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Άρθρο 1ο : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ Ε..Τ. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΝΟΜΟΘΕΙΑ  
1.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ Δ..Τ.  
1.1.1 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) είλαη ε δηαηχπσζε ησλ 
Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί φπσο πεξηγξάθεηαη 
αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.  
1.1.2 Οη φξνη απηνί ζπκπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ θαη ζπκπιεξψλνληαη κε ηνπο φξνπο 
ησλ ινηπψλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο (Σ.Γ.). 
1.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Σν έξγν αθνξά ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ζε νδνχο, πιαηείεο θαη πάξθα ζηηο ηξεηο Γεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ 
Κεθηζίαο, νη νπνίεο ελδεηθηηθά είλαη νη εμήο: 
• Αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ηζηψλ θσηηζκνχ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ , πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί είηε 
απφ ηξνραία αηπρήκαηα είηε απφ παιαηφηεηα θαη αζηνρία ησλ πιηθψλ 
• Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ ή πξνβιεκαηηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε λέαο ηερλνινγίαο 
ηχπνπ LED γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 
• Αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή  θαηεζηξακκέλσλ πίιαξ ή θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ  
πθηζηάκελα  δίθηπα  πιαηεηψλ θαη πάξθσλ ειεθηξνδνηνχληαη  απεπζείαο απφ ην  δίθηπν ηεο ΓΔΓΓΖΔ 
• πληήξεζε ζηδεξντζηψλ (απεγθαηάζηαζε, ακκνβνιή γηα αθαίξεζε ζθνπξηαζκέλσλ κεξψλ, 
γαιβάληζκα θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο, αληηθαηάζηαζε αθξνθηβσηίσλ θαη ησλ βξαρηφλσλ ηνπο.) 
ή ηνπνζέηεζε λέσλ. 
• Διέγρνπο ηνπ ππφγεηνπ δηθηχνπ, εξγαζίεο δνθηκψλ γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ βξαρπθπθισκάησλ θαη 
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ηνλ εληνπηζκφ ηνπο, θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ εληφο ησλ ηζηψλ, ηνπ πίιιαξ, ησλ θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ. 
• πληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε πιηθψλ ζε πςεινχο ηζηνχο θσηηζκνχ ζε θεληξηθέο νδηθέο αξηεξίεο 
(π.ρ. πξψελ δίθηπα ΤΠΔΥΧΓΔ) 
• Δπηζθεπή βιαβψλ ζε  ππφγεηα δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνχ 
1.3. ΝΟΜΟΘΔΗΑ Ο Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» θαη ηνλ Ν.4146/2013 «Γηακφξθσζε Φηιηθνχ 
Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαζψο 
θαη ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
 
 
Άρθρο 2ο: ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ- ΔΓΓΤΗΔΙ  
2.1 ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ - ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  
2.1.1 ΓΔΝΗΚΑ  
2.1.1.1 Με ηνλ φξν “χκβαζε” λνείηαη ε χκβαζε αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν, πνπ πεξηιακβάλεη 
φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ 
θαη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δεπηεξεπφλησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ έξγσλ θαη επηπιένλ 
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπο, φισλ απηψλ κε κέξηκλα 
θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. Οη φξνη “χκβαζε”, “χκβαζε Πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ” θαη “Δξγνιαβηθφ 
πκθσλεηηθφ” ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα.  
2.1.1.2 Ζ ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Ν. 
4412/16 θαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο.  
2.1.1.3 Ζ “χκβαζε” ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε, πνπ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. Σα πκβαηηθά Σεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ 
φξσλ ηνπο, θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 
 2.1.1.4 ηνηρεία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο επηπιένλ ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα ζεψξεζε θαη έγθξηζε 
ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 1. Σελ εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.3 ηεο παξνχζεο.  
 2. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζεο. 
 3. Σν Οξγαλφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ ηνπ θαη ηνλ αληίθιεην ζχκθσλα κε ην 

άξζξν   13.1.1.  
 4.Έγγξαθν νξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε  

Κ/Ξ.  
2.2 ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  
 Σν “πκβαηηθφ Αληηθείκελν” ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιεςε θαη εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε θαη ηα αλαπφζπαζηα πκβαηηθά ηεο Σεχρε. Μεηαμχ 
ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ:  

1. Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκψλ θιπ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 
2. Ζ ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Υξφλνπ 
Δγγχεζεο. Ζ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ.  
3. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, γηα ηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα, ελ 
φςεη ησλ πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ, ηεο εθηέιεζεο πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ γηα 
ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο θιπ.  
4. Σν θφζηνο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο.  

2.3 ΔΓΓΤΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  
2.3.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν 
εγγχεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηεο χκβαζεο ελ γέλεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 
Ν.4412/16. 
2.3.2 Δηδηθφηεξα, γηα λα ππνγξαθεί ε χκβαζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη θαη λα 
θαηαζέζεη εγγχεζε απφ πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ “θαιή εθηέιεζε” γξακκέλε ζηα Διιεληθά ή ηνπιάρηζηνλ 
ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκε κεηάθξαζε (δειαδή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ή Διιεληθήο Πξνμεληθήο 
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Αξρήο ή Έιιελα Γηθεγφξνπ). Σν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ.1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 
Ν.4412/16) νξίδεηαη ζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
δαπάλεο ηνπ Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα 
είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο. 
 2.3.3 Ζ αξρηθή εγγχεζε “θαιήο εθηέιεζεο”, πνπ απνηειεί πξναπαίηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο παξαθξαηήζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ησλ 
εξγαζηψλ πξνο ηνλ Αλάδνρν. Οη θξαηήζεηο απηέο νξίδνληαη ζε πέληε ζηα εθαηφ (5%) ζηελ 
πηζηνπνηνχκελε αμία ησλ εξγαζηψλ. Οη θξαηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. Γηα ηελ αμία ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ 
πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηηο πηζηνπνηήζεηο κέρξηο φηνπ απηά ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο νη 
θξαηήζεηο νξίδνληαη ίζεο πξν ην δέθα ζηα εθαηφ (10%) ηεο πηζηνπνηνχκελεο αμίαο (παξ.12 ηνπ αξ. 152 
ηνπ Ν.4412/16).  
2.3.4 ρεηηθά κε ηελ απμνκείσζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο, ηελ επηζηξνθή 
ηεο, ηελ θαηάπησζή ηεο, θιπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16.  
2.3.5 Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ηεο επνκέλεο παξαγξάθνπ θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ 
Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, νη εγγπήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ζα κεησζνχλ ζε 
πνζνζηφ 20% απηψλ (παξ.6β, άξζξν 72, Ν.4412/16). Πιήξεο απφζβεζε φισλ ησλ εγγπήζεσλ ζα γίλεη 
κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ ρσξίο 
παξαηεξήζεηο θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνχ απφ ηνλ ΚηΔ.  
2.3.6 Απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ ν Κ.η.Δ. ζα παξαθξαηεί νπνηνδήπνηε πνζφ νθείιεηαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν . ε ηπρφλ πεξίπησζε έιιεηςεο ιαβείλ ην πνζφ απηφ ζα εθπίπηεη απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο 
εθηέιεζεο. Σα πνζά ζα απνδίδνληαη: 1) ζηνλ Κ.η.Δ. γηα επηβιεζείζεο πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Π.Γ. 609/85, 
φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 2) ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, είηε αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ, ή ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ 
εθδψζεη ηα αζθαιηζηήξηα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο Δ..Τ. Οη κεηψζεηο ησλ εγγπήζεσλ ηεο παξαγξ. 
2.2.5 δελ ζα γίλνληαη ή ζα γίλνληαη ζε αλάινγα κεησκέλν χςνο, αλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ 
νθεηιψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. . 
 
 Άρθρο 3ο: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ.  
3.1. Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζην αξρηθφ Σερληθφ Πξφγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ Κεθηζηάο κε Κ.Α. εμφδνπ  20.7335.03 θαη ζχκθσλα κε ηελ αξ. 462/31-08-2017 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κεθηζηάο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έγθξηζεο ηεο 
5ε αλακφξθσζεο, αλακνξθψζεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ γηα ην έηνο 2017 ζην χςνο  ησλ 
200.000,00 € 
3.2 Αξρηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην πνζφ ηεο πλνιηθήο Γαπάλεο Έξγνπ θαηά ηελ 
πξνζθνξά (ΓΔ), απμεκέλν θαηά ην θνλδχιην ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ, απνινγηζηηθψλ θαη 
πξνκεζεηψλ, ηε δαπάλε αλαζεψξεζεο θαη ηε δαπάλε Φ.Π.Α., φπσο ζα πξνθχςνπλ κεηά ηνλ 
επαλππνινγηζκφ ηνπο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (αξζ.1 παξ.13 Ν.2229/94).  
3.3 Σηκέο κνλάδνο εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο ηεο Τπεξεζίαο κεησκέλεο 
θαηά ηελ έθπησζε πνπ πξνζθέξζεθε απφ ηνλ Αλάδνρν. Σν πνζνζηφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, 
φθεινο εξγνιάβνπ θιπ. είλαη 18% θαη δελ πεξηέρεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο Μειέηεο. 
Δ..Τ 
 
 
 Άρθρο 4ο: ΠΡΟΘΔΜΙΔ – ΤΠΔΡΒΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ. 
 4.1. ΠΡΟΘΕΜΙΕ. 
 4.1.1 πλνιηθή πξνζεζκία γηα λα πεξαησζεί ην έξγν νξίδεηαη ζε δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ εκέξα πνπ 
ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. Μέζα ζηε ζπλνιηθή απηή πξνζεζκία πξέπεη λα έρνπλ γίλεη φιεο νη εξγαζίεο 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ κειεηψλ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ. Ζ 
βεβαίσζε πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 Ν.4412/2016.  
4.1.2. Απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. Θα ζπληάζζνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, χζηεξα απφ απηνςία 
ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηεο, πξνγξάκκαηα εξγαζηψλ πνπ ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ αλάδνρν. Σα 
πξνγξάκκαηα απηά ζα ηάζζνπλ ζην πιαίζην ηεο νιηθήο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ πξνζεζκίεο 
εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ηνπο πνπ ζα απνηεινχλ ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. Πάλησο 
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νη ρνξεγνχκελεο αλά πξφγξακκα εξγαζίεο ζα είλαη αλάινγεο ηνπ ρξφλνπ πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ θαζψο 
θαη ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απηνχ. Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο 
πνπ ζα νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζα επηβάιιεηαη ζ’ απηφλ πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/16. Δηδηθά ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζην πιεζηέζηεξν απφ ην 
έξγν κνλάδα ΑΔΚΚ (Απφβιεηα Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ & Καηεδαθίζεσλ θαζψο θαη ε επαλεπίρσζε ησλ 
ηάθξσλ πξέπεη λα γίλνληαη εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ (βάζεσλ) θαη ηάθξσλ 
(ραλδάθσλ). Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο (ησλ δχν εκεξψλ) ζα επηβάιιεηαη ζηνλ 
αλάδνρν, ρσξίο άιιε πξνεηδνπνίεζε πνηληθή ξήηξα εθαηφλ εμήληα (160) επξψ εκεξεζίσο, κέρξη ηελ 
απνπεξάησζε ησλ πην πάλσ εξγαζηψλ. Δηδηθά γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ άκεζε επέκβαζε γηα ηελ 
απνθπγή αηπρεκάησλ, ε Γ/λνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα κε έγγξαθε ή πξνθνξηθή εηδνπνίεζε ηεο, 
πέξαλ ησλ πξνγξακκάησλ, λα δίλεη εληνιή ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ άκεζε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 
Με ηνλ φξν έγγξαθε εηδνπνίεζε λνείηαη θαη κε ελεκέξσζε κέζσ ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ έξγνπ. Κάζε 
πξνθνξηθή εληνιή επηβεβαηψλεηαη κέζα ζε δχν κέξεο κε εγγξαθή ζε εηδηθφ δηπιφηππν έγγξαθν, πνπ ην 
έλα αληίηππν επηδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν, πνπ ππνγξάθεη ζην άιιν πνπ κέλεη ζην ζηέιερνο πνπ θξαηάεη ε 
Τπεξεζία. Οη πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή κεηξηνχληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο. ην 
πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο 
εμήο επί κέξνπο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο αθφινπζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (κε αθεηεξία ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο) :  

α. Τπνβνιή Υξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
(απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία).  
β. Τπνβνιή ησλ νξηζηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο ΔΤ (αλ θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ππνβιήζεθε κφλν ην COVER NOTE ή αλ θαηά ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ 
παξαηεξήζεηο) εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (ελδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία).  
γ. Τπνβνιή ΑΤ θαη ΦΑΤ Έξγνπ εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ (απνθιεηζηηθή 
ηκεκαηηθή πξνζεζκία).  

4.1.3 Παξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ ζα αλαγλσξηζζεί ζηνλ Αλάδνρν κε δηθαηνινγία ηελ άγλνηα ησλ θπζηθψλ 
ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ, ηεο 
θαηάζηαζεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, ησλ δπζρεξεηψλ γηα ηε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο ή αδπλακίαο έγθαηξεο εμεχξεζεο εξγαηψλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ απφ ηελ Διιεληθή ή/ θαη 
μέλε Βηνκεραλία.  
4.1.4 Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα έρεη ζπλεθηηκήζεη ηνπο 
ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη : α. Γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ πνπ 
ηπρφλ ζα εηζάγεη απφ ην εμσηεξηθφ . β. Γηα ηηο εγθξίζεηο κειεηψλ θιπ. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο έθδνζεο 
ησλ θάζε θχζεσο αδεηψλ.  
4.1.5 Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη νξηδφκελεο πξνζεζκίεο ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ζα 
πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε ή θαη ηξίηε βάξδηα αλ δελ επαξθέζεη ε θαλνληθή βάξδηα κε 
ή ρσξίο ππεξσξίεο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε κέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ. Οπνηαδήπνηε 
επηβάξπλζε απφ ηκεκαηηθή παχζε, ππεξσξηαθή ή λπρηεξηλή εξγαζία ή εξγαζία ζε εκέξεο αξγίαο θαη 
ενξηψλ, ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ρσξίο θακηά απαίηεζε νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο. Οη θάζε είδνπο 
άδεηεο γηα ππεξσξηαθή ή θαη λπθηεξηλή απαζρφιεζε ή ζε κέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ ζα εθδνζνχλ κε 
κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.  
4.2. ΤΠΔΡΒΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΧΝ- ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ.  
4.2.1. Γηα θάζε κέξα πνπ ζα θαζπζηεξήζεη ν εξγνιάβνο, απφ ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ λα ηειεηψζεη ην έξγν 
πέξα απφ ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη ζηε παξ. 4.1.1. Θα επηβάιιεηαη ζ' απηφλ πνηληθή ξήηξα 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/16.  
4.2.2. Γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο ζηηο απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 
4.1.2., γηα ηελ νπνία ππαίηηνο είλαη ν αλάδνρνο, ζα επηβάιιεηαη ζ' απηφλ πνηληθή ξήηξα, πνπ ζην ζχλνιφ 
ηνπο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 3% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ρσξίο Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηελ παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/16.  
4.2.3 Δηδηθά νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ ζα επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ 
απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαινχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ 
Ν. 4412/16. 
 4.2.4 Ζ κε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ ησλ παξ. 4.1 θαη 4.2 ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ 
θπξψζεσλ θαη απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Ν. 4412/16.  
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Άρθρο 5ο : ΥΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ.  
5.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/16 θαη 
ππνβάιεη ζηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία εληφο (15) δέθα πέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο πξφγξακκα ηεο φιεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν ζα ηεξνχληαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία 
θαη νη ηπρφλ πξνβιεπφκελεο ηκεκαηηθέο (απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο) πξνζεζκίεο. 
 5.2 Σν πξφγξακκα (ρξνλνδηάγξακκα) ζα είλαη ζπληαγκέλν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ 
άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/16 θαη ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αληίζηνηρε ηερληθή έθζεζε.  
5.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηπρφλ ηκεκαηηθέο θαη ζπλνιηθέο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα παξζνχλ 
ζαλ ππνρξεσηηθνί ρξνληθνί νξίδνληεο απφ ηνπο νπνίνπο ζα πεξάζεη ην δηάγξακκα δηθηπσηήο αλάιπζεο 
ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ.  
5.4 Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Τπεξεζία εγθξίλεη απηφ φπσο ππνβιήζεθε, ή φπσο ζα ην 
ηξνπνπνηήζεη, κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καζπζηέξεζε γηα έγθξηζε 
απφ ηελ Τπεξεζία κεγαιχηεξε απφ ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ ζπλεπάγεηαη ηελ 
απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. Σν εγθεθξηµέλν ρξνλνδηάγξαµµα απνηειεί ην αλαιπηηθφ 
πξφγξαµµα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  
5.5 Ο Αλάδνρνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ δεθάηε (10ε) κέξα απφ ηελ ππνβνιή γηα έγθξηζε 
ηνπ νξηζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ 
ρξνλνδηάγξακκα, θέξνληαο αθέξαηα ηελ επζχλε, αλ απηφ αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ (θαη 
ζρεδίσλ) ηεο δεκνπξαζίαο.   Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη, ζπκβαηηθά, φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο θαη 
έγθξηζεο, ή κεηαβνιήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξεη θαζπζηέξεζε. Ζ έγθξηζε ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ πεξηιακβάλεη ηελ, κε νπνηαδήπνηε έλλνηα, ζπκθσλία ηεο Τπεξεζίαο πάλσ ζην 
βαζκφ πξνζπάζεηαο πνπ πξνβιέθζεθε απφ ηνλ Αλάδνρν. 
5.6 Μεηά ηελ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ φπσο ζα δηακνξθσζεί ζα απνηειεί θαη ηνλ πίλαθα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ν 
Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία δηκεληαία έθζεζε πξνφδνπ ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ε 
πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ θαη ε ζπκθσλία ή φρη κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. 
Δπίζεο ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη ησλ ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεσλ.  
5.7 Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ ζπλππνβνιή καδί κε ηα 
πξνεγνχκελα θαη άιισλ ζηνηρείσλ (φπσο πρ. δηαγξάκκαηα θαηαζθεπήο ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ επί 
κέξνπο έξγσλ κε έγρξσκεο ελδείμεηο ηνπ κέξνπο πνπ εθηειέζζεθε θιπ.) πνπ είλαη επηβνεζεηηθά γηα λα 
ζρεκαηηζζεί πιήξεο εηθφλα ηεο αλαθεθαιαησηηθήο, ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν, πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ζε 
ζχγθξηζε πάληα κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  
5.8 ε πεξίπησζε αλάγθεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (παξάηαζε, αχμεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ) ζα 
ζπληάζζεηαη ε λέα ή λέν πξνζαξκνζκέλν ρξνλνδηάγξακκα γηα ην νπνίν ζα ηζρχνπλ φια ηα αλαθεξζέληα 
ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο.  
5.9 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα 
ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ην νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα 
πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/16 . 
 
 Άρθρο 6ο: ΜΔΛΔΣΔ  
Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ απαηηεζεί ε εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε λένπ δηθηχνπ 
ειεθηξνθσηηζκνχ, απηέο ζα εθπνλνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη ρσξίο 
ηδηαίηεξν ηίκεκα.  
 
Άρθρο 7ο: ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΙ.  
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο δελ απαηηνχληαη απαιινηξηψζεηο.  
 
Άρθρο 8ο: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ  
8.1 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  
8.1.1 Όζν ζα θαηαζθεπάδνληαη ηα έξγα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη επαθξηβψο, ρσξίο 
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, φια φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 188 ηνπ Ν. 4412/16 θαη αθφκα ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα δηαηεξεί ηελ θπθινθνξία ειεχζεξε θαη λα απνθαηαζηήζεη ηηο 
πξνζβάζεηο πξνο ηηο παξφδηεο ηδηνθηεζίεο, πνπ ζίγνληαη απφ ηα έξγα.  
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8.2 ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ  
8.2.1 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο, πνπ 
παξέρνληαη απφ απηφλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο 
ΔΤ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ Σεπρψλ:  Ζ ζχλαςε ησλ απαηηνπκέλσλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ θαη ε 
παξνρή ησλ απαηηνπκέλσλ εγγπήζεσλ. Ζ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ θαη 
απνηππψζεσλ θαη ε ππνβνιή ησλ απαηηνπκέλσλ ζηνηρείσλ.  Ζ θαηάξηηζε ησλ απαηηνπκέλσλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ & ε ππνβνιή ησλ απαηηνπκέλσλ ζηνηρείσλ.  Ζ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ 
Γνθηκψλ θαη Διέγρσλ θαη ε εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο.  Ο ζπληνληζκφο ησλ ζεκάησλ 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο  Ζ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ Υξφλνπ Δγγχεζεο.   Ζ θαηάξηηζε 
ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο θαηαζθεπάζηεθε.   Ζ πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πξνηχπσλ, ηερληθψλ 
νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ, ζε δχν αληίγξαθα γηα φιεο   ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σ..Τ. γηα ηα 
εξγνηάμηα θαη ηελ Τπεξεζία.  Ο θαζνξηζκφο θαη ε ζχληαμε κειεηψλ πξνζσξηλψλ έξγσλ 
 8.2.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζηε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, πηλαθίδαο ελδεηθηηθήο ηνπ εθηεινπκέλνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ελ 
ιφγσ Τπεξεζίαο. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζήο ηεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ηνπ 
Έξγνπ. ε πεξίπησζε κε ηνπνζέηεζεο ηεο Πηλαθίδαο ζηελ πξνζεζκία απηή , ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 
ηνπνζέηεζή ηεο γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.  
8.2.3 Φσηνγξαθίεο . Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο (ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε) λα θσηνγξαθίδεη ην 
έξγν ζηηο δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο θάζεηο ηνπ. Οη θσηνγξαθίεο ζα είλαη ςεθηαθέο έγρξσκεο θαη ζα 
παξαδίδνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή, ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κε θάζε πξφζθνξν κέζν. Γηα θάζε 
εξγαζία λέαο εγθαηάζηαζεο θαη απνθαηάζηαζεο , πξνθεηκέλνπ απηή λα πηζηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 
έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία θσηνγξαθίεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή , σο 
αλσηέξσ , πξηλ ηελ επέκβαζή ηνπ θαη κεηά ηελ επέκβαζε ηνπ, ζηηο νπνίεο ζα εκθαλίδεηαη ¨θαζαξά¨ ην 
πξνο πηζηνπνίεζε αληηθείκελν (ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε). 
8.2.4 Γηα θάζε λέα ηνπνζέηεζε ππφγεηνπ θαισδίνπ , πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί απηή ζα παξαδίδεηαη 
ραξηνγξάθεζε ηεο ζέζεο ηνπ θαισδίνπ ζε ζθαξηθεκαηηθφ ζρέδην θαηά ηξφπν, ψζηε λα θαηαδεηθλχεηαη ε 
φδεπζε ηνπ θαισδίνπ ζε ζρέζε κε ζηαζεξά ζεκεία ηεο νδνχ. 
 8.2.5 Γηα ηε ζέζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο απαηηείηαη λα εθδνζνχλ νη ζρεηηθέο 
άδεηεο ιεηηνπξγίαο απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο ή απφ ηε ΓΔΖ. 
8.2.6 ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηνκψλ ζε πεδνδξφκηα, νδνζηξψκαηα ή λεζίδεο ζε Γήκνπο φπνπ ε έθδνζε 
άδεηαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηνκψλ ρνξεγείηαη απφ ηνπο Γήκνπο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ 
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα πξνκεζεπηεί ηε ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ αληίζηνηρν Γήκν θαηαζέηνληαο, αλ 
απαηηεζεί, αλάινγε πξνο ηελ αμία ησλ εξγαζηψλ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 8.2.7 Ο αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη θαη λα 
ελεξγήζεη 
έγθαηξα ψζηε λα κελ πξνθχπηεη θακία ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
 8.2.8 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαβαίλεη γηα πεξηζπιινγή θαηεζηξακκέλσλ ηζηψλ Ζ/Φ ή θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ, κεηά απφ ηειεθσληθή εηδνπνίεζε εληεηαικέλνπ ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο επίβιεςεο, 
πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε πξφθιεζε αηπρήκαηνο. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ε πξνβιεπφκελε 
απφ ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ γηα πεξηζπιινγή θαηεζηξακκέλσλ ηζηψλ ή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ.  
8.2.9 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελζσκαηψλεη ζην έξγν πιηθά (ηζηνί , θσηηζηηθά ζψκαηα , ιακπηήξεο , 
θαιψδηα , πίιιαξο , φξγαλα θ.ι.π.) νκνίνπ ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ ή ηζρχνο ή έληαζεο κε ηα πθηζηάκελα 
ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ , εθηφο αλ άιισο θξίλεη ε Τπεξεζία . 
 8.2.10 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φια ηα απνμεισκέλα πιηθά λα ηα κεηαθέξεη θαη λα ηα παξαδψζεη ζηηο 
απνζήθεο ηεο Τπεξεζίαο  
8.3 ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
8.3.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη δηεξεπλήζεη πιήξσο : α. Σελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. β. Σηο πεξηνρέο πεγψλ 
πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ζηελ Διιάδα θαη Γηεζλψο. γ. Σελ Γηεζλή θαη Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο 
πιηθψλ, κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. δ. Σηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ε. Σα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία 
θαη πιεξνθνξίεο απφ Οξγαληζκνχο (π.ρ. ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ), Σνπηθέο Αξρέο θιπ. δ. Σνπο ηξφπνπο 
πξνζπέιαζεο θαη ηα πξνβιήκαηα εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο. ε. Σηο δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο 
εξγνηαμίσλ κε ηνλ ζθνπφ λα θαηαζηνχλ πιήξσο ελήκεξνη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 
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Δπίζεο λα εθηηκήζνπλ κε επάξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ 
ζα επεξεάζνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπο.  
8.3.2 Σνλίδεηαη φηη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ. πνηφηεηα ππεδάθνπο, 
απνηειέζκαηα πάζεο θχζεσο εξεπλψλ, ζηνηρεία πάζεο θχζεσο παξαηεξήζεσλ, θιπ., πνπ έγηλαλ, ή 
γίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ άιινπο, ηπρφλ αγσγνί Ο. Κ. Χ., ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ γηα ελεκέξσζε ηνπο θαη κφλν. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ δεζκεχνπλ 
ζπκβαηηθά ηελ Τπεξεζία, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο απιφ βνήζεκα. Αθήλεηαη πάλησο ζηελ 
θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ λα αμηνινγήζεη ηα ζηνηρεία απηά ή θαη λα πξνβεί κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη 
δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, ή παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε θαη 
αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπ δηαηέζεθαλ.  
8.3.3 Ο Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πιήξσο ελεκεξσζεί ζηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο 
κε επηζθέςεηο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη κειέηε ησλ γεσηερληθψλ ζπλζεθψλ αθφκε θαη κε γεσινγηθή 
κειέηε, γεσηξήζεηο ή / θαη κε δηεξεπλεηηθά θξέαηα πνπ εθηέιεζε ν ίδηνο, εθφζνλ έθξηλε απηά αλαγθαία.  
8.3.4 Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη 
ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε ή απφ άιινπο πηζαλνχο εξγνιήπηεο, ψζηε λα ηηο ιάβεη ν 
Αλάδνρνο ππφςε θαηά ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κε παξεκπνδίδεη 
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ή απφ άιινπο Αλαδφρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 
Κχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζή ηνπ. Αληίζεηα ππνρξενχηαη λα ηνπο 
δηεπθνιχλεη κε ηα κέζα πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί (ηθξηψκαηα θιπ.) ξπζκίδνληαο έηζη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκβάιεη θαλέλα εκπφδην ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ 
Τπεξεζία ή άιινπο Αλαδφρνπο.  
8.3.5 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο γηα ην 
είδνο θαη ηα κέζα επθνιίαο, ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ , ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο πιηθψλ, ζπζθεπψλ, νξγάλσλ , ηηο ζέζεηο πξνζσξηλήο ή 
νξηζηηθήο απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, 
χπαξμε εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νδψλ, ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο 
δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο, ηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο, ην 
επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν, ή ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
8.3.6 Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, πνπ αθνξά ζηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηε 
ζχκβαζε. 
 8.4 ΔΠΑΛΖΘΔΤH ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ  
Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο (θαη νη δηαγσληδφκελνη θαηά ηελ θάζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ), λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηελ δηάζεζή ηνπ ζηνηρεία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ 
ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θιπ, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ. 
Ζ επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
“εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ”, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν. 
 8.5 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ  
8.5.1 Πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ 
Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Δπεηδή ππάξρεη 
πηζαλφηεηα ζπλάληεζεο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη 
λα εθηειεζηνχλ ζηε ζρεηηθή πεξηνρή, είλαη δπλαηφλ ν αλάδνρνο λα ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη δηεξεπλεηηθέο 
ηνκέο ή θαη άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, δειαδή αλαζθαθηθφ έξγν, χζηεξα απφ εληνιή ηεο 
Τπεξεζίαο. 
8.5.2 Αλ θαηά ηηο εξεπλεηηθέο ηνκέο, ή ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αξραίσλ - 
νπνηαζδήπνηε ειηθίαο - ηφηε, πέξαλ ηεο εηδνπνηήζεσο ηεο Δπηβιέςεσο θαη ηεο αξκφδηαο Δθνξίαο 
Αξραηνηήησλ, επηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ππφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη κε ηε 
ζπκκεηνρή ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζπλεξγεία θαη κέζα θαη λα 
δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο αλαζθαθήο.  
8.5.3 ε θάζε πεξίπησζε ε ηδηνθηεζία ησλ επξεκάησλ αλεμάξηεηα είδνπο ησλ αλήθεη ζην Διιεληθφ 
Γεκφζην. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε ζρεηηθή Διιεληθή Ννκνζεζία.  
8.6 ΥΡΖΖ ΤΛΗΚΧΝ, ΜΔΘΟΓΧΝ ΚΛΠ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΑ ΔΤΡΔΗΣΔΥΝΗΑ 
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8.6.1 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα ή ηξφπνη εξγαζίαο απφ ηα απαηηνχκελα γηα ην έξγν 
θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε 
ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε ή παξάλνκε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, ή κεζφδσλ, ή κειεηψλ, ή 
κεραλεκάησλ θιπ. πνπ θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο.  
 8.6.2 Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ζθφπηκα ή αζέιεηα λα απνθηήζεη κε νξζφ θαη λφκηκν ηξφπν ηα 
δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ε παξάιεηςε απηή ζεσξείηαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηζχξεη ηηο 
αθφινπζεο θπξψζεηο :  

α. 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 
δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ή ην πνζφ ζην νπνίν ηπρφλ ζα θαηαδηθαζηεί, ή ζπγθαηαδηθαζζεί απφ ηνλ 
θάηνρν ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Σνχην ηζρχεη έζησ θαη αλ ε ζρεηηθή δίθε δελ έρεη 
ηειεζηδηθήζεη.  
β. Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε.  

8.7 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 
Οπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή 
δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζε ηξίηνπο, ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ νθείινληαη είηε ζε 
ακέιεηα ή παξαιείςεηο ή ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ή ζηηο νπνηεζδήπνηε 
θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ, ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ή ζηελ 
χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ’ εαπηνχ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Ζ επζχλε θαιχπηεη φιε ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κέρξη θαη ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ Δγγχεζεο.  
8.8 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΠΑΡΑΛΔΗΦΔΧΝ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΑΠΟ ΔΠΗΒΛΔΦΖ  
8.8.1 Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ 
Δπίβιεςεο ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο Δπηβιέπνληεο θαη ζε 
φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, ζηα εξγνηάμηα, 
ιαηνκεία, απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ άιιν, ζηνλ νπνίν ε Τπεξεζία ζα 
δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο 
ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη νθείιεη λα 
δηεπθνιχλεη ηελ επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο ζηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ θιπ.   
8.8.2 Σν φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην Έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε, πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή θαη ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάμεηο θιπ, νχηε 
εμαζζελίδεη ηηο πιήξεηο θαη απνθιεηζηηθέο επζχλεο ηνπ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ επηηάζζνπλ νη φξνη ηεο 
Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο, ηεο παξνχζαο Δ..Τ., ηεο Σ..Τ. ησλ Σ.Π. θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ 
Γεκνπξάηεζεο.  
8.8.3 Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ 
ηνπ άξζξνπ, ε Τπεξεζία Δπίβιεςεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, αλ 
ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ 
φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ.  
8.8.4 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) 
8.9 ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΑΚΡΑΝ ΣΖ ΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΟΓΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
8.9.1 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, 
ρψξνη απφζεζεο, εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θιπ. 
8.9.2 Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη’ αλαινγία θαη γηα ηηο νδνχο πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ν Αλάδνρνο γηα νδηθέο κεηαθνξέο, ηα ηπρφλ έξγα ελίζρπζεο ππνδνκήο ησλ θιπ.  
8.10. ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
8.10.1 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηδηαίηεξε ακνηβή, γηαηί νη δαπάλεο θαη νη 
ακνηβέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, 
εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα παξαθάησ:  

α. Ζ ιήςε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ επηβιέπνληα θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ 
Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ, πνπ ζα ηα ππνβάιεη γηα αξκφδην 
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έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ζχκθσλα κε φζν 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  
β. Ζ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Δπίζεο νη ηπρφλ δαπάλεο 
κίζζσζεο ρψξνπ, ή αγνξάο ησλ αλαγθαίσλ εδαθηθψλ ισξίδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ 
εξγνηαμηαθψλ δξφκσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ ησλ δξφκσλ απηψλ κεηά 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη ε Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακηά δέζκεπζε λα 
εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν θακηά δηεπθφιπλζε ή θάιπςε δαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε νδνχο 
πξνζπέιαζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ έιιεηςή ηνπο ν δε 
Αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε έιιεηςήο ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκφζεη ηελ ηερλνινγία, ηα 
κέζα, ην πξφγξακκα θ.ι.π. ζηηο δεδνκέλεο ηνπηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί ε εξγαζία 
αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ επηπιένλ δαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο ε Τπεξεζία δελ ζα ηνπ αλαγλσξίζεη 
θακηά απνδεκίσζε.  
γ. Ζ ζπλερήο ζπλδξνκή θαη ε παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηεπθνιχλζεσλ/ εμππεξεηήζεσλ, 
ρσξίο απνδεκίσζε, ζηελ νκάδα πνπ ζα νξίζεη ε ππεξεζία γηα ηε ιήςε κεηξήζεσλ. Ζ ζπλδξνκή 
απηή ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη ζπλερήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.  
δ. Οη δαπάλεο ησλ ελ γέλεη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
11 ηεο παξνχζαο Δ..Τ.  
ε. Γηα ηε ζέζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο απαηηείηαη λα εθδνζνχλ νη ζρεηηθέο 
άδεηεο ιεηηνπξγίαο απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη νη παξνρέο ξεχκαηνο απφ ηε ΓΔΖ. Ο 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ 
απαηηνχληαη θαη λα ελεξγήζεη έγθαηξα ψζηε λα κελ πξνθχπηεη θακία ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ 
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

8.10.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο γηα 
ηελ απφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πεξηζζεπκάησλ θπηηθψλ γαηψλ, ππνιεηκκάησλ θάζε είδνπο έξγσλ, 
φπσο νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ηελ 
δηάξθεηα απηήο, ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο (ζε ζπζρεηηζκφ κε ην δεκνπξαηνχκελν έξγν). 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Τπεξεζία δελ ζα αλαγλσξίζεη θακηά θαζπζηέξεζε, ή ηξνπνπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζρεηηδφκελα κε ηέηνηα πξνβιήκαηα, ελψ παξάιιεια ζεσξείηαη 
απηνλφεην φηη νη θάζε είδνπο απνζέζεηο θιπ. ζα γίλνληαη ζε ζέζεηο θαη θαηά ηξφπν πνπ λα κελ 
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ Αξρψλ.  
8.10.3 Αλάινγα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απφζεζεο 
πιηθψλ θάζε είδνπο (αδξαλή, θπηηθέο γαίεο ζε αλακνλή γηα ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο θ.ι.π.), θαζψο θαη 
ηειηθήο απφζεζεο πιηθψλ, ηνπο δαλεηνζαιάκνπο ή ηα ιαηνκεία ηνπ έξγνπ. Σα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ 
απφ θαζαηξέζεηο, θαηεδαθίζεηο θιπ., ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, 
ζε ρψξνπο πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. ε θακία πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 
ειεχζεξνο ρψξνο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ σο ρψξνο απφζεζεο θαζαηξέζεσλ ή θαηεδαθίζεσλ  
8.10.4 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο 
θαη κε ηα Καηαζθεπαζηηθά ρέδηα πνπ ζα εθπνλήζεη ν ίδηνο θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 
 8.10.5 ρεηηθά κε δεκηέο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, φια φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζην άξζξν 12 ηεο 
παξνχζαο.  
8.10.6 ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν 
Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο.  
8.10.7. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβαίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ή δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην έξγν, ή θάπνην ηκήκα ηνπ έξγνπ, 
φπσο θαη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζην έξγν αλαξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλα κε 
έγγξαθε άδεηα ηεο Τπεξεζίαο. 
 8.10.8 Δπίζεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα πξνζσξηλά έξγα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ Σ..Τ. θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 
 
Άρθρο 9ο: ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 158, 159 θαη 178 ηνπ Ν. 4412/16.  
9.3 ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  
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9.3.1 Ο θαζνξηζκφο ησλ νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη 
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ 
ην έξγν. Έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη ζηα πκβαηηθά Σεχρε ή ζηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, 
θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη άξηην ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη άκεκπηε 
εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ ελαξκφληζή ηνπ κε ηα ινηπά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη λα πιεξνί ην 
ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη λα εμππεξεηήζεη. 
9.3.2 Γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ ησλ ηκεκαηηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ θαηαζθεπψλ ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 178 ηνπ Ν. 4412/16, ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πξνδηαγξαθέο θαη 
θαλνληζκνχο, ηα άξζξα ηεο Σ..Τ., ηηο εγθεθξηκέλεο θαη ηζρχνπζεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
Δ.Λ.Ο.Σ.  
9.3.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηα πιηθά, ηηο θαηαζθεπέο θαη εμνπιηζκνχο κε κέξηκλα θαη 
δαπάλεο ηνπ, σο πξνο ηελ επάξθεηα, πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη ζπκβαηφηεηά ηνπο πξνο ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο Δ..Τ., ηεο Σ..Τ. θαη ησλ θσδίθσλ, θαλνληζκψλ, πξνδηαγξαθψλ πνπ απηνί 
παξαπέκπνπλ. Αλ ε δηεμαγσγή κεξηθψλ ειέγρσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζην εμσηεξηθφ, ν Αλάδνρνο ζα 
επηβαξπλζεί κε φια ηα έμνδα ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Δπίβιεςεο, πνπ ζα 
επηζεσξνχλ απηνχο ηνπο ειέγρνπο.  
9.3.4 Ο έιεγρνο πνηφηεηαο αθνξά φιεο ηηο θάζεηο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ηηο θαηαζθεπέο, ηελ ζπληήξεζε ηνπ 
έξγνπ θαζψο θαη ηπρφλ κειέηεο πνπ ζα ζπληαρζνχλ. 
9.3.5 Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηεί ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο (quality control) 
ησλ πιηθψλ, θαηαζθεπψλ, εμνπιηζκνχ θαη ηνλ έιεγρν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (quality assurance) ζηνλ 
βαζκφ πνπ ζα θξίλεη αλαγθαίν ρξεζηκνπνηψληαο πηζαλφλ γξαθείν ζπκβνχισλ πνπ ζα πξνζιάβεη. 
Οπσζδήπνηε ην γξαθείν απηφ δελ ζα πξέπεη λα έρεη νπδεκία ζρέζε κε ηνλ χκβνπιν – Σερληθήο 
Τπνζηήξημεο ηεο Τπεξεζίαο. 
9.3.6 Γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο αθαηαιιειφηεηαο πιηθψλ θαη 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, ειαηησκάησλ ηεο θαηαζθεπήο, θαη παξαιείςεσλ ηεο ζπληήξεζεο 
ηζρχνπλ γεληθά φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 157 θαη 159 ηνπ Ν. 4412/16. ε πεξίπησζε απαίηεζεο 
ειέγρσλ πςειφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε δηαθσληψλ σο πξνο ηα απνηειέζκαηα 
ειέγρσλ ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίδεη θαηάιιειν εξγαζηήξην γηα ηνπο ειέγρνπο 
απηνχο.  
9.4 ΑΛΛΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ  
9.4.1 Όια ηα εξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν νθείινπλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ησλ πκβαηηθψλ ηεπρψλ, θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνινγίαο πνπ δηέπεη ηα εξγαζηήξηα.  
9.4.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο ζε φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ησλ δνθηκψλ.  
9.5 ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΧΝ  
Ο εμνπιηζκφο επηζεψξεζεο θαη δνθηκψλ θάζε εξγαζηεξίνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ, εληφο ή εθηφο 
εξγνηαμίνπ πξέπεη λα είλαη επαξθνχο πνηφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο, θαη λα ζπληεξείηαη επαξθψο ψζηε λα 
βξίζθεηαη ζε δηαξθή ιεηηνπξγία.  
9.6 ΑΡΥΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ 
ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ  
9.6.1 Ζ ππνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο ζηε επίβιεςε ζα γίλεηαη άκεζα. Θα 
πεξηιακβάλεη ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε 
ζπκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο. ην αξρείν ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη πιήξεο ζπλέρεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο απφ ηελ δεηγκαηνιεςία κέρξη ηηο ηειηθέο δνθηκέο.  
9.6.2 Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ηελ Δπίβιεςε ζε εχζεην ρξφλν γηα θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά 
επηζεψξεζε θαη δνθηκέο πιηθψλ ή θαηαζθεπήο ή εμνπιηζκνχ θαη ηηο ζρεηηθέο δεηγκαηνιεςίεο.  
9.6.3 Ο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ίζνο ζε είδνο θαη αξηζκφ 
κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ην άξζξν 16 ηεο παξνχζεο Δ..Τ., θαζψο θαη ηνπο ππάξρνληεο 
θαλνληζκνχο. Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε Πξαθηηθφ, πνπ ζα ζπληάζζεηαη 
θαη ζα απνηεινχλ ηδηαίηεξν Αξρείν Διέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ, ζπληζηνχλ 
δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πιεξσκψλ. Απνδεθηά απνηειέζκαηα ηέηνησλ ειέγρσλ δελ 
απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα πκβαηηθά Σεχρε. 
 
 Άρθρο 10ο: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΕ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
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10.1 ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΔΡΓΟΤ (θαη επηκεηξήζεηο):  
Ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 136, 137, 151 θαη 152 ηνπ Ν. 4412/16.  
10.1.1 Ζ παξαιαβή ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ ζα γίλεηαη απφ 
ηξηκειή επηηξνπή. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο νξίδεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή.  
10.1.2 Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην ηέινο θάζε κήλα θαη ειέγρνληαη απφ ηελ 
Τπεξεζία.  
10.1.3. Οη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ζε 
επφκελν ινγαξηαζκφ, θαζψο θαη ζε έιεγρν απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο.  
10.2 ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ - ΠΛΖΡΧΜΔ : Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 θαη 152 ηνπ Ν. 4412/16..  
10.2.1 Οη πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 
Τπεξεζία κεηά ηελ ιήμε θάζε κήλα (δελ είλαη δεζκεπηηθή ε αλά κήλα). Ζ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ 
πηζηνπνηνχληαη βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην 20 % ηεο αμίαο ηνπ 
ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ.  
10.2.2. Απφ θάζε λεφηεξν ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ πιεξψζεθαλ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο 
ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη πνζά πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ε αθνξνχλ ζε ιάζε 
εγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ.  
10.2.3. Πξηλ απφ θάζε πξνψζεζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή απφ ηνλ ππφινγν ηνπ έξγνπ ζα 
πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, πέξα απφ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά, θαη ηα παξαζηαηηθά θαηαβνιήο ηεο 
Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο απφ ηα νπνία ζα θαίλεηαη φηη θαηαηέζεθε ζηνλ ηεξνχκελν εθεί ζρεηηθφ 
ινγαξηαζκφ ην πνζνζηφ 6‰ πνπ πξνβιέπεηαη σο θξάηεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27, παξ. 34 
έσο 37 ηνπ Ν. 2166/93 ΦΔΚ Β’ 731/21-9-93. 10.2.3 Ζκηηειείο εξγαζίεο δελ ζα πηζηνπνηνχληαη.  
10.2.4. Γηα ηελ θαηάζρεζε, εθρψξεζε θιπ. ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 
11 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/16.  
10.2.5. Με ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ εθθαζαξίδνληαη νη εθαηέξσζελ απαηηήζεηο απφ ηελ 
ζχκβαζε εθηέιεζεο , εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο 
δηνηθεηηθήο, ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ.  
10.3 ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΗ ΟΦΔΛΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ  
10.3.1 Σν πνζνζηφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, φθεινο εξγνιάβνπ θιπ είλαη δέθα νθηψ ζηα εθαηφ 
(18%) ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ πκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ θαη ησλ 
ηπρφλ Νέσλ Σηκψλ Μνλάδαο.  
10.3.2 Κάζε ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο 
ζηα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην Δηζαγσγήο θαη κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Νφκνπ 3215/1955 δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε ή λα ρνξεγήζεη νπνηαδήπνηε βεβαίσζε 
γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, 
εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Έηζη, θάζε ηπρφλ 
απαιιαγή, πνπ ζα δνζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ 
επηβαξχλζεηο ζα εθπίπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ έξγνπ.  
10.3.3 Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. 
Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 πάλσ ζηα εηζαγφκελα 
απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα θιπ., θαζψο θαη απφ ηνπο θφξνπο θιπ. πνπ αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθφηεξα ζηα Ν.Γ. 4486/66 (ΦΔΚ 131Α’) θαη 453/66 (ΦΔΚ 16Α) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ 
θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη απφ θάζε άιιν 
θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ην Ν. 2366/53 (ΦΔΚ 
83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΔΚ 273Α/27.12.71) θαη Ν.893/79 (ΦΔΚ 86Α/28.4.79).  
10.3.4 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη 
ηνλ ΚηΔ.  
10.4 ΣΗΜΔ ΜΟΝΑΓΑ ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ  
10.4.1 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ην έξγν φπσο ζα ηξνπνπνηεζεί θαηά είδνο θαη 
πνζφηεηεο απφ ηελ Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζχληαμε λέσλ ηηκψλ κνλάδαο ζα γίλεη ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/16. 10.4.2. Γηα ηηο λέεο ηηκέο ζα εθαξκνζζνχλ : Σα εγθεθξηκέλα εληαία 
ηηκνιφγηα κε ηελ αξηζ. Γ11/γ/ν/9/7/7.2.2013 Απφθαζε (ΦΔΚ 363 Β΄19.2.2013) φπσο ηξνπνπνηήζεθε, 
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ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη. Ζ αλάιπζε ηηκψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εγθξίζεθε κε 
ηελ ΔΖ1/5235/04-06-1979 απφθαζε η. ΤΓΔ (ΦΔΚ 1083/79 ηεχρνο β).  
10.5 ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ  
10.5.1. Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ 
ην άξζξν 153 ηνπ Ν. 4412/16. 
10.5.2. ε θάζε ινγαξηαζκφ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα ππνβάιιεηαη Πίλαθαο 
θαηαλνκήο εξγαζηψλ.  
10.6 ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  
10.6.1 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δψζεη εηδηθή εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα εθηειέζεη απνινγηζηηθέο 
εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 154 ηνπ Ν. 4412/16, ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
εθηειέζεη. 
10.6.2 Ο ρξφλνο ζπληήξεζεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ ρξφλν 
ζπληήξεζεο ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.  
10.6.3 Δηδηθά γηα ηηο δαπάλεο ειεθηξνδφηεζεο ησλ pillar ειεθηξνθσηηζκνχ ν αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη ηηο 
δαπάλεο ζχκθσλα κε ηα απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηεο ΓΔΖ (ηηκνιφγηα θιπ.). Απφ ηα ηηκνιφγηα ζα 
αθαηξείηαη θάζε θνξά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην ΦΠΑ θαη επί ηνπ πνζνχ πνπ ζα πξνθχπηεη κεηά ηελ 
αθαίξεζε ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν ην πνζφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ πνπ ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΠΓ 609/85 νξίδεηαη ζε 18%. Σν πνζνζηφ απηφ ζα είλαη εληαίν γηα φιεο 
γεληθά ηηο παξαπάλσ ειεθηξνδνηήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ησλ pillar. εκεηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ 
δαπάλεο δελ αλαζεσξνχληαη. ην πνζνζηφ απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο βάξε ή 
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη ην φθεινο απηνχ δειαδή ε δαπάλε επηζηαζίαο, νη πάζεο θχζεσο 
κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ , νη πξφζζεηεο δαπάλεο ιφγσ δπζρεξεηψλ 
(πξνβιεπφκελσλ ή απξφβιεπησλ) θαη εκπνδίσλ πάζεο θχζεσο θαηά ηελ εθηέιεζε , ηα δηνηθεηηθά έμνδα 
ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ , νη παληφο είδνπο θξαηήζεηο , θφξνη αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θαη γεληθά θάζε 
δαπάλε γηα ηελ παξάδνζε θαη πιήξε ιεηηνπξγία θάζε παξνρήο pillar. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αίηεζε γηα ηηο 
ειεθηξνδνηήζεηο ησλ pillar θαζψο θαη ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ηε ΓΔΖ ζα γίλνληαη απφ ηελ 
επηβιέπνπζα Τπεξεζία , ελψ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ, ηα νπνία ζα 
πξνζθνκίδεη ζηελ Τπεξεζία.  
10.7 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  
10.7.1 Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
έξγνπ, ή ηελ πξνζζήθε λέσλ εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 155 θαη 156 ηνπ Ν.4412/2016.  
10.7.2 Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 144 ηνπ Ν. 4412/16. Σα ίδηα σο αλσηέξσ ζα εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ δηαπηζησζνχλ κεγάιεο απνθιίζεηο  
 
Άξζξν 11ν: ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  
11.1. ΓΔΝΗΚΑ  
11.1.1. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία :  
α) Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη πνπ ηζρχνπλ, ζρεηηθή. 
β) Σα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο.  
11.1.2. Δπεηδή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο 
θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ν Αλάδνρνο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα δηαηεηαγκέλα ζηνηρεία 
ησλ κφληκσλ έξγσλ, δηαηεξείηαη φκσο ε επζχλε ηνπ ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, ρξήζεηο πιηθψλ, 
δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο εξγνηαμηαθψλ νδψλ, εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηακνξθψζεσλ ησλ 
έξγσλ, απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, θαη ζηνηρεία ησλ κφληκσλ έξγσλ γηα ηα νπνία 
ππάξρεη επηινγή βάζεη ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ απηφλ.  
11.1.3 Οη πεξηνξηζκνί, νη δηαδηθαζίεο θαη νη ηπρφλ άδεηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 
Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή.  
11.2. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΣΔΛΔΗΧΜΔΝΟ ΔΡΓΟ Οη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην 
ηειεησκέλν έξγν πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη φζνλ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν, 
ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 11.1.2.  
11.3. ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
11.3.1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε 
φπσο δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο γχξσ απφ ην ρψξν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ 
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Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ζα είλαη δε ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε 
ηξίηνπο ιφγσ απζαίξεηεο θνπήο ή βιάβεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ, απφζεζεο πιηθψλ, ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ 
ησλ κεραλεκάησλ ή θαηαπάηεζεο θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ κεραληθά κέζα. Γελ ζα θνπεί θαλέλα 
δέλδξν ή δελδξχιιην ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Γηα λα δνζεί ε έγθξηζε ν Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα ππνβάιεη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζην νπνίν ζα έρνπλ ζεκεησζεί ηα δέλδξα ή δελδξχιιηα πνπ 
ζα πξέπεη λα θνπνχλ. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 
ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 
νπνηνπδήπνηε ρψξνπ ηεο πεξηνρήο σο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ γηα πιηθά ή απνζέζεηο ή πξνζσξηλήο 
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε νηαζδήπνηε πξνέιεπζεο απνβιήησλ ή πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ εθζθαθήο 
εληφο ζαιαζζίνπ ρψξνπ ή ζε παξαθείκελεο θνίηεο ρεηκάξξσλ ηεο πεξηνρήο.  
11.3.2. Θα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ εθηεηακέλα έξγα γηα ην εξγνηάμην. Αλ θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην, 
απηά ζα γίλνπλ κε βάζε πξνεγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία ζρέδηα θαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα θαη 
ζα απνκαθξπλζνχλ εληειψο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, απνθαζηζηψληαο 
πιήξσο ην πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηεο εγθπθιίνπ Γ2/Γ2/0/3/192 -εγθχθιηνο Α 213/5. 12.75 
ηνπ η. Τπ. Γεκ. Έξγσλ.  
11.3.3. Θα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απνβιήησλ, θαη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ 
φξνη:  
α. Δπηβάιιεηαη λα εμαζθαιηζζεί ε ζπγθέληξσζε ησλ ιπκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ζηεγαλνχο βφζξνπο θαη 
ε κεηαθνξά /δηάζεζή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο.  
β. Αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα ππφινηπα απφβιεηα ηνπ εξγνηαμίνπ, φπσο 
ιάδηα - πεηξειαηνεηδή - ρεκηθά θιπ. ζε ρσξηζηνχο βφζξνπο απ’ απηνχο ησλ ιπκάησλ, απαγνξεπκέλεο 
απνιχησο ηεο απφξξηςήο ηνπο επί ηνπ εδάθνπο. Ηδηαίηεξνη ρψξνη ζα απαηηεζνχλ θαη γηα ηελ απνρέηεπζε 
ησλ απφλεξσλ θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο.  
γ. Απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηελ εθθφξησζε ησλ πιηθψλ - θαπζίκσλ θιπ. ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ απφ 
νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο.  
δ. Ζ ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνμηθψλ νπζηψλ ζα επηηξέπεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο 
θαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη επξείαο δηάρπζεο.  
ε. Απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξντφληα επεμεξγαζίαο πιηθψλ. 
11.3.4. Διαρηζηνπνίεζε παξελνριήζεσο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. Όπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, απαηηείηαη ε 
άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο (θίλδπλνη 
κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμίαο θιπ.).  
11.3.5. Γηα ηηο απνζέζεηο ησλ πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ εξγαζηψλ 
πξντφληα θαζαηξέζεσλ-θαηεδαθίζεσλ ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε απφξξηςεο απηψλ ζε ρψξνπο 
πνπ έρνπλ ήδε θαζνξηζζεί ή ζα θαζνξηζζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ απφξξηςε 
ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ζε πξνο αλάπιαζε ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο 
ηνπ έξγνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα ηεζνχλ γη’ απηφ ην ζθνπφ απφ ηελ Τπεξεζία . Γηα ην ιφγν απηφ, 
ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ απνθνκηδήο ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο, ζηελ Τπεξεζία θαη ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ζρέδην φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη 
ρψξνη απφζεζεο, ηα έξγα απνθαηάζηαζεο, νη πνηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα απνηεζνχλ, ηα δξνκνιφγηα 
θαη ν ηχπνο ησλ θνξηεγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ζρεηηθά κε ηελ 
απνκάθξπλζε θαη απφζεζε ησλ πιηθψλ εθζθαθήο, (ε πηζαλφηεηα παξάιιειεο ελαπφζεζεο απφ άιια 
έξγα, ν θνξέαο απνθαηάζηαζεο - δηαρείξηζεο θιπ.). Ζ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ εθζθαθψλ ζα 
γίλεηαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Aλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή 
ησλ παξαπάλσ θαη ζηελ πεξίπησζε ππεξγνιάβσλ ή κηζζσκέλσλ απηνθηλήησλ. ρεηηθά κε ηα 
παξαπάλσ ε Τπεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην κηθηφ ή/θαη θαζαξφ 
θνξηίν ησλ νρεκάησλ, ζηηο δηαδξνκέο απηψλ θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ.  
11.3.6. Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Απηφ απαηηεί:  
α. Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ή /θαη θαηαζθεπή παξαθακπηεξίσλ εμππεξέηεζεο ηεο 
θπθινθνξίαο. ρεηηθά γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν 15 απηήο ηεο Δ..Τ.  
β. Απνθπγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληέο, θαπλφ ή ζθφλε, θαη ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα 
ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ πνηφηεηαο εθπνκπήο (φπσο εγθαηαζηάζεηο) θίιηξσλ ή/θαη θαηάιιειεο 
επηζηξψζεηο κέξνπο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, θιπ.). 
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γ. Μέξηκλα γηα θαζαξηζκφ ησλ δξφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ εξγνηαμίνπ.  
δ. Απνθπγή ζρεκαηηζκνχ εζηηψλ κνιχλζεσλ (π.ρ. απφ ιηκλάδνληα λεξά). 
 ε. Απνθπγή, ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξχπαλζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο, θαη ηελ 
ζρεηηθή λνκνζεζία π.ρ. κε ρξήζε θηλεηψλ (εξγνηαμηαθψλ) ερνπεηαζκάησλ, φπνπ ε ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ 
ππεξβαίλεη ηα 65 dB (A) ζην φξην ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ παξαθείκελνη 
απνδέθηεο.  
ζη. Πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα:  
1. ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο  
2. ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο θαηά ην εθηθηφ.  
Ο ηξφπνο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ ζα ππνβιεζεί γηα ζχκθσλε γλψκε απφ ηελ Τπεξεζία 
ζπλνδεπνκέλε απφ ζθαξίθεκα θαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο.  
δ. ήκαλζε/επηζήκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο. ρεηηθά γίλεηαη 
αλαθνξά ζην άξζξν 15 απηήο ηεο Δ..Τ.  
11.4. ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  
11.4.1. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε άιια άξζξα απηήο ηεο Δ..Τ., νη νπνηεζδήπνηε απνζέζεηο 
πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ή άιισλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζέζεηο πνπ λα κελ 
δεκηνπξγνχλ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ θαη πάληνηε χζηεξα απφ αξκφδηα έγθξηζε. Σα ίδηα, 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ρψξνπο δαλεηνζαιάκσλ.  
11.4.2. Αλάινγε θξνληίδα ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 
αδξαλψλ πιηθψλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηπηψζεηο. Δπηζεκαίλεηαη 
φηη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο (ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο, έθηαζε θαη κνξθή απνθάιπςεο, 
εγθαηάζηαζε θνληνζπιιεθηψλ θιπ.) απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. Δπηζεκαίλεηαη επηπιένλ φηη ζα 
πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη νη νπνηεζδήπνηε άιιεο πξνυπνζέζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
ζχκθσλα κε ηηο εγθξίζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ.  
11.4.3 Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη θαη νη αθφινπζεο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο: Απαίηεζε ζπιινγήο θαη δηαθχιαμεο ηπρφλ ππάξρνληνο εδαθηθνχ πιηθνχ θαηάιιεινπ γηα 
θχηεπζε, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ιήςε εηδηθήο 
κέξηκλαο ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα αηψξεζεο ζθφλεο (π.ρ. θάιπςε κε εηδηθά θχιια, 
πξνζσξηλή επηθαλεηαθή ζηαζεξνπνίεζε κε αζθαιηηθή κεκβξάλε θιπ.)  
11.4.4 Αλάγθε ηπρφλ πξφρεηξεο αζθαιηφζηξσζεο ηκεκάησλ εξγνηαμηαθψλ νδψλ θνληά ζε θαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο , πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 1 
11.4.5 Σαρεία αζθαιηφζηξσζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ θπξίνπ θαη ησλ δεπηεξεπφλησλ νδηθψλ έξγσλ ζηα 
νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί νη άιιεο εξγαζίεο, ψζηε λα κελ εθπέκπεηαη ζθφλε απφ ηα νρήκαηα πνπ 
θπθινθνξνχλ ζ’ απηά.  
11.4.6 Αλάγθε λα πξνβιεθζεί θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφο ρψξνο ζηάζκεπζεο φισλ ησλ απηνθηλήησλ 
κεραλεκάησλ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ησλ θνξηεγψλ εληφο ηνπ έξγνπ, δηαθνξνπνηνχκελσλ ρσξηθά 
αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ.  
11.4.7 Υξεζηκνπνίεζε εηδηθνχ θαιχκκαηνο ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ, ζχκθσλα κε 
ηηο ππάξρνπζεο δηαηάμεηο. 11.4.8 Δμαζθάιηζε νκαιήο ξνήο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ιήςε 
θαηαιιήισλ κέηξσλ ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπψλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ απφ ηπρφλ 
πιεκκχξα φζν θαη γηα ηελ απνθπγή πιεκκχξσλ ζην θχξην έξγν θαη ζηνπο δεπηεξεχνληεο δξφκνπο απφ 
ηελ ξνή ησλ νκβξίσλ  
11.4.9 Αλάγθε ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο αξκνδίνπο θνξείο θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
πθηζηακέλσλ έξγσλ ππνδνκήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπο .  
11.4.10 Δμαζθάιηζε ηεο νκαιήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαηά ηελ θαηαζθεπή 
ησλ έξγσλ. 
 
 Άξζξν 12ν : ΑΦΑΛΗΔΗ  
12.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
12.1.1 Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ 
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.  
12.1.2 Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ.  
12.1.3 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ.  
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12.1.4 Χο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4364/2016. Οη 
αληαζθαιίζεηο ππφθεηληαη θη απηέο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 4362/16 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη δεθηέο σο 
αζθαιηζηήξηα ηνπ Έξγνπ.  
12.1.5 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. 4364/16.  
12.1.6 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 φηη 
αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, 
πεξηνξηζκνχο θιπ., θαη ν αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε 
πξφζσπα ή/ θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ.  
12.1.7 Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο :  ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο  ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη 
νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηεο   ππνινίπνπ ΔΤ θαη  ζα 
ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ ΚηΔ.    Θα πεξηιακβάλνπλ θάζε λέα εγθαηάζηαζε ή απνθαηάζηαζε θαζψο 
θαη θάζε λέν θαιψδην πνπ ζα  ηνπνζεηεζεί. Ζ έγθξηζε ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ 
κέξνπο ηνπ απνδνρήο φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη κε επάξθεηα ζηνπο 
φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο Δ..Τ. 
 12.1.8 Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ απνηειεί αζθαιηζηηθφ βάξνο 
θαη πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο αζθαιίζεσο , ζα γίλεηαη κε 
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. 
12.1.9 Ο Αλάδνρνο νθείιεη - κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ - λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ λα 
θαιχπηνπλ θαη. Διάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο) πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξφλ άξζξν. Οη γεληθνί φξνη αζθαιίζεσο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ επζχλε ησλ 
αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ , ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 
12.1.10 Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κε δφθηκε δξαζηεξηφηεηα, ζε ρψξεο κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα ρσξίο λα 
παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία. Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα 
ειέγρεη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή 
νπνησλδήπνηε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ ιπζηηεινχο ειέγρνπ. Οπσζδήπνηε, καδί κε ην αζθαιηζηήξην 
ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζρεηηθφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεη παξεκθεξή έξγα πνπ έρεη αζθαιίζεη ζηελ 
Διιάδα.  
12.1.11 Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε ΔΤΡΧ.  
12.1.12 α. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ θάζε ζηνηρείν απφ ηελ 
Σερληθή Πξνζθνξά πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο θαη θάζε αληίζηνηρν ζηνηρείν πνπ έρεη ζέζεη ν Κ.η.Δ., 
ππφςε ησλ δηαγσληδφκελσλ, φπσο επίζεο θαη ηηο ελ ζπλερεία έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ εθηέιεζε/ 
ζπλέηαμε σο αλάδνρνο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, 
απνζεθψλ ηνπ θιπ. απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ, αλ ηνπ ην δεηνχλ. Δπηζεκαίλεηαη αθφκε 
φηη γηα θάζε πξφθιεζε θζνξάο ή βιάβεο πνπ ζα ζπκβεί ζην έξγν απφ νπνηαδήπνηε αηηία αθφκε θαη απφ 
αλσηέξα βία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηφζν ηνλ Κ.η.Δ φζν θαη ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ.  
β. 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.  
γ. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ νη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο ζα πξέπεη λα 
ζπλππνβάιινπλ θαη δήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο 
Δ..Τ. πεξί “ Αζθαιίζεσλ” θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακηά εμαίξεζε 
φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν ηεο Δ..Τ. Γηαθνξεηηθά, ε Τπεξεζία, 
ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο 
πξνηίκεζήο ηεο ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα 
ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο.  
12.1.13 Δπηζχξεηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ : 
 α. Οη αιινδαπέο θαη ζπλεπψο θαη νη ειιεληθέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηνλ Ν. 
4364/16 είλαη άθπξν. 
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 β. Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.  
γ. Ζ απνδεκίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο ηεο 
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, αδηάθνξν εάλ απηή παξαπέκπεη ζε μέλνπο θαλφλεο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ 
ζεκειίσζε ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο, ε νπνία θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ.  
12.2 ΔΗΓΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΣΗ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ 
12.2.1 Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο 
ζχκβαζεο, ή ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη εληφο κελφο απφ ηε ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο παξαιείςεη, ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο, ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκoινγήζεη θξηζνχλ απφ ηνλ ΚηΔ ζαλ κε ζπκβαηέο κε ηηο 
αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο, ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε( εο) αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε( εηο), ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε 
αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο 
ζχλαςεο ηεο( ησλ) ζχκβαζεο (εσλ ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ζα επηβαξχλνληαη κε ηνλ 
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 
πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν,  αλ ππάξρεη.  ή λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ ( κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) 
απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο  πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.  ή λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ ( 
κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο  είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην. Οη ηφθνη 
ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο θαη γηα ηα ινηπά 
έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ.  
12.2.2 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 ηελ πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ 
ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ παξ. 12.2.1. Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα πξνζκεηξνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ 
αζθαιίζηξσλ.  
12.2.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ (ζηνπο) δηθαηνχρν(νπο) θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί 
λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 
αζθαιηζηεξίσλ. ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα  λα παξαθξαηεί ην 

αληίζηνηρν πνζφ απφ ηελ επφκελε θαηαβνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν   ή λα εθπίπηεη απφ ηηο εγγπήζεηο πνπ 
έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 
 12.2.4 ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή 
ζχκβαζε, παξαιείςεη, ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκία θιπ, γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο 
δεκηάο, ή βιάβεο, ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. Ο ΚηΔ, ζε 
πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζα ην ζπκςεθίζεη κε ηελ 
πξνο ηνλ Αλάδνρν πξνζερή πιεξσκή ηνπ. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη πξνζερήο πιεξσκή, ν ΚηΔ ζα ην 
εθπέζεη απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 
12.2.5 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.  
12.3 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚηΔ ΣΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ  
12.3.1 Ο έιεγρνο απφ ηνλ Κ.η.Δ. ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ νπνίσλ ε αζθαιηζηηθή πεξίνδνο 
αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αλάζεζεο, ζα γίλεη πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
12.3.2 ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ 12.5.1, 
12.5.2 θαη 12.5.3 .  
12.3.3 Ο έιεγρνο απφ ηνλ Κ.η.Δ ζα αθνξά : ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ 
πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο Δ..Τ.  
12.3.4 ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Αλαδφρνπ λα πξνζθνκίζεη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πνπ λα θαιχπηεη 
φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο ΔΤ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαξαηηήησο “Βεβαίσζε Αζθάιηζεο” (Cover 
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Note), φπνπ λα αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην 
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. ηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην 
αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
12.3.5 Ζ κε ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, έηζη ψζηε ε αζθαιηζηηθή 
ζχκβαζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη λα γίλεη δεθηή απφ ηνλ ΚηΔ, 
ζπλεπάγεηαη αθ’ ελφο αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα 3.000 ΔΤΡΧ, αθ’ εηέξνπ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο απφ ηνλ 
ΚηΔ ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ αζθαιηζηεξίνπ(σλ) ζπκβνιαίνπ(σλ) πνπ 
λα θαιχπηεη(νπλ) ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο, πιεξσκή αζθαιίζηξσλ, θ.ι.π., φπσο αλαιπηηθφηεξα 
αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ παξαγξ. 12.2.1.  
12.4 ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  
12.4.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία φιν ην 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα 
Ννκνζεζία (Γηαηάμεηο πεξί ΗΚΑ θιπ)  
12.4.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη 
αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ 
ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (πεξί ΗΚΑ θιπ). Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην 
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, 
πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο θχζεσο ζπλεξγάηεο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν 
γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.  
12.4.3 Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ παξ.12.4.1 θαη 12.4.2, ν δε Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ.  
12.4.4 Οη φξνη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ.  
12.5 ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ “ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ”  
12.5.1 Αζθάιηζε έλαληη πιηθψλ δεκηψλ α. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο “θαηά παληφο 
θηλδχλνπ” θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή 
Ννκνζεζία, ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπήλ Έξγνπ ,φπσο απηή ζα έρεη πξνζδηνξηζζεί ζην ηεχρνο 
ηεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο ηπρφλ πεξαηηέξσ 
αλαπξνζαξκνγέο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.  
β. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο, ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο 
ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, φπσο απεξγίεο, θνηλσληθέο 
ηαξαρέο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, δνιηνθζνξέο, θαθνηερλίεο, ιαλζαζκέλε κειέηε ή /θαη θαηαζθεπή, 
ειαηησκαηηθά πιηθά (manufacturer’s risk), ηπραία πεξηζηαηηθά (θσηηά, αλζξψπηλν ιάζνο θιπ). Δπίζεο ε 
αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα: - Βιάβεο / θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο έζησ θαη εμαηξεηηθά ζπάληαο εκθάληζεο. - Βιάβεο/ θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια 
ζπλαθή κε ην Έξγν αηπρήκαηα θαη δεκηνγφλα ζπκβάληα. Όκνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα 
Πάζεο Φχζεσο Τιηθά απφ ηε παξαιαβή ηνπο κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην Έξγν. 
γ. Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη θαη ηελ πεξίνδν ππνρξεσηηθήο πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο 
αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ  
δ. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κε πεξηιακβάλεη δεκηέο (νη νπνίεο εμαηξνχληαη δηεζλψο) 
πξνθαινχκελεο απφ ηηο αθφινπζεο - θαη κφλν απηέο - αηηίεο.  Αληαξηηθή δξάζε, πφιεκν, εηζβνιή ερζξηθήο 
δχλακεο ζηε ρψξα, εκθχιην πφιεκν, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο.  
Ηνληζκφ, αθηηλνβνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπα απφ θαχζε 
ππξεληθνχ  θαπζίκνπ.  Χζηηθά θχκαηα πξνθιεζέληα απφ αεξνπιάλν ή άιια ηπηάκελα αληηθείκελα 
θηλνχκελα κε ηαρχηεηα ίζε πξνο  
ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ, ή κε ππνερεηηθή ηαρχηεηα.  Πξφζηηκα ή / θαη πνηληθέο ξήηξεο 
 ε. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζε εηήζηα βάζε, λα δεηεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, ηελ αλαπξνζαξκνγή 
ηνπ χςνπο ηεο παξαπάλσ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ Έξγνπ, 
ιακβαλφκελεο ππφςε θαη ηεο Αλαζεψξεζεο ( ζπληειεζηήο αλαζεψξεζεο ΟΓΟ - 2151 ).  
ζη. ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο ππαζθάιηζεο.  
δ. Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηνληαη “θαηά παληφο θηλδχλνπ” θαη νη κφληκεο ή / θαη πξνζσξηλέο 
εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε ηπρφλ “παξαθείκελε πεξηνπζία” θαζψο επίζεο θαη ν πάζεο θχζεσο 
εμνπιηζκφο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην Έξγν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή 
πεξηγξαθή ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν.  
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12.5.2 Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ  
α . Αληηθείκελν αζθάιηζεο .  
 Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε “ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ” ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη Σξίησλ θαη νη 
αζθαιηζηέο ζα ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε Σξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην, 
ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ 
πξνμελνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Μειεηψλ - Καηαζθεπψλ θαη πεξηφδνπ ζπληήξεζεο 
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. Σν αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ αζηηθή 
επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα ιφγνπο κε εθαξκνγήο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη πξφθιεζεο ππνβάζκηζεο 
ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο 
ηδηνθηεζίεο /εγθαηαζηάζεηο  
β . Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο : Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη 
κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. 
γ. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε έλαληη Σξίησλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν 
πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. δ. Θα θαιχπηεηαη επίζεο θαη ε εξγνδνηηθή Αζηηθή Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 
πεξίπησζε αηπρεκάησλ ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν.  
12.5.3 Αζθάιηζε Κχξηνπ Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ “ Καηά Παληφο Κηλδχλνπ” 
 α . Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην “ θαηά παληφο θηλδχλνπ” ζα θαιχπηεηαη θαη ν Κχξηνο ή Βαζηθφο 
(Δηδηθφο θαη πλήζεο “ Βαξέσο Σχπνπ “) Μεραληθφο Δμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ.  
β . ην Αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 
αληίζηνηρσλ Μεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο 
ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο δπλακηθφηεηαο.  
γ . Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο ( 
εμαηξνχκελσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεσο κεραληθψλ ή / θαη ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ νθείινληαη 
ή πξνθαινχληαη απφ Αλσηέξα Βία, Αλζξψπηλν ιάζνο ή / θαη ηπραία πεξηζηαηηθά.  
δ . Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ απνδεκίσζε γηα 
ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, εθηφο απφ 
ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 12.5.1.δ.  
ε . Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηελ κεηαθίλεζε, ηελ κεηαθνξά θαη ηνπο αλαγθαίνπο 
ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ 
εθηείλεηαη ζε φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ άθημε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ απνκάθξπλζή 
ηνπο απφ απηφ .  
12.6 ΑΦΑΛΗΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 
12.6.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηα απηνθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
Δξεπλψλ, Καηαζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  
12.6.2 Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ Αζθαιηζηεξίσλ είλαη ν 
Αλάδνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν, φπνηε ηνπ 
δεηεζεί.  
12.6.3 Ζ ζχκβαζε αζθαιίζεσο αζηηθήο επζχλεο απφ νρήκαηα, ππνρξεσηηθψο ζα θαηαξηηζζεί εγγξάθσο, 
ρσξίο ηα κέιε λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ εγθχξσο άιιε ξχζκηζε. 
 12.7 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ. ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξ. 12.5 ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη 
αθφινπζνη εηδηθνί φξνη :  
12.7.1 “ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο Αζθαιηδφκελνο πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην πάζεο θχζεσο 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ), νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη νη 
Μειεηεηέο. 
 12.7.2 Ο ΚηΔ., νη εθπξνζσπνχζεο Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη χκβνπινη ηνπ ΚηΔ ( 
θαη /ή 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 “ 
Γηαζηαπξνχκελε επζχλε αιιήισλ” ( cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ησλ 
αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ.  
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12.7.3 Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ θαηά :  - 
ηνπ Αλαδφρνπ - θαη /ή ησλ Μειεηεηψλ θαη πκβνχισλ ηνπ - θαη / ή ηνπ ΚηΔ - θαη / ή ησλ 
Δθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ θαη / ή ησλ πκβνχισλ ηνπο - Καη /ή κέξνπο ή/ θαη ηνπ ζπλφινπ 
ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηε βιάβε ή 
δεκία απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην 
Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε θαη / ή δεκία πνπ πξνθιήζεθε 
απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ. Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ 
εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ 
πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ.  
12.7.4 ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ ε 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκία θιπ., απνδεκίσζε, πξέπεη λα 
έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. Δθφζνλ ε 
Τπεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο 
δηαηππψζεηο ( εηδηθέο, ή αιινχ 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 θαη’ νπδέλα ηξφπν ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη 
ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε.  
12.7.5 Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηεο Τπεξεζίαο, ησλ 
πκβνχισλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκία 
νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ.  
12.7.6 Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο 
εηαηξείαο, ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο.  
12.7.7 Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 12.5 ζα θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηεο 
Τπεξεζίαο θαη/ ή ησλ πκβνχισλ ηεο θαη / ή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ 
Αζηηθνχ Κψδηθα ( Δπζχλε Πξνζηήζαληνο).  
 
 
 
Άρθρο 13ο : ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΓΟΥΟ - ΠΡΟΩΠΙΚΟ - ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ  
13.1 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ  
13.1.1 Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία 
ηνλ Αληίθιεηφ ηνπ, ηελ δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ θαζψο θαη ην εληεηαικέλν πξνζσπηθφ 
πνπ ζα βξίζθεηαη ζε απηά. Θα πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο 
εξγνηαμηαθψλ έξγσλ. β. ζα είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην ππ’ φςε έξγν θαη ε 
απνπζία ηνπ απφ ην εξγνηάμην ζα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη κφλν ζε εθηφο εξγνηαμίνπ 
απαζρφιεζή ηνπ κε ζέκαηα πνπ ζα αθνξνχλ απζηεξά ζην ππφςε έξγν. Όηαλ απνπζηάδεη σο αλσηέξσ, 
ζα ππάξρεη ζην εξγνηάμην ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ, πνπ ζα είλαη κεραληθφο απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ. 
Γηα ηνλ αληηθαηαζηάηε ζα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο. γ. ζα είλαη 
πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν ζε φια ηα 
ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή 
παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ θαη ζηνηρείνπ, 
πνπ ε ππνγξαθή ηνπ πξνβιέπεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο, επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα θιπ). δ. 
ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έληερλε, άξηηα θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηελ ιήςε θαη 
εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, θαζψο θαη 
θάζε ηξίηνπ.  
13.1.2 Ο Πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ππεχζπλε 
δήισζε, κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ. Οκνίσο θαη ν αλαπιεξσηήο 
ηνπ.  
13.1.3 Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ πξνηεηλφκελνπ Μεραληθνχ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ 
Τπεξεζία, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα αθνξνχλ ηα 
πξνζφληα θαη ηελ πείξα ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα κελ δψζεη ηελ έγθξηζή 
ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν Μεραληθφ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξήζεη φηη απηφο δελ έρεη ηα 
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απαξαίηεηα πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε. Ο πξντζηάκελνο ηνπ 
εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ νθείιεη λα νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ζα ππάξρεη κφληκα ηερληθφο δηεξκελέαο.  
13.1.4 Ζ Τπεξεζία δχλαηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηεο γηα ηνλ 
νξηζκφ νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα, νπφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην απνκαθξχλεη 
θαη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν, ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο.  
13.1.5 Δπίζεο ε Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, 
φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο είλαη απαξαίηεην.  
13.1.6 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ 
απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο παξακέλεη 
πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία.  
13.2 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
13.2.1 ρεηηθά κε ηελ εθινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ν Αλάδνρνο, εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/16, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
139 ηνπ Ν. 4412/16 πξνο ηα παξαθάησ :  
13.2.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαηάιιεια θαηαλεκεκέλνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
έξγνπ, έκπεηξνπο δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο ή ππνκεραληθνχο ή ηερλνιφγνπο κεραληθνχο πνπ ζα 
θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο ησλ επηζηεκφλσλ ησλ παξαπάλσ ππνπαξαγξάθσλ ζαλ βνεζνί ή 
ζπλεξγάηεο ηνπο. Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα βξίζθεηαη ζπλερψο επί ηφπνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 
θαηαζθεπψλ θαη ζα είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν.  
13.2.3 Αθφκε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επί ηφπνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θπξίαο πεξηφδνπ 
ησλ θαηαζθεπψλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ εξγνδεγψλ.  
13.2.4 Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη Διιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
Ννκνζεζία. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε ζρεηηθή άδεηα παξακνλήο 
θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή θαη ινηπή 
Ννκνζεζία.  
13.2.5 ρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα : α. Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα 
νκηιεί ηελ ειιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ κφληκα ηερληθνί δηεξκελείο 
γηα ηνλ θαζέλα. β. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη επίζεο θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 
είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα αλαπιεξψλνπλ ηνπο παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπο θαηά ηελ απνπζία ηνπο. γ. Σν 
πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαηαζθεπέο εηδηθήο ηερλνινγίαο ζα έρεη εκπεηξία ζε παξφκνηεο 
θαηαζθεπέο ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη ζα ηπγράλεη ηεο έγθξηζεο ηεο 
ππεξεζίαο. δ. Δπί ηφπνπ ζε θάζε δηαθεθξηκέλε ζέζε εξγαζία, φπνπ ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απαηηεί 
παξαθνινχζεζε, ζα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ εξγνδεγφο . ε. Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα απαζρνιείηαη 
γηαηξφο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, θαζψο επίζεο θαη ηερληθφο ππεχζπλνο γηα ηα 
ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.  
13.2.6 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή αζηνρήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
άξζξνπ ηνχηνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί εθηφο ησλ άιισλ θπξψζεσλ γηα αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά λα ηνπ 
επηβάιεη θαη πξφζηηκν κέρξη ηνπ δηπιαζίνπ ηεο δαπάλεο γηα πξνζσπηθφ πνπ ελψ ζα έπξεπε, θαηά ηα 
αλσηέξσ, λα ππάξρεη, ειιείπεη. Σνχην δε αλεμάξηεηα αλ ην πξνζσπηθφ απηφ είλαη κφληκν ή πεξηζηαζηαθφ 
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.  
13.2.7 Ζ παξνπζία ηνπ αλσηέξσ πεξηγξαθνκέλνπ πξνζσπηθνχ ζα ειέγρεηαη αδηάιεηπηα απφ ηελ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο κε ζπκκφξθσζεο, πιελ ησλ αλσηέξσ 
θπξψζεσλ, ζα ελεκεξψλεηαη ε Πξντζηακέλε Αξρή γηα πεξαηηέξσ ζρεηηθέο ελέξγεηεο.  
 13.2.8 Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα είλαη εληαγκέλν ζην νξγαλφγξακκα πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη 
ν αλάδνρνο.  
13.2.9 Όια ηα ζπλεξγεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο, ηα 
νπνία ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηελ εξγαζία απηή. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζα 
δεηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ, παξνπζία ηνπ θαη θαηφπηλ βεβαίσζε φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 
πιηθνχ ζην έξγν έγηλε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιηθνχ ηνπ.  
13.3 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 
13.3.1 Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη 
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αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 7-9), 
Ν. 4412/16 (αξ. 138 παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42).  
13.3.2 ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε 
(ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα 
Ν. 4412/16 (αξζ. 138 παξ. 7). β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ : 
ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14- 5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ 
εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ 
θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν. 4412/16 (αξ. 137). γ. Να επηβιέπεη 
αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / 
εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε 
ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 
305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο 
εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε 
ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε 
εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 
13.3.3 χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 12.3.2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα 
: 
 1. Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο 
(ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :  
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ 
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα 
ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 
εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 
παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 
305/96.  
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο 
κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ 
ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4412/16 (αξ. 138 παξ.7). 
 γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο 
πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία 
πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ 
(κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, 
εμνπιηζκφο, θιπ).  
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 
ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4412/16 (αξ. 138 παξ.7).  
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη 
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΧΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο 
(ΦΑΤ). Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ. Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο 
κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.  Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ 
ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν. 4412/16 (αξ. 138).  
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ :  
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή 
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 (αξζ.12 
παξάξηεκα ΗΗ).  
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.  
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δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν 
δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 
249/Α/25- 11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.  
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 
Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4412/16 
(αξ. 170 θαη 172).  
4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην 
ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 
(παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 
 5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ.  
3. Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :  
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 
εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).  
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη 
άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο 
ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα 
ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη 
εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, 
ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ 
εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :  
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 
πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α 
θαη παξ.3-8).  
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο 
ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1). Ο 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Σν βηβιίν ππνδείμεσλ 
ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε 
εξγαζίαο. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ 
εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ 
Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε 
θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε 
δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.  
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη 
ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 
απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ 
αζθαιείαο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο 
αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν 
εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ 
ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα 
εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).  
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 
εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).  
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). Δ..Τ.- Ζιεθηξνθσηηζκφο ζην νδηθφ 
δίθηπν αξκνδηφηεηαο πξψελ ΓΔΔ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, έηε 2017-2018 
ει 27 3. Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην 
Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα 
επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 
παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, 
ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο 
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Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο 
Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, 
θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξση. 
ΓΔΔΠΠ/208 /12- 9-2003.  
4. πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) Γηα ηελ 
πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. ηα 
πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ 
ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / 
δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν 
ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.  
13.3.4 Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην.  
1. Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην 
εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. 
IV κέξνο Α, παξ. 18.1).  
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, 
ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 
(αξ.75- 79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).  
ξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 
95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).  
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - 
δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - 
αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 
1073/81 (αξ. 92- 96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).  
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε 
ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), 
Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).  
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο 
φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, 
γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο 
ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 
1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη 
Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).  
2. Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφζεζε 
πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : α. Να πξνβεί ζηελ 
θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ 
απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : - Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ 
η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) - Σε ΚΤΑ 
αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε 
ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » - Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 
(αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη 
πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). γ. Να ζπληεξεί θαη λα 
ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ 
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ  
πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 
(αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). δ. Να πξνβεί 
ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, 
ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 
8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη. κέξνο Β 
ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο 
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ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) 
πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) 
πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10.  
3. Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο 
ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα 
ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), 
ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, 
θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 
395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 
(αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, 
Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, 
ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 1. 
Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 2. Άδεηα θπθινθνξίαο 3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
 4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)  
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, 
παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο 
ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.  
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, 
θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6).  
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν 
βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).  
13.3.5 Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, 
ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. Ο 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα 
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ 
έξγνπ. Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 1. Καηεδαθίζεηο : Ν 
495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 
ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : 
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, 
παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 
2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 2. Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : Ν. 
495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη αληνρή 
θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 
(αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10). 3. Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο 
θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-
10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, 
παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ). 4. Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, 
νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 
(αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ 
αξ.νηθ.16289/330/99. Δ..Τ.- Ζιεθηξνθσηηζκφο ζην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηαο πξψελ ΓΔΔ εληφο ησλ 
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, έηε 2017-2018 ει 29 5. Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, 
γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 
3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 
12). 6. Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ. (ήξαγγεο θπθινθνξίαο 
νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη 
ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 
6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. 
απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 
θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 7. Καηαδπηηθέο 
εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα (Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή 
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πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 
1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV 
κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13). 
 13.3.6 Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.  
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ:  
«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ»  
A. ΝΟΜΟΗ 
 Ν. 495/76 Ν. 1396/83 Ν. 1430/84 Ν. 2168/ 93 Ν. 2696/99 Ν. 3542/07 Ν. 3850/10 Ν. 4030/12 Ν. 4412/16 
ΦΔΚ 337/Α/76 ΦΔΚ 126/Α/83 ΦΔΚ 49/Α/84 ΦΔΚ 147/Α/93 ΦΔΚ 57/Α/99 ΦΔΚ 50/Α/07 ΦΔΚ 116/Α/08 
ΦΔΚ 84/Α/10 ΦΔΚ 249/Α/12 ΦΔΚ 147/Α/16  
Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 
Π. Γ. 413/77 Π. Γ. 95/78 Π. Γ. 216/78 Π. Γ. 778/80 Π. Γ. 1073/81 Π. Γ. 225/89 Π. Γ. 31/90 Π. Γ. 70/90 Π. 
Γ. 85/91 Π. Γ. 499/91 Π. Γ. 395/94 Π. Γ. 396/94 Π. Γ. 397/94 Π. Γ. 105/95 Π. Γ. 455/95 Π. Γ. 305/96 Π. 
Γ. 89/99 Π. Γ. 304/00 Π. Γ. 155/04 Π. Γ. 176/05 Π. Γ. 149/06 Π. Γ. 2/06 Π. Γ. 212/06 Π. Π. Γ. 82/10 Π. 
Γ. 57/10 ΦΔΚ 128/Α/77 ΦΔΚ 20/Α/78 ΦΔΚ 47/Α/78 ΦΔΚ 193/Α/80 ΦΔΚ 260/A/81 ΦΔΚ 106/Α/89 ΦΔΚ 
31/Α/90 ΦΔΚ 31/Α/90 ΦΔΚ 38/Α/91 ΦΔΚ 180/Α/91 ΦΔΚ 220/Α/94 ΦΔΚ 220/Α/94 ΦΔΚ 221/Α/94 ΦΔΚ 
67/Α/95 ΦΔΚ 268/Α/95 ΦΔΚ 212/Α/96 ΦΔΚ 94/Α/99 ΦΔΚ 241/Α/00 ΦΔΚ 121/Α/04 ΦΔΚ 227/Α/05 ΦΔΚ 
159/Α/06 ΦΔΚ 268/Α/06 ΦΔΚ 212/Α/06 ΦΔΚ 145/Α/10 ΦΔΚ 97/Α/10  
ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ  
ΤΑ 130646/84 ΚΤΑ 3329/89 ΚΤΑ 8243/1113/91 ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 
ΚΤΑ αξ. 8881/94 ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 
ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 ΚΤΑ αξ.6952/11 ΤΑ 3046/304/89 ΤΑ 
Φ.28/18787/1032/00 ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 ΤΑ 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11 ΤΑ 21017/84/09 ,Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, Απφθ. 
7568.Φ.700.1/96 ΦΔΚ 154/Β/84 ΦΔΚ 132/Β/89 ΦΔΚ 138/Β/91 ΦΔΚ 187/Β/93 ΦΔΚ 765/Β/93 ΦΔΚ 
450/Β/94 ΦΔΚ 451/Β/93 ΦΔΚ 301/Β/94 ΦΔΚ 73/Β/94 ΦΔΚ 978/Β/95 ΦΔΚ 677/Β/95 ΦΔΚ 1035/Β/96 ΦΔΚ 
113/Β/97 ΦΔΚ 987/Β/99 ΦΔΚ 1186/Β/03 ΦΔΚ 708/Β/03 ΦΔΚ 420/Β/11 ΦΔΚ 59/Γ/89 ΦΔΚ 1035/Β/00 
ΦΔΚ 1176/Β/00 ΦΔΚ 686/Β/01 ΦΔΚ 266/Β/01 ΦΔΚ 16/Β/03 ΦΔΚ 905/Β/11 ΦΔΚ 1287/Β/09 ΦΔΚ 
155/Β/96  
ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ  
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΔΔΠΠ/208/12-9-03 
ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-08 ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ 
 
 
 
 Άρθρο 14o: ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΓΙΚΣΤΑ Ο.Κ.Ω.  
14.1. ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
 14.1.1 Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε (αλ ηνπ ην δεηήζεη ε Δπίβιεςε) λα 
απαγνξεχεη ηελ πξνζπέιαζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη ζρεηηθφ 
κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία 
αηφκσλ. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη θαη θπιάζζεη φιεο ηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, 
απνζεθψλ θιπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, επ’ σθειεία ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο επίβιεςεο θαη ηξίησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα 
ή απψιεηεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο θαη ζα πξέπεη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ λα παίξλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 
δηαθχιαμε φισλ ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, ηε δηαηήξεζε ηνπο θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. Δίλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ειεθηξνθσηηζκνχ, πεξίθξαμεο θαη εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ή πνπ εχινγα ζα απαηηεζεί απφ ηελ επίβιεςε.  
14.1.2 Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απαηηεζνχλ επείγνληα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε 
αηπρήκαηνο ή θαηαζηξνθήο, ή γηα ηελ δηαζθάιηζε έπεηηα απφ ηέηνην ζπκβάλ, ν Αλάδνρνο είλαη 
ππεχζπλνο λα εθηειέζεη νηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν. Υσξίο λα πεξηνξίδεηαη απηή ε ππνρξέσζε, ε Δπίβιεςε 
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δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δίδεη εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ. Αλ ν Αλάδνρνο θαλεί 
απξφζπκνο ή αλίθαλνο λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα, ε Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο 
εξγαζίεο κε δηθά ηεο ζπλεξγεία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.  
14.2 ΥΡΖΖ ΔΚΡΖΚΣΗΚΧΝ ΤΛΧΝ  
Ζ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο (φπσο π.ρ. άξζξα 81, 82, 
83 θαη 84 ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ, ΦΔΚ 931/Σεχρνο Β/31-12-84 θιπ). Ζ 
ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδεη ε θείκελε 
Ννκνζεζία θαη ζχκθσλα κε άδεηεο πνπ ζα ρνξεγήζνπλ ζηνλ Αλάδνρν νη αξκφδηεο Αξρέο. ηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο παξαβεί ηνπο πην πάλσ φξνπο ηφηε ππέρεη θάζε ζπλέπεηα 
(πνηληθή θαη αζηηθή) ιφγσ παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο.  
14.3 ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΓΔΗΣΟΝΗΚΧΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΧΝ  
14.3.1 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, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο ζ’ απηέο. Θα αζθαιίζεη επίζεο (βιέπε 
θαη άξζξν 12 απηήο ηεο Δ..Τ.) ηνλ θχξην ηνπ Έξγνπ έλαληη νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απαίηεζεο ησλ 
ηδηνθηεηψλ ησλ παξαθεηκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ή ελνίθσλ ηνπο.  
14.3.2 Ζ πην πάλσ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζ’ φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, 
φπσο ι.ρ. άθξα έξγνπ, εξγνηάμην, ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο, δξφκνη πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θιπ.  
14.4 ΒΛΑΒΔ ΑΠΟ ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ  
ην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4412/16 θαζνξίδνληαη ηα ζρεηηθά γηα ηε δηαπίζησζε ησλ βιαβψλ θαη γηα ηελ 
αλαγλψξηζε θαη έγθξηζε ηπρφλ απνδεκηψζεσλ γηα ηηο βιάβεο απηέο.  
14.5 ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΔ ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ ΓΗΚΣΤΧΝ Ο.Κ.Χ. ΚΛΠ.  
14.5.1 Ο αλάδνρνο νθείιεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ησλ ΟΚΧ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δηθηχσλ ηνπο, φηαλ απηά πθίζηαληαη επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. Ο 
αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο, φπσο ν λφκνο νξίδεη, γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηξίησλ ιφγσ 
θζνξψλ πνπ έρεη πξνμελήζεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Όηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ή εξγνηαμίνπ 
ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο ΟΚΧ (π.ρ. ζπγθνηλσληαθέο, ηειεθσληθέο, κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 
θπζηθνχ αεξίνπ θιπ.) ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ αξκφδησλ 
ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα φηαλ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην εξγνηάμην ή 
ην γχξν ρψξν θαη δελ είλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή 
ηνπ εξγνηαμίνπ , πξέπεη απηέο λα δηαζθαιίδνληαη επαξθψο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ 
πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο πνην πάλσ εγθαηαζηάζεηο ΟΚΧ, θαζφζνλ θακία επηπιένλ δαπάλε 
εγθξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία γηα απηφ ην ιφγν. 
 14.5.2 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα ζπλαληήζεη δπζρέξεηεο ζηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ απφ ηελ παξνπζία δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. θαη απφ ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο ηεο 
θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Οη παξαπάλσ δπζρέξεηεο είλαη δπλαηφ λα ππνρξεψζνπλ 
ηνλ Αλάδνρν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα θαηαθχγεη ζηελ εθαξκνγή αληηνηθνλνκηθψλ ή / θαη ρξνλνβφξσλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ κεζφδσλ, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κε ζπλζήθεο 
απφιπηεο αζθάιεηαο γηα ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο (δηαηεξνχκελα νδνζηξψκαηα, νρεηνί θ.ι.π.), ηηο 
ηπρφλ ππάξρνπζεο παξαιιαζζφκελεο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Χ. θ.ι.π.  
14.5.3 Δξγαζίεο εθζθαθψλ θιπ. ζε ζέζεηο φπνπ δηαηεξνχληαη ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ, ή ηκήκαηα 
νρεηψλ, ή φπνπ πθίζηαληαη αγσγνί Ο.Κ.Χ θιπ. γεληθά πξέπεη λα εθηεινχληαη κε κεγάιε πξνζνρή γηα ηελ 
απνθπγή δεκηψλ ή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο.  
14.5.4 Οπνηαδήπνηε δεκηά, ε νπνία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
εθηειεί απηφο ην έξγν, ή ζε ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ έξγσλ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά 
ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηε δαπάλε επαλφξζσζεο ηεο δεκηάο.  
14.5.5 ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θξνπζηηθά κέζα, ή άιια κέζα εθζθαθήο (π.ρ. εθξεθηηθά ζε 
βξαρψδεηο εκθαλίζεηο) αλ επηηξέπνληαη θαη ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ή 
εξγαζίεο παζζάισλ θιπ. θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη πξαγκαηηθή ή απνζεηηθή ησλ γχξσ 
θαηαζθεπψλ θιπ. ζα βαξχλεη, σο απνθιεηζηηθά ππεχζπλα, ηνλ Αλάδνρν. 
14.5.6 Γελ ζα γίλεη απνδεθηή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξζείζεο αηηίεο 
θαη νη ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ είλαη εληαίεο θαη ακεηάβιεηεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο θπθινθνξίαο, ή 
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άιιν αίηην, ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα, ή ην ζπκθέξνλ ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ 
(ειαθξψλ, κεζαίσλ, βαξέσλ), ή εθηέιεζεο κε ηα ρέξηα.  
14.5.7 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηεο νδνχ βξίζθνληαη 
ζηχινη ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΟΣΔ, ζσιήλεο χδξεπζεο θιπ. Έηζη ζα παξαζηεί αλάγθε, παξάιιεια πξνο ηηο 
εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ νδηθψλ έξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη απφ απηφλ, λα εθηειεζζνχλ απφ ηηο 
αξκφδηεο εηαηξίεο ή Οξγαληζκνχο, Τπεξεζίεο, ή / θαη ηνλ ίδην θαη εξγαζίεο γηα ηελ κεηαηφπηζε ζηχισλ, ή 
απνκάθξπλζε ππαξρνπζψλ γξακκψλ θιπ. 
 14.5.8 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ επίζπεπζε ηεο 
απνκάθξπλζεο ησλ πην πάλσ εκπνδίσλ, λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
απηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζήο ηνπ γηα θαζπζηεξήζεηο ή 
δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θπξίσο έξγν ηνπ, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ παξάιιεισλ εξγαζηψλ 
απνκάθξπλζεο ζηχισλ, κεηαηφπηζεο γξακκψλ θιπ. Αληίζεηα απηφο νθείιεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
έξγσλ, λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα λα απνθεπρζνχλ βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πην πάλσ εηαηξηψλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ βιάβεο, ζα βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνλ Αλάδνρν. εκεηψλεηαη φηη νη 
επζχλεο γηα αιιεινγξαθία θαη ζπλελλνήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζζνχλ κε ηνπο δηάθνξνπο 
Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο, αλήθνπλ φιεο ζηνλ Αλάδνρν.  
14.5.9 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ππφγεησλ αγσγψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ Ο.Κ.Χ. ζε 
πεξηνρέο επεξεαδφκελεο απφ ηα έξγα, ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη θξνληίδεο λα 
εθνδηαζζεί κε ηα απαξαίηεηα δηαγξάκκαηα θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ Αγσγψλ Κνηλήο Χθέιεηαο 
θαη αθνχ έιζεη ζε επαθή κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ Ο.Κ.Χ. λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε 
απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη, παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπο, δηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηελ επηζήκαλζε 
ησλ αγσγψλ Ο.Κ.Χ. θαη ηελ ελ ζπλερεία απνθάιπςε απηψλ, εθφζνλ ήζειε απαηηεζεί ε δηεπζέηεζή ηνπο. 
Απηή ε επζχλε αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο ζα πξέπεη κέζα ζην πιαίζην ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ λα έιζεη ζε επαθή κε ηνπο Ο.Κ.Χ. θαη λα επηζεκάλνπλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα 
πξνέιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Ο.Κ.Χ. ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ (θαη αληίζηξνθα) θαη λα 
ζπλππνινγίζνπλ ηελ ζρεηηθή επηξξνή απηψλ ησλ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ 
ζα ζπληάμεη, ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο, ζηε απφδνζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο ηνπ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
θιπ.  
14.5.10 ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ 4 απηήο ηεο Δ..Τ. έρνπλ 
παξζεί ππφςε νη θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε δηθηχσλ 
Ο.Κ.Χ. είηε απηέο ζα γίλνπλ απφ ηα εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ησλ Ο.Κ.Χ. είηε απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ 
Αλαδφρνπ, είηε θαη απφ ηα δχν καδί. 
 14.5.11 Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Χ. πνπ ζα ζπλαληεζνχλ, θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα 
: α. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη έγγξαθα θαη έγθαηξα ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ηηο 
ζπλαληφκελεο δπζρέξεηεο ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, απφ ηηο 
παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θιπ, ζπλνδεχνληαο ηηο αλαθνξέο ηνπ κε ππνδείμεηο ιχζεο γηα ηα 
δεκηνπξγνχκελα ηερληθά πξνβιήκαηα. β. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε 
απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ 
εγθαηαζηάζεηο θιπ. ηξνπνπνηψληαο ζηελ αλάγθε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηε 
δηαδνρή εξγαζηψλ, ή αθφκε θαη εθηειψληαο πξφζζεηεο αλαγθαίεο εξγαζίεο κεηά απφ εηδηθή εληνιή ηεο 
Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη απφ ηνπο ιφγνπο απηνχο θαλέλα δηθαίσκα γηα ηνλ 
Αλάδνρν, γηα παξάηαζε πξνζεζκίαο ηνπ νιηθνχ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. γ. Ο Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα γίλεη δπλαηή ε απφιεςε ηνπ πιηθνχ εηαηξηψλ ή 
Ο.Κ.Χ. ζηελ θαιχηεξε ηερληθά εθηθηή θαηάζηαζε, ππέρνληαο επζχλε ζχκθσλα κε φζα πξνεθηέζεθαλ.  
14.5.12 Σα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ θαζαηξέζεηο, θαηεδαθίζεηο θιπ., ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ 
αλάδνρν, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ζε ρψξνπο πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. Αλ ν αλάδνρνο 
δηαηαρζεί απφ ηε Τπεξεζία, λα απνμειψζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ΟΚΧ (ΔΤΓΑΠ - ΓΔΖ - ΟΣΔ θιπ), ηα πιηθά 
πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ηα παξαδψζεη ζηνπο Οξγαληζκνχο απηνχο, εθηφο αλ ιάβεη άιιεο νδεγίεο απφ ηε 
Τπεξεζία θαη ζα πιεξσζεί κε ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ 
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ειεχζεξνο ρψξνο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ σο ρψξνο απφζεζεο 
θαζαηξέζεσλ ή θαηεδαθίζεσλ.  
 
Άρθρο 15o: ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΗΜΑΝΗ-ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  
15.1 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ  
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15.1.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε 
κέηξα αζθαιείαο, γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 
έξγσλ, είλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη’ απηέο θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο 
επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηχρεη, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, είηε απφ ην εξγαδφκελν ζ’ απηφλ 
εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ.  
15.1.2 Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, εθφζνλ δηαηαρζεί λα θαηαζθεπάζεη, ή λα αλαθαηλίζεη 
πξνζσξηλέο παξαθακπηήξηεο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε εληνιέο ηεο Yπεξεζίαο πνπ 
δηεπζχλεη ην έξγν γηα ηελ νκαιή θαη αθψιπηε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο 
ησλ έξγσλ.  
15.2 ΖΜΑΝΖ  
15.2.1 Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη 
κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζή ηνπ, λα πξνβαίλεη ζηελ πιήξε ζήκαλζε ηνπ 
εξγνηαμίνπ, ζε πεξίθξαμε θαη ηδηαίηεξε ζήκαλζε θάζε επηθίλδπλεο ζέζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 
Οδηθήο Κπθινθνξίαο, ν νπνίνο θπξψζεθε φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Ζ ζήκαλζε ζα γίλεηαη, φπσο νξίδεηαη απφ 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε θαηάιιεια, επδηάθξηηα, κέξα θαη λχθηα, ζήκαηα γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ηεο 
θπθινθνξίαο.  
15.2.2 Γηα ηελ ζήκαλζε ηζρχεη ε απφθαζε κε αξηζκ ΓΗΠΑΓ/νηθ/50211-7-2003 (ΦΔΚ 946Σβ/9-7-2003) ηνπ 
ΤΠΔΥΧΓΔ «’Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινπκέλσλ Οδηθψλ Έξγσλ εληφο θαη εθηφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα»  
15.2.3 Δθφζνλ δελ ιακβάλνληαη ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα, θαη εθηφο απφ ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο 
θπξψζεηο ηηο νπνίεο ππέρεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο, επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο απφ ηελ Τπεξεζία, 
φπσο παξαθάησ: Γηα θάζε επηκέξνπο εξγαζία θαη γηα θάζε κέξα θαηά ηελ νπνία ζα δηαπηζηψλεηαη απφ 
ηνλ Δπηβιέπνληα, ή ηνπο άκεζνπο Πξντζηακέλνπο ηνπ αηειήο ζήκαλζε ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ, ή ηνκή 
νδνχ θπθινθνξίαο πνπ κπνξεί λα θαιπθζεί κε αζθαιηηθή ζηξψζε θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ακέιεηα, ή 
αζθαιηηθή θάιπςε πνπ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο επηθίλδπλεο ζηελ θπθινθνξία ή γεληθά πιεκκειήο 
ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηα πξναλαθεξζέληα κέηξα αζθάιεηαο, επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν 
πξφζηηκν, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πνπ δηεπζχλεη ην έξγν, ή ην λφκηκν 
αλαπιεξσηή απηνχ, ππφ κνξθή πνηληθήο ξήηξαο, κέρξη 150 ΔΤΡΧ αλά πεξίπησζε. Ζ επηβνιή ηνπ 
παξαπάλσ πξνζηίκνπ κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε πεξίπησζε θαη κέξα, κέρξη ηε ζπκκφξθσζε 
ηνπ Αλαδφρνπ, θαη παξαθξαηείηαη απφ ηνλ ακέζσο πξνζερή ινγαξηαζκφ. Σα παξαπάλσ πξφζηηκα ηα 
νπνία έρνπλ παξαθξαηεζεί πξνζσξηλά, νξηζηηθνπνηνχληαη, κεηψλνληαη ή δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηεο 
Πξντζηακέλεο Αξρήο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη δηα ηεο Τπεξεζίαο πνπ 
δηεπζχλεη ην έξγν ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο 
επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ.  
15.2.4 Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ηνπνζεηήζεη 
ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαη ζε εκθαλείο ζέζεηο Πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ 
εθηεινχκελνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη 
ηνπνζέηεζήο ηνπο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ. ε πεξίπησζε κε ηνπνζέηεζεο ησλ Πηλαθίδσλ 
ζηελ πξνζεζκία απηή , ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζή ηνπο γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ζε βάξνο 
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 
15.2.5 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ εηδηθή κειέηε ζήκαλζεο γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηεο εθηξεπφκελεο θπθινθνξίαο ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πξέπεη λα 
ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο κέξεο πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ηεο αληίζηνηρεο θάζεο εξγαζηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζήκαλζε ζα 
πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο δηαθεθξηκέλεο θάζεηο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ.  
15.3 ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ  
15.3.1 Με ηνλ φξν εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο λνείηαη ηφζν ε δηαηήξεζε αζθαιψλ ζπλζεθψλ γηα ηε 
δηεμαγσγή ηεο , φζν θαη ε επίηεπμε ζπλζεθψλ ζπλέρηζεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο, έζησ θαη κε θαηάιιειεο 
παξαθάκςεηο ή άιια πξνζσξηλά έξγα  
15.3.2 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη, δειαδή λα κε παξεκπνδίδεηαη άκεζα ή 
έκκεζα ε θπθινθνξία γεληθά νρεκάησλ, ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ , δηθχθισλ θαη (ηπρφλ) πεδψλ απφ ηε 
δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ απφζεζε πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία 
βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηε κεηαθνξά πιηθψλ θιπ.  



29 

 

15.3.3 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα νη 
νπνηεζδήπνηε επηβαξχλζεηο ηνπ θφζηνπο γηα θαηαζθεπέο ή εηδηθέο κεζφδνπο θαηαζθεπήο θιπ, νη νπνίεο 
ζα πξέπεη λα 4 εθαξκνζηνχλ πξνο απνθπγή δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο ή επηκήθπλζεο ηνπ ρξφλνπ 
επηβνιήο πεξηνξηζκψλ ηεο θπθινθνξίαο ζηηο νδνχο.  
15.3.4 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νδψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα πξνζπέιαζε πξνο ηηο πεγέο πιηθψλ, θαζψο επίζεο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο ησλ πξνζπειάζεσλ θαη ησλ παξαθακπηεξίσλ νδψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ γηα λα εμππεξεηείηαη αλεκπφδηζηα θαη κε αζθάιεηα ε θπθινθνξία πνπ δηελεξγείηαη 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νδνχ.  
15.3.5 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο ζε ππάξρνπζεο νδνχο ζα γίλνπλ πάληνηε κε θξηηήξην 
εμαζθάιηζεο θπθινθνξίαο 2 ισξίδσλ (κία αλά θαηεχζπλζε).  
15.3.6 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ηπρφλ εθηξνπέο ηεο θπθινθνξίαο ζε άιινπο δξφκνπο ηεο 
πεξηνρήο απαηηήζνπλ ηελ εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηνπο δξφκνπο απηνχο, απηέο ζα 
εθηειεζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο θαη βάζεη ζρεηηθήο 
εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ζα πιεξσζνχλ βάζεη ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο. Mε ηελ ξεηή επηθχιαμε ησλ 
Γεληθψλ Όξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο φιεο νη θαηαζθεπέο παξαθακπηήξησλ νδψλ, αλαθαηλίζεηο, ή 
βειηηψζεηο ππαξρφλησλ δξφκσλ, πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα κφλν γηα ηα θνλδχιηα εξγαζηψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο, ελψ δελ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα γηα ην ππφινηπν κέξνο, πνπ 
ζεσξείηαη φηη θαιχπηεηαη απφ ην θνλδχιη Γ.Δ. θαη Ο. Δ. ηνπ Αλαδφρνπ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, πεξηθξάμεηο 
εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, αλαιάκπνληεο ζεκαληήξεο, ζήκαλζε εθηξνπήο θπθινθνξίαο θ.ι.π., δελ 
πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα. Αληίζεηα ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, νδνζηξσζία, ζθπξνδέκαηα, ζσιελψζεηο, 
πξφζζεηνο λπθηεξηλφο θσηηζκφο θπθινθνξηαθψλ δηαδξφκσλ, αλαγθαία ηερληθά έξγα θ.ι.π. πιεξψλνληαη 
ηδηαίηεξα, ζην κέηξν εθείλν πνπ νη εξγαζίεο αληηζηνηρνχλ ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ζχκθσλα κε 
απηά, ελψ δελ πιεξψλνληαη γηα ηπρφλ θνλδχιηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην Σηκνιφγην. Αλαθέξεηαη 
αθφκε φηη ζηηο θαηαζθεπέο γηα ηελ πξνζσξηλή παξάθακςε ηεο θπθινθνξίαο πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα κε ηηο 
ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο (πέξαλ ησλ θαζαηξνπκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ δελ ελζσκαηψλνληαη ζην 
ηειηθφ έξγν) ηα κεηαιιηθά ζηεζαία αζθάιεηαο πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ε πξνζσξηλή 
δηαγξάκκηζε. Απελαληίαο δελ πιεξψλεηαη θαη ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ζηα Γ.Δ.+Ο.Δ. ηεο εξγνιαβίαο 
ε ζήκαλζε ηεο παξαθακπηεξίνπ π.ρ. πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα ζηνηρεία θαη ινηπφο 
θηλεηφο εμνπιηζκφο.  
15.4 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΡΓΧΝ.  
15.4.1 Γηα απηνθηλεηνδξφκνπο ή γηα εζληθέο νδνχο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
πεξηαζηηθψλ αξηεξηψλ θαη ελ ιεηηνπξγία ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ). α. Γηα ηηο νδνχο απηέο δελ ζα 
επηηξαπεί δηαθνπή θπθινθνξίαο αθφκε θαη νιηγφιεπηε. Καη’ εμαίξεζε θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο ζα είλαη δπλαηφλ ζε εμαηξεηηθά δπζρεξείο πεξηπηψζεηο λα γίλνπλ δηαθνπέο εμαηξεηηθά 
πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, χζηεξα απφ πξναλαγγειία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
β. Γηα νδνχο κε δχν ή πεξηζζφηεξεο ισξίδεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε 
θπθινθνξίαο, ζα είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ εξγαζίεο ζε ψξεο εθηφο θπθινθνξηαθήο αηρκήο κε πεξηνξηζκφ 
ηνπ αξηζκνχ ησλ θπθινθνξνπκέλσλ ισξίδσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζεκαληηθέο 
θπθινθνξηαθέο δπζρέξεηεο θαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα έρεη γίλεη πιήξεο ζήκαλζε, αθφκε θαη 
ειεθηξνθσηηζκφο ησλ έξγσλ, αλ ρξεηαζζεί, πνπ λα ηθαλνπνηεί ηελ Τπεξεζία. γ. Αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα 
ηεξεζνχλ νη παξαπάλσ απαηηήζεηο, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έξγα πξνζσξηλψλ παξαθακπηεξίσλ 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο σο αθνινχζσο: 1. ε πεξηπηψζεηο ππεξαζηηθψλ νδψλ, εθηφο απφ 
ηηο απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ζα ππάξρνπλ θαη απαηηήζεηο θαηάιιειεο 
γεσκεηξηθήο δηακφξθσζεο. 2. ε πεξηπηψζεηο αζηηθψλ νδψλ ζα βαξχλνπλ ηδηαίηεξα ηα θξηηήξηα 
εμππεξέηεζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ελψ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ππάξρνληεο πεξηνξηζκνί 
θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο γεσκεηξηθήο δηακφξθσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 
ζηε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε ησλ παξαθακπηεξίσλ νδψλ, κε πιεξνθνξηαθέο θαη άιιεο πηλαθίδεο πνπ 
λα θαιχπηνπλ ηηο θχξηεο δηαδξνκέο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ έξγσλ.  
15.4.2 Γηα επαξρηαθέο νδνχο : Γηα ηηο νδνχο απηέο ε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο κπνξεί λα είλαη πνιχ 
κηθξήο δηάξθεηαο θαη ζε ψξεο εθηφο θπθινθνξηαθήο αηρκήο , κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη γίλεη 
πξναλαγγειία ηεο δηαθνπήο θαη επαξθήο ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Καηά ηα ινηπά (ζρεηηθά κε 
θαηαζθεπή παξαθακπηεξίσλ θιπ) ηζρχνπλ ηα ησλ πξνεγνπκέλσλ ππνπαξαγξάθσλ. Δ 
 15.4.3 Γηα ππεξαζηηθέο θνηλνηηθέο θαη ζεκαληηθέο ηνπηθέο νδνχο θαη ζεκαληηθέο νδνχο πξνζπέιαζεο 
παξφδησλ / ηνπηθψλ νδψλ :  
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α. Γηα ηηο νδνχο απηέο ε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο κπνξεί λα είλαη κέζεο ρξνληθήο δηάξθεηαο , νιηγφσξεο 
ή θαη νιηγνήκεξεο γηα ηδηαηηέξσο δπζρεξείο πεξηπηψζεηο. Γηα ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε πξέπεη 
πξνεγνπκέλσο λα γίλεη επαξθήο δηεξεχλεζε κε ζχληαμε κειέηεο επηπηψζεσλ ηεο δηαθνπήο ζηελ 
εμππεξεηνχκελε πεξηνρή. 
 β. Γηα ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο νρεκάησλ ζε παξφδηεο ηδηνθηεζίεο, ζα επηηξέπνληαη νιηγφσξεο 
δηαθνπέο ηεο πξφζβαζεο θαη κάιηζηα ζε πεξηφδνπο εθηφο ηεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο ηεο παξφδηαο 
εγθαηάζηαζεο. Σπρφλ δηαθνπέο πξφζβαζεο νρεκάησλ κεγαιχηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ζε παξφδηεο 
ηδηνθηεζίεο ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν κεηά απφ ζπκθσλία Αλαδφρνπ θαη ηδηνθηήηε θαη γηα ηελ 
πεξίπησζε απηή ηπρφλ νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Σν πιάηνο θαη ηα θνξηία 
πνπ ζα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ νη ηπρφλ απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο πξφζβαζεο νρεκάησλ ζηηο παξφδηεο 
ηδηνθηεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο θάζε ηδηνθηεζίαο.  
γ. Γηα αλαγθαίεο δηαθνπέο θπθινθνξίαο θαηά κήθνο ππάξρνληνο νδηθνχ έξγνπ ζεκαληηθήο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα εμαζθαιηζζεί ελαιιαθηηθή δηαδξνκή κε παξαθακπηήξηεο νδνχο, νη 
νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 200 Μ. απφ ηελ ππάξρνπζα δηαθνπηφκελε νδφ.  
15.4.4 Γηα ηνπηθέο ππεξαζηηθέο νδνχο κηθξήο ζεκαζίαο θαη κηθξήο ζεκαζίαο αζηηθέο νδνχο 
πξνζπέιαζεο παξφδησλ.  
α. Γηα ηηο νδνχο απηέο ζα είλαη δπλαηή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο γηα παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο, γηα ηηο 
νπνίεο φκσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ, 
επηδηψθνληαο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαθνπήο ζην ειάρηζην δπλαηφ. β. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φπσο θαη 
γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο θαηά κήθνο ππαξρφλησλ νδηθψλ έξγσλ, ζα 
θαηαζθεπάδνληαη παξαθακπηήξηεο νδνί, νη νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε απνζηάζεηο 
κεγαιχηεξεο απφ 500 Μ. απφ ηελ ππάξρνπζα δηαθνπηφκελε νδφ.  
15.4.5 Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξαθακπηεξίσλ νδψλ ε επηθάλεηα θπθινθνξίαο ηνπο πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεη θαιή βαηφηεηα νρεκάησλ, αθφκε θαη κε βξνρεξφ θαηξφ. Ζ επηθάλεηα θπθινθνξίαο ζα πξέπεη 
λα είλαη φκνηα κε ηελ επηθάλεηα θπθινθνξίαο ηεο δηαθνπηφκελεο νδνχ. Οη παξαθακπηήξηεο πξέπεη λα 
εθνδηάδνληαη κε πιήξε ζήκαλζε κε πιεξνθνξηαθέο θαη άιιεο πηλαθίδεο. Οη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο 
πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο θχξηεο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πνπ ππνθαζηζηνχλ ηελ δηαθνπηφκελε νδφ.  
15.4.6 Όια ηα έξγα ή κέηξα εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη χζηεξα απφ 
ζχληαμε ζρεηηθήο Μειέηεο Δμαζθάιηζεο Κπθινθνξίαο, πνπ ζα θαιχπηεη ηφζν ηελ θπθινθνξηαθή 
ιεηηνπξγία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη ηηο 
αλαγθαίεο ηερληθέο κειέηεο ησλ παξαθακπηεξίσλ έξγσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ. ηε Μειέηε απηή ζα πξέπεη 
λα πξνζδηνξίδνληαη νη θχξηεο παξαθακπηήξηεο νδνί δεκφζηαο θπθινθνξίαο θαη νη θχξηεο νδνί πξφζβαζεο 
πξνο ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη ηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (εξγνηάμηα) 
γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ησλ έξγσλ. Πξέπεη αθφκε λα πεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο 
ζεκάλζεηο. Οη επηδηψμεηο ησλ κέηξσλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο είλαη:  
α. Να εθηξέπεηαη ε δηακπεξήο θπθινθνξία (εθηφο ηεο ζπγθνηλσληαθήο) καθξηά απφ ηελ δηαδξνκή ησλ 
εθηεινπκέλσλ έξγσλ πξνο ηηο πξσηεχνπζεο παξαθακπηήξηεο δηαδξνκέο.  
β. Να επηηξαπεί, φζν είλαη δπλαηφλ, ζηα δεκφζηα ζπγθνηλσληαθά κέζα λα αθνινπζνχλ ηηο ππάξρνπζεο 
δηαδξνκέο ηνπο. 
 γ. Να επηηξαπεί ζηελ ηνπηθή θπθινθνξία λα έρεη θαη’ επζείαλ πξφζβαζε ζε ηδηνθηεζίεο πνπ βξίζθνληαη 
ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη ηα εξγνηάμηα.  
δ. Να πεξηνξηζηεί ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ησλ έξγσλ απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ 
έξγσλ θαη ηα εξγνηάμηα ζε πξνθαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο.  
15.4.7 ηε Μειέηε Δμαζθάιηζεο Κπθινθνξίαο πξέπεη λα πεξηέρνληαη πξνηάζεηο ζρεηηθέο κε ηηο 
εκεξνκελίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Αλάδνρνο επηζπκεί λα γίλεη εθηξνπή ηεο δηακπεξνχο θπθινθνξίαο ζηηο 
πξσηεχνπζεο παξαθακπηήξηεο δηαδξνκέο.  
15.4.8 Οη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο θαη ηα άιια ηξνραία ζήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο 
δηακπεξνχο θπθινθνξίαο πξνο ηηο πξσηεχνπζεο παξαθακπηήξηεο δηαδξνκέο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε 
θαηάιιειεο ζέζεηο εγθξηλφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα δηαηεξνχληαη φζν είλαη αλαγθαίν θαη ζα 
απνκαθξχλνληαη φηαλ δελ απαηηνχληαη πιένλ, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ ζηήξημε ησλ 
ζεκάησλ  
πξέπεη λα είλαη επαξθήο, ψζηε λα παξακέλνπλ ζηαζεξά ζηε ζέζε ηνπο, αλεπεξέαζηα απφ ηνλ άλεκν θαη 
ηηο δνλήζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ θπθινθνξία. Όηαλ απαηηείηαη, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θάζε 
ππάξρνπζα πηλαθίδα θπθινθνξίαο ή άιια ηξνραία ζήκαηα φηαλ πηα δελ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηξνπή ηεο 
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δηακπεξνχο θπθινθνξίαο, ή λα ηα απνκαθξχλεη θαη λα ηα απνθαζηζηά ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε θαη 
θαηάζηαζή ηνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ηνλ ππάξρνληα πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζρεηηθή 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  
15.5 ΥΡΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ  
15.5.1 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε γέθπξεο, 
δξφκνπο θαη ρσκαηφδξνκνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηελ ρξήζε ησλ σο νδψλ κεηαθνξάο. 
Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο 
νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα, κε ηνλ ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά, ε αζπλήζε θζνξά ησλ 
γεθπξψλ νδψλ θαη ρσκαηφδξνκσλ.  
15.5.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ θάζε αλαγθαίν κέηξν 
πξνθχιαμεο ή ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, ρσκαηφδξνκσλ ή γεθπξψλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν 
πξνδηαγξάθεηαη ή φρη ζηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο. Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε κεηαθνξάο θνξηίσλ ζα πξέπεη 
λα εηδνπνηείηαη ε Δπίβιεςε γηα ηελ ιήςε ησλ παξαπάλσ κέηξσλ. 
 15.5.3 ε πεξίπησζε πξφθιεζεο αζπλήζσλ θζνξψλ ή βιαβψλ απφ ρξήζε ζην νδηθφ δίθηπν, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζή ηνπο. Αλ ακειήζεη, ε Τπεξεζία ζα πξνβαίλεη ζηελ 
απνθαηάζηαζε κε δηθά ηεο ζπλεξγεία, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Γη’ απηφ ν αλάδνρνο 
νθείιεη, λα θαιχπηεη άκεζα κε αζθαιηφκηγκα ηηο ηνκέο ζηα νδνζηξψκαηα, πνπ γίλνληαη απ’ απηφλ ζε 
δξφκν κε θπθινθνξία, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην ρξνληθά φξηα νη 
δπζθνιίεο πνπ πξνθαινχληαη ζηελ θπθινθνξία απ’ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Κακηά εξγαζία εθζθαθψλ 
γεληθά, ή αρξήζηεπζε δξφκνπ ή πεδνδξνκίνπ δελ επηηξέπεηαη λα εθηειεζηεί πξηλ εγθξηζεί αξκφδηα, 
θαηαζθεπαζζεί θαη νινθιεξσζεί απφ ηνλ αλάδνρν, πξνζσξηλή δηάβαζε γηα ηξνρνθφξα ή πεδνχο, 
αλάινγα, κε παξαθακπηεξίνπο δξφκνπο. 
  
Άρθρο 16ο: ΜΗΣΡΩΟ ΔΡΓΟΤ - ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟΤ - ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ - 
ΤΝΣΗΡΗΗ.  
16.1 ΜΖΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ  
16.1.1 Γεληθά 
 α. Ο αλάδνρνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηεο Δ..Τ. είλαη ππνρξεσκέλνο, ηεο δαπάλεο αλεγκέλεο 
ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ, λα ζπληάμεη ην Μεηξψν ηνπ έξγνπ, πνπ ζα εθηειεζηεί φπσο απηφ ζα 
θαηαζθεπαζζεί ηειηθά, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ:  
β. Ζ εξγνιαβία ζα ζεσξεζεί φηη δελ έρεη πεξαησζεί, αλ δελ ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο κεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ ην Μεηξψν ηνπ έξγνπ, ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα.  
16.1.2 Σξφπνο ζχληαμεο. Γηα ην έξγν απηφ ζα ζπληαρζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή: 
1. Απφζπαζκα ράξηνπ: Θα ζπληαρζεί ζε θιίκαθα 1:2000 θαη ζα δείρλεηαη ε ζέζε ηνπ έξγνπ πνπ 
θαηαζθεπάζζεθε. 2. Γεληθή νξηδνληηνγξαθία: Θα ζπληαρζεί ζε θιίκαθα 1:1000 ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη 
φια ηα έξγα πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ [δξφκνη (θχξηνη θαη δεπηεξεχνληεο) δηεπζεηήζεηο θιπ]. Ζ γεληθή 
νξηδνληηνγξαθία, ζα θέξεη ηηο νλνκαζίεο ησλ θάζε είδνπο έξγσλ θιπ. 3. Οξηδνληηνγξαθία νδνχ ζε θιίκαθα 
1:1000 . Πάλσ ζηελ νξηδνληηνγξαθία ζα ζρεδηαζζνχλ θαη ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ 
φπσο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη) :  Ζ ζέζε ησλ ηζηψλ, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη θαη νη αθξηβείο κεηαμχ ηνπο 
απνζηάζεηο.  
 Σα θσηηζηηθά ζψκαηα θαη βξαρίνλεο ,  Σν δίθηπν ησλ θαισδηψζεσλ φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ηχπνο θαη ε 
δηαηνκή ησλ θαισδίσλ, ν ζσιήλαο δηειεχζεσο (είδνο-δηάκεηξνο) θαζψο θαη ην βάζνο φπνπ έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί γηα ηα ππφγεηα, θαη ην χςνο γηα ηα ελαέξηα . 
Σν δίθηπν γεηψζεσο, φπνπ ζα ζρεδηαζηεί ε δηαδξνκή ηνπ ραιθνχ θαζψο θαη ε ζέζε ησλ πιαθψλ 
γεηψζεσο θαζψο θαη ην βάζνο εγθαηαζηάζεσο ηνπ.  Σα Πίιιαξ φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη δηαζηάζεηο ε 
παξνρή θαη νη αλαρσξήζεηο.  
16.1.3 Δθηχπσζε θαη ππνβνιή - Πνηληθέο ξήηξεο 
. 1. Όια ηα παξαπάλσ ζρέδηα ζα είλαη ηππσκέλα κε ην ζχζηεκα OFFSET. Δηδηθά γηα ηα κνλφρξσκα 
ζρέδηα είλαη δπλαηφλ λα γίλεη απνδεθηή ε ρξεζηκνπνίεζε μεξνγξαθηθψλ αληηγξάθσλ ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε πνηφηεηα ηνπο ζα είλαη εθάκηιιε πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο εθηχπσζεο OFFSET.  
2. Σα ζρέδηα ηεο παξ. 16.1.2 ζα είλαη πνιχρξσκα θαη ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θχιια απφ ηελ 
έθδνζε ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα ζε δηαζηάζεηο θαη ελεκεξσκέλα.  
3. Σα ππφινηπα ζρέδηα είλαη δπλαηφ λα εθηππσζνχλ σο κνλφρξσκα (καχξν ρξψκα).  
4. Σα ζρέδηα ζα παξνπζηαζζνχλ ζε ηππηθά θχιια δηαζηάζεσλ 0.68Υ0.50κ. θαη ζα ππνβιεζνχλ ζε 
παλφδεηα ηεχρε.  
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5. ην ηεχρνο ζηηο πξψηεο ηνπ ζειίδεο ζα είλαη γξακκέλε ηερληθή έθζεζε πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηηο 
δπζρέξεηεο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ζε εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, ζηηο αλάγθεο 
κειινληηθήο ζπληήξεζεο, φπσο επίζεο θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο ζα 
κπνξνχζε, κειινληηθά λα ρξεζηκεχζεη ζην έξγν. 
 6. ην εμψθπιιν ησλ ηεπρψλ ζα εθηππσζεί ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα πνπ ζα εγθξηζεί 
απφ ηελ ππεξεζία. 
7. ην ηέινο ηνπ ηεχρνπο ζα θαηαζθεπαζζεί θάθεινο απφ εληζρπκέλν πιαζηηθφ δηαζηάζεσλ 0.64Υ0.47, 
γηα ηνπνζέηεζε ησλ ζρεδίσλ ησλ ηπρψλ κειινληηθψλ ζπκπιεξψζεσλ ηνπ κεηξψνπ απφ κειινληηθέο 
εξγαζίεο. πλνιηθά ζα ππνβιεζνχλ ηέζζεξηο (4) ζεηξέο ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ.  
8. Σν κεηξψν ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ησλ ρξνληθψλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 170 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
9. Ζ ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ απνηειεί ηκήκα ηεο εξγνιαβίαο, ζε πεξίπησζε δε θαηά ηελ νπνία ν 
αλάδνρνο δελ ην ζπληάμεη εκπξφζεζκα ε Τπεξεζία ζα εθηειέζεη ηελ εξγαζία κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν 
θαη ζα θαηαινγίζεη ηηο δαπάλεο ηηο εξγαζίαο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη, επηπιένλ 
ησλ δαπαλψλ απηψλ ζα επηβάιεη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα 900 ΔΤΡΧ.  
10. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε ζχληαμε θαη 
ππνγξαθή ηεο, ηειηθήο επηκέηξεζεο κέρξη νινθιήξσζεο ηεο ζρεηηθήο θαη’ απνθνπήλ εξγαζίαο ζχκθσλα 
κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν.  
16.2 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ  
Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί θαζεκεξηλά εκεξνιφγην έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζα 
έρεη έλα αληίγξαθν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ζην γξαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε 
δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο, γηα ηελ ηήξεζε εκεξνινγίσλ ηνπ έξγνπ, αξρείσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 
(Α.Δ.) θαη βηβιίνπ θαηακέηξεζεο αθαλψλ εξγαζηψλ.  
16.3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ  
16.3.1 Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη έλα ιεπηνκεξέο θαη πιήξεο Δγρεηξίδην Δπηζεψξεζεο θαη πληήξεζεο 
ηνπ Έξγνπ. Οη βαζκνί ιεπηνκέξεηαο θαη πιεξφηεηαο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηελ Δπίβιεςε. Σν 
εγρεηξίδην απηφ ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ: α. Οδεγίεο ζπληήξεζεο 
αλαθεξφκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πιηθά, εμνπιηζκφ, θιπ, γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. β. 
Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη πεξηνδηθά ζην κέιινλ. γ. Σεχρνο νδεγηψλ 
γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ.  
16.3.2 Δηδηθφηεξα γηα ην ηεχρνο νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνλίδεηαη φηη 
ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ησλ νδεγηψλ ζα δίλεηαη πιήξεο πίλαθαο ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζ’ απηά 
κεραλεκάησλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπο (θαηαζθεπαζηήο, ηχπνο, 
κνληέιν, κέγεζνο, αξηζκφο ζεηξάο θαηαζθεπήο, απνδφζεηο, πξνηεηλφκελα αληαιιαθηηθά θιπ), θαη ζα 
επηζπλάπηνληαη νη έληππεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. Όια ηα πην 
πάλσ αλαθεξφκελα ηεχρε ζα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  
16.4. ΜΔΣΡΖΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ  
Μεηά ηελ νινθιήξσζε εξγαζηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη κε έγγξαθν ηελ 
ππεξεζία γηα ηε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη λα δηαζέζεη θαηάιιεια φξγαλα θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ 
κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο θαη κφλσζεο ησλ αγσγψλ. Οη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη παξνπζία ηεο 
επίβιεςεο θαη ζα ζπληάζζνληαη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ. Οη κεηξνχκελεο ηηκέο 
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην αλψηαην φξην ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ. 
 
 Άρθρο 17ο : ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
17.1.1 Γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ 
θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ, ησλ βνεζεηηθψλ θαη εξγνηαμηαθψλ θαηαζθεπψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
ινηπψλ πξνζψπσλ θαη ηελ θπθινθνξία πεδψλ, ηξνρνθφξσλ θαη κεραλεκάησλ, ηζρχεη ε Διιεληθή 
Ννκνζεζία.  
17.1.2 Δθαξκφδνληαη, νη Διιεληθνί Καλνληζκνί θαη νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, νη Οδεγίεο θαη νη Δγθχθιηνη 
ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ή ηζνδχλακα κε ηα παξαπάλσ, πνπ ηζρχνπλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), κε 
ηηο ζπκπιεξψζεηο- θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηελ Σ..Τ. ε νπνία έρεη 
δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΚ 1746 Β΄/19.05.2017 θαη ε νπνία ηζρχεη γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία θαη απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηεχρνο ηεο.  
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17.1.3 ε πεξίπησζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ε εθαξκνγή κε Διιεληθψλ θαλνληζκψλ ή 
Πξνδηαγξαθψλ, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ην πιήξεο θείκελν ηνπο ζηε Αγγιηθή ή ηελ 
Γαιιηθή ή ηελ Γεξκαληθή γιψζζα θαη κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα ησλ ηκεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ 
ην ππφςε έξγν ή φζσλ ηκεκάησλ δεηήζεη ε Τπεξεζία ηνπ Δξγνδφηε. Σελ πιήξε επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα 
ησλ κεηαθξάζεσλ θέξεη ν αλάδνρνο. 
 17.1.4 Σν ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ ζε πξνδηαγξαθέο φξνπο θιπ., ζα πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηελ πξψηε 
ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο. 
 
 Άρθρο 18ο: ΣΗΡΗΗ ΝΟMΩΝ, ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ - ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΩΝ  
18.1 TΖΡΖΖ NΟΜΧΝ ΚΛΠ. ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ  
18.1.1 Ο Αλάδνρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο, ηα Γηαηάγκαηα θαη ηνπο Καλνληζκνχο, ηηο Αζηπλνκηθέο 
δηαηάμεηο ή δηαηαγέο θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε Γεκφζηαο, Γεκνηηθήο ή άιιεο 
Αξρήο, πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηνλ Αλάδνρν θαη ζηηο 
εξγαζίεο ηνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Δπηπξφζζεηε ππνρξέσζε ππάξρεη θαη αλαθνξηθά κε ηε Ννκνζεζία 
θξαηψλ φπνπ ελδερφκελα ζα γίλεη πξνκήζεηα πιηθψλ, θαζψο θαη γηα ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο, πλζήθεο θαη 
Ννκνζεζίεο ζρεηηθέο κε Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θιπ. Ζ ππνρξέσζε απηή επεθηείλεηαη θαη ζηελ ηήξεζε 
ηνπ δηθαίνπ ηεο δηεζλνχο επζχλεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ελδερφκελα απεηινχληαη θπξψζεηο ηφζν θαηά 
ηνπ ππαηηίνπ Αλαδφρνπ φζν θαη θαηά ηνπ θξάηνπο ηεο ππεθνφηεηάο ηνπ ή ηεο έδξαο ηνπ  
18.1.2 Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ αθνξά θαη ηελ Δξγαηηθή Ννκνζεζία.  
18.1.3 Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ επεθηείλεηαη θαη ζηελ ηήξεζε : α. Σεο Ννκνζεζίαο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαηηθήο) ησλ ρσξψλ φπνπ ηπρφλ ζα ιάβνπλ ρψξα εξγαζίεο ηνπ έξγνπ. 
β. Σνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ έρεη εθαξκνγή. γ. Σσλ Γηκεξψλ, ή Γηεζλψλ 
πκβάζεσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ εθαξκνγή, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γηεζλψλ 
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.  
18.1.4 Δπηζεκαίλεηαη επίζεο ε Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην 
φισλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηβαιινκέλσλ κέηξσλ 
αζθάιεηαο ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 18.1.5. χκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Ν. 4412/16 θηλείηαη ε δηαδηθαζία έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, εθηφο 
απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/16 θαη εάλ « Γηαπηζησζεί φηη πξνζθφκηζε 
πιαζηή εγγπεηηθή επηζηνιή».  
18.2 YΠΟΥΡΔΧΖ ΓΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ  
Ο Αλάδνρνο σο ππεχζπλνο λα ηεξεί ηνπο Νφκνπο θιπ. ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ 
Τπεξεζία ηηο δηαηαγέο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 
Έξγνπ θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθάιεηαο θιπ.  
Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηα έγγξαθα ηνπ απνζηέιινληαη απφ 
ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο, αξρέο άιισλ ρσξψλ θιπ.  
18.3 ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΝΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΑΗΧΝ ΑΓΔΗΧΝ  
18.3.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θάζε άδεηαο, πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θιπ. θαη πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ. Πξηλ απφ θάζε αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξαπάλσ άδεηα ζα ελεκεξψλεηαη ε 
Τπεξεζία Δπίβιεςεο γηα ζπγθαηάζεζε.  
18.3.2 Ζ Τπεξεζία Δπίβιεςεο ζα βνεζήζεη δη’ εγγξάθσλ ζπλεγνξίαο ζηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, ζηελ 
έθηαζε πνπ είλαη αλαγθαία θαη εθηθηή. Σνχην δελ κεηψλεη ηελ νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, 
αλεμάξηεηα κε ηελ χπαξμε, ή κε, θαη /ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνηαο βνήζεηαο.  
8.3.3 Γηα ηελ ζέζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο απαηηείηαη ε 
έθδνζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο ή απφ ηε ΓΔΖ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
ζηελ ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ θαη ινηπψλ ζρεδίσλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηελ έγθαηξε ελέξγεηα, ψζηε λα κελ 
πξνθχπηεη θακηά θαζπζηέξεζε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  
18.4 ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ, ΝΤΚΣΔΡΗΝΖ ΔΡΓΑΗΑ – ΔΡΓΑΗΑ Δ ΑΡΓΗΔ ΚΑΗ ΔΟΡΣΔ  
18.4.1 Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο ή λπθηεξηλήο εξγαζίαο θαηά ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο ζχκθσλα 
κε φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο ν 
Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηε ζρεηηθή άδεηα θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο, 
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πνπ αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ θαζίζηαηαη αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ε ππεξσξηαθή 
ή λπθηεξηλή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ 
εθηειεί ρσξίο αληίξξεζε θαη ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.  
18.4.2 Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθ’ φζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη 
δελ ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα γηα εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα εγγπεζεί 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο.  
18.4.3 Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, απηφ δελ ζα 
απνηειέζεη δηθαηνινγία γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 
 18.4.4 Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε δαπάλε ηνπ 
πξφζζεην θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη 
θαηάιιεια κέζα, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηελ απφ θάζε 
άπνςε απνδνηηθφηεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ.  
18.4.5 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ερνξχπαλζε θαη ψξεο 
θνηλήο εζπρίαο ζηελ πεξηνρή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. Καηά ηηο ψξεο θνηλήο 
εζπρίαο θαη ηηο λπθηεξηλέο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ερνξππαίλνπλ ηελ πεξηνρή 
θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ερνξχπαλζε. 
 
 Άρθρο 19ο: ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΔΑ  
19.1 Ο Aλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο ππνρξεψλεηαη λα πξνκεζεχζεη θαη κεηαθέξεη 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εκπξφζεζκε 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ παξνχζα εξγνιαβία. 
 19.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα πιηθά, εξγαηηθά θαη 
κεραλήκαηα, πνπ είλαη αλαγθαία, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη λα ηα κεηαθέξεη ζην εξγνηάμην 
απφ ηηο πεγέο ιήςεο ηνπο.  
19.3 Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη αζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα 
κεραλήκαηα θαη εξγαιεία.  
19.4 Αλ, παξ’ φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ θξηζνχλ επαξθή ηα κεραληθά 
θιπ. κέζα πνπ εηζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν αλάδνρνο 
ππνρξεψλεηαη, κέζα ζε 15ήκεξε πξνζεζκία απφ γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, λα εληζρχζεη ηνλ επί 
ηφπνπ ππάξρνληα κεραληθφ εμνπιηζκφ ηνπ θιπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.  
19.5 ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε 
Τπεξεζία δελ έθαλε ρξήζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
19.6 Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θχξην κεραληθφ εμνπιηζκφ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 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 ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί 
πξνεγνχκελα ζηελ Τπεξεζία ηνλ ηχπν ηνπ κεραλήκαηνο κε ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
θαηαζθεπήο θαη απφδνζεο, πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. Δθηζηάηαη 
ε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ σο πξνο ηηο εθπνκπέο ζνξχβνπ θαηά ηε ρξήζε 
ηχπσλ κεραλεκάησλ, πιεζίνλ νηθηζκψλ ή επαίζζεησλ νηθνινγηθά πεξηνρψλ.  
19.7 Γηα ηα δηάθνξα κεραλήκαηα, πιηθά, ζπζθεπέο θιπ. πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ ή εζσηεξηθνχ, ησλ 
νπνίσλ νη ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηπρφλ δελ θαζνξίδνληαη κε αθξηβή θαη ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ζηηο 
Πξνδηαγξαθέο θαη γηα ηελ πξφιεςε ηπρφλ παξεξκελεηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ 
παξαγγειία λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία θαηάζηαζε, πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα εηδηθά πιηθά 
θαηαζθεπήο θιπ. πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. Οη 
παξαγγειίεο απηέο ζα γίλνληαη έγθαηξα ζηηο εκεξνκελίεο, πνπ θαζνξίδνληαη ζην Υξνλνδηάγξακκα 
θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ.  
19.8 Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη γεληθά ζρέδηα, πνπ ζα εκθαλίδνπλ ζε θαηάιιειε θιίκαθα ηε 
δηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ, πνπ ζα παξαγγειζνχλ, κέζα ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο θαη πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηηο γεληθέο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα βάξε ηνπο.  
19.9 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ζρέδηα ν Αλάδνρνο ζα ηα ππνβάιεη γηα έγθξηζε εμήληα (60) εκέξεο πξηλ 
ηελ παξαγγειία ζε ηξία (3) αληίγξαθα. Ζ Τπεξεζία αθνχ ειέγμεη ην ζχκθσλν ησλ ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνηεηλνκέλσλ εηδψλ κε ηα ζπκβαηηθά, ζα επηζηξέθεη κέζα ζε ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο κηα ζεηξά απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία εγθεθξηκέλε. Ζ έγθξηζε ησλ εηδψλ απηψλ 
απφ ηελ Τπεξεζία, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν, απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα είλαη ηα 
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είδε πνπ ζα εγθαηαζηήζεη θαη πνπ ζα απνδείμεη, θαηά ηηο δνθηκέο θαη παξαιαβέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φηη 
είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΣΤ θαη ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο.  
19.10 Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πξνθχςεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε εθινγή εηδψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, 
απφξξηςε ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία θαη επαλππνβνιή κε λέα ζηνηρεία δελ ζα απνηειεί ιφγν γηα ηνλ 
Αλάδνρν λα δεηήζεη παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο απνπεξάησζεο ηνπ Έξγνπ, ή νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε.  
19.11 Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά θαη κεραληθφο εμνπιηζκφο πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ. Γηα 
πιηθά θαη κεραληθφ εμνπιηζκφ πξνεξρφκελα απφ ρψξα-κέινπο ηεο Δ.Δ. δελ απαηηείηαη εηδηθή δηαδηθαζία 
έγθξηζεο εηζαγσγήο θαη παξακέλνπλ κφλνλ νη πξνυπνζέζεηο ζπκθσλίαο κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο 
ηνπ έξγνπ. Γηα πιηθά θαη βηνκεραληθφ εμνπιηζκφ πξνεξρφκελα απφ ρψξα κε κέινο ηεο Δ.Δ., φπνπ 
απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα πξνεγνχληαη νη λφκηκεο εγθξίζεηο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.  
19.12 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ έξγσλ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα πιηθψλ, 
θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ή κεραλήκαηα, ηα νπνία πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηα έξγα, καδί κε ηα 
νλφκαηα ησλ πξνκεζεπηψλ, πξηλ παξαγγειζνχλ ηα αληίζηνηρα πιηθά θιπ. Όηαλ δελ ππάξρνπλ δείγκαηα, 
ζα ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ. Σα θαηαηηζέκελα δείγκαηα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα 
φιε ηελ απνζηνιή θαη ηα πιηθά δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πξηλ εγθξηζνχλ ηα δείγκαηα. Πξέπεη λα 
πξνβιεθζεί γηα ηα δείγκαηα έλαο θαηάιιεινο ρψξνο απνζήθεπζεο ζην εξγνηάμην, πνπ ζα αζθαιίδεηαη.  
19.13 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 ζα θαζνξίδνπλ 
ηνλ ηχπν, θαηεγνξία θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ θαη πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  
19.14 Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ θάζε πιηθνχ, πνπ έξρεηαη ζην εξγνηάμην, θαη κπνξεί λα 
δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε θάζε είδνπο πιηθνχ, νξγάλνπ ή κεραλήκαηνο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο δελ 
πιεξνί ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  
 
Άρθρο 20ο: ΠΔΡΑΣΩΗ ΔΡΓΑΙΩΝ-ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΔ - ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΡΓΟΤ. 
20.1 Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο /ηέιεζεο ησλ:  
α. Γηνηθεηηθήο Παξαιαβήο γηα ρξήζε. 
β. Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 γ. Πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ.  
δ. Υξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) ζπληήξεζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ.  
ε. Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.  
ζη. Απφζβεζεο δηθαησκάησλ αλαδφρνπ, ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/16.  
20.2 Ο αλάδνρνο γηα λα παξαιεθζεί ην έξγν ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη καδί κε ηελ ηειηθή ηνπ 
επηκέηξεζε θαη ην Μεηξψν ηνπ έξγνπ, ηνπο θαθέινπο παξαιαβήο πιηθψλ θαη ην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο. Αθφκα απαξαίηεην ζηνηρείν γηα πξνζσξηλή παξαιαβή είλαη θαη ν θάθεινο Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο (ΦΑΤ) πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 305/96 θαη ζχκθσλα κε ηελ 
απφθαζε 433/19.9.2000 ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 1176/22.9.2000)  
20.3 Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηελ 
ζπληήξεζή ηνπ, νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν. 4412/16 ζε Γεθαπέληε (15) κήλεο γηα ην 
ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ. 
20.4. Ο Αλάδνρνο , νθείιεη λα ζπληεξεί ην έξγν κέζα ζην ρξφλν εγγχεζεο θαη λα εθηειεί κε δηθή ηνπ 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε φιεο ηηο εξγαζίεο επηζθεπψλ, αλαθαηαζθεπψλ θαη επαλφξζσζεο φισλ ησλ 
ειιείςεσλ, δεκηψλ, ειαηησκάησλ, ζπξξηθλψζεσλ, αηειεηψλ ή άιισλ θαθνηερληψλ πνπ ηπρφλ ζα 
εκθαληζζνχλ ζην έξγν κέζα ζηνλ ρξφλν εγγχεζεο, ψζηε ην έξγν λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 
Όια ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιακπηήξσλ, 
αζθαιεηψλ θηι βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ έλα θσηηζηηθφ ζψκα παξακέλεη ζβεζηφ 
πέξαλ ησλ δχν εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ ππεξεζία, κεηά ηελ 
απφδνζε ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνπ ζε ρξήζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο, είηε ιφγσ 
βιάβεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο , είηε ιφγσ βιάβεο ηνπ ιακπηήξα , είηε ιφγσ βιάβεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 
θπθιψκαηνο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηλάθσλ θαη αζθαιεηψλ θαη εθφζνλ ε βιάβε δελ πξνθιήζεθε απφ 
δπλακηθά αίηηα ηφηε γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα (κέρξη θαη δέθα εκέξεο πέξαλ ησλ πην πάλσ δχν 
εκεξψλ) πνπ ν αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πξφζηηκν ππφ ηε 
κνξθή αλέθθιεηεο πνηληθήο ξήηξαο 20,00 € ηελ εκέξα. εκεηψλεηαη φηη ηα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ αλ ην 
δίθηπν δελ ηξνθνδνηείηαη ιφγσ βιάβεο ηεο ΓΔΖ. Μεηά ηελ πάξνδν ησλ πην πάλσ δέθα εκεξψλ, ε 
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ππεξεζία ζα πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ 
αλαδφρνπ.  
20.5 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην έξγν θαηά ην 
ρξφλν εγγχεζεο κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε ηπρφλ ηέηνησλ ειιείςεσλ. ηηο επηζθέςεηο ζα θαιείηαη λα 
παξεπξίζθεηαη θαη ν Αλάδνρνο.  
20.6 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλεζεί λα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ εξγαζίεο επηζθεπψλ ή 
επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, πνπ απνηεινχλ ππνρξέσζή ηνπ θαη κάιηζηα ζε 
εχινγν ρξφλν (αλάινγα κε ην είδνο ηεο βιάβεο) θαη ζε βαζκφ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ινγηθά ηελ Τπεξεζία, 
ηφηε ε Τπεξεζία ζα δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη λα εηζπξάμεη 
ην θφζηνο ηνπο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ Αλάδνρν.  
20.7 ε πεξίπησζε ρξήζεο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πξηλ ηεο παξάδνζήο ηνπ, ηφηε ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη φια ηα πξνζσξηλά κέηξα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ηκήκα απηφ κε 
αζθάιεηα γηα ην ππφινηπν έξγν (πεξηθξάμεηο, ζεκάλζεηο θιπ.) θαη λα πξνβεί θαη ζηελ ηέιεζε ησλ 
πξνζσξηλψλ δηαγξακκίζεσλ θαηφπηλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο.  
20.8. Γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν. 4412/16.  
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