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 ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ  ΓΗΜΟΙΧΝ 
ΔΡΓΧΝ  

 

1.       ΓΔΝΙΚΑ 
 

1.1     Αληηθείκελν 

(1)      Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (ΓΤ) αθνξά ηνπο γεληθνχο 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, Ννκαξρηαθή θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη απφ ηα 
επνπηεπφκελα απφ ηηο αλσηέξσ Απηνδηνηθήζεηο Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

(2)      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 Άξζξν 3 ηνπ Ν 1418/84 
θαη επί πιένλ φπσο θαζνξίδεηαη θαησηέξσ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ: 

α. «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. 

β. «Έξγν»: ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα εθ- 
πιεξψζεη ν Αλάδνρνο θαη νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηελ παξνρή ηνπ. 

γ.       «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. 

δ. «Μφληκεο Δξγαζίεο» ή «Μφληκα Έξγα»: φια ηα κφληκνπ ραξαθηήξα έξγα, πνπ ζα εθηειεζηνχλ θαη ζα 
ζπληεξεζνχλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

ε. «Δξγνηάμην»: ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο νηθνδνκηθέο ή/θαη πνιηηηθνχ 
κεραληθνχ θαη γεληθά εθηειείηαη ηερληθφ έξγν, φπσο νξίδεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

ζη. «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. 

δ. «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. 

ε. «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 Άξζ. 8 ηνπ 
Ν 
1418/84. 

ζ. «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. 

η. «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. 
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ηα.      «Κνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο»: νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζχκθσλα κε 
δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 
1.2.2       πληνκνγξαθίεο 

 

1.2.2.1 πληνκνγξαθίεο Σεπρψλ 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 

ΣεΠε         : Σερληθή Πεξηγξαθή 

ΣΜ            : Σηκνιφγην Μειέηεο 
 

1.2.2.2 πληνκνγξαθίεο Κσδίθσλ, Πξνδηαγξαθψλ, Καλνληζκψλ, Οδεγηψλ 

AASHTO  : Ακεξηθάληθνο χλδεζκνο Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ Οδνπνηίαο θαη Μεηαθνξψλ 

ASTM       : Ακεξηθαληθέο Πξφηππεο Μέζνδνη Γνθηκψλ 

BS             : Βξεηαληθά Πξφηππα 

CEN          : Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο 

CENELEC : Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο 

CIE           : Γηεζλήο Δπηηξνπή Φσηηζκνχ 

DIN           : Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Σππνπνίεζεο 

ΔΛΟΣ        : Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

ΔΣΑ          : Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο 

ISO           : Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

ΚΜΛΔ       : Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ 

ΚΣ          : Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 

ΚΣΥ          : Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υάιπβα 

NF             : Γαιιηθά Πξφηππα 

ΟΜΟΔ      : Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ 

ΠΣΠ          : Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
 

1.2.2.3 πληνκνγξαθίεο Τπεξεζηψλ / Οξγαληζκψλ 

ΤΠΔΓΓΑ : Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 

ΤΠΔΥΩΓΔ : Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ΓΓΓΔ         : Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ΓΤ           : Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ ΓΔΖ           

: Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ ΓΔΚΟ        : 

Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί ΔΔ             : 

Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΟΚ          : Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

ΔΟΥ          : 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 

ΟΚΩ                    : Οξγαληζκνί Κνηλήο Ωθέιεηαο
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ΠΔΓΔ        : Πεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ΠΔΠ          : Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

ΣΔΔ          : Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

1.2.2.4 Άιιεο πληνκνγξαθίεο 

ΑΠΔ          : Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ 

ΖΠΑ          : 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: 

(1)      Λέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γέλνο ζα αθνξνχλ θαη ζε φια ηα γέλε θαη αληίζηξνθα. 

(2)      Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ εληθφ ζα αθνξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα θαη ζηνλ πιεζπληηθφ θαη αληίζηξνθα. 

(3)      Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα κε ηηο ίδηεο ιέμεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη κε πεδά γξάκκαηα θαη αληίζηξνθα. 

(4)      Δθηφο εάλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, «εκέξα», «βδνκάδα», «κήλαο», «έηνο» θηι. ζα ζεκαίλεη 
«εκεξνινγηαθή εκέξα», «εκεξνινγηαθή βδνκάδα», «εκεξνινγηαθφο κήλαο», «εκεξνινγηαθφ έηνο» θηι. 

(5)      Γηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε «ζπκθσλία», «ζπγθαηάζεζε» ή ζε ζπλψλπκα / παξάγσγά ηνπο, 
πξνυπνζέηνπλ φηη ε ππφςε ζπκθσλία, ζπγθαηάζεζε θηι., ζα δηαηππψλεηαη εγγξάθσο. 

(6)      «Δγγξάθσο» ή παξάγσγα ηεο ιέμεο απηήο, έρνπλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο έλλνηεο απηέο απφ 
ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

(7)      Οη ηίηινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ ηεο 
παξνχζαο. 

(8)      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. 

(9)      Όπνπ ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα άξζξα, 
παξαγξάθνπο, εδάθηα θηι. λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ θηι., 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 

(1)      Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 26 θαζψο θαη ζην Άξζξν 29 ηνπ ΠΓ 609/85. 

(2)     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. 

(3)      πλαηλέζεηο, εγθξίζεηο, πξνζδηνξηζκνί, εηδνπνηήζεηο, αηηήζεηο, ελζηάζεηο, δειψζεηο, πνπ απαηηνχληαη 
ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη: 

i.        λα γίλνληαη εγγξάθσο κε ηελ έλλνηα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, 

ii.       λα επηβεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο κε θάζε λφκηκν ηξφπν θαη 

iii. να 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 

(1)      Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη, εξκελεχεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη, γηα 
έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Δηδηθφηεξα,
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ζε ζέκαηα παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν 1418/84 (ΦΔΚ 23 Α/29-2-1984) 
«Γεκφζηα Έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» θαη ηνπ ΠΓ 609/85 (ΦΔΚ 223 Α/31-12-1985) 
«Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ». Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπκπιεξψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ην αλσηέξσ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 
θαη 
ηελ νηθεία Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

(2)      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 ΔΤ. 

(3)      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 Άξζξν 21 ηνπ Ν 1418/84. Δπηπξφζζεηα, ελδεηθηηθά 
αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ, ζηε ΓΣΤ θαη ζηελ 
ΔΣΤ. 

 
1.5.3       Γιώζζα 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα έγγξαθα, ε 
αιιεινγξαθία θηι. 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 Γηα- 
θήξπμε Γεκνπξαζίαο: 

α.       Σν Δξγνιαβηθφ πκθσλεηηθφ 

β.       Ζ Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

γ.       Σν Σηκνιφγην Πξνζθνξάο – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (ηηκέο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο) 

δ.       Σν Σηκνιφγην ηεο Μειέηεο 

ε.       Ο Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο – Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (ηηκέο αξηζκεηηθψο) 

ζη.     Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

δ.       Ζ παξνχζα Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ε.       Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

ζ.       Οη νξηδφκελεο ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Σερληθέο 
πγγξαθέο Τπνρξεψζεσλ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ), 

η. Οη νξηδφκελεο ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, 
Οδεγίεο Μειεηψλ, Οδεγίεο Πνηφηεηαο, 

ηα.      Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, 

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

ηγ.  Ζ ηερληθή κειέηε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθέο κειέηεο, κειέηεο εθαξκνγήο, θαζψο θαη 
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πνπ ζπληάζζεη ν Αλάδνρνο, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), 

ηδ.      Σα ηππηθά ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο (εθφζνλ δηαηίζεληαη), 

ηε.      Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Μειέηεο, 

ηζη.    Οη αλαιχζεηο ηηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε 
ζχληαμεο πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ. 

 
1.7     ύκβαζε 

(1)      Ζ ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84, ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ Άξζξνπ 26 ηνπ ΠΓ 609/85 θαη ζηε 
Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

(2)      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: 

i. Θα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, ζηελ ΔΤ θαη αλαιχνληαη ζηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο,
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i. 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, 

ii. 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 νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζηελ ΔΤ, 

iii. 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 ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ Άξζξνπ 51 ηνπ ΠΓ 
609/85. 

 
1.9     Μειέηεο ηνπ έξγνπ 

 
1.9.1       Τπάξρνπζεο κειέηεο θαηά ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ 

(1)      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. 

(2)      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 θηι., 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  θηι.  Ζ έθηαζε ησλ εξεπλψλ / 
αλαδεηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ. 

 
1.9.2       Έιεγρνο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν 

(1)      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 
θηι. 

(2)      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: 

i. λα ζπληάμεη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο πξφγξακκα αλαγθαίσλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ 

ii.       λα ππνβάιεη ην πξφγξακκα απηφ ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε. 

(3)      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 πα- 
ξνχζαο, πνπ αθνξά ζε επαιήζεπζε ησλ δηαηηζέκελσλ ζηνηρείσλ, γηα ηελ νπνία δελ πξνβιέπεηαη θα- 
ηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν, επεηδή ε δαπάλε ηεο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο 
πξνζθνξάο. 

(4)      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. 

(5)      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. 

(6)      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. 

(7)      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
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ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο, κέρξηο φηνπ 
απνθαζηζζνχλ αλ θαη πνηεο ζα γίλνπλ δεθηέο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 

(8)      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 Άξζξν 30 ηνπ ΠΓ 609/85. 

(9)      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 ζηελ παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Ν 
1418/84. 

(10)    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 έρνπλ ηζρχ νη 
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1418/84 θαη ην Άξζξν 43 ηνπ ΠΓ 609/85. 

(11)    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 είλαη 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 

(1)      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 ελεκέξσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο αδεηνδνηήζεσλ, κειεηψλ, ππνβνιψλ, εξγαζηψλ 
θαηαζθεπήο, δνθηκψλ, ειέγρσλ θηι., ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
θαη ην ΑΤ θαη ΦΑΤ, ε εθπφλεζε Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ιαηνκεία, 
δαλεηνζαιάκνπο, ρψξνπο απφζεζεο θηι. πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ, ε εθπφλεζε κειεηψλ θαη ε 
ζχληαμε ζρεδίσλ ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο ησλ πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, θηι. 

(2)      Οη σο άλσ κειέηεο ή/θαη έξεπλεο ζα εθπνλεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ΠΓ 696/74, Ν 
1418/84, Ν 3010/02 θηι.) 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. 

(3)      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 γη’ απηφλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 
1.9.4       Σξόπνο ππνβνιήο, ειέγρνπ θαη εγθξίζεηο κειεηώλ ηνπ Αλαδόρνπ 

(1)      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. 

(2)      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. 

(3)      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. 
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(4)      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 θηι. 

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

1.9.5       Αιιεινπρία κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ 

(1)      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. 

(2)      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. 

(3)      Ζ έγθξηζε ησλ κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ (ππνινγηζκψλ, ζρεδίσλ, θηι.) απφ ηελ Τπεξεζία δελ 
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

(4)      ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ πθίζηαηαη αλάγθε άκεζεο θαηαζθεπαζηηθήο επέκβαζεο πξνο 
απνηξνπή θηλδχλνπ αηπρήκαηνο, ν φξνο ηεο παξ. 1.9.4 (1) κπνξεί, θαηά ηελ απφιπηε 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 

(1)      Οη δηαγσληδφκελνη ζα παξαιάβνπλ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη 
ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ, ζρεδίσλ θηι.,  ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε. 

(2)      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. 

(3)      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. 

(4)      ρεηηθά κε ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ή ζα εθπνλεζνχλ γηα ην έξγν, γίλεηαη αλαθνξά ζην Άξζξν 
1.9 ηεο παξνχζαο. 

(5)      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. 

(6)      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. 

(7)      Όια ηα ηερληθά έγγξαθα, ηεχρε, ινγηζκηθφ θηι., πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο, ζρέδηα, κειέηεο, θαηακεηξεηηθά / επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, εθαξκνγέο 
πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θηι. 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. 

(8)      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. 

(9)      Δθφζνλ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςε ελφο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζθάικα ή ειάηησκα ηερληθήο 
θχζεο ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν, ζρέδην, κειέηε θηι., 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 ή νδεγηώλ 

(1)      Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Ν 1418/84 κε ηηο θαησηέξσ δηεπθξηλήζεηο.
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(2)      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 θηι. 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 θηι., 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 θηι. δελ εθδνζεί έγθαηξα. 

(3)      Αλ ε Τπεξεζία θαηαζηεί ππεξήκεξε ζηελ έθδνζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ αηηεζέληνο εγγξάθνπ, νδεγίαο 
θηι. 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 ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία ζρεηηθά θαη ζα δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε 
ην Άξζξν 20.1 ηεο παξνχζαο: 

i. 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 

ii. 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 

(1)      Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (copyright) θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ 
εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, κειεηψλ, ινγηζκηθνχ, εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θηι., 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 θηι., ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηξνπνπνηήζεσλ, βειηηψζεσλ θηι. 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. 

(2)      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. 

(3)      Δάλ ηα θαηά ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ζρέδηα, κειέηεο,  εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θηι. 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 ΔΣ- 
Τ), ησλ ηερληθψλ ή άιισλ κειεηψλ, ησλ εγρεηξηδίσλ πνηφηεηαο, ησλ ηππηθψλ ζρεδίσλ θηι. 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 

(1)      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. 

(2)      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 αζηπλνκηθώλ δηαηάμεσλ 

(1)      Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ην 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
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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 εθ- 
πιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο. 

(2)      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. 

(3)      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. 

(4)      Ο Αλάδνρνο,  σο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ, ησλ Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ, 
ππνρξενχηαη εηδηθφηεξα λα αλαθνηλψλεη ρσξίο ακέιεηα ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο ζρεηηθέο 
δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο 
θηι., 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 ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84 
θαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ Άξζξνπ 35 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
2.       Ο ΔΡΓΟΓΟΣΗ (ΚηΔ) 

 
2.1     Απαιινηξηώζεηο 

(1)      Ο ΚηΔ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαηππψζεηο γηα ηελ 
απαιινηξίσζε δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ, Ν.Π.Γ.Γ. ή ηδησηηθψλ γεπέδσλ, θαηνηθηψλ θηι., απαξαίηεησλ γηα 
ηελ εθ- ηέιεζε ησλ κνλίκσλ έξγσλ, ππέρνληαο θαη φιεο ηηο πιηθέο θαη δηθαζηηθέο επζχλεο γηα ηε 
δηαδηθαζία ησλ ππφςε απαιινηξηψζεσλ. 

(2)      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 ησλ έξγσλ γήπεδα, 
ειεχζεξα απφ θάζε δέζκεπζε. 

(3)      Πεξαηηέξσ αλαθνξά ζηηο απαιινηξηψζεηο γίλεηαη ζηελ ΔΤ, 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. 

(4)      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 θηι. 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 

(1)      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. 

(2)      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. 

(3)      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: 

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

ii. Ζ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο απηήο δελ ζα ζπληζηνχζε θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο ή 
θαηάρξεζε εμνπζίαο.



ειίδα  10 απφ 59 
 

(4)      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. 

(5)      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. 

(6)      ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηηο ζρεηηθέο άδεηεο θαη δηαδηθαζίεο γίλεηαη αλαθνξά 
ζην Άξζξν 4.18 ηεο παξνχζαο. 

(7)      ρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε γηα αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο θαη ρψξνπο απφζεζεο, 
ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 4.19 ηεο παξνχζαο. 

(8)      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. 

(9)      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 

Ο ΚηΔ ζα είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίζεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ζπλεξγάηεο ηνπ, νη ηπρφλ ζχκβνπινί ηνπ 
θαη νη ηπρφλ ινηπνί εξγνιήπηεο πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζην εξγνηάμην: 

(1)      πλεξγάδνληαη κε ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζχκθσλα κε ην 
Άξζξν 4.6 ηεο παξνχζαο 

(2)      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 ζηηο παξαγξάθνπο 9, 10 θαη 11 ηνπ Άξζξνπ 5 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ 
Ν 1418/84. 

 
2.5     Αμηώζεηο ηνπ ΚηΔ 

(1)      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 θηι. 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. 

(2)      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 πα- ξνχζαο. ηελ εηδνπνίεζε ζα θαζνξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα 
θαηαβιεζνχλ ηα νθεηιφκελα. 

(3)      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.
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3.       Ο ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ 
 

3.1     Καζήθνληα θαη δηθαηνδνζία ηνπ Δπηβιέπνληα 

(1)      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. 

(2)      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). 

(3)      Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2, 3, 5 θαη 9 ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Ν 1418/84 
θαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2, 3, 5 θαη 6 ηνπ Άξζξνπ 28 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
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 ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
3.4     Αληηθαηάζηαζε Δπηβιέπνληα 

Ο ΚηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ή ηεο 
Πξντζηακέλεο Αξρήο νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε αηηία, ρσξίο εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ λα ζεσξείηαη φηη 
πξνζβάιιεηαη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ Αλαδφρνπ ή λα ζηνηρεηνζεηείηαη δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν λα αμηψζεη 
απνδεκίσζε ή παξάηαζε πξνζεζκηψλ. 

 
4.       Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
4.1     Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

 
4.1.1       Δπαιήζεπζε ζηνηρείσλ πνπ ρνξεγνύληαη 

(1)      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 εθηειέζεη θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο εθαξκνγήο, πξν- 
θεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ. 

(2)      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 

(1)      Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
Άξζξνπ 7 θαη ζην Άξζξν 8 ηνπ Ν 1418/84 θαζψο θαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 3, 4, 5, 6, 11 ηνπ Άξζξνπ 34 
ηνπ ΠΓ 609. 

(2)      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 

(1)      Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84 ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 
Άξζξνπ 26
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ηνπ ΠΓ 609/85 θαζψο θαη ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 ,3, 4, 5 θαη 6 ηνπ Άξζξνπ 27 ηνπ ΠΓ 609/85.  Σν 
θείκελν ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ην ζρεηηθφ 
ππφδεηγκα ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ ππάξρεη. 

(2)      ηηο πεξηπηψζεηο ρακειψλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα δεηεζνχλ απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξφζζεηεο εγγπήζεηο, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβνχλ ην δέθα ηνηο εθαηφ 
(10%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο 

 
4.3     Νόκηκνο Δθπξόζσπνο Αλαδόρνπ 

χκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 29, ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ Άξζξνπ 35 ηνπ 
ΠΓ 609/85 θαζψο θαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ ‘Άξζξνπ 6 ηνπ Ν 1418/84, ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Αλαδφρνπ, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

(1)      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. 

(2)      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 απαξαίηεηα 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. 

(3)      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. 

(4)      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 θηι). 

(5)      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 δην- ξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ. 

(6)      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 
ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

(7)      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 

(1)      Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 6 θαη 8 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84. 

(2)      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. 

(3)      Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θάζε ζηνηρείν (ζπκβαηηθφ, νηθνλνκηθφ, πξνφδνπ, 
νινθιήξσζεο θηι.) 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 ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4 ηνπ 
Άξζξνπ 51 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
4.6     πλεξγαζία κε ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ, ην πξνζσπηθό ηεο Δπίβιεςεο θαη κε ηξίηνπο 

(1)      Γεληθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ Ν 1418/84 θαζψο θαη ζηελ 
παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 28 θαη ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ Άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 609/85.



ειίδα  13 απφ 59 
 

(2)      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. 

(3)      Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη σο κέηξα δηεπθφιπλζεο, ε εμαζθάιηζε δηειεχζεσλ (νρεκάησλ / 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 

(1)      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. 

(2)      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). 

(3)      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. 

(4)      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. 

(5)      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 θηι.). 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. 

(6)      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 δαλεηνζαιάκνπο, ιαηνκεία, 
ρψξνπο απφζεζεο, πξνζσξηλά έξγα, ρψξνπο εξγνηαμίσλ, ηερληθά έξγα θηι. Δθφζνλ δνζεί ζρεηηθή 
εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία, ηα δηαγξάκκαηα απηά ζα ζπλδένληαη κε ην Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν ηεο 
Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ. 

(7)      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. 

(8)      Γηα ηε ζχληαμε ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε ζέζεηο ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ, ρψξσλ 
απφζεζεο, εξγνηαμηαθψλ πεξηνρψλ, πξνζσξηλψλ έξγσλ θηι., 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. 

 
4.8     Μέηξα Αζθαιείαο – Πξόιεςε αηπρεκάησλ – Έιεγρνο επηβιαβώλ αεξίσλ 

(1)      Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο, γηα ηελ 
πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, 
είλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη' απηά θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα 
θάζε ηη πνπ ζα ηχρεη, 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 Άξζξν 17 ηεο παξνχζαο. 
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(2)      ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, θαηφπηλ εληνιήο ηεο 
Τπεξεζίαο, 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. 

(3)      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 : 

i.        Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 

ii. Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε πιηθά θαη ηελ θαηάιιειε 
δηάζεζή ηνπο. 

iii. 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. 

iv. Γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ θαη ζχκθσλα κε 
ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο θαη βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ δηαρείξηζήο ηνπο. 

(4)      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 θηι., εθφζνλ 
βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη εθξεθηηθέο χιεο ζηηο εθζθαθέο. Σέινο, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο 
(Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ θηι.). 

(5)      Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο 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. 

(6)      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 

(1)      Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά ηα πιηθά θαη ηα έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα πξντ- 
φληα 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. 

(2)      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. 

(3)      Δηδηθφηεξα σο πξνο ηνλ έιεγρν πξνζθνκηδφκελσλ εηδψλ θαη πιηθψλ θαη ηελ παξαιαβή πιηθψλ κε δχγη- 
ζε ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

i. 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. 

ii. 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 ΔΔ θαη ηνπ ΔΟΥ, ηεο Διβεηίαο, ησλ 
ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά. 

iii. 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 Άξζξν 6 ηνπ Ν 1418/84. 

iv. 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 «Πξντφληα Γνθηκψλ 
Καηαζθεπψλ». 

v. Ζ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, γηα φζεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ θαηαηάζζνληαη ζε απηήλ 
ηελ θαηεγνξία, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 
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4.9.1.1 Τπνβνιή ηερληθψλ ζηνηρείσλ θαη δεηγκάησλ πιηθψλ 

(1)      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 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. 

(2)      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 θηι.  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. 

(3)      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 ππνρξεψζεηο γηα παξαγγειίεο κεραλεκάησλ, πιηθψλ, ζπζθεπψλ, εηνίκσλ πξντφλησλ 

(1)      Γηα ηα δηάθνξα κεραλήκαηα, πιηθά, ζπζθεπέο θηι., 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. 

(2)      Σα θαηαηηζέκελα δείγκαηα ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα φιε ηελ απνζηνιή θαη ηα πιηθά δελ 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξηλ ειεγρζνχλ θαη εγθξηζνχλ αξκφδηα ηα δείγκαηα. 

(3)      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. 

(4)      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. 

(5)      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 
δνθηκέο 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. 

(6)      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. 

(7)      Ζ κία ζεηξά (απφ ηηο ηξεηο) ησλ ζηνηρείσλ θηι. πνπ ππέβαιε ν Αλάδνρνο, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ καδί κε 
ηελ θαηά ηα αλσηέξσ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

(8)      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. 

(9)      Δμάιινπ παξακέλεη ζην αθέξαην ην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζε ηπραία δεηγκαηνιεςία επί 
ησλ πιηθψλ, ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, έηνηκσλ πξντφλησλ θηι. πνπ πξνζθνκίζζεθαλ 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 θηι., 
πνπ δελ πιεξνί ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
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(10)    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. 

(11)    Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηελ ελζσκάησζε ζην έξγν πξντφλ- 
ησλ 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 Φχιαμε πιηθψλ 

(1)      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, θηι. 

(2)      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 θηι., θαη ζα ειέγρεηαη ε δηα- 
λνκή 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. 

 
4.9.3       Πξόγξακκα πνηόηεηαο έξγνπ 

(1)      ε έξγα πνπ αλαηίζεληαη ζε θαηεγνξία πηπρίνπ Γ΄ θαη άλσ 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. 

(2)      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 

(1)      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 άην- κα 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 βειηίσ- ζεο ηνπ. 

(2)      Δπίζεο ν Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί αξκφδηα ηηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελφ 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. 

 
4.9.5       Δξγαζηήξηα εξγνηαμίνπ 

(1)      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. 

(2)      Ζ αλάγθε εγθαηάζηαζεο εξγνηαμηαθψλ εξγαζηεξίσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ειάρηζηνο απαηηνχκε- 
λνο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, ην ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεηηθφ πξνζσπηθφ θηι., νξίδεηαη ζηελ ΔΤ.
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4.10   ηνηρεία πεδίνπ ηνπ έξγνπ 
 

4.10.1     Μειέηε θαη γλώζε ησλ ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο 

(1)      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 δηα- θπκάλζεηο 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. 

(2)      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 δηα- 
θήξπμε ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθ- 
ηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

(3)      Σνλίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ., πνηφηεηα ππεδάθνπο, 
απνηειέζκαηα θάζε θχζεο εξεπλψλ, ζηνηρεία θάζε θχζεο παξαηεξήζεσλ θηι., 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. 

(4)      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) 

(1)      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. 

(2)      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 

(1)      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. 

(2)      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: 

i. γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ, πνπ ηπρφλ ζα εηζάγνπλ 
απφ ην εμσηεξηθφ. 

ii. γηα ηηο εγθξίζεηο κειεηψλ θηι. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ θάζε θχ- 
ζεο αδεηψλ. 

 
4.12   Απξόβιεπηεο θπζηθέο ζπλζήθεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 4.10 θαη 4.11 ηεο παξνχζαο.
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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, εθφζνλ 
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 

(1)      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, 
πξν- θεηκέλνπ 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. 

(2)      Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, φ- 
πσο π.ρ. ηα εξγνηάμηα θαζαπηά, ηα άθξα ηνπ έξγνπ, ηα ιαηνκεία, νη δαλεηνζάιακνη, νη ρψξνη απφζεζεο, 
νη δξφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο θηι. 

 
4.15   Πξνζβαζηκόηεηα νδώλ πξνζπέιαζεο - Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

(1)      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. 

(2)      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. 

(3)      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. 

(4)      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 θηι).  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. 

(5)      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. 

(6)      Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ κειέηεο ζην πεδίν, νη εθηξνπέο ή παξαθάκςεηο ηεο 
θπθινθνξίαο, ε ζήκαλζε θαη ν εμνπιηζκφο ζα επηζεσξνύληαη απφ δχν ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο 
Τπεξεζίαο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην έξγν, θαηά ηε λύρηα θαη κε ζπλζήθεο κέζεο 
αλακελόκελεο ρξήζεο (επνρνχκελνη κε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο, φρη κφλν πεδή), 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. 

(7)      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. 

(8)      Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, φπσο, π.ρ. ζηδεξά 
βαξέιηα, θνξδέιεο, πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί νξηνδείθηεο, ζθαισζηέο, θηι, 
επηηξεπφκελσλ ηνχησλ κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο θαη ειαρίζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο επείγνπζεο 
ηνπηθέο ξπζκίζεηο. 

(9)      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. 
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(10)    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 θηι. πνπ ιεπηνκεξψο ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε κειέηε απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

(11)    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 θηι.), ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

(12)    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. 

(13)    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. 

(14)    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 θηι. 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. 

(15)    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. 

(16)    πκπιεξσκαηηθά, νξίδεηαη φηη νπδεκία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξήζηεπζε νδνχ ή ηκήκαηνο δηα- 
ηνκήο 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. 

(17)    Ζ κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο 
ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν 1418/1984, φπσο ηζρχνπλ θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ’ α- 
ξηζκ. 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 άξζξνπ 
21 ηνπ Ν 1418/1984, φπσο ηζρχεη, πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 

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

(19)    Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξηνρέο, ζηηο 
νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη ρψξνη / πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη 
ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο, εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ 
θηι. 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. 
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4.16   Μεηαθνξά εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ 

(1)      Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 4.13, 4.14 θαη 4.15 ηεο παξνχζαο 

(2)      Ο Αλάδνρνο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε κεηαθνξάο βαξέσο εμνπιηζκνχ ή 
αζπλήζσλ 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 

(1)      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 άιια 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. 

(2)      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. 

(3)      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. 

(4)      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. 

(5)      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 πη- 
ζαλή αηηηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. 

(6)      Δπίζεο, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη 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. 

(7)      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 

(1)      Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 609/85. 

(2)      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. 

(3)      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. 

(4)      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 

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. 
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4.18.3     Απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

(1)      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 : 

i.        Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

ii.       Διαρηζηνπνίεζε θαηάηκεζεο ελνηήησλ ρξήζεσλ γεο 

iii. 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. 

(2)      Θα απνθεπρζεί ε αλεμέιεγθηε αλάπηπμε εξγνηαμίσλ. Αλ ε αλάπηπμε πνιιψλ εξγνηαμίσλ ηαπηφρξνλα 
είλαη απαξαίηεηε, απηά ζα γίλνπλ κε βάζε πξνεγθεθξηκέλα 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 θηι.) 
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. 

(3)      Θα πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απνβιήησλ, θαη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ φξν- 
η: 

i. 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 ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πεηξειαηνεηδψλ. 

ii. Θα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθέληξσζε ησλ ιπκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ζηεγαλνχο βφζξνπο θαη ε 
κεηαθνξά / δηάζεζή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. 

iii. Αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα ππφινηπα απφβιεηα ηνπ εξγνηαμίνπ 
φπσο ιάδηα - πεηξειαηνεηδή - ρεκηθά θηι. ζε ρσξηζηνχο βφζξνπο απφ απηνχο ησλ ιπκάησλ. 
Ηδηαίηεξνη ρψξνη ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξψλ θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ 
παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο. 

iv. Απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηε θφξησζε, κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ησλ πιηθψλ, θαπζίκσλ θηι. 
απφ νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο. 

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

vi. Απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξντφληα επεμεξγαζίαο πιηθψλ (ζθφλε, πξηνλίδη, 
ηξίκκαηα, ξεηάιηα, θηι). 

(4)      Ζ ρξήζε εθξεθηηθψλ ζα γίλεηαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηελ 
θείκελε λνκνζεζία, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

(5)      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 θηι.). 

(6)      Γηα ηηο απνζέζεηο ησλ πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ εξγαζηψλ, 
πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ θηι., ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην Άξζξν 4.19 ηεο παξνχζαο. 

(7)      Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ. Απηφ απαηηεί: 

i. Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ή/θαη θαηαζθεπή παξαθακπηεξίσλ εμππεξέηεζεο ηεο 
θπθινθνξίαο. ρεηηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηα Άξζξα 4.14 θαη 4.15 ηεο παξνχζαο. 

ii. 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. 

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

iv. Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξχπαλζεο, αθφκε θαη κε ρξήζε ερνπεηαζκάησλ ή/θαη κε 
θαηάιιειε ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ εθνδηαζκέλνπ κε αληηζνξπβηθέο δηαηάμεηο. 

v.       Πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα: 

- ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο 

- ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο ζην εθηθηφ
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vi. 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 

(1)      Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ Άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 609/85. 

(2)      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 43Α/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» (ΦΔΚ 160Α/86) 

- Ο Ν 3010/02 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11 ΔΔ θαη 96/61 ΔΔ, Γηαδηθαζία 
Οξηνζέηεζεο θαη Ρπζκίζεηο Θεκάησλ γηα ηα Τδαηνξεχκαηα» (ΦΔΚ 91Α/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 931Β/84) 

-      Οη Απαηηήζεηο ηνπ Σνκέα πληήξεζεο Γξακκψλ θαη Τπνζηαζκψλ Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ 

(3)      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. 

(4)      Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεγή πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, κε δαπάλεο 
ηνπ, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηάο 
ηνπ. 

(5)      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. 

(6)      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. 

(7)      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. 

(8)      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. 

(9)      εκεηψλεηαη εδψ ζαλ δηεπθξίληζε φηη νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά αλεγκέλν 
ηξφπν, φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γη’  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 - ππνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

(1)      Δλ πξνθεηκέλσ έρνπλ εθαξκνγή, κε ηηο ζπλαθείο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαη νπνηνπζδήπνηε 
πεξηνξηζκνχο ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θηι., νη λφκνη θαη νη δηαηάμεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4.19.1 ηεο παξνχζαο. 
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(2)      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 θηι.) φζν θαη γηα ιαηνκεία ή/θαη νξπρεία 
αληηνιηζζεξψλ αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εηδηθψλ αληηνιηζζεξψλ ζηξψζεσλ 
θπθινθνξίαο (αζθαιηηθψλ ή απφ ζθπξφδεκα). 

(3)      Ζ πξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ κπνξεί λα γίλεηαη: 

-      Απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο, 

-      Απφ «λέα ιαηνκεία» πνπ ζα εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ν Αλάδνρνο 

(4)      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. 

(5)      ε θάζε πεξίπησζε ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπλ- 
ηήξεζεο 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 θηι. 

(6)      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 
θηι. 

(7)      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). 

(8)      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. 

(9)      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 θηι. 

(10)    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, είηε αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φηη ην ιαηνκείν, ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ή 
απνζεθεπηηθφο ρψξνο θηι. 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. 

(11)    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 / έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απφ ηνλ Σερληθφ ή άιιν χκβνπιν είηε κε ηελ παξνπζία 
εθ- πξνζψπνπ 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                 Λεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο 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                 Λεηηνπξγία λένπ ιαηνκείνπ 

(1)      Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο λέσλ ιαηνκείσλ ζα γίλεηαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ ν Αλάδνρνο ζα ζηακαηήζεη θάζε ιαηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζα ιάβεη φια ηα 
αλαγθαία κέηξα θαη ζα εθηειέζεη ηα ζρεηηθά έξγα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλάινγεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζην ρψξν ησλ 
εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

(2)      Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο λένπ ιαηνκείνπ θαη εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ Τ- 
πεξεζία ζα αθνξά ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡ- 
ΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, απαγνξεπκέλεο ηεο ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ιήςεο αδξαλψλ 
θηι. γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ έξγσλ ή εξγαζηψλ.  ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ηεξεζεί απηή ε 
απαγφξεπζε, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα επηβάιιεη ζηνλ 
Αλάδνρν πξφζηηκα αλάινγα πξνο ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε 
ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηδησηηθνχο ζθνπνχο ή/θαη άιινπο ιφγνπο ή αθφκε θαη λα 
δηαηάμεη ηελ άκεζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ιαηνκείνπ ή θαη νπνησλδήπνηε εγθαηαζηάζεσλ, κε 
ηαπηφρξνλε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ιαηνκείνπ, 
ζχκθσλα κε ηε ΜΠΔ, γηα ην ηκήκα πνπ ζα έρεη εθκεηαιιεπηεί. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Τπεξεζία δελ 
αλαιακβάλεη θα- κία επζχλε γηα ηηο νπνηεζδήπνηε νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο θαη ζπλέπεηεο θαζπζηέξεζεο 
ήζειαλ πξνθχςεη γηα ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα είλαη κφλνο ππαίηηνο, ιφγσ ηεο παξάβαζεο ησλ φξσλ 
πνπ θαζνξίδνληαη εδψ. 

(3)      Δίλαη επλφεην, φηη, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη λέν 
ιαηνκείν θαη θαζφζνλ ρξνληθφ δηάζηεκα κεζνιαβεί κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιαηνκείνπ, ν 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα  εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ 
απαηηνχλ ηε ρξήζε αδξαλψλ πιηθψλ, λα ηα πξνκεζεχεηαη κε αγνξά απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο. 

(4)      Σφζν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ φζν θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο «λένπ ιαηνκείνπ», 
ηζρχνπλ νη λφκνη θαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4.19.1 ηεο παξνχζαο. 

(5)      ηηο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ ζα ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πξνγξάκκαηνο εξεπλψλ πνπ ζα 
πξέπεη λα έρεη εθηειέζεη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.  Σα απνηειέζκαηα ησλ 
ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζεσξνχληαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ε Τπεξεζία λα 
πεηζζεί, εθηφο απφ ηηο άιιεο επηπηψζεηο θαη ζεσξήζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ιαηνκείνπ, γηα ηελ 
θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο ηεο εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 

4.19.2.4                 Μέζνδνη επηινγήο ιαηνκείσλ απφ ηνλ Αλάδνρν 

(1)      Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, ε κέζνδνο επηινγήο ιαηνκείσλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα είλαη 
απηή ηεο ειεχζεξεο επηινγήο.  χκθσλα κε ηελ ππφςε κέζνδν, γηα ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αδξαλψλ πιηθψλ ιαηνκείνπ ή νξπρείνπ θηι, ε Τπεξεζία ΓΔΝ ζα παξαδψζεη 
ζηνλ Αλάδνρν θαλέλα ιαηνκείν ή νξπρείν. Δπίζεο, θαηά ηε κέζνδν απηή ν ΚηΔ  ΓΔΝ αλαιακβάλεη 
θακηά ππνρξέσζε γηα λα απαιινηξηψζεη εθηάζεηο θαηάιιειεο γηα παξαγσγή πιηθψλ πξνο ρξήζε ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

(2)      Ο Αλάδνρνο επνκέλσο ζα θξνληίζεη λα πξνκεζεπηεί ηα αλαγθαία θαηάιιεια αδξαλή απφ ιεηηνπξγνχ- 
ζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή λα εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη «λέν ιαηνκείν» ή ιαηνκεία, ηεξνχκελσλ 
ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

(3)      Οθείιεη ινηπφλ ν Αλάδνρνο γηα ηελ πεξίπησζε λένπ ιαηνκείνπ λα θξνληίζεη λα βξεη θαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θαηάιιειεο πεγέο αδξαλψλ πιηθψλ είηε κε κίζζσζε, είηε κε αγνξά ησλ 
θαηάιιεισλ ζέζε- σλ. 

(4)      Θεσξείηαη ινηπφλ, θαηά ζπκβαηηθή έλλνηα, φηη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ 
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα 
απφ ηδησηηθά ιαηνκεία ησλ αλαγθαηνχλησλ αδξαλψλ πιηθψλ ή γηα ηε κίζζσζε ή αγνξά εθηάζεσλ γηα 
ηελ παξαγσγή απηψλ ή αθφκα θαη νη ηπρφλ επηβαξχλζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ εμαηηίαο ζχγρξνλεο 
εθκεηάιιεπζεο νξηζκέλσλ πεγψλ (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. 

 

4.19.2.5                 Παξαθνινχζεζε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αδξαλψλ 

(1)      Ο Αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε ησλ ελζσκαηνκέλσλ 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.
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(2)      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. 

(3)      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 

(1)      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. 

(2)      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. 

(3)      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 
δαλείσλ 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. 

(4)      Δπίζεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο απαηηεζνχλ 
γηα ηελ απφιεςε ή αγνξά δαλείσλ απφ ρεηκάξξνπο 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, φπσο π.ρ. ην άξζξν 5 ηνπ Ν 1418/84, ην άξζξν 49 ηνπ Ν 1416/84 θηι) νηθνλνκηθά 
δηθαηψκαηα απφ ηελ απφιεςε δαλείσλ απφ νξηζκέλνπο ρψξνπο. 

(5)      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. 

(6)      Δπηπιένλ πξνο ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη νη φξνη ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε: 

(α)     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: 

i. Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ησλ ζέζεσλ δαλεηνιεςίαο κε εθηίκεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα 
απνιεθζνχλ απφ θάζε ζέζε. 

ii.       Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. 

iii. 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 ρξεζηκνπνηεζεί, ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο θακπχιεο 
PROCTOR, ηεο θαηάηαμεο ησλ πιηθψλ ζε θαηεγνξίεο (αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε) θηι. 

iv. 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 θηι)
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(β)     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 (έγ- 
θξηζε, 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 ΗΗ ηεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 
69269/5387/90, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη εθπφλεζε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ). 

(γ)     Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο 
ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δαλεηνζαιάκνπ, 
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. 

(δ)     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» 

(ε)      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. 

(ζη)    Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζα ελεξγνπνηείηαη θαη ε ηπρφλ 
απαηηνχκελε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο. 

(δ)      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. 

(ε)     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 

(1)      Ζ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ησλ ηπρφλ αθαηάιιεισλ πξντφλ- 
ησλ 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: 

i. 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, θηι.) 

ii.       Απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

iii. 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). 

(2)      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 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:
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- Οη επηθαλεηαθέο εηδηθέο ρσκαηνπξγηθέο δηακνξθψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε 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 θχηεπζή ηνπ 

- Ζ θαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ (αζθαιηηθψλ, απφ ζθπξφδεκα, αλαζθάιησησλ), πιαθνζηξψζεσλ 
θηι. 

- 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. Γη' απηφ γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 
ηνπ έξγνπ απφ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά ην ζηάδην ησλ πξνζθνξψλ. 

(3)      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 ΗΗ ηεο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α ηνπ 
άξζξνπ 4 ηεο ΚΤΑ 69269/5387/90 θαη ζεσξείηαη αλαγθαία ε εθπφλεζε ΜΔΛΔΣΖ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠ- ΣΩΔΩΝ (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 δηαζθάιηζεο ησλ πδξαπιηθψλ απαηηήζεσλ 
κε ηελ θαηαζθεπή ησλ αλαγθαίσλ νρεηψλ θηι.) 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 θηι.) 
ηφηε είλαη δπλαηφλ, εθφζνλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ ΔΤ, λα κε δεηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
εξγνιαβία ε εθπφλεζε ζρεηηθήο ΜΠΔ. 

(4)      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. 

(5)      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. 

(6)      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 εθ- ηηκψκελνη 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. 

(7)      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 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. 
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(8)      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. 

(9)      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. 

(10)    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. 

(11)    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 

(1)      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. 

(2)      Αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θνξηίσλ θαη ηνλ ειάρηζην αλαγθαίν ρξφλν ζπλερνχο παξνρήο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο εθεδξηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο 
(ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε, γελλήηξηεο) ή απνζήθεπζεο θαη απφδνζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
(ζπζζσξεπηέο, ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο - UPS). Σα ππφςε ζπζηήκαηα 
κπνξεί λα εί- λαη 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". 

(3)      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. 

(4)      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. 

(5)      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 θηι. 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 

(1)      Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνο ηελ Τπεξεζία 
κεληαίεο 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. 

(2)      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. 

(3)      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)i ηεο παξνχζαο, πνπ επηβάιιεηαη ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε. 
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4.23   ήκαλζε θαη αζθάιεηα εξγνηαμίνπ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ 

(1)      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 θηι.), 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. 

(2)      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. 

(3)      Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ 
απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

(4)      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 ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί 
δεκνζηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

(5)      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 

(1)      Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, 
εξγαζηήξηα, γξαθεία θηι.), 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. 

(2)      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. 

(3)      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. 

(4)      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 θηι.) 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. 

(5)      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
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-      παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο 

-      πξνεηνηκαζίαο πιηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή 

-      πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θάζε θχζεο αληηθεηκέλσλ 

-      ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ 

-      ρψξσλ ζηάζκεπζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θηι. 

(6)      Όιεο νη δαπάλεο γηα ελνηθίαζε ή/θαη αγνξά ηέηνησλ ρψξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη αλεγκέλεο 
ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

(7)      Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζ' 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 θηι., γηαηί ζεσξείηαη φηη φιεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

(8)      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 εκ- 
πνδίδεη 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. 

(9)      Όινη νη ρψξνη πγηεηλήο ζα ζρεδηαζηνχλ θαη θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηεο 
ΔΤ θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

(10)    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. 

(11)    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 

(1)      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 
πε- ξί 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 θηι., λα άξεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν 
θηι., 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. 

(2)      Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ εμέιηπε ν ιφγνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο, θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θηι.) θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο πνπ 
θαηαζθεπάζηεθε θηι. γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ) θαη πνπ 
επηβιήζεθε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν, γηα ηελ απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θηι. 
ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέλδξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη 
θάζε θχζεο έξγα, θαζψο θαη απνκάθξπλζε ησλ εξγνηαμίσλ. 

(3)      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 

(1)      Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε ακνηβή, λα πξνβεί ζηελ ζχληαμε Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ πνπ 
θαηαζθεπάζηεθε, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνθαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

(2)      ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

i. εηξά έγρξσκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ, ηεο παξαγσγήο πιηθψλ θαη 
ηεο εθηέιεζεο δνθηκψλ 

ii.       εηξά έγρξσκσλ δηαθαλεηψλ ησλ πεξηγξαθνκέλσλ ζηελ ππνπαξάγξαθν i αλσηέξσ
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iii. Πίλαθα απνγξαθήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πεξηέρεη ηα επί κέξνπο έξγα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ 
θηι., πνπ ζπγθξνηνχλ ην νινθιεξσκέλν έξγν 

iv.      εηξά ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ηειηθά εθαξκφζηεθαλ 

v. εηξά ζρεδίσλ κε ζηνηρεία πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (κε ζπληεηαγκέλεο Υ, Τ, Ε επί 
νξηδνληηνγξαθίαο) 

vi.      Σεχρνο δηαδηθαζηψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

vii.     Σεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίνπ 

viii.     Πεξηγξαθηθή έθζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

ix.      Δγρεηξίδην επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ (εθφζνλ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ) 

x.       Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (εθφζνλ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ) 

(3)      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. 

(4)      Σν αθξηβέο πεξηερφκελν, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη ηαμηλφκεζεο, ν αξηζκφο αληηηχπσλ / αληηγξάθσλ 
θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ηα αλσηέξσ, νξίδνληαη ζηελ ΔΤ. 

(5)      Σν κεηξψν ηνπ έξγνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ε νπνία απνηειεί πξν- 
απαηηνχκελν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ 
ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή ηεο, θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ ΠΓ 609/85, ηειηθήο 
επηκέηξεζεο. Δπί πιένλ, ε παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζχληαμε θαη 
εθ- ηχπσζε / 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. 

(6)      Δηδηθά γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηελ Τπεξεζία ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πιεξσζεί 
κε ηελ ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Πξνζθνξάο, ζηελ νπνία δελ ζα πξνζθεξζεί 
έθπησζε νχηε ζα ππνινγηζζνχλ πξνζαπμήζεηο θάζε θχζεο (επηξξνή ΓΔ θαη ΟΔ, αλαζεψξεζε, 
ηξνπνπνίεζε απφ αιιαγέο νπνηαζδήπνηε θχζεο ζην αληηθείκελν πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί θηι.) ή άιιεο 
αιιαγέο. 

 
4.27   Δπξήκαηα αξραηνινγηθνύ ή άιινπ ελδηαθέξνληνο 

(1)      Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ Άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 609/85. 

(2)      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. 

(3)      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. 

(4)      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. 

(5)      Παξάηαζε ηκεκαηηθψλ ή/θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν ιφγσ 
θαζπζηεξήζεσλ απφ αξραηνινγηθέο έξεπλεο, κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε 
πξνο ηνχ- ην ζηελ ΔΤ. 

(6)      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. 

(7)      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 εκεξψλ 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. 

(8)      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 .
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5.       ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΙ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84. 

 
6.       ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

 
6.1     Πξόζιεςε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ 

(1)      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 θηι. γηα ηελ 
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. ρεηηθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 3 θαη 6 ηνπ Άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 
609/85. 

(2)      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. 

 
6.2     Ακνηβέο θαη Καλνληζκόο Δξγαζίαο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 4 θαη 7 ηνπ Άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 609/85. 
 

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 ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 609/85. 
 

6.5     Χξάξην εξγαζίαο – ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή εξγαζία – αξγίεο θαη ενξηέο 

(1)      Σν σξάξην εξγαζίαο ζα είλαη απηφ πνπ εθάζηνηε νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 
γηα ηηο εθηεινχκελεο θαηά πεξίπησζε εξγαζίεο. 

(2)      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. 

(3)      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. 

(4)      Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, απηφ δελ ζα απνηειέζεη 
δηθαηνινγία γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

(5)      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. 

(6)      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 ινηπνύ πξνζσπηθνύ 

(1)      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. 

(2)      Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη πξνο ηελ Τπεξεζία ηηο δηεπθνιχλζεηο ζε ππνδνκέο πνπ 
νξίδνληαη ζηελ παξνχζα (παξ. 4.1.3) θαη ζηελ ΔΤ. 
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(3)      Οη αλσηέξσ δηεπθνιχλζεηο παξέρνληαη κε επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζεσξνχληαη 
αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
6.7     Αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

(1)      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 ΣΔΔ (ΣΔΔ/10068/22-4-98 έγγξαθν 
πξνο Τπνπξγνχο ΠΔΥΩΓΔ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ). 

(2)      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, 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», 

- ΤΑ ΗΗ-5
ε
/Φ/17402/84 «Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ» (931/Β), Ν 1428/84 

θαη Ν 2115/93, 

- To N 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 (ΦΔΚ 106 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 Α/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 ε- 
θαξκφδνληαη 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.ΥΩ.Γ.Δ. 31245/νηθ/22-5-93 «πζηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ», 
κε θαη’ αλαινγία εθαξκνγή ηεο ζε θαηεδαθίζεηο ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θηι.) 

(3)      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. 

(4)      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 ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ 
αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ φζα 
νξίδνλ- ηαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο ησλ 
δηαηάμεσλ. 

(5)      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. 
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6.8     Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ 

χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 29, 34 θαη 35 ηνπ ΠΓ 609/85 θαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ Ν 1418/84, ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

(1)      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. 

(2)      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. 

(3)      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 πα- 
ξαγξάθνπ.  Δπίζεο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηε ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην 
πξνζσπηθφ, φπνηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, γίλεηαη απαξαίηεην. 

(4)      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 

(1)      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. 

(2)      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 

(1)      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. 

(2)      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. 

(3)      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 δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Ν 1418/84, ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ ΠΓ 609/85 
θαη ηεο παξ. 4.9.1 ηεο παξνχζαο. 

(4)      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 ΚηΔ, 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.
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(5)      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 
δηα- πηζηψζεθαλ, κεηαγελέζηεξα, ειαηησκαηηθέο εξγαζίαο, παξαιείςεηο ή αηέιεηεο, εθηφο αλ απηέο 
νθείινληαη ζε γξαπηέο εληνιέο ή νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

(6)      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 

(1)      Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ Άξζξνπ 6 θαη ζην Άξζξν 22  ηνπ Ν 1418/84, θα- 
ζψο θαη ζην Άξζξν 28 ηνπ ΠΓ 609/85. 

(2)      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 θηι. 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 θηι., 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 θηι., πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

 
7.4     Γνθηκέο 

(1)      Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 46 ηνπ ΠΓ 609/85 θαη ζην Άξζξν 7.1 ηεο παξνχζαο. 

(2)      Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε πιηθφ, ζπζθεπή, εμνπιηζκφ, φξγαλν, ζπλδξνκή, 
ζπκβαηηθφ ή άιιν 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. 

(3)      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 ζην Άξζξν 46 ηνπ ΠΓ 609/85 θαη ζην Άξζξν 7.1 ηεο παξνχζαο. 
 

7.6     Δπαλνξζσηηθέο εξγαζίεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 46 ηνπ ΠΓ 609/85 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 π- 
πφςε 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 ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84, ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ Άξζξνπ 26 
θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
8.2     Πξνζεζκία πεξάησζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζην Άξζξν 36 ηνπ ΠΓ 609/85. 
ρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ πξνζεζκηψλ ζηελ αλαζεψξεζε, ηζρχεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν 
1418/84, φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη.
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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: 

(α)     Απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4α ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ 
609/85 θαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ 609/85), γηα παξάδνζε 
ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, πνπ ε έγθαηξε απνπεξάησζή ηνπο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

(β)     Δλδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4β ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ 609/85), 
πνπ θαζνξίδνληαη σο ζηαζκνί ελδηάκεζνπ ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 

 

8.2.2.2 Καζνξηζκφο βαζηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ (απνθιεηζηηθψλ θαη ελδεηθηηθψλ) 

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). 

(1)      Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν παξαδίδνληαη: 

i. 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. 

ii. 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. 

iii. 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. 

iv.      Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

v.       Μεζνδνινγία ηνπνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ γεσκεηξηθψλ ειέγρσλ θαη εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα 
Άξζξα 4.7 θαη 4.9 ηεο παξνχζαο θαη ησλ ηπρφλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηεο ΔΤ. 

(2)      Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν νινθιεξψλνληαη, ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη : 

i. Οξηζηηθά Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα (αλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππεβιήζε κφλνλ ην 
COVER NOTE ή αλ θαηά ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ παξαηεξήζεηο) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο θαη ηηο ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

ii. 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). 

iii. Σν νξγαλφγξακκα ηεο Οκάδαο Μειεηψλ – Δξεπλψλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη, κε ην γεληθφ 
πληνληζηή θαη πίλαθα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ. 

iv. Γήισζε αλάιεςεο θαζεθφλησλ ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη ζρεηηθφ 
πιεξεμνχζην (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

v. Πξνηάζεηο γηα ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ ηνπ έξγν- 
π, θαζψο θαη πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ ιήςεο θαη απφζεζεο πιηθψλ. 

vi. Πξνηάζεηο θαη ζηνηρεία γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη επθνιίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ.  4.1.3 
ηεο παξνχζαο. 

vii. 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. 

viii.     Πξφγξακκα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (απνθιεηζηηθή πξνζεζκία).
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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)]. 

(3)      Όρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν νινθιεξψλνληαη, ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη: 

i. 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). 

ii. 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). 

iii. Πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ Απφθ. ΓΗΠΑΓ 611/01(ΦΔΚ 1013Β/2-8-01) 
(απνθιεηζηηθή πξνζεζκία). 

iv. 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. 

v. 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). 

vi. Πιήξσο πινπνηεκέλε ηελ απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ή ησλ ππαξρνπζψλ εκηηειψλ 
θαηαζθεπψλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4.7 ηεο παξνχζαο (ηεχρε, ζρέδηα, ειεθηξνληθά αξρεία). 

vii.     Οξηζηηθφ πξφγξακκα ηπρφλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ. 

viii. Αλαθνξά πξνφδνπ ζρεηηθή κε ινηπνχο ρψξνπο πνπ πξνηίζεηαη λα  ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο 
γηα ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο, 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 ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 ηνπ 
Άξζξνπ 32 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
8.3.1       Γεληθά 

Σν άξζξν απηφ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε: 

(1)      Σελ αλάπηπμε, ηεθκεξίσζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηνπ «ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ», ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνζνηηθνχο, θηι. πεξηνξηζκνχο θαη 
φξνπο, πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

(2)      Σνλ έιεγρν, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο «πξνφδνπ ηνπ έξγνπ» θαη ηελ ππνβνιή ηαθηηθψλ 
πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ («αλαθνξέο πξνφδνπ») 

(3)      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: 

(4)      «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, θηι. πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο, πνπ νξίδνληαη ζε απηήλ. 

(5)      Οη αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν «εξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ: 

i.        Σηο πξνεξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ. 

ii.       Σηο απαηηνχκελεο απνηππψζεηο, έξεπλεο, κειέηεο, εγθξίζεηο θαη άδεηεο.
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iii. Σηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ 
έξγνπ (πξνζσξηλέο θαη κφληκεο). 

iv.      Σνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο θάζε θχζεο. 

v.       Σηο εξγαζίεο ινηπψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ΟΚΩ, αξραηνινγία, θηι.). 

vi.      Σηο απαιινηξηψζεηο. 

Σν πξφγξακκα ηνπ έξγνπ, πνπ αλαπηχζζεηαη, θαηαξηίδεηαη θαη ηεξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, πξέπεη, θαη’ 
ειάρηζηνλ, λα θαιχπηεη εμεηδηθεπκέλα φια ηα αλσηέξσ ζέκαηα. 

(6)      «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. 

(7)      Ωο «ηεθκεξίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ, παξαδνρψλ θαη κεζφδσλ, κε ηα 
νπνία πξνζδηνξίδνληαη, αηηηνινγνχληαη θαη ειέγρνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

i.        ε αλάπηπμε ησλ κεηψπσλ ηνπ έξγνπ θαη ε ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

ii.       ε επάξθεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνλ Αλάδνρν κέζσλ παξαγσγήο, 

iii.      ν θαηαινγηζκφο ησλ κέζσλ παξαγσγήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε απαζρφιεζή ηνπο ζην έξγν, 

iv.      ε νξζφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ, ησλ κέηξσλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ πξνηείλεη 

v.       ν ζπζρεηηζκφο ησλ ππνπξνγξακκάησλ θαη ε ινγηθή αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

vi.      ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηα πεξηζψξηα ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ 

vii. ε πνζνηηθή θαη νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ε δηαρξνληθή θαηαλνκή 
ηνπο (πξφβιεςε απνξξφθεζεο). 

(8)      Ωο «ηεθκεξίσζε ηεο πξνφδνπ» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ, παξαζηαηηθψλ θαη κεζφδσλ, κε ηα 
νπνία απνηππψλνληαη, πηζηνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

i. ν βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζπλνιηθφ έξγν, επηκέξνπο έξγα, πνζφηεηεο 
εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηηθά εθηειέζηεθαλ) 

ii.       ε αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

iii.      ε αληίζηνηρεο εθηακηεχζεηο (πιεξσκέο) 

iv.      ην ππνιεηπφκελν πξνο εθηέιεζε έξγν ζε πνζφηεηα θαη αμία 

v.       ε πζηέξεζε, ην πξνβάδηζκα ή ε ζπκθσλία ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(9)      «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. 

(10)    «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. 

(11)    «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 

(1)      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 
δηάξ- θεηα ηνπ έξγνπ, 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. 

(2)      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 

(1)      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. 
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(2)      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 (παξ. 4, Άξζξνπ 
5, Ν 
1418/84 φπσο ηζρχεη).  Καζπζηέξεζε γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία κεγαιχηεξε απφ ηελ αλσηέξσ 
πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ. 

(3)      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). 

(4)      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. 

(5)      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. 

(6)      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 
απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84 θαη απφ ην Άξζξν 47 ηνπ ΠΓ 609/85, ζπλεπάγεηαη: 

i. 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. 

ii. Σελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν Τπεξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζπληεηαγκέλνπ ζχκθσλα κε ηα 
αλσηέξσ, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη ππνρξεσηηθφ γη' απηφλ, ρσξίο λα ηνπ παξέρεηαη δηθαίσκα 
νπνηαζδήπνηε ρξνληθήο απφθιηζεο. 

 
8.4     Παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξάησζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 5 θαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ Άξζξνπ 10 ηνπ Ν 
1418/84, θαζψο θαη ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 36 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
8.5     Καζπζηεξήζεηο κε ππαηηηόηεηα ησλ Αξρώλ 

(1)      Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Ν 1418/84. 

(2)      Δθφζνλ ηζρχνπλ νη εμήο ζπλζήθεο: 

i. Ο Αλάδνρνο αθνινχζεζε επηκειψο ηηο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο 
Γεκφζηεο Αξρέο ηεο ρψξαο θαη 

ii.       νη ππφςε Αξρέο θαζπζηεξνχλ ή άιισο παξαθσιχνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

iii. 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 

(1)      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. 

(2)      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 

.
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(3)      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. 

(4)      Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 33 
ηνπ ΠΓ 609/85 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 
βαξχ- λνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

 
8.7     Πνηληθέο ξήηξεο 

Ηζρχνπλ γεληθά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζηηο παξαγξάθνπο 5, 7, 9, 
10, 11 θαη 12 ηνπ Άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ 609/85. Δηδηθφηεξα: 

 
8.7.1       Πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

(1)      Γηα πξνζθεξφκελε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε κέρξη θαη 50% έρνπλ εθαξκνγή νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, βι. εηδηθά παξ. 9 ηνπ Άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ 609/85. Σν αλψηαην φξην ηεο 
αλσηέξσ ξήηξαο νξίδεηαη ζε 4% ην πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 

(2)      Καηά παξέθθιηζε ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84 θαη ησλ παξ. 9 θαη 10 ηνπ Άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ 609/85 
(Απφθαζε Γ1α/0/6/70/17-9-93 ηεο ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ) ε θιηκάθσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο κέζεο 
εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ επηβάιινληαη, αλαιφγσο ηεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, 
ζαλ πνηληθή ξήηξα ζηνλ αλάδνρν έρεη σο εμήο: 

i. Γηα πξνζθεξφκελε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε πάλσ απφ 50% έσο θαη 60%, αχμεζε θαηά 50% 
ησλ πνζνζηψλ 10% θαη 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο έξγνπ (πνπ επηβάιινληαη σο πνηληθέο 
ξήηξεο γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο έξγνπ) αληίζηνηρα γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε 20% ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε 
ζχκβαζε ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ήηνη 10% + 5% = 15%, θαη γηα ηηο επφκελεο επί πιένλ  εκέξεο 
20% + 10% 
= 30%, έηζη ψζηε ην αλψηαην φξην πνηληθψλ ξεηξψλ λα κελ ππεξβαίλεη ην 4% + 2% = 6% ηνπ 
ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 

ii.       Γηα πξνζθεξφκελε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε πάλσ απφ 60%, αχμεζε θαηά 100% ησλ πνζνζηψλ 
10% θαη 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο έξγνπ (πνπ επηβάιινληαη σο πνηληθέο ξήηξεο γηα θάζε 
εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο έξγνπ) 
αληίζηνηρα γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε 20% ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο, ήηνη 10% + 10% = 20%, θαη γηα ηηο επφκελεο επί πιένλ  εκέξεο 20% + 20% = 
40%, έηζη ψζηε ην αλψηαην φξην πνηληθψλ ξεηξψλ λα κελ ππεξβαίλεη ην 4% + 4% = 8% ηνπ 
ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 

(3)      Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, ε κέζε εκεξήζηα αμία ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ παξ. 9 ηνπ Άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
8.7.2       Πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ 

Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ νξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε θαη δελ κπνξεί ζπ- 
λνιηθά λα ππεξβαίλνπλ ην 2% ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 

 
8.7.3       Πνηληθέο   ξήηξεο   κε   ζπκκόξθσζεο  ηνπ   Αλαδόρνπ  κε   ην   εγθεθξηκέλν  «Πξόγξακκα 

Πνηόηεηαο» ηνπ έξγνπ 

(1)      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. 

(2)      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 θαη ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη κε ζπκκνξθψζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη νξίδεηαη ρξνληθφ 
δηάζηεκα γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

(3)      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. 

(4)      Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε κε πιήξνπο ζπκκφξθσζεο κε φζα 
αλαθέξνληαη ζηελ ηειεπηαία θνηλνπνηεζείζα «Έθζεζε Δπηζεψξεζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο», νξίδεηαη
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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 

(1)      Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (αξκνδηφηεηεο ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο αζθεί ε Πξντζηακέλε Αξρή σο πξνο ηνπο ΟΣΑ, Άξζξν 19, ΠΓ 171/87) 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. 

(2)      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 

(1)      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 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. 

(2)      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 

(1)      Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 9 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζην Άξζξν 48 ηνπ ΠΓ 609/85. 

(2)      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 θηι., θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην Άξζξν 8.8 αλσηέξσ. 

 
8.10   Πιεξσκή ελζσκαηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ ζην ελδερόκελν δηαθνπήο εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 9 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζηα Άξζξα 48 θαη 50 ηνπ ΠΓ 609/85. 
 

8.11   Παξαηεηακέλε δηαθνπή εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 9 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζηα Άξζξα 48, 49 θαη 50 ηνπ ΠΓ 609/85. 
 

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 θηι., ζηα νπνία αθνξνχζε ε εληνιή 
δηαθνπήο.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πιήξε απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε θζνξάο, ειαηηψκαηνο ή 
απψιεηαο ζηα ππφςε ηκήκαηα / πιηθά θηι., 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 

(1)      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. 

(2)      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. 

(3)      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.



ειίδα  42 απφ 59 
 

9.2     Καζπζηέξεζε δηεμαγσγήο δνθηκώλ 

(1)      Δάλ ε θαζπζηέξεζε δηεμαγσγήο ησλ δνθηκψλ παξαιαβήο θαηά ηελ πεξάησζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 
ηνπ ΚηΔ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Ν 1418/84. 

(2)      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. 

(3)      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 ζηηο παξαγξάθνπο 1, 3, 4, 6 θαη 7 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Ν 1418/84, θαζψο θαη ζηα Άξζξα 
46, 47 θαη 52 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
10.     ΠΔΡΑΣΧΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

(1)      Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο / ζπληέιεζεο ησλ: 

i.        Γηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε, 

ii.       Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

iii.      Πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε, 

iv. Υξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) ζπληήξεζεο ηνπ 
έξγνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε, 

v.       Οξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 7 ηνπ Άξζξνπ 7 θαη ζην Άξζξν 11 ηνπ Ν 1418/84, θα- 
ζψο θαη ζηα Άξζξα 52, 53, 54, 55 θαη 56 ηνπ ΠΓ 609/85. 

(2)      Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 53 ηνπ ΠΓ 609/85. Ζ 
θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ Άξζξνπ 53 ηνπ ΠΓ 609/85 έλλνηα ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο δηαζηέιιεηαη θαη 
πεξηιακβάλεη θαη ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ. 

(3)      Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε 
ζπληήξεζή ηνπ, νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 54 ηνπ ΠΓ 609/85.  Σπρφλ κεγαιχηεξνη ρξφλνη 
ζπληήξεζεο, πέξαλ ησλ δεθαπέληε κελψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή γηα ηκήκαηα απηνχ εμεηδηθεχνληαη 
ζηελ ΔΤ. 

(4)      Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπληήξεζεο, εθηφο απφ ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ησλ 
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαισζίκσλ (ιακπηήξεο 
θσηηζκνχ, θίιηξα θηι.). 

 
11.     ΔΤΘΤΝΗ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΧΝ 

(1)      Δλ πξνθεηκέλσ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 45 θαη 46 ηνπ ΠΓ 609/85. 

(2)      Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε, κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, φισλ ησλ 
εξγαζηψλ επηζθεπψλ, δηνξζψζεσλ ή αλαθαηαζθεπψλ θαη γηα ηελ επαλφξζσζε φισλ 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. 

(3)      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. 

(4)      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. 
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12.     ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 
 

12.1   Δξγαζίεο πξνο επηκέηξεζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 38 ηνπ ΠΓ 609/85 κε ηηο εμήο δηεπθξηλήζεηο: 

i. Πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ινγαξηαζκφο νη επηκεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξεηο, ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηα Άξζξα 12.2 θαη 14.3 ηεο παξνχζαο. 

ii. Οη πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΠΓ 609/85 δηεπξχλνληαη θαη ζα 
αλαθέξνληαη ηφζν ζηα πνζνηηθά ζηνηρεία φζν, θπξίσο, θαη ζηα πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ αθαλψλ 
εξγαζηψλ. 

iii. 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 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. 

iv. 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 π- 
πάξρεη γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο γηα απηφ. Αλ 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 

(1)      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. 

(2)      ‘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. 

(3)      Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεξείηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ βηβιίν θαηακέηξεζεο 
αθαλψλ εξγαζηψλ ζε βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο. 

(4)      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 5 θαη 10 ηνπ Ν 1418/84 θαη ησλ Άξζξσλ 40, 41, 42, 43 θαη ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ Άξζξνπ 46 ηνπ ΠΓ 
609/85. 

 
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.
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13.2   Αλάιπζε ιεηηνπξγηθήο αμίαο 

(1)      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: 

i.        Θα επηηαρχλνπλ ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, 

ii.       Θα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο ή ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, 

iii.      Θα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ή ηελ αμία ηνπ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΚηΔ, 

iv.      Θα σθειήζνπλ πεξαηηέξσ ηνλ ΚηΔ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

(2)      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. 

(3)      Οη πξνυπνζέζεηο ελεξγνπνίεζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ζχληαμεο, ηεθκεξίσζεο, ππνβνιήο, 
ειέγρνπ, έγθξηζεο, εθαξκνγήο θηι. ηεο πξφηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα 
νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

 
13.3   Γηαδηθαζία ηξνπνπνηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1, 3, 4, 5 ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζην Άξζξν 43 ηνπ ΠΓ 
609/85. 

 
13.4   Πιεξσκή ηξνπνπνηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1, 3, 4, 5 ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζην Άξζξν 43 ηνπ ΠΓ 
609/85. 

 
13.5   Πνζό απξνβιέπησλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 43 
ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
13.6   Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 42 ηνπ ΠΓ 609/85. 
 

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 ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 
Άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
13.8   Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 10 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζην Άξζξν 41 ηνπ ΠΓ 609/85.  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.     ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΜΔ 

 
14.1   πκβαηηθό ηίκεκα 

 
14.1.1     Πεξηερόκελα ησλ ηηκώλ κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

(1)      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. 

(2)      Κάζε ηηκή κνλάδαο ή/θαη θαη’ απνθνπή ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θάζε είδνπο 
επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θηι. 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, θηι., πνπ ζα 
ηζρχνπλ
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θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ηηο αλσηέξσ επηβαξχλζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη απηή ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 
Ν 2166/93. 

(3)      Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ 
ΚηΔ. 

 
14.1.2     Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ 

(1)      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. 

(2)      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, θηι.). 

(3)      ηελ ΔΤ αλαθέξνληαη πνηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ) ηζρχνπλ γηα ηηο ηηκέο 
κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 
14.2   Πξνθαηαβνιή 

(1)      Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 
Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84 θαη ηνπ Άξζξνπ 39 ηνπ ΠΓ 609/85, εθ’ φζνλ θαη κφλν ε ρνξήγεζε απηή έρεη 
πξνβιεθζεί απφ ηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

(2)      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. 

(3)      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 

(1)      Οη πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ, ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84 θαη ηνπ Άξζξνπ 40 ηνπ ΠΓ 609/85, φπσο ηζρχνπλ. 

(2)      ην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά ην Άξζξν 40 ηνπ ΠΓ 609/85, νη 
βεβαηψζεηο πξνφδνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά / πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο 
ππνγεγξακκέλα απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, φια ηα πξνβιεπφκελα ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο 
ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θξαηήζεσλ, θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θηι., πνπ 
απαηηνχληαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ηνπ Ν 1418/84, ηνπ ΠΓ 609/85 θαη ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία. Αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ θηι. (θαηά ηνπ 
φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ) απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

(3)      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. 

(4)      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 ζηελ παξ. 4 ηνπ Άξζξνπ 40 ηνπ ΠΓ 609/85. 
 

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 ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζηα Άξζξα 40, 41, 42, 43 θαη ηελ 
παξάγξαθν 8 ηνπ Άξζξνπ 46 ηνπ ΠΓ 609/85.
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14.8   Καζπζηέξεζε πιεξσκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ Άξζξνπ 5 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Ν 1418/ 
84. 

 
14.9   Πιεξσκή θξαηήζεσλ / επηζηξνθή εγγπήζεσλ 

(1)      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). 

(2)      Γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ Άξζξνπ 27 ηνπ ΠΓ 609/85. 
 

14.10 Γήισζε πεξάησζεο εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 52 ηνπ ΠΓ 609/85. 
 

14.11 Αίηεζε γηα ινγαξηαζκό / πηζηνπνίεζε ηειηθήο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9 ηνπ Άξζξνπ 40 ηνπ ΠΓ 609/85. 
 

14.12 Δθθαζάξηζε ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ Άξζξνπ 40 ηνπ ΠΓ 609/85, θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 5 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Ν 1418/84. 

 
14.13 Έθδνζε ινγαξηαζκνύ / πηζηνπνίεζεο ηειηθήο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9 ηνπ Άξζξνπ 40 ηνπ ΠΓ 609/85. 
 

14.14 Λήμε επζύλεο εξγνδόηε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ Άξζξνπ 40 ηνπ ΠΓ 609/85. 
 

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 γηα επαλνξζώζεηο (εηδηθή δηαηαγή – εηδηθή πξόζθιεζε) 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 7 ηνπ Ν 1418/84, ζηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 46 θαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 
47 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
15.2   Έθπησζε Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 6 θαη 12 ηνπ Άξζξνπ 5 θαη ζηελ παξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Ν 1418/84, θαζψο 
θαη ζην Άξζξν 47 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
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 ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 1, 3 θαη 4 ηνπ Άξζξνπ 9 ηνπ Ν 1418/84, θαη ζηα Άξζξα 48, 49, 50 
θαη 51 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
16.     ΓΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
16.1   Γηθαίσκα δηαθνπήο εξγαζηώλ από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν 1418/84. 
 

16.2   Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 9 ηνπ Ν 1418/84, ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3, 4, 5, 6 θαη 7 
ηνπ Άξζξνπ 48, ζην Άξζξν 49 ηνπ ΠΓ 609/85 θαη ζην Άξζξν 13.8 ηεο παξνχζαο. 

 
16.3   Πιεξσκή θαηά ηε δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Άξζξνπ 9 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζην Άξζξν 50 ηνπ ΠΓ 609/85.
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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 

(1)      χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 1418/84 θαη ΠΓ 609/85, 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. 

(2)      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. 

(3)      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. 

(4)      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. 

(5)      ρεηηθά κε δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, έρεη ηζρχ θαη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν 1418/84, 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 κε ηελ 
αζθάιηζε ηεο «αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ» ηζρχνπλ νη φξνη ηεο παξ. 18.4.2 ηεο παξνχζαο. 

(6)      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 θηι.) 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. 

(7)      Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο εξγαιείνπ θηι. 
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 θηι.). ε πεξίπησζε απψιεηαο θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ 
ή κεραλήκαηνο θηι., πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ 
ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θηι., 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. 

(8)      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 πα- 
ξνχζα θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΣΤ (ΓΣΤ θαη ΔΣΤ). 

(9)      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.
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17.4   πλέπεηεο επζπλώλ ηνπ ΚηΔ 

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 Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ζην Άξζξν 45 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
17.5   Πλεπκαηηθά θαη βηνκεραληθά δηθαηώκαηα 

(1)      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. 

(2)      Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε ή παξάλνκε 
ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, κεζφδσλ, κειεηψλ, κεραλεκάησλ, ινγηζκηθψλ θηι., πνπ θαιχπηνληαη απφ 
πλεπκαηηθά ή βηνκεραληθά δηθαηψκαηα ή δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. 

(3)      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: 

i. 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 πα- ξνχζαο αζθάιηζε δελ θαιχπηεη θαη ηελ πεξίπησζε απηή. 

ii.       Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε. 

 
18.     ΑΦΑΛΙΗ 

 
18.1   Γεληθέο απαηηήζεηο αζθάιηζεο 

(1)      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, Ν.Γ. 400/70 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 118/85, Ν 
489/76 φ- πσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 237/86 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν 1569/85, ΠΓ 1019/81, ΠΓ 
118/85, Ν 
1256/82, Ν 1418/84, ΠΓ 609/85, Ν 1380/85. Οκνίσο, εθφζνλ ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο 
ηεο ΔΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πεξί αζθαιίζεσλ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 

(2)      Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

(3)      Ωο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 400/1970.  Οη 
αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ. 400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη δεθηέο σο 
αζθαιηζηήξηα ηνπ έξγνπ. 

(4)      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 Ν.Γ. 
400/1970, φπσο ηζρχεη. 

(5)      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 θηι., 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. 

(6)      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. 

(7)      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. 
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(8)      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. 

(9)      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. 

(10)    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. 

(11)    Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε Δπξψ. 

(12)    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 θηι. απφ ηνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ. 

(13)    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. 

(14)    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. 

(15)    Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ : 

i. 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 Ν.Γ. 400/1970 είλαη άθπξν. 

ii. 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 

(1)      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 κε ην άξζξν 47 ηνπ 
ΠΓ 609/85. 

(2)      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. 

(3)      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.
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(4)      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 
πξν- εγνχκελε 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. 

(5)      Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο δηθαηνχρνπο θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα εηζπξαρζεί 
απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θηι., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 
αζθαιηζηεξίσλ.   ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα 
νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 18.2(3) αλσηέξσ. 

(6)      ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, 
παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά θηι., γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 
αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο ή 
βιάβεο ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θηι., 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. 

(7)      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 

(1)      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. 

(2)      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. 

(3)      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. 

(4)      ε πεξίπησζε αληηξξήζεσλ ηνπ ΚηΔ επί ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα επφκελα: 

i. 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. 

ii.       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. 

(5)      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. 

(6)      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. 

(7)      Αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 18.3(4)i ή 18.3(5) ν ΚηΔ 
δχλαηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ ΠΓ 609/85 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» 

(1)      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). 

(2)      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. 

(3)      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 / ιαλζαζκέλε εξγαζία, 
πιεκκειή / ειιηπή ζπληήξεζε θηι. Δπίζεο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα:
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- 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. 

(4)      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. 

(5)      ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο ππναζθάιηζεο. 

(6)      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. 

(7)      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 θηι. 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 
θηι. 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) 

(1)      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 φ- κνξεο ηδηνθηεζίεο / εγθαηαζηάζεηο. 

(2)      Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο 
πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 

(3)      Σα φξηα απνδεκίσζεο απφ ηελ αζθάιηζε, ζε έλα απηνηειέο αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη 
ηξίησλ ζα είλαη, θαηά πεξηζηαηηθφ, φπσο νξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 

(4)      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 

(1)      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. 

(2)      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. 

(3)      Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο 
(εμαηξνπκέλσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεο κεραληθψλ / ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ θηι. βιαβψλ), 
πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία, αλζξψπηλν ιάζνο ή/θαη ηπραία πεξηζηαηηθά. 

(4)      Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ απνδεκίσζε γηα 
ηπρφλ δεκηά ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θηι. αθφκε θαη γηα πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο. 

(5)      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 

(1)      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. 

(2)      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,
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κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη θάζε θχζεο 
ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

(3)      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. 

(4)      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 

(1)      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 / 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 (Αnnual Open Cover), 
κε φξηα θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, ηφηε είλαη δπλαηφ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα 
ηεο αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο. 

(2)      Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη ηελ επζχλε ησλ κειεηεηψλ πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη 
απφ ην Ν 716/77, 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. 

(3)      Σα φξηα απνδεκίσζεο γηα ελδερφκελεο δεκηέο απνδηδφκελεο ζε επαγγεικαηηθή επζχλε κειεηεηή / 
ζπκβνχινπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ. 

(4)      ην αζθαιηζηήξην πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα, φηη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ ΚηΔ δελ 
πεξηνξίδεη ηηο επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή. 

(5)      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. 

(6)      Ωο ρξφλνο παξαγξαθήο ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ ζα ζεσξείηαη ε 
εμαεηία απφ ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο, θαη’ αλαινγία πξνο ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν 716/77 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: 

(1)      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. 

(2)      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. 

(3)      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 θηι., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη 
εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ. 
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(4)      ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ,  πξνθεηκέλνπ ε 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θηι. 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 δηα- ηππψζεηο (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. 

(5)      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. 

(6)      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. 

(7)      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 

 
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: 

(1)      πφιεκνο, ερζξνπξαμίεο, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα, 

(2)      αληαξηηθή δξάζε, επαλάζηαζε, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο 
ηεο ρψξαο, εκθχιηνο πφιεκνο, 

(3)      βίαηε δηαηάξαμε ηεο ηάμεο απφ πξφζσπα μέλα πξνο ηνλ Αλάδνρν, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ, γεληθή απεξγία εξγαδνκέλσλ, γεληθή αληαπεξγία εξγνδνηψλ, 

(4)      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, 

(5)      άιιεο αηηίεο, πνπ δελ εμαηξνχληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη: 

i.        πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαη 

ii. πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ πξνζθνξά θαη γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Α.Κ., θαη 

iii. 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 

(1)      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. 

(2)      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 γηα ηε κείσζε θαζπζηεξήζεσλ 

(1)      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. 

(2)      Σν θεξφκελν σο ζηγφκελν κέξνο, φηαλ αξζνχλ νη ζπλζήθεο αλσηέξαο βίαο πνπ ην αθνξνχλ, 
ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν κέξνο. 
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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 ηνπ Άξζξνπ 45 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 
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 ιύζε, 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 Άξζξν 12 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζην Άξζξν 57 ηνπ ΠΓ 609/85. 
 

20.2   Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 13 ηνπ Ν 1418/84. 
 

20.3   Γηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 14 ηνπ Ν 1418/84. 
 
 
 

         Γιπθάδα, Μάξηηνο 2018  
 
 

         ΤΝΣΑΞΗ  

                         ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 Ο Αλαπιεξσηήο ∆ηεπζπληήο 

 Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ∆ήµνπ Γιπθάδαο 

  
     Κπξηαθή Κάλλα Νηθφιανο Δπαγγειάηνο 

             ΑΡΥΗΣΔΚΣΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ             ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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