιηζε εξγαζηώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

18.4.1 Διάρηζηε θάιπςε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ «θαηά παληόο θηλδύλνπ» ίζε κε ην πνζό ηεο ζύκβαζεο 

18.4.2 Αζθάιηζε θαηά ζσκαηηθώλ βιαβώλ θαη δεκηώλ ηδηνθηεζίαο (Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο έλαληη 

ηξίησλ) 

(α) Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ 

ηξίησλ 

(β) Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ θαηά άηνκν θαη αηχρεκα 

(γ) Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ, κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ 

(δ) Αλψηαην φξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο 

18.4.3 Αζθάιηζε Κπξίνπ Μεραληθνύ Δμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

18.5 Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

Με αλεμάξηεην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεηαη θαη ε θαηά ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα αζηηθή 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηνπ απαζρνινπκέλνπ ζην έξγν εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, γηα ηηο πέξαλ ηνπ ΗΚΑ 

απνδεκηψζεηο («επζχλε εξγνδφηε» ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο). 

18.6 Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζπκβνύισλ κεραληθώλ / κειεηεηώλ 

18.7 Δηδηθνί όξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηήξην ηνπ έξγνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

19. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

19.1 Οξηζκόο ηεο αλσηέξαο βίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

19.2 Δηδνπνίεζε γηα αλσηέξα βία 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

19.3 Καζήθνλ γηα ηε κείσζε θαζπζηεξήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

19.4      πλέπεηεο αλσηέξαο βίαο 
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Μφιηο ν Αλάδνρνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε παιαηψλ εθξεθηηθψλ πιψλ ή 

νπνηαζδήπνηε θχζεο εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ, ζα αλαθέξεη ακέζσο ην γεγνλφο απηφ ζηελ Τπεξεζία θαη ζπγρξφλσο 

ζα εηδνπνηήζεη ηελ αξκφδηα ηξαηησηηθή Αξρή θαη ην Ληκελαξρείν 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κφιηο ιάβεη ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλαδφρνπ, ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

πξνο ηελ αξκφδηα ηξαηησηηθή Αξρή θαζψο θαη πξνο ην Ληκελαξρείν, γηα λα επηζπεπζζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία 

απνκάθξπλζεο ησλ ελ γέλεη εθξεθηηθψλ πιψλ θαη λα ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο νδεγίεο θαη εληνιέο, ηφζν γηα ηε 

ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ φζν θαη γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηεο λαπζηπινΐαο ζηελ ππφςε πεξηνρή. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ζηηο εληνιέο ησλ αλσηέξσ Αξρψλ. 

Αλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ επηβάιινπλ ηε δηεξεχλεζε ηεο εθζθαπηφκελεο πεξηνρήο, ιφγσ χπαξμεο 

εθξεθηηθψλ ζηνλ ππζκέλα, ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζηηο ηξαηησηηθέο Αξρέο πνπ κε ην θαηάιιειν εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ πξνβαίλνπλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ρψξνπ. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα ζέζεη ην κεραληθφ εμνπιηζκφ ηνπ ζηε 

δηάζεζε ησλ ηξαηησηηθψλ Αξρψλ. Μεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη 

απνινγηζηηθά, ζε βάξνο ηνπ έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηζπκεί ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ λα γίλεη απφ ηνλ ίδην, ην δειψλεη απηφ 

εγγξάθσο θαη κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ηξαηησηηθψλ Αξρψλ θαη ππφ ηηο νδεγίεο απηψλ θαη κε ην θαηάιιειν 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιάβεη εηδηθά γηα ηηο εξγαζίεο απηέο, πξνβαίλεη ζηελ εθηέιεζή ηνπο θαη 

θαζίζηαηαη αζηηθά θαη πνηληθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί. Ζ απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζα πξνζδηνξηζζεί απνινγηζηηθά. 

ηηο αλσηέξσ εθηηζέκελεο πεξηπηψζεηο ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αλάινγε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 

19.5 Αλσηέξα βία πνπ επεξεάδεη Τπεξγνιάβν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

19.6 Πξναηξεηηθή ιύζε, πιεξσκή θαη απνδέζκεπζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

20. ΑΞΗΧΔΗ, ΓΗΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

20.1 Αμηώζεηο Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

20.2 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

20.3 Γηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο ΓΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ επίζεο ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 178 ηνπ λ 4412/16 Δπηπξφζζεηα, ελδεηθηηθά 

αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ ζηε ΓΣΤ θαη ελ ΔΣΤ. 

ΟΤΦΛΗ 18/07/2018 

   
ΟΤΦΛΗ 18/07/2018 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

   
Ζ πληάμαζα  

Ο Πξντζηάκελνο Σερλ. 

Τπεξεζηώλ 

    Γήκνπ νπθιίνπ 

    

     

     ΓΟΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

   
ΚΟΣΑΝΖ ΔΛΔΝΖ 

Γξ. Πνι. Μερ. - Αξρ/γνο 

   
     Πνιηηηθόο Μεραληθόο  



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ: 59/2018 
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ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (.Α.Τ.) 

(ΠΑ 305/96. άξζξν 3, παξάγξαθνη 3.4.5,6.8.9.10) 

ΣΜΖΜΑ Α 

ΓΔΝΗΚΑ 

1. Δίδορ ηος έπγος και σπήζη αςηού: 

Δπιζκεςή ζσολικών μονάδων Γ.Δ. οςθλίος 

2. ύνηομη πεπιγπαθή ηος έπγος: 

I. Καθαιπέζειρ 

II. Καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα 

ΗΗΗ. Ξςλόηςποι – Οπλιζμοί 

ΗV. Οπηοπλινθοδομέρ 

V. ιδηποςπγικά διάθοπα 

VI. Καηαζκεςέρ από αλοςμίνιο 

VII. Δπιζηπώζειρ – Δπενδύζειρ  

VIII. Ταλοςπγικά 

IX. Υπωμαηιζμοί 

X. Λοιπά 

XI. Τδπαςλικέρ επγαζίερ 
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3. Ακπιβήρ διεύθςνζη ηος έπγος: Δπμού 1, 68400 οςθλί 

4. ηοισεία ηος κςπίος ηος έπγος: Γήμορ οςθλίος 

5. ηοισεία ηος ςπόσπεος για ηην εκπόνηζη ηος ΑΤ: 
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ΣΜΖΜΑ Β 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΖΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ 
 

 

 

  

πκπιεξώλνληαη νη επηζπλαπηόκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδόληηα κελ από πξνθαηαγεγξακκέλεο "πεγέο θηλδύλσλ", θαηαθόξπθα δε από κε πξνθαζνξηζκέλεο "θάζεηο θαη 

ππνθάζεηο εξγαζίαο". 

0 ζπληάθηεο ηνπ ΑΤ: 

Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηώκελνπ έξγνπ, όπσο απηέο απαξηζκνύληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν Α.6 ηνπ ΑΤ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ 

πνπ, γηα ιόγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε όινπο ηνπο πίλαθεο (αλ ππάξρεη αλάγθε δηάθξηζεο πεξηζζόηεξσλ θάζεσλ / ππνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αληίζηνηρε 

πξνζαξκνγή ηνπ πηλαθηδίνπ). 

Γηα θάζε επί κέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ. Η επηζήκαλζε είλαη γίλεηαη κε ηελ 

αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ 1. 2, ή 3 ζηνπο θόκβνπο ηνπ πίλαθα, όπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ Η ρξήζε ησλ αξηζκώλ  είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ 

αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδύλσλ 

0 αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη: 

είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε / ππνθάζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε 

παιαηά νηθνδνκή). 

είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλώλ εθζθαθήο, όηαλ ην έδαθνο 

είλαη κηθξήο ζπλεθηηθόηεηαο, ή πδξνθνξεί. θιπ ). 

είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ απξόζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο ή γπκλήο θιόγαο ζε ρώξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθώλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ). 

0 αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ: 

είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν (π.ρ. θίλδπλνη ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε νηθνδνκηθό εξγνηάμην). 

είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ θίλεζε νρεκάησλ ζε έλα επξύρσξν ππαίζξην εξγνηάμην). 

είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα). 



 

σελ. 5 από 18 

 

Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο “ελδηάκεζεο” ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεηο  

 

1. 1.1 Καζαηξέζεηο 

ΦΑΔΙ 

ΔΡΓΑΙΑ 
2. 2.1 Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. 

 

3. 3.1 Ξπιόηππνη - Οπιηζκνί. 

 

4. 4.1 Οπηνπιηλζνδνκέο 

 

5. 5.1 ηδεξνπξγηθά δηάθνξα 

 

6. 6.1 Καηαζθεπέο από αινπκίλην 

 

7. 7.1 Δπηζηξώζεηο - Δπελδύζεηο 

 

8. 8.1 Ταινπξγηθά 

 

9. 9.1 Υξσκαηηζκνί 

 

10. 10.1 Λνηπά 

 

11. 11.1 Τδξαπιηθέο εξγαζίεο 



 

σελ. 6 από 18 

 

 
 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο      

01100. Φπζηθό πξαλή 01101 Καηνιίζζεζε Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο    

01102 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο    

01103 ηαηηθή επηθόξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκόο    

01104 Γπλακηθή επηθόξηηζε Φπζηθή αηηία    

01105 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Αλαηηλάμεηο    

01106 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Κηλεηόο εμνπιηζκόο    

01200. Τερλεηά πξαλή & Δθζθαθέο 01201 Καηάξξεπζε Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο    

01202 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο    

01203 ηαηηθή επηθόξηηζε. Τπεξύςσζε    

01204 ηαηηθή επηθόξηηζε Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκόο    

01205 Γπλακηθή επηθόξηηζε Φπζηθή αηηία    

01206 Γπλακηθή επηθόξηηζε Αλαηηλάμεηο    

01207 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Κηλεηόο εμνπιηζκόο    

01300. Υπόγεηεο εθζθαθέο 01301 Καηαπηώζεηο νξνθήο / παξεηώλ. Αλππνζηήισηα ηκήκαηα    

01302 Καηαπηώζεηο νξνθήο / παξεηώλ Αλεπαξθήο ππνζηύισζε    

01303 Καηαπηώζεηο νξνθήο / παξεηώλ. Καζπζηεξεκέλε ππνζηύισζε    

01304 Καηάξξεπζε κεηώπνπ πξνζβνιήο    

01400. Καζηδήζεηο 01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο    

01402 Πξνϋπάξρνπζα ππόγεηα θαηαζθεπή    

01403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ    

01404 Δξππζκόο    

01405 Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο κεηαβνιέο    

01406 Μεηαβνιέο πδξνθόξνπ νξίδνληα    

01407 Τπνζθαθή / απόπιπζε    

01408 ηαηηθή επηθόξηηζε    

01409 Γπλακηθή θαηαπόλεζε - θπζηθή αηηία    

01410 Γπλακηθή θαηαπόλεζε - αλζξσπνγελήο αηηία    

01500. Άιιε πεγή 01501     

01502     

01503     



 

σελ. 7 από 18 

 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίνδςνοι  Πηγέρ κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

02000. Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθό 

εμνπιηζκό 

     

02100. Κίλεζε νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 02101 πγθξνύζεηο νρήκαηνο - νρήκαηνο    

02102 πγθξνύζεηο νρήκαηνο - πξνζώπσλ    

02103 πγθξνύζεηο νρήκαηνο - ζηαζεξνύ εκπνδίνπ    

02104 πλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνο - νρήκαηνο    

02105 πλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνο - ζηαζεξνύ εκπνδίνπ    

02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε Βιάβεο ζπζηεκάησλ    

02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε    

02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία    

02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Δθηξνρηαζκόο    

02200. Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ 

02201 Αζηαζήο έδξαζε    

02202 Τπνρώξεζε εδάθνπο / δαπέδνπ    

02203 Έθθεληξε θόξησζε    

02204 Δξγαζία ζε πξαλέο    

02205 Τπεξθόξησζε    

02206 Μεγάιεο ηαρύηεηεο    

02300. Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε 02301 ηελόηεηα ρώξνπ    

02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο    

02303 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ - πηώζεηο    

02304 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ ηκεκάησλ - παγηδεύζεηο κειώλ    

02305 Σειερεηξηδόκελα κεραλήκαηα & ηκήκαηά ηνπο    

02400. Δξγαιεία ρεηξόο 02401 Αεποζςμπιεζηήρ    

02402     

02403     

02500. Άιιε πεγή 02501     

02502     

02503     



 

σελ. 8 από 18 

 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίνδςνοι  Πηγέρ κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

03000. Πηώζεηο από ύςνο      

03100. Οηθνδνκέο · θηίζκαηα 03101 Καηεδαθίζεηο    

03102 Κελά ηνίρσλ    

03103 Κιίκαθα    

03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο    

03200. Γάπεδα εξγαζίαο - πξνζπειάζεηο 03201 Κελά δαπέδσλ    

03202 Πέξαηα δαπέδσλ    

03203 Δπηθιηλή δάπεδα    

03204 Οιηζζεξά δάπεδα    

03205 Αλώκαια δάπεδα    

03206 Αζηνρία πιηθνύ δαπέδνπ    

03207 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο    

03203 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκόζθαιεο    

03209 Αλαξηεκέλα δάπεδα Αζηνρία αλάξηεζεο    

03210 Κηλεηά δάπεδα Αζηνρία κεραληζκνύ    

03211 Κηλεηά δάπεδα Πξόζθξνπζε    

03300. Ιθξηώκαηα 03301 Κελά ηθξησκάησλ    

03302 Αλαηξνπή Αζηνρία ζπλαξκνιόγεζεο    

03303 Αλαηξνπή Αζηνρία έδξαζεο    

03304 Καηάξξεπζε Αζηνρία πιηθνύ ηθξηώκαηνο    

03305 Καηάξξεπζε Αλεκνπίεζε    

03400. Τάθξνη / θξέαηα 03401 Πηώζη μελών ζηην εκζκαθή    

03402     

03500. Άιιε πεγή 03501     

03502     

03503     
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίνδςνοι  Πηγέρ κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

04000. Δθξήμεηο - Δθηνμεπόκελα πιηθά · 

ζξαύζκαηα 

     

04100. Δθξεθηηθά - Αλαηηλάμεηο 04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ    

04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπώλ    

04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλόκσλ    

04104 Απνζήθεο εθξεθηηθώλ    

04105 Υώξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθώλ    

04106 Γηαθπγή - έθιπζε εθξεθηηθώλ αεξίσ/ & κηγκάησλ    

04200. Γνρεία θαη δίθηπα ππό πίεζε 04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγόλνπ    

04202 Τγξαέξην    

04203 Τγξό άδσην    

04204 Αέξην πόιεο    

04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο    

04206 Τπνζαιάζζηνο αγσγόο δηάζεζεο ιπκάησλ    

04207 Γίθηπα ύδξεπζεο    

04208 Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήκαηα    

04300. Αζηνρία πιηθώλ ππό έληαζε 04301 Βξαρώδε πιηθά ζε ζιίςε    

04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνύ / αγθπξίσλ    

04303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ    

04304 πξκαηόζρνηλα    

04305 Δμνιθεύζεηο    

04306 Λαμεύζεηο / ηεκαρηζκόο ιίζσλ    

04400. Δθηνμεπόκελα πιηθά 04401 Δθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα    

04402 Ακκνβνιέο    

04403 Σξνρίζεηο / ιεηάλζεηο    

04500. Άιιε πεγή 04501     

04502     

04503     
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίνδςνοι  Πηγέρ κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

05000. Πηώζεηο · κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & 

αληηθεηκέλσλ 

     

05100. Κηίζκαηα - θέξσλ νξγαληζκόο 05101 Αζηνρία Γήξαλζε    

05102 Αζηνρία- ηαηηθή επηθόξηηζε    

05103 Αζηνρία Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε    

05104 Αζηνρία Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπόλεζε    

05105 Καηεδάθηζε    

05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ    

05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία 05201 Γήξαλζε πιεξσηηθώλ ζηνηρείσλ    

05202 Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθώλ    

05203 Απνμήισζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ    

05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & εμαξηήκαηα    

05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε    

05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπόλεζε    

05207 Καηεδάθηζε    

05208 Αξκνιόγεζε / απαξκνιόγεζε πξνθαηαζθ ζηνηρείσλ    

05300. Μεηαθεξόκελα πιηθά · Δθθνξηώζεηο 05301 Μεηαθνξηθό κεράλεκα Αθαηαιιειόηεηα / αλεπάξθεηα    

05302 Μεηαθνξηθό κεράλεκα Βιάβε    

05303 Μεηαθνξηθό κεράλεκα Τπεξθόξησζε    

05304 Απόθιηζε κεραλήκαηνο Αλεπαξθήο έδξαζε    

05305 Αηειήο / έθθεληξε θόξησζε    

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ    

05307 Πξόζθξνπζε θνξηίνπ    

05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο    

05309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσ/    

05310 Απόιπζε ρύδελ πιηθώλ. Τπεξθόξησζε    

05311 Δξγαζία θάησ από ζηιό    

05400. Σηνηβαζκέλα πιηθά 05401 Τπεξζηνίβαζε    

05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνύ πεξηνξηζκνύ ζσξνύ    

05403 Αλνξζνινγηθή απόιεςε    

05500. Άιιε πεγή 05501     

05502     

05503     



 

σελ. 11 από 18 

 

   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίνδςνοι  Πηγέρ κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

06000. Ππξθαγηέο      

06100. Δύθιεθηα πιηθά 06101 Έθιπζε / δηαθπγή εύθιεθησλ αεξίσλ    

06102 Γεμακελέο / αληιίεο θαπζίκσλ    

06103 Μνλσηηθά, δηαιύηεο. PVC θιπ εύθιεθηα    

06104 Αζθαιηνζηξώζεηο / ρξήζε πίζζαο    

06105 Απηαλάθιεμε - εδαθηθά πιηθά    

06106 Απηαλάθιεμε - απνξξίκκαηα    

06107 Δπέθηαζε εμσγελνύο εζηίαο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία    

06200. Σπηλζήξεο & βξαρπθπθιώκαηα 06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππό ηάζε    

06202 Τπόγεηνη αγσγνί ππό ηάζε    

06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππό ηάζε    

06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθό ζπηλζήξα    

06300. Υςειέο ζεξκνθξαζίεο 06301 Υξήζε θιόγαο - νμπγνλνθνιιήζεηο    

06302 Υξήζε θιόγαο - θαζζηηεξνθνιιήζεηο    

06303 Υξήζε θιόγαο - ρπηεύζεηο    

06304 Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο    

06305 Ππξαθηώζεηο πιηθώλ    

06400. Άιιε πεγή 06401 Πεξηβάιινληεο Θάκλνη    

6402  

6403  

    

07000. Ηιεθηξνπιεμία      

07100. Γίθηπα - εγθαηαζηάζεηο 07101 Πξνϋπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα    

07102 Πξνϋπάξρνληα ππόγεηα δίθηπα    

07103 Πξνϋπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα    

07104 Πξνϋπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα    

07105 Γίθηπν ειεθηξνδόηεζεο έξγνπ    

07106 Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία    

07200. Δξγαιεία-κεραλήκαηα 07201 Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα    

07202 Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία    

07300. Άιιε πεγή 07301 ζεξκνζπγθνιιεηηθή κεραλή πιαζηηθώλ ζσιήλσλ    

07302     

07303     
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίνδςνοι  Πηγέρ κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

08000. Πληγκόο / Αζθπμία      

08100. Νεξό 08101 Τπνβξύρηεο εξγαζίεο    

08102 Δξγαζίεο ελ πισ - πηώζε    

OS 
103 

Βύζηζε / αλαηξνπή πισηνύ κέζνπ    

03104 Παξόρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο Πηώζε    

08105 Παξόρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο Αλαηξνπή κεραλήκαηνο    

08106 Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο Πηώζε    

08107 Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο Αλαηξνπή κεραλήκαηνο    

08108 Πιεκκύξα / Καηάθιπζε έξγνπ    

08200. Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ 08201 Βάιηνη, ηιείο. θηλνύκελεο άκκνη    

08202 Τπόλνκνη, βόζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί    

08203 Βύζηζε ζε ζθπξόδεκα, αζβέζηε . θιπ    

08204 Δξγαζία ζε θιεηζηό ρώξν - αλεπάξθεηα νμπγόλνπ    

08300. Άιιε πεγή 08301     

08302     

08303     

09000. Δγθαύκαηα      

09100. Υςειέο ζεξκνθξαζίεο 09101 πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο    

09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά    

09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά    

09104 Σήγκαηα κεηάιισλ    

09105 Άζθαιηνο / πίζζα    

09106 Καπζηήξεο    

09107 Τπεξζεξκαηλόκελα ηκήκαηα κεραλώλ    

09200. Καπζηηθά πιηθά 09201 Αζβέζηεο    

09202 Ομέα    

09203     

09300. Άιιε πεγή 09301     

09302     

09303     
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε 

Κίνδςνοι  Πηγέρ κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 

10000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο 
     

10100. Φπζηθνί παξάγνληεο 10101 Αθηηλνβνιίεο    

10102 Θόξπβνο / δνλήζεηο    

10103 θόλε    

10104 Τπαίζξηα εξγαζία Παγεηόο    

10105 Τπαίζξηα εξγαζία Καύζσλαο    

10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ εξγαζίαο    

10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ εξγαζίαο    

10108 Τγξαζία ρώξνπ εξγαζίαο    

10109 Τπεξπίεζε / ππνπίεζε    

10110     

10111     

10200. Φεκηθνί παξάγνληεο 10201 Γειεηεξηώδε αέξηα    

10202 Υξήζε ηνμηθώλ πιηθώλ    

10203 Ακίαληνο    

10204 Αηκνί ηεγκάησλ    

10205 Αλαζπκηάζεηο πγξώλ / βεξλίθηα, θόιιεο κνλσηηθά, δηαιύηεο    

10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ    

10207 Καπζαέξηα κεραλώλ εζση. Καύζεο    

10208 πγθνιιήζεηο    

10209 Καξθηλνγόλνη παξάγνληεο    

10210     

10211     

10212     

10300. Βηνινγηθνί παξάγνληεο 10301 Μνιπζκέλα εδάθε    

10302 Μνιπζκέλα θηίξηα    

10303 Δξγαζία ζε ππνλόκνπο, βόζξνπο, βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο    

10304 Υώξνη πγηεηλήο    

10305     

10306     

10307     
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ΣΜΖΜΑ Γ 

 

(*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνύκελα θάζε θνξά κέηξα 

(**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη  από ηε λνκνζεζία ή ε πξόβιεςε δελ είλαη επαξθήο γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε Δπίζεο εδώ πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνύο θηλδύλνπο (βι. άξζξν 3. παξ.5 ηνπ Π.Γ. 

305/96) 

 

 ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ 

 

Γηα θάζε 'πεγή θηλδύλσλ" πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β (ζηήιε 1), θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο όπνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2), 

αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη ζπκπιεξώλνληαη ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία 

πξόζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη από ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4). 
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ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΟΟΤΝ 

(1) ΠΖΓΔ 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

(2) ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 

02101,02102, 

02103, 021 05 
Φ1.1 

Π Γ. 305/96 Π.Γ. 1073/81 Π Γ. 

17/96 
 

02106 Φ1.1 
Π Γ 305/96 Π.Γ. 1073/81 Π.Γ. 

305/96 
 

02107 Φ1.1 Π.Γ. 1073/81 Π.Γ. 305/96  

02205, 0230 1 Φ1.1 Π Γ 305/96  

02401 Φ1 1. Φ2.1 Π Γ. 1073/81  

03301 Φ1 

Π Γ. 1073/81 Π Γ. 305/96 Π.Γ. 

778/80 Απόθαζε 

16440/Φ 10.4/445/1993 

 

03302 ΦΙ. 

Π.Γ 1073/81 Π.Γ. 305/96 Π.Γ. 

778/80 Π.Γ. 305/96 Απόθαζε 

16440/Φ. 10.4/445/1993 
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ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΟΟΤΝ 

(1) ΠΖΓΔ 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ (2) ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 

03303 

Φ11 

Π Γ 1073/81 Π.Γ 305/96 Π.Γ 

778/80 Π.Γ. 305/96 Απόθαζε 

16440/Φ. 10.4/445/1993 

 

03304, 03305 

Φ11 

Π.Γ. 778/80 Π.Γ 305/96 

Απόθαζε 

16440/Φ. 10.4/445/1993 

 

03401 Φ.1 Π.Γ 305/96  

05301 Φ1.1.Φ2.1.Φ3 1 Π.Γ 1073/81  

06103 Φ.1 Π Γ 305/96  

06304 Φ31 Π.Γ 305/96  

07105 

Φ2 1.Φ3.1 
Π.Γ. 1073/81 Π.Γ 305/96 Τπ. 

Απόθαζε 4373/1205/11-3-93 

Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ, πξέπεη λ' απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 κ θαζ' ύςνο από ην δίθηπν ηεο Γ Δ Η Η ίδηα 

απόζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ αγσγώλ γηα ηα θηλεηά κέξε ησλ κεραλεκάησλ (γεξαλόο, αληιία 

ζθπξνδεηήκαηνο. θιπ.) 
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ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΟΟΤΝ 

(1) 

ΠΖΓΔ 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

(2) ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ('*) 

10103,1010 2 Φ1 1.Φ2 1 
Π Γ 1073/81 ΠΑ 396/94 Τπ. 

Απόθαζε 4373/1205/11-3-93 

 

10105 Φ1.1.Φ2 1.Φ3.1 

Π.Γ. 305/96 Π.Γ. 396/94 

Δγθύθιηνο Τπ. Δξγ. 

1030329/03.07.95 Τπ. 

Απόθαζε 4373/1205/11-3-93 

 

10106 Φ3.1 
Π.Γ 305/96 Π.Γ. 396/94 Τπ. 

Απόθαζε 4373/1205/11-3-93 

 

10108 Φ3.1 
Π.Γ. 305/96 Π.Γ. 396/94 Τπ 

Απόθαζε 4373/1205/11-3-93 
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ΣΜΖΜΑ Γ 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 4 πξνζπέιαζε ζην έξγν είλαη άκεζε από  έλαλ θεληξηθό δξόκν. 

Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ 

Η δηέιεπζε θαη παξακνλή ησλ αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεύεηαη, εθηόο από ην εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ· θαηαζθεπή πξνζσπηθό ηνπ έξγνπ. Η θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, όπνπ επεξεάδεηαη, ζα γίλεηαη κε ηελ απαηηνύκελε θπθινθνξηαθή ζήκαλζε. 

Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ 

Τα βαξηά κεραλήκαηα αζθαιίδνληαη επί ηόπνπ ελώ ηα κηθξόηεξα (εξγαιεία ρεηξόο, κηθξνζπζθεπέο θιπ.) απνζεθεύνληαη ζηνπο δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο κε επζύλε ησλ εξγαηώλ 

πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ. 

Υώξνη απνζήθεπζεο 

Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθώλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ θιπ. Οη κηθξέο πνζόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά από ηα ηνπηθά πξαηήξηα θαπζίκσλ.  

 

Υώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ (ζα πεξηγξάθεηαη θαη ν ηξόπνο απνθνκηδήο ηνπο) 

Απαηηείηαη ν Αλάδνρνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ απνζήθεπζεο πιηθώλ (κπαδώλ, ζσιήλσλ θιπ.)  

 

Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ρώξσλ εξγαζίαο κε πόζηκν λεξό θαη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο θαη λα πξνβιέςεη 

θαηάιιεινπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ππό δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο( ςύρνο, βξνρή, θαύζσλαο). 

Σην εξγνηάμην ζα ππάξρεη θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ. Η ηαηξηθή θάιπςε ησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ ζα γίλεηαη από ην Κέληξν πγείαο Σνπθιίνπ. 

Άιια ζεκεία, ρώξνη ή δώλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Δελ ππάξρνπλ. 
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ην ηκήκα απηό ελζσκαηώλεηαη επίζεο ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, εθόζνλ αληηκεησπίδεηαη πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηά πξέπεη λα είλαη εηδηθήο κνξθήο γηα ηηο αλάγθεο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, άιιεο από απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηθξησκάησλ (π.δ. 778/80 θαη π.δ 1073/81). Δελ ππάξρνπλ ηθξηώκαηα. 

ΣΜΖΜΑ Δ 

ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

(πκπιεξσκαηηθά ησλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πίλαθα Γ, θαηαρσξίδνληαη εδώ θσηναληίγξαθα δνθηκαζκέλσλ πξαθηηθώλ θαη ιύζεσλ γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ 

 

ΟΤΦΛΗ 18/07/2018 

   

ΟΤΦΛΗ 18/07/2018 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

   

Ζ ςνηάξαζα  

Ο Πποϊζηάμενορ Σεσν. Τπηπεζιών 

    Γήμος οςθλίος 

    

     

     ΓΟΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

   

ΚΟΣΑΝΖ ΔΛΔΝΖ 

Γπ. Πολ. Μησ. - Απσ/γορ 

   

         Πολιηικόρ Μησανικόρ  



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ: 59/2018 

 

 

 

 

ΔΡΓΟ: ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Γ.Δ. ΟΤΦΛΙΟΤ 
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ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ.) 
(Π Α 305/96, άρθρο 3. παράγραθοι 3,7.8.9.10,11) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΜΗΜΑ Α 
 

Γεληθά 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: 

Δπηζθεπή ζρνιηθώλ κνλάδσλ Γ.Δ νπθιίνπ 

2. 
Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:  

Δξκνύ 1, 68400 νπθιί 

3. Αξηζκόο έγθξηζεο ηεο κειέηεο: 

4. ηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ έξγνπ 

(θαηαγξάθνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αξρίδνληαο από ηνλ αξρηθό / αξρηθνύο ηδηνθηήηεο θαη 

ζπκπιεξώλνληαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, όπνηε επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε 

ζπλνιηθή ή ζηηο επί κέξνπο ηδηνθηεζίεο): 

Ολνκαηεπώλπκν Γηεύζπλζε Ηκεξ/λία 

θηήζεσο 

Σκήκα ηνπ έξγνπ όπνπ 

ππάξρεη ηδηνθηεζία 
    

    

    

    

5. ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ: 

6. ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ: 

Ολνκαηεπώλπκν Ιδηόηεηα Γηεύζπλζε Ηκεξ/λία αλαπξνζαξκνγήο 
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ΣΜΗΜΑ Β 
 

 Μηηρώο ηοσ έργοσ - Σσμπληρώνεηαι καηά ηη θάζη ηης μελέηης 

1. 
Τετνική περιγραθή ηοσ έργοσ:  

I. Καθαιρέζεις 

II. Καηαζκεσές από ζκσρόδεμα 

ΙΙΙ. Ξσλόησποι – Οπλιζμοί 

ΙV. Οπηοπλινθοδομές 

V. Σιδηροσργικά διάθορα 

VI. Καηαζκεσές από αλοσμίνιο 

VII. Δπιζηρώζεις – Δπενδύζεις  

VIII. Υαλοσργικά 

IX. Φρωμαηιζμοί 

X. Λοιπά 

XI. Υδρασλικές εργαζίες 

2. Παραδοτές μελέηης 

  

 

 

Α. ΤΛΙΚΑ 
 

2 Α 1 Σσιήλεο από Ρ. Ε  

2.Α.2 Σσιήλεο από PVC  

2 A3 Καηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο C16/20 

2.Α.4 Καηεγνξίεο ράιπβα Γομικά πλέγμαηα 

2. Α. 5 Σηδεξηθά ειάζκαηα  

2. Α. 6 Ταινία ζηεγάνωζης  

2Α7 Ληζνξξηπέο πάρνπο 30 εθ.  

2.Α.8 Ογθόιηζνη θαηεγνξίαο Α  

2 Α 9 Σαθόιηζνη από ηζηκεληόδεκα  

2.Α.10 Ακκνράιηθν  

2.Α.11 Σηεγαλσηηθό κάδαο  

2.Α.12 Τζηκεληνθνλία γηα επηρξίζκαηα  

2 Α. 13 Επνμεηδηθά πιηθά γηα επάιεηςε  

2 Α14   
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3. "Ως καηεζκεσάζθη" ζτέδια ηοσ έργοσ και ηων εγκαηαζηάζεων, επιζσνάπηονηαι ζε παράρηημα, μεηά ηην 

ολοκλήρωζη ηης καηαζκεσής. 

 
ΣΜΗΜΑ Γ 
 

Δπηζεκάλζεηο 

Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαζ' όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο - επηζθεπαζηέο 

ηνπ. 

Οη επηζεκάλζεηο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

1. Θέζεηο δηθηύσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

ειεθηξνδόηεζεο (πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο) παξνρήο δηαθόξσλ αεξίσλ 

παξνρήο αηκνύ Κελνύ 

αλίρλεπζεο ππξθαγηάο Ππξόζβεζεο Κιηκαηηζκνύ Θέξκαλζεο 

ινηπώλ δηθηύσλ εληόο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ (κε νξαηώλ) 

ινηπώλ δηθηύσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 

έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο 

εξγαζίεο 

Όια ηα έξγα είλαη επθόισο νξαηά. 

2. εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ 

Γηα ηε γεληθή δηαθνπή ησλ δηαθόξσλ παξνρώλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 1 

3 Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν 

ακίαληνο θαη πξντόληα απηνύ 

Β. ΔΓΑΦΟ 
 

2 Β 1 Επηηξεπόκελε ηάζε εδάθνπο Mpa 0,25 

2.Β 2 Δείθηεο εδάθνπο Ks( KPa /cm) 300 

2 Β 3 Σπληειεζηήο ηξηβήο εδάθνπο - ζθπξνδέκαηνο 0,70 

2 Β 4   

 
Γ. ΔΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

2.Γ.1 Σεηζκηθόηεηα πεξηνρήο II 

2.Γ 2 Σεηζκηθή επηηάρπλζε ηνπ εδάθνπο α=0,16 

2.Γ.3 Καηεγνξία εδάθνπο Α 

2.Γ 4   

 
Γ. ΦΟΡΣΙΑ 

2.Γ.1 Ίδην βάξνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 25.00 KN/m
2
 

2.Γ.2 Ίδην βάξνο γαηώλ 20.00 KN/m
2
 

2 Γ 3   



σελ. 5 από 6 

Ταινβάκβαθα 

Πνιπνπξεζάλε 

Πνιπζηεξίλε  

άιια πιηθά 

Δελ ππάξρνπλ 

4 Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ 

εκεηώλνληαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ζην ζύλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. πεξηπηώζεηο 

πξνθαηαζθεπήο, πξνέληαζεο, ζεκεηαθώλ θνξηίσλ, θιπ.) 

Οπδεκία 

5 Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ. 

Οπδεκία 

6 Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

Οπδεκία 

7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 

Οπδείο 

8 Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 

Οπδεκία 

9 Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία (γηα ιόγνπο π.ρ. 

εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ, θιπ.) 

Οπδεκία 

ΣΜΗΜΑ Γ 

Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία 

Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο 

κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο (ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θιπ) θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ 

θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. Μπνξνύλ εδώ λα αλαθεξζνύλ - π.ρ. - 

θαηά πόζν ην θηίζκα δηαζέηεη από θαηαζθεπήο κεραληζκό ή εγθαηάζηαζε γηα ηελ εθηέιεζε επηζθεπώλ ζηηο 

εμσηεξηθέο ηνπ επηθάλεηεο, ή αλ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ κεραληζκνύ, πνηεο θαη ζε 

πνηα ζεκεία, θιπ.) 

10 Δξγαζίεο ζε ζηέγεο 

Οη νδεγίεο ζα αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ απνθπγή ησλ θηλδύλσλ πηώζεο από ηα πέξαηα ηεο 

ζηέγεο ή δηακέζνπ απηήο, αλ είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πιηθά αλεπαξθνύο αληνρήο. 

Γεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες 



σελ. 6 από 6 

1 Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο θσηαγσγνύο 
Γεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες 

2 Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ 
Γεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες 

3. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο, 

πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο παξάγνληεο 

Γεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες 

4 Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο 

Γεν σπάρτοσν ηέηοιες εργαζίες 

 

ΣΜΗΜΑ Δ 

Πξόγξακκα αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

 
 
 

Σε εηήζια βάζη θα επιθεωρούνηαι από ειδικεσμένο ζσνεργείο οι ηλεκηρομητανολογικές εγκαηαζηάζεις. Οι βλάβες ποσ ηστόν θα 

διαπιζηώνονηαι ζηις εγκαηαζηάζεις θα πρέπει να αποκαθίζηανηαι άμεζα από ηον ζσνηηρηηή ή άλλο ειδικεσμένο ζσνεργείο. 

ΟΤΦΛΙ 18/07/2018 

   

ΟΤΦΛΙ 18/07/2018 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

Η πληάμαζα  

Ο Πξντζηάκελνο Σερλ. Τπεξεζηώλ 

    Γήκνπ νπθιίνπ 

    

     

     ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

   

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

Γξ. Πνι. Μερ. - Αξρ/γνο 

   

         Πνιηηηθόο Μεραληθόο  
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