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ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Δ..Τ.) 

 

Άρθρο 1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ Δ..Τ.  

ην παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθάο πγγξαθάο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) πεξηιακβΪλνληαη νη 

Γεληθνέ θαη νη Δηδηθνέ φξνη, ζχκθσλα κε ηνπο νπνένπο θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη πξνο ηνπο 

φξνπο ησλ ππφινηπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ζα θαηαζθεπαζηεέ απφ ηνλ ΑλΪδνρν ηνπ Έξγνπ 

πνπ αλαθΫξεηαη παξαθΪησ ζην Ϊξζξν 2. 

Άρθρο 2: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζχκβαζε αθνξΪ ζην Ϋξγν:   

«ΑΝΑΠΛΑΖ ΥΧΡΟΤ ΠΛΖΗΟΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ» 

2.1 Ο ΑλΪδνρνο ζα εθηειΫζεη ηηο εξγαζέεο, πνπ πεξηγξΪθνληαη, ζε γεληθΫο γξακκΫο, ζην 

Ϊξζξν απηφ, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα ηεο παξνχζαο ΔΤ, θαζψο θαη ηα ινηπΪ Σεχρε θαη 

Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο. 

Ζ γεληθά δηΪηαμε ησλ Έξγσλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε ηε χκβαζε απηά θαη πνπ 

πεξηγξΪθεηαη ιεπηνκεξψο ζηελ Σερληθά Πεξηγξαθά, ηα ρΫδηα θαη ηα Ϊιια πκβαηηθΪ Σεχρε, 

αθνξΪ ηα παξαθΪησ: 

 Οη εξγαζέεο αθνξνχλ:  

 ΥσκαηνπξγηθΫο εξγαζέεο (θαζαηξΫζεηο, θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξΫο) 

 Καηαζθεπά ιηζφζηξσηνπ κε ηελ ηερλνηξνπέα ηνπ πιαθσηνχ θαιληεξηκηνχ κε 

καχξε ηεηξΪγσλε εθαηζηεηαθά πΫηξα  

 Γηακφξθσζε πεδνδξνκένπ 

 Καηαζθεπά βηνκεραληθνχ δαπΫδνπ. 

 Καηαζθεπά πΪγθσλ απφ πΫηξα 

 Καηαζθεπά ζηεζαένπ φπνπ απαηηεέηαη  

 ΖιεθηξνκεραλνινγηθΫο εξγαζέεο (ηνπνζΫηεζε θσηηζκνχ). 

Αλαιπηηθφηεξα πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο εξγαζέεο θαηαζθεπάο θαζψο θαη ηελ πξνκάζεηα θαη 

ηνπνζΫηεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, φπσο απηΪ θαέλνληαη ζηα ζρΫδηα ηεο κειΫηεο. 

ΠεξηιακβΪλεη ηΫινο ηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ εθαξκνγάο ηνπ Ϋξγνπ θαη ησλ «σο 

θαηαζθεπΪζζεθε» ζρεδέσλ. Ζ εξγαζέα απηά δελ ακνέβεηαη ηδηαέηεξα, αιιΪ πεξηιακβΪλεηαη 

αλεγκΫλε ζηηο ηηκΫο κνλΪδνο ηνπ Σηκνινγένπ. 

2.2 ην ζπκβαηηθφ αληηθεέκελν πεξηιακβΪλεηαη επέζεο θαη ε ζπληάξεζε ηνπ Ϋξγνπ κε 

κΫξηκλα θαη δαπΪλεο ηνπ αλαδφρνπ θαζ΄φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. 

2.3 Ζ «χκβαζε» ζπλέζηαηαη απφ ην νκψλπκν θεέκελν θαη απφ ηα πκβαηηθΪ Σεχρε, πνπ 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο. 



 ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  

 

ΓΖΜΟ ΘΖΡΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΑΨΟ  2016 

 

 

2.4 Σα πκβαηηθΪ Σεχρε θαη ε ζεηξΪ ηζρχνο ηνπο, ζε πεξέπησζε αζπκθσλέαο ησλ φξσλ 

ηνπο, θαζνξέδνληαη ζηε Γηαθάξπμε. Οη φξνη «χκβαζε», «χκβαζε Καηαζθεπάο ηνπ Έξγνπ» 

θαη «Δξγνιαβηθφ πκθσλεηηθφ» ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα. 

2.5 Ζ χκβαζε ζα ππνγξαθεέ ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 3 ηνπ Ν. 3669/08. 

Άρθρο 3: ΔΓΓΤΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

3.1 Γηα λα ππνγξαθεέ ε εξγνιαβηθά ζχκβαζε ν ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα 

πξνζθνκέζεη θαη λα θαηαζΫζεη εγγχεζε γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε. 

ρεηηθΪ κε ηελ ππφςε εγγχεζε ηζρχεη ην Ϊξζξν 35 ηνπ Ν.3669/08. 

Σν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο νξέδεηαη ζε πΫντε τοις εκατό (5,0%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Τπεξεζέαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ). 

3.2 Γηεπθξηλέδεηαη φηη απφ ην ιαβεέλ ηνπ Αλαδφρνπ ά, ελ ειιεέςεη ηνηνχηνπ, απφ ηηο 

εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο, ν Κ.η.Δ. ζα παξαθξαηεέ ά ζα εθπέπηεη νπνηνδάπνηε πνζφ 

νθεέιεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν εέηε ζηνλ Κ.η.Δ. γηα επηβιεζεέζεο πνηληθΫο ξάηξεο πνπ 

πξνβιΫπνληαη ζηα Σεχρε ΓεκνπξΪηεζεο θαη ινηπΫο απαηηάζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 6 ηνπ 

Ϊξζξνπ 53 ηνπ Ν.3669/08, φπσο ηζρχεη ζάκεξα, εέηε ζε αζθΪιηζε πξνζσπηθνχ θαη 

κεραλεκΪησλ 

Άρθρο 4: ΠΡΟΘΔΜΗΔ - ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

4.1 Σπλνιηθή πξνζεζκία 

Γηα ηελ πεξΪησζε φινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ, φπσο πεξηγξΪθεηαη ζηα Σεχρε 

ΓεκνπξΪηεζεο, νξέδεηαη σσνολικά προθεσμέα πΫντε (5) μηνών απφ ηελ εκΫξα πνπ ζα 

ππνγξαθεέ ε χκβαζε. 

4.2 Τκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

Δθηφο απφ ηελ ζπλνιηθά πξνζεζκέα, ν ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ηεξάζεη 

απνθιεηζηηθΫο ηκεκαηηθΫο πξνζεζκέεο θαη ελδεηθηηθΫο ηκεκαηηθΫο πξνζεζκέεο ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 48 ηνπ Ν 3669/08. Όιεο νη ηκεκαηηθΫο πξνζεζκέεο ππνινγέδνληαη ζε εκεξνινγηαθΫο 

εκΫξεο απφ ηελ εκΫξα ππνγξαθάο ηεο χκβαζεο. 

4.2.1 ΑπνθιεηζηηθΫο ηκεκαηηθΫο πξνζεζκέεο (Α.Π.) 

(1)  1ε Απνθιεηζηηθά ηκεκαηηθά πξνζεζκέα (1ε Α.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν ΑλΪδνρνο 

ππνρξενχηαη λα Ϋρεη ζπληΪμεη θαη ππνβΪιεη ζηελ Τπεξεζέα γηα Ϋγθξηζε ην "ΥξνλνδηΪγξακκα 

Καηαζθεπάο ηνπ Έξγνπ", φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ην Ϊξζξν 5 ηεο παξνχζαο Δ..Τ.  

 (2) 2ε Απνθιεηζηηθά ηκεκαηηθά πξνζεζκέα (2ε Α.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ ηξηΪληα (30) εκΫξεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβΪιεη: 

 Οξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμένπ, ζην νπνέν ζα πεξηγξΪθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιάξε 
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ζηνηρεέα ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκΪησλ πνπ ζα πεξηιακβΪλεη ε 

εξγνηαμηαθά αλΪπηπμε γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ (αξζ. 7 ηνπ ΠΓ 368/94). 

 ρΫδην Τγηεηλάο θαη ΑζθΪιεηαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96. 

(3)  3ε Απνθιεηζηηθά ηκεκαηηθά πξνζεζκέα (3ε Α.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ ηξηΪληα (30) εκΫξεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν ΑλΪδνρνο 

ππνρξενχηαη: 

 λα Ϋρεη παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγέα ηηο εγθαηαζηΪζεηο θαη ηηο επθνιέεο πνπ πξνβιΫπεη ην 

Ϊξζξν 16 ηεο παξνχζαο. 

 λα Ϋρεη εγθαηαζηάζεη ην εξγνηαμηαθφ ηνπ εξγαζηάξην ά λα Ϋρεη πξνηεέλεη γηα Ϋγθξηζε 

Ϊιια εξγαζηάξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηάζεη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 10 απηάο ηεο ΔΤ.  

 (1)  1ε Δλδεηθηηθά ηκεκαηηθά Πξνζεζκέα (1ε Δ.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ ηξηΪληα (30) εκΫξεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο ν ΑλΪδνρνο 

νθεέιεη λα Ϋρεη ηνπνζεηάζεη ηηο Πηλαθέδεο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 15.2 απηάο ηεο ΔΤ. 

(2)   2ε Δλδεηθηηθά ηκεκαηηθά Πξνζεζκέα (2ε Δ.Π.) 

Όρη αξγφηεξα απφ ηξηΪληα (30)  εκΫξεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν ΑλΪδνρνο 

νθεέιεη λα ππνβΪιεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 305/96 θαη ην Π.Γ. 17/96 δειψζεηο θαη 

γλσζηνπνηάζεηο γηα αλΪζεζε θαζεθφλησλ Σερληθνχ ΑζθΪιεηαο, πληνληζηά Τγηεηλάο θαη 

ΑζθΪιεηαο θαη Γηαηξνχ Αζθαιεέαο. 

4.2.2 Ζ ζπλνιηθά θαη νη ηκεκαηηθΫο πξνζεζκέεο πεξΪησζεο κπνξνχλ λα παξαηεέλνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαη φπσο νξέδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. ε πεξέπησζε Ϋγθξηζεο παξΪηαζεο 

ησλ πξνζεζκηψλ απφ νπνηαδάπνηε αηηέα, ν ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηΪ πξφζζεηε 

απνδεκέσζε ιφγσ ηεο παξΪηαζεο απηάο, κε κφλε θαη απνθιεηζηηθά εμαέξεζε ηε λφκηκε 

αλαζεψξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζέα. 

4.2.3 Δπέζεο ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο ΠξνζθνξΪο ηνπ, λα Ϋρεη 

ζπλεθηηκάζεη ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη: 

α.  γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδέσλ θαη κεραλεκΪησλ, πνπ ηπρφλ ζα 

εηζΪγεη απφ ην εμσηεξηθφ. 

β.  γηα ηηο εγθξέζεηο ηπρφλ κειεηψλ εθαξκνγάο θιπ. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο Ϋθδνζεο 

ησλ θΪζε θχζεσο αδεηψλ θαη ηδέσο ησλ αδεηψλ γηα ρξάζε δαλεηνζαιΪκσλ, 

ιαηνκεέσλ, ρξάζε ρψξσλ ηειηθάο απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθάο, θιπ.   

γ.  γηα ηε ζχληαμε ηπρφλ απαηηνπκΫλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θηεκαηνινγέσλ θαη ηελ 

απαιινηξέσζε εθηΪζεσλ. 

4.2.4 ΠαξΪηαζε πξνζεζκέαο δελ αλαγλσξέδεηαη ζηνλ ΑλΪδνρν, εΪλ ηζρπξηζηεέ Ϊγλνηα ησλ 

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπ ρξφλνπ εθκεηΪιιεπζεο ησλ πεγψλ ιάςεο πιηθψλ, ηεο θαηΪζηαζεο 

ησλ νδψλ πξνζπΫιαζεο, Ϊγλνηα ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ά ηεο δπλαηφηεηαο 

εμαζθΪιηζεο εξγαηψλ, θιπ. 

4.3 Πνηληθέο ξήηξεο ζπλνιηθήο θαη ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ 
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4.3.1 Οη πνηληθΫο ξάηξεο ππΫξβαζεο ηεο ζπλνιηθάο πξνζεζκέαο επηβΪιινληαη φπσο ζην 

Ϊξζξν 49 Ν 3669/08. 

4.3.2 Γηα ππΫξβαζε θΪζε κηαο Σκεκαηηθάο Πξνζεζκέαο (Απνθιεηζηηθάο θαη Δλδεηθηηθάο) 

επηβΪιιεηαη ζηνλ ΑλΪδνρν πνηληθά ξάηξα σο εμάο: 

(α) Γηα ηηο πξψηεο δΫθα (10) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο ππΫξβαζεο πξνζεζκέαο πνηληθά ξάηξα 

έζε πξνο 0.008 *  / 110 ΔΤΡΧ εκεξεζέσο. 

(β) Γηα ηηο επφκελεο δΫθα (10) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο ππΫξβαζεο πξνζεζκέαο πνηληθά ξάηξα 

έζε πξνο 0.012 *  / 110 ΔΤΡΧ εκεξεζέσο. 

φπνπ  ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Ϋξγνπ. 

4.3.3 Οη πνηληθΫο απηΫο ξάηξεο εέλαη επηπξφζζεηεο ζηηο πνηληθΫο ξάηξεο πνπ ηπρφλ 

πξνβιΫπνληαη γηα παξαιεέςεηο ελεξγεηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ινηπνχο φξνπο ησλ Σεπρψλ 

ΓεκνπξΪηεζεο. 

Άρθρο 5: ΥΡΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

5.1 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληΪμεη θαη ππνβΪιεη ζηελ Τπεξεζέα ΥξνλνδηΪγξακκα 

ηεο φιεο θαηαζθεπάο ηνπ Έξγνπ ην νπνέν ζα αληαπνθξέλεηαη ζηηο πξνζεζκέεο ηεο παξνχζαο 

ΔΤ. Σν ρξνλνδηΪγξακκα απηφ, πνπ δηΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 46 ηνπ Ν3669/08 

θαη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ ΠΓ 609/85, ζα ζπληαρζεέ ζε ηχπν γξακκηθνχ 

δηαγξΪκκαηνο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ Ϋθζεζε πνπ ζα αλαιχεη θαη ζα δηθαηνινγεέ πιάξσο 

ηνλ πξνηεηλφκελν πξνγξακκαηηζκφ. 

5.2 Ο ΑλΪδνρνο θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα κΫρξη ηελ Ϋγθξηζε ηνπ νξηζηηθνχ 

ρξνλνδηαγξΪκκαηνο θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ ζα ελεξγεέ ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ 

ρξνλνδηΪγξακκα, θΫξνληαο αθΫξαηα ηελ επζχλε, αλ απηφ αληέθεηηαη ζηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ 

(θαη ζρεδέσλ) ηεο δεκνπξαζέαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξεέηαη, ζπκβαηηθΪ, φηη ε δηαδηθαζέα 

ηεο θαηΪξηηζεο θαη Ϋγθξηζεο ά κεηαβνιάο ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο δελ επηθΫξεη 

θαζπζηΫξεζε. Ζ Ϋγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο δελ πεξηιακβΪλεη ηελ, κε νπνηαδάπνηε 

Ϋλλνηα, ζπκθσλέα ηεο Τπεξεζέαο ζρεηηθΪ κε ηνλ ηξφπν πινπνέεζεο απηνχ απφ ηνλ 

ΑλΪδνρν. 

5.3 ΜεηΪ ηελ θαηΪ νπνηνλδάπνηε ηξφπν, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, νξηζηηθνπνέεζε 

ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο, πνπ φπσο ζα δηακνξθσζεέ ζα απνηειεέ θαη ηνλ πέλαθα εθηΫιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ, ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα ππνβΪιεη ζηελ Τπεξεζέα ηξηκεληαέα Ϋθζεζε πξνφδνπ, 

ζηελ νπνέα ζα θαέλεηαη ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ θαη ε ζπκθσλέα ά φρη κε ην εγθεθξηκΫλν 

ρξνλνδηΪγξακκα θαηαζθεπάο ηνπ Έξγνπ. Δπέζεο ζα αλαθΫξνληαη νη ιφγνη ησλ ηπρφλ 

δηαθνξνπνηάζεσλ θαζψο θαη ηα κΫηξα πνπ πξνηεέλνληαη γηα ηελ θΪιπςε ησλ ηπρφλ 

θαζπζηεξάζεσλ. 

5.4 Ζ Τπεξεζέα επηθπιΪζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαέσκα λα δεηάζεη ηελ ζπλππνβνιά, 

καδέ κε ηα πξνεγνχκελα θαη Ϊιισλ ζηνηρεέσλ (φπσο π.ρ. δηαγξΪκκαηα θαηαζθεπάο ησλ 

ηερληθψλ θαη ινηπψλ επέ κΫξνπο Ϋξγσλ κε Ϋγρξσκεο ελδεέμεηο ηνπ κΫξνπο πνπ εθηειΫζζεθε 

θιπ) πνπ εέλαη επηβνεζεηηθΪ γηα λα ζρεκαηηζζεέ πιάξεο εηθφλα ηεο αλαθεθαιαησηηθάο, ζε 

θΪζε ρξνληθά πεξένδν, πξνφδνπ ηνπ Ϋξγνπ, ζε ζχγθξηζε πΪληα κε ηηο αξρηθΫο πξνβιΫςεηο 
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ηoπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο. 

5.5 ε πεξέπησζε αλΪγθεο ηξνπνπνέεζεο ηνπ αξρηθνχ εγθεθξηκΫλνπ 

ρξνλνδηαγξΪκκαηνο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ζα 

ζπληΪζζεηαη λΫν (ά λΫα) πξνζαξκνζκΫλν(α) ρξνλνδηΪγξακκα(ηα), γηα ην νπνέν ζα ηζρχνπλ 

φια ηα αλαθεξζΫληα ζηηο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπο. 

5.6 Ζ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο ζα γέλεη κε ηελ βνάζεηα ινγηζκηθνχ Ζ/Τ θαηΪ 

πξνηέκεζε ζε Μicrosoft Project. Σν αξρηθφ ρξνλνδηΪγξακκα θαη φιεο νη ηξνπνπνηάζεηο ηνπ 

ζα ππνβιεζνχλ ζε Ϋληππε θαη ζε ειεθηξνληθά κνξθά. 

Άρθρο 6: ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ 

6.1 Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ 

6.1.1 Ζ ζπκκεηνρά ζηε δεκνπξαζέα κε ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο απνηειεέ ακΪρεην 

ηεθκάξην φηη νη δηαγσληδφκελνη θαη θαη’ επΫθηαζε ν ΑλΪδνρνο Ϋρνπλ, κε ζθνπφ λα θαηαζηνχλ 

πιάξσο ελάκεξνη ησλ ζπλζεθψλ εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο θαζψο θαη λα εθηηκάζνπλ κε 

επΪξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο εθεέλεο ηηο ζπλζάθεο πνπ ζα 

επεξεΪζνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο ΠξνζθνξΪο ηνπο, δηεξεπλάζεη πιάξσο: 

α.  Σελ πεξηνρά ηνπ Ϋξγνπ θαη ηηο θιηκαηνινγηθΫο ζπλζάθεο. 

β.  Σηο πεξηνρΫο πεγψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρά ηνπ Ϋξγνπ, ζηελ ΔιιΪδα θαη Γηεζλψο. 

γ.  Σελ Γηεζλά θαη Διιεληθά αγνξΪ εξγαζέαο, πιηθψλ, κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  

δ.  Σηο ζπλζάθεο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρά. 

ε.  Σα ηπρφλ δηαηηζΫκελα ζηνηρεέα θαη πιεξνθνξέεο απφ Οξγαληζκνχο (π.ρ. ΓΔΖ, ΟΣΔ 

θιπ), ΣνπηθΫο ΑξρΫο θιπ. 

δ.  Σνπο ηξφπνπο πξνζπΫιαζεο, ηνπο θφξηνπο ηεο ππΪξρνπζαο θπθινθνξέαο θαη ηα 

πξνβιάκαηα εμαζθΪιηζάο ηεο. 

ε.  Σηο δπλαηφηεηεο εγθαηΪζηαζεο εξγνηαμέσλ θαη ρψξσλ απνζάθεπζεο ά απφζεζεο 

πιηθψλ 

ζ.  Σε δηαζεζηκφηεηα ησλ εθηΪζεσλ πνπ ζα θαηαιεθζνχλ απφ ηα Ϋξγα. 

η.  Καη γεληθφηεξα νπνηαδάπνηε Ϊιια δεηάκαηα κπνξνχλ θαηΪ νηνλδάπνηε ηξφπν λα 

επεξεΪζνπλ ηηο εξγαζέεο, ηελ πξφνδν ά ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

6.1.2 Δπηζεκαέλνληαη νη δπζρΫξεηεο πνπ εέλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζέεο πνπ 

ζα εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρά ηνπ Ϋξγνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε ά απφ Ϊιινπο πηζαλνχο 

εξγνιάπηεο, ψζηε λα ηηο πΪξεη ν ΑλΪδνρνο ππφςε θαηΪ ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ. 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα κε παξεκπνδέδεη ηελ εθηΫιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζέα, ά 

απφ Ϊιινπο Αλαδφρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Ϋξγνπ ζε εξγαζέεο πνπ 

δελ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ ζχκβαζε ηνπ. Αληέζεηα, ππνρξενχηαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη κε ηα 

κΫζα πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεέ (ηθξηψκαηα θιπ.) ξπζκέδνληαο Ϋηζη ηελ ζεηξΪ εθηΫιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκβΪιιεη θαλΫλα εκπφδην ζηηο εξγαζέεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ 

Τπεξεζέα ά Ϊιινπο Αλαδφρνπο. 
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ΚαηΪ ηνλ έδην ηξφπν ζα πξΫπεη λα ζπκπεξηθΫξεηαη θαη κε ηα ζπλεξγεέα, ά ηνπο εξγνιΪβνπο 

ησλ εηαηξεηψλ θαη νξγαληζκψλ θνηλάο σθΫιεηαο πνπ ζα εξγΪδνληαη ζηελ πεξηνρά, ά ηηο 

παξπθΫο ηεο πεξηνράο ηνπ Ϋξγνπ (ζρεηηθά εέλαη ε παξΪγξαθνο 13 ηνπ Ϊξζξνπ 37 ηνπ Ν 

3669/08).   

6.1.3 ΠαξΪιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκΫξσζά ηνπ κε θΪζε δπλαηά πιεξνθνξέα, πνπ 

αθνξΪ ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ απαιιΪζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιάξε 

ζπκκφξθσζά ηνπ πξνο ηε χκβαζε. 

 

6.2 Υπνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα επαιεζεύζεη ηα ζηνηρεία πνπ ρνξεγνύληαη 

Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηελ δηΪζεζά ηνπ ζηνηρεέα θαη λα εθηειΫζεη θαη 

ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθΫο Ϋξεπλεο θιπ, πξνθεηκΫλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθΪ 

ζρΫδηα ησλ Ϋξγσλ. 

Ζ επαιάζεπζε ησλ δηαηηζεκΫλσλ ζηνηρεέσλ κε επέ ηφπνπ κεηξάζεηο ππΪγεηαη ζηελ θαηεγνξέα 

ησλ "εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ", γηα ηηο νπνέεο δελ πξνβιΫπεηαη θαηαβνιά 

ακνηβάο ζηνλ ΑλΪδνρν. 

6.3 Αξραηόηεηεο θαη άιια επξήκαηα 

6.3.1 Όπνπ ππΪξρεη πηζαλφηεηα ζπλΪληεζεο αξραηνινγηθψλ επξεκΪησλ θαη αλΪινγα κε ην 

εέδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζηε ζρεηηθά πεξηνρά, εέλαη δπλαηφλ ν 

αλΪδνρνο λα ππνρξεσζεέ λα εθηειΫζεη δηεξεπλεηηθΫο ηνκΫο ά θαη Ϊιινπ εέδνπο εξεπλεηηθΫο 

εξγαζέεο, χζηεξα απφ εληνιά ηεο Τπεξεζέαο. 

6.3.2 Αλ θαηΪ ηηο εξεπλεηηθΫο ηνκΫο, ά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεέ ε χπαξμε 

αξραέσλ - νπνηαζδάπνηε ειηθέαο - ηφηε, πΫξαλ ηεο εηδνπνηάζεσο ηεο ΔπηβιΫςεσο θαη ηεο 

αξκφδηαο Δθνξέαο Αξραηνηάησλ, επηζεκαέλεηαη φηη νη ζρεηηθΫο εξγαζέεο ζα γέλνπλ ππφ ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη κε ηε ζπκκεηνρά ηεο Δθνξέαο Αξραηνηάησλ. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη 

λα παξΫρεη ζπλεξγεέα θαη κΫζα θαη λα δηεπθνιχλεη ην Ϋξγν ηεο αλαζθαθάο. 

6.3.3 ε θΪζε πεξέπησζε ε ηδηνθηεζέα ησλ επξεκΪησλ αλεμαξηάησο ηνπ εέδνπο ησλ αλάθεη 

ζην Διιεληθφ Γεκφζην. ε θΪζε πεξέπησζε ηζρχεη ε ζρεηηθά Διιεληθά Ννκνζεζέα. 

6.4 Υπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

Γηα θΪζε πεξέπησζε αηπράκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ 

ππεξγνιΪβσλ ηνπ, ά / θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ν ΑλΪδνρνο εέλαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο 

πνηληθΪ θαη αζηηθΪ. 

6.5 Επίβιεςε–Δηθαίσκα ηεο Επίβιεςεο λα ζπκπιεξώλεη παξαιείςεηο ηνπ 

Αλαδόρνπ 

6.5.1 Ο ΑλΪδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ Ϋιεγρν ηεο Τπεξεζέαο, πνπ εθπξνζσπεέηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ Δπέβιεςεο ηνπ Έξγνπ. Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα επηηξΫπεη ειεχζεξα ηελ εέζνδν 
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ζηνπο ΔπηβιΫπνληεο θαη ζε φινπο ηνπο εληεηαικΫλνπο γηα ηελ επέβιεςε ηνπ Έξγνπ 

ππαιιάινπο ηεο Τπεξεζέαο, ζηα εξγνηΪμηα, ιαηνκεέα, απνζάθεο, εξγνζηΪζηα θιπ. Σν έδην 

ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ Ϊιιν, ζηνλ νπνέν ε Τπεξεζέα ζα δψζεη ζρεηηθά Ϋγθξηζε.  

Ο ΑλΪδνρνο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο Ϋγγξαθεο εληνιΫο ηεο 

Τπεξεζέαο, πνπ δέλνληαη γηα ηελ Ϊξηηα, εχξπζκε θαη Ϋληερλε εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ θαη νθεέιεη 

λα δηεπθνιχλεη ηελ επέβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζέαο Δπέβιεςεο ζηελ Ϊζθεζε ησλ 

ειΫγρσλ θιπ. 

Σν φηη ε Τπεξεζέα επηβιΫπεη ην Έξγν δελ απαιιΪζζεη ηνλ ΑλΪδνρν απφ νπνηαδάπνηε 

επζχλε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά θαη ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο, 

ΓηαηΪμεηο θιπ, νχηε εμαζζελέδεη ηηο πιάξεηο θαη απνθιεηζηηθΫο επζχλεο ηνπ θαη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ επηηΪζζνπλ νη φξνη ηεο Γηαθάξπμεο Γεκνπξαζέαο, ηεο παξνχζαο Δ..Τ., ηεο Σ.Π. 

θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ ΓεκνπξΪηεζεο. 

6.5.2 Υσξέο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ 

φξσλ απηνχ ηνπ Ϊξζξνπ, ε Τπεξεζέα Δπέβιεςεο δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα ζπκπιεξψλεη 

ελΫξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, αλ ηνχην απαηηεέηαη, ζε βΪξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Ζ Τπεξεζέα κπνξεέ λα αζθάζεη ην δηθαέσκα απηφ φηαλ ν ΑλΪδνρνο ακειάζεη ά απνδεηρζεέ 

αλέθαλνο λα ηθαλνπνηάζεη ηηο απαηηάζεηο απηνχ ηνπ Ϊξζξνπ. 

6.5.3 ΠΫξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξέπησζε εθηΫιεζεο 

εξγαζηψλ / ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζέα, ε κε ηθαλνπνέεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ 

ζπληζηΪ αληηζπκβαηηθά ζπκπεξηθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγά ζπκβαηηθψλ 

θπξψζεσλ, κέα απφ ηηο νπνέεο εέλαη ε επηβνιά πξνζηέκνπ(σλ).  

6.6 Λνηπέο ππνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

6.6.1 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ ζπλεπΪγνληαη ηδηαέηεξε ακνηβά, γηαηέ νη 

δαπΪλεο θαη νη ακνηβΫο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ πεξηιεθζεέ αλεγκΫλα ζηηο ηηκΫο ΠξνζθνξΪο ηνπ 

Αλαδφρνπ πεξηιακβΪλνληαη, εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ινηπΪ ηεχρε 

δεκνπξΪηεζεο ηα παξαθΪησ: 

α. Ζ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ εθαξκνγάο ηνπ Έξγνπ (ζε πεξέπησζε δηαθνξνπνηάζεσλ 

απφ ηελ νξηζηηθά κειΫηε). 

β.  Ζ εθαξκνγά κε παζζΪισζε ηεο ρΪξαμεο ζην Ϋδαθνο ά ε αλαπαζζΪισζε ζην 

Ϋδαθνο ησλ θΪζε εέδνπο Ϋξγσλ, αλεμΪξηεηα ηνπ αλ πξνβιΫπεηαη ζην ηηκνιφγην φηη 

πεξηιακβΪλεηαη ε εξγαζέα απηά ζηηο ηηκΫο κνλΪδαο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ. Δπηζεκαέλεηαη φηη κε 

ηελ Ϋλλνηα αλαπαζζΪισζε ζεσξεέηαη θαη ε εμαξράο παζζΪισζε ζηα ηκάκαηα πνπ ν Ϊμνλαο 

Ϋρεη ππνινγηζζεέ αλαιπηηθΪ ρσξέο λα Ϋρεη παζζαισζεέ ζην Ϋδαθνο. 

γ.  Ζ ηπρφλ αλαγθαέα πχθλσζε πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε ζηαζεξφ (αλππνρψξεην) Ϋδαθνο. Δπέζεο ν Ϋιεγρνο ηνπ πςνκεηξηθνχ 

ζπζρεηηζκνχ ησλ REPERS ηεο κειΫηεο πνπ ζα πξΫπεη λα ηεξνχλ ηηο απαηηάζεηο αθξέβεηαο 

ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ ά αθφκε ελδερνκΫλσο θαη ε έδξπζε λΫνπ ρσξνζηαζκηθνχ δηθηχνπ, 

εθφζνλ ηνχην απαηηεζεέ κεηΪ ηνπο αλσηΫξσ ειΫγρνπο. Ο Ϋιεγρνο απηφο ζα γέλεη ακΫζσο 

κεηΪ ηελ εγθαηΪζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Ϋξγν. Δπέζεο νη εξγαζέεο έδξπζεο/ πχθλσζεο θαη 
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επέιπζεο ηνπ απαξαέηεηνπ πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ νξηδνληηνγξαθηθνχ ειΫγρνπ ησλ 

εξγαζηψλ, κε ηηο απαξαέηεηεο εξγαζέεο ζπληάξεζάο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ηνπ Ϋξγνπ. 

δ.  Ζ ζχληαμε ησλ ηπρφλ αλαγθαέσλ πηλΪθσλ αλαπηπγκΪησλ νπιηζκνχ θαη ησλ 

θαηαιφγσλ νπιηζκνχ (φπνπ απηνέ δελ πεξηιακβΪλνληαη ζηε κειΫηε), νη νπνένη ζα πξΫπεη λα 

ππνβΪιινληαη Ϋγθαηξα ζηνπο ππεπζχλνπο επέβιεςεο γηα ηνλ Ϋιεγρν θαη ελδερνκΫλσο ηε 

δηφξζσζά ηνπο. 

ε.  Ζ ιάςε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρεέσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ επηβιΫπνληα θαη ε ζχληαμε 

(απφ ηνλ ΑλΪδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδέσλ θαη ησλ επηκεηξάζεσλ, πνπ ζα ηα ππνβΪιιεη 

γηα αξκφδην Ϋιεγρν. Ζ επαιάζεπζε ησλ ζηνηρεέσλ εδΪθνπο κε επέ ηφπνπ κεηξάζεηο 

ζχκθσλα κε φζα αλαθΫξζεθαλ παξαπΪλσ. Δπέζεο ε ηάξεζε αξρεένπ φισλ ησλ παξαπΪλσ 

επηκεηξεηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη ζηνηρεέσλ εδΪθνπο. 

ζη.  Ζ θαηαζθεπά θαη ζπληάξεζε ησλ θΪζε εέδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ πνπ ζα 

ρξεηαζζνχλ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

Δπέζεο νη ηπρφλ δαπΪλεο κέζζσζεο ρψξνπ, ά αγνξΪο ησλ αλαγθαέσλ εδαθηθψλ ισξέδσλ 

γηα ηελ θαηαζθεπά απηψλ ησλ εξγνηαμηαθψλ δξφκσλ, θαζψο θαη νη δαπΪλεο απνθαηΪζηαζεο 

ηνπ ηνπένπ ησλ δξφκσλ απηψλ κεηΪ ηελ θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ. 

Γηεπθξηλέδεηαη εδψ φηη ε Τπεξεζέα δελ αλαιακβΪλεη θακηΪ δΫζκεπζε λα εμαζθαιέζεη ζηνλ 

ΑλΪδνρν θακηΪ δηεπθφιπλζε ά θΪιπςε δαπΪλεο ζρεηηδφκελεο κε νδνχο πξνζπΫιαζεο 

αλεμΪξηεηα απφ ηηο δπζθνιέεο πνπ κπνξεέ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ Ϋιιεηςε ηνπο ν δε 

ΑλΪδνρνο, ζε πεξέπησζε Ϋιιεηςεο ηνπο, εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πξνζαξκφζεη ηελ 

ηερλνινγέα, ηα κΫζα, ην πξφγξακκα θ.ιπ. ζηηο δεδνκΫλεο ηνπηθΫο ζπλζάθεο πξνθεηκΫλνπ λα 

εθηειεζζεέ ε εξγαζέα αλεμΪξηεηα απφ ηηο ηπρφλ επηπιΫνλ δαπΪλεο, γηα ηηο νπνέεο ε 

Τπεξεζέα δελ ζα ηνπ αλαγλσξέζεη θακηΪ απνδεκέσζε. 

δ. Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο, κε δαπΪλεο ηνπ, λα εμαζθαιέζεη ηνπο αλαγθαένπο 

ρψξνπο γηα ηελ απφζεζε πξντφλησλ νξπγκΪησλ, πεξηζζεπκΪησλ θπηηθψλ γαηψλ, 

ππνιεηκκΪησλ θΪζε εέδνπο Ϋξγσλ, φπσο νπνηνπδάπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμΪξηεηα 

απφ ηνλ ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο εξγαζέαο, ηελ δηΪξθεηα απηάο, ά ην κΫγεζνο ηεο απαηηνχκελεο 

Ϋθηαζεο (ζε ζπζρεηηζκφ κε ην δεκνπξαηνχκελν Ϋξγν). Γηεπθξηλέδεηαη φηη ε Τπεξεζέα δελ ζα 

αλαγλσξέζεη θακηΪ θαζπζηΫξεζε, ά ηξνπνπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο, ά θαηαβνιά 

απνδεκέσζεο ζρεηηδφκελα κε ηΫηνηα πξνβιάκαηα, ελψ παξΪιιεια ζεσξεέηαη απηνλφεην φηη 

νη θΪζε εέδνπο απνζΫζεηο θιπ. ζα γέλνληαη ζε ζΫζεηο θαη θαηΪ ηξφπν πνπ λα κελ 

δεκηνπξγνχλ πξνβιάκαηα ζην πεξηβΪιινλ θαη λα Ϋρνπλ ηελ Ϋγθξηζε ησλ αξκφδησλ Αξρψλ. 

ε. ΑλΪινγα κε ηελ παξαπΪλσ παξΪγξαθν (ζη) ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ρψξνπο 

πξνζσξηλάο απφζεζεο πιηθψλ θΪζε εέδνπο (αδξαλά, ζηδεξνπιηζκνέ, θ.ιπ.), θαζψο θαη ηειηθάο 

απφζεζεο πιηθψλ, ηνπο δαλεηνζαιΪκνπο ά ηα ιαηνκεέα ηνπ Ϋξγνπ. 

ζ. Οη δαπΪλεο ησλ ελ γΫλεη κΫηξσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο ζπκθσλα κε 

ην Ϊξζξν 8 απηάο ηεο Δ.. Τ. 

6.6.2 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη κε δηθά ηνπ δαπΪλε φια ηα πιηθΪ, εξγαηηθΪ 

θαη κεραλάκαηα, πνπ εέλαη αλαγθαέα, γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ, θαζψο θαη λα ηα 

κεηαθΫξεη ζην εξγνηΪμην απφ ηηο πεγΫο ιάςεο ηνπο. Οθεέιεη επέζεο λα επηζθεπΪδεη, ζπληεξεέ 

θαη αζθαιέδεη κε δηθΫο ηνπ δαπΪλεο ηα κεραλάκαηα θαη εξγαιεέα. 
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6.6.3 Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα εθηειΫζεη ηα δηΪθνξα Ϋξγα ζχκθσλα κε ηα ζρΫδηα ηεο 

Οξηζηηθάο ΜειΫηεο θαη κε ηα ΚαηαζθεπαζηηθΪ ρΫδηα πνπ ζα εθπνλάζεη ν έδηνο θαη ζα 

εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζέα. 

6.6.4 ρεηηθΪ κε δεκηΫο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζην Ϋξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ Ϋξγνπ Ϋρεη ηζρχ ην Ϊξζξν 58 ηνπ Ν3669/08 γηα φζεο πεξηπηψζεηο 

δελ θαιχπηνληαη απφ ην Ϊξζξν 12 ηεο παξνχζαο. 

6.6.5 Οπνηεζδάπνηε αζηηθΫο ά πνηληθΫο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδάπνηε 

θχζεο δπζηπράκαηα ά δεκηΫο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ά ζε ηξέηνπο, ά ζε πεξηνπζέεο 

ηξέησλ πνπ νθεέινληαη εέηε ζε ακΫιεηα ά ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ά ζηηο 

νπνηεζδάπνηε θαηαζθεπαζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ά ζηελ χπαξμε ηνπ Ϋξγνπ 

θαζ' εαπηνχ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν ηνλ έδην. Ζ επζχλε θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθά 

πεξένδν απφ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο κΫρξη θαη ηελ εθπλνά ηνπ ρξφλνπ Δγγχεζεο. 

6.6.6 ε πεξέπησζε ρξεζηκνπνέεζεο ππεξγνιΪβσλ γηα ηελ εθηΫιεζε εηδηθάο θχζεο 

εξγαζηψλ, ν ΑλΪδνρνο παξακΫλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε 

εξγαζέεο. 

6.6.7 Απαγνξεχεηαη απζηεξΪ ζηνλ ΑλΪδνρν λα πξνβαέλεη ρσξέο πξνεγνχκελε Ϋγγξαθε 

Ϋγθξηζε ηεο Τπεξεζέαο ζε νπνηαδάπνηε αλαθνέλσζε, ά δεκνζέεπζε ζρεηηθΪ κε ην Ϋξγν, ά 

θΪπνην ηκάκα ηνπ Ϋξγνπ, φπσο θαη λα επηηξΫπεη ηελ εέζνδν ζην Ϋξγν αλαξκφδησλ 

πξνζψπσλ πνπ δελ εέλαη εθνδηαζκΫλα κε Ϋγγξαθε Ϊδεηα ηεο Τπεξεζέαο. 

6.6.8 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ εέλαη θαη νη δαπΪλεο θαηαζθεπάο θαη ζπληάξεζεο ησλ 

νδψλ πνπ απαηηνχληαη γηα πξνζπΫιαζε πξνο ηηο πεγΫο πιηθψλ, θαζψο επέζεο θαη νη 

δαπΪλεο θαηαζθεπάο θαη ζπληάξεζεο ησλ πξνζπειΪζεσλ θαη ησλ παξαθακπηεξέσλ νδψλ 

πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ησλ Ϋξγσλ.   

6.7 Εηδηθέο απαηηήζεηο 

6.7.1 Δπηζεκαέλεηαη φηη νη νπνηεζδάπνηε εξγαζέεο ζε ππΪξρνπζεο νδνχο ζα γέλνπλ πΪληνηε 

κε θξηηάξην εμαζθΪιηζεο θπθινθνξέαο. Πξνο ηνχην ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 15 

ηεο Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξΪηεζεο. 

6.7.2 Γηεπθξηλέδεηαη φηη ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβΪλνληαη 

αλεγκΫλα νη νπνηεζδάπνηε επηβαξχλζεηο ηνπ θφζηνπο γηα θαηαζθεπΫο ά εηδηθΫο κεζφδνπο 

θαηαζθεπάο θιπ, νη νπνέεο ζα πξΫπεη λα εθαξκνζηνχλ πξνο απνθπγά δηαθνπάο ηεο 

θπθινθνξέαο ά επηκάθπλζεο ηνπ ρξφλνπ επηβνιάο πεξηνξηζκψλ ηεο θπθινθνξέαο ζηηο 

νδνχο. 

Άρθρο 7: ΜΔΛΔΣΔ – ΤΛΗΚΑ  ΧΛΖΝΧΔΧΝ 

7.1 Με ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο, ζα παξαδνζνχλ ζηνλ ΑλΪδνρν νη εγθεθξηκΫλεο 

νξηζηηθΫο κειΫηεο πνπ αθνξνχλ ζην ππφςε Ϋξγν (ηεχρε θαη ζρΫδηα). 

7.2 Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ζπληΪμεη ηηο παξαθΪησ κειΫηεο θαη λα ιΪβεη φια 
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ηα ζηνηρεέα πνπ εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ Ϋξγσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

επηκεηξάζεσλ: 

α.  ΜειΫηεο Δθαξκνγάο ηνπ Ϋξγνπ (ζε πεξέπησζε δηαθνξνπνηάζεσλ απφ ηελ νξηζηηθά 

κειΫηε). 

β.  Σηο ηπρφλ αλαγθαέεο κηθξνηξνπνπνηάζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηεο εγθεθξηκΫλεο 

κειΫηεο πνπ ζα ρξεηαζζεέ λα γέλνπλ, ζηα πιαέζηα ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε φζα 

θαζνξέδνληαη ζην παξφλ Ϊξζξν ηεο Δ..Τ. 

7.2.1 Γηα ηηο κειΫηεο ηεο παξαγξΪθνπ 7.2, φπσο θαη γηα ηηο νπνηεζδάπνηε αλαπαζζαιψζεηο, 

ά εθαξκνγΫο ζην Ϋδαθνο ραξΪμεσλ θιπ, δελ ζα θαηαβιεζεέ ζηνλ ΑλΪδνρν ακνηβά, 

δεδνκΫλνπ φηη ε ζρεηηθά δαπΪλε ζα πξΫπεη λα πεξηιεθζεέ αλεγκΫλα, θαηΪ ηε κφξθσζε ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπ, ζηηο ηηκΫο κνλΪδαο ησλ θΪζε εέδνπο εξγαζηψλ. 

7.2.2 πκπιεξσκαηηθΪ, δηεπθξηλέδεηαη φηη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγά ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα 

ηελ πνηφηεηα θαη αληνρά ησλ Ϋξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο εέλαη ν ΑλΪδνρνο ηεο θαηαζθεπάο 

απηάο, ν δε Ϋιεγρνο πνπ ζα αζθεζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα, ά ηελ επέβιεςε, δελ απαιιΪζζνπλ 

ηνλ ΑλΪδνρν απφ ηελ επζχλε απηά, ά ηελ νπνηαδάπνηε Ϊιιε πνπ πξνθχπηεη γη' απηφλ απφ 

ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο.  

7.3 Τξόπνο Υπνβνιήο, Ειέγρνπ θαη Εγθξίζεηο Μειεηώλ θαη Επηκεηξήζεσλ ηνπ 

Αλαδόρνπ 

7.3.1 Οη εγθξέζεηο ησλ ππνβαιινκΫλσλ Μειεηψλ ζα γέλνληαη κεηΪ απφ Ϋιεγρν θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε νξζφηεηαο θαη επαξθνχο πιεξφηεηαο. ε πεξέπησζε ειιηπνχο ά ιαλζαζκΫλεο 

κειΫηεο απηά ζα επηζηξΫθεηαη γηα επαλαζχληαμε. 

7.3.2 Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα πξνβεέ ζε ιεπηνκεξεηαθφ Ϋιεγρν κεξηθψλ ά θαη 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ κε ά ρσξέο ηε ζχκπξαμε πκβνχισλ. Αλ θαηΪ ηελ 

δηαδηθαζέα ειΫγρνπ πξνθχςνπλ ακθηζβεηάζεηο σο πξνο ηελ επΪξθεηα ησλ ζρεηηθψλ 

ππνινγηζκψλ, ά ησλ εθαξκνδνκΫλσλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ, ε Τπεξεζέα δχλαηαη λα 

δεηάζεη πξφζζεηνπο ππνινγηζηηθνχο ειΫγρνπο κε ηελ εθαξκνγά Ϊιισλ ζπλαθψλ 

ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ.  

7.3.3 Όιεο νη ππνβνιΫο ησλ παξαπΪλσ κειεηψλ ζα γέλνληαη ζηελ επηβιΫπνπζα Τπεξεζέα 

ζε 3 αληέηππα. Θα παξαδέδνληαη επέζεο ςεθηαθΪ αξρεέα απηψλ.  

7.3.4 Σα επηκεηξεηηθΪ ζηνηρεέα ζα παξαδέδνληαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν ππνρξεσηηθΪ θαη ζε 

ςεθηαθά κνξθά. 

7.4 Τξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ κειέηεο - Εθαξκνγή ζρεδίσλ  

7.4.1 ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ εέλαη δπλαηφλ, αλΪινγα κε ηηο εηδηθΫο θαη γεληθΫο 

ζπλζάθεο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, λα πξνθχςεη αλΪγθε κηθξνηξνπνπνηάζεσλ ά/θαη 

ζπκπιεξψζεσλ ηεο εγθεθξηκΫλεο κειΫηεο. Σηο κηθξνηξνπνπνηάζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο 

απηΫο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδεέμεηο ηεο επέβιεςεο, ππνρξενχηαη λα κειεηάζεη θαη εθηειΫζεη ν 
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ΑλΪδνρνο ρσξέο θακηΪ πξνζαχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγένπ, ά ηεο ζπλνιηθάο πξνζεζκέαο 

θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηνπ Ϋξγνπ απφ ηελ αηηέα απηά, εθηφο αλ 

πξνβιΫπεηαη Ϊιισο θαηΪ ξεηφ ηξφπν ζηελ παξνχζα Δ..Τ. Οη ζρεηηθΫο δαπΪλεο ζχληαμάο 

ηνπο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπλππνινγηζζεέ αλεγκΫλα ζηηο ππφινηπεο δαπΪλεο ηνπ ηηκνινγένπ 

πξνζθνξΪο ηνπ γηα ηηο Ϊιιεο εξγαζέεο. 

7.4.2 Δπηζεκαέλεηαη εδψ φηη θαη' αξράλ, ηξνπνπνηεηηθΫο κειΫηεο απαγνξεχνληαη. Αλ 

πξνθχςεη ηΫηνηα αλΪγθε ν ΑλΪδνρνο (κε κΫξηκλα θαη δαπΪλεο ηνπ φπσο αλαθΫξζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε παξΪγξαθν) ζα πξΫπεη: 

α.  Να αηηηνινγάζεη πιάξσο θαη εγγξΪθσο ηελ αλΪγθε ηξνπνπνέεζεο. 

β.  Να εθπνλάζεη (εθφζνλ ε Τπεξεζέα απνδερζεέ ηε ζρεηηθά εηζάγεζά ηνπ) θαη 

ππνβΪιεη ηελ ηξνπνπνηεηηθά κειΫηε, πνπ ζα εέλαη ζε θΪζε πεξέπησζε, ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο δεκνπξΪηεζεο. ΚαηΪ ηα ινηπΪ Ϋρεη εθαξκνγά ε παξαγξ. 10 ηνπ αξζξ. 4 ηνπ Ν. 

1418/84.  

7.4.3 Πξηλ απφ θΪζε κεξηθά ά νιηθά εθαξκνγά, θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ Αλαδφρνπ, ελφο ζρεδένπ 

πνπ βξέζθεηαη ζε αζπκθσλέα κε ηα ππφινηπα ζρΫδηα, ν ΑλΪδνρνο Ϋρεη ππνρξΫσζε λα 

δεηάζεη Ϋγγξαθα, Ϋγθαηξα θαη ρσξέο λα ην ακειάζεη απφ ηε Γ/λνπζα Τπεξεζέα νδεγέεο θιπ. 

ε θΪζε ηΫηνηα πεξέπησζε ν ΑλΪδνρνο Ϋρεη ππνρξΫσζε λα εθαξκφζεη ηελ απφθαζε ηεο 

Τπεξεζέαο πΪλσ ζην ζΫκα πνπ ζα πξνθχςεη κε δηθΪ ηνπ κΫζα θαη δαπΪλεο, ζε 

νπνηνδάπνηε ρξφλν θαη κε νπνηνδάπνηε ηξφπν ηνπ δεηεζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα. 

7.5 Τνπνγξαθηθέο Εξγαζίεο 

ΜΫζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβΪλεηαη θαη ν 

θαηΪιιεινο ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα βξέζθεηαη ζπλΫρεηα επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ, κε 

ηνλ νπνέν ζα γέλνληαη νη ηνπνγξαθηθνέ θαη ινηπνέ γεσκεηξηθνέ Ϋιεγρνη ηεο θαηαζθεπάο. ΣΫηνηα 

ηνπνγξαθηθΪ φξγαλα θαζνξέδνληαη θαη' ειΪρηζηνλ: 

 Έλαο ρσξνβΪηεο πςειάο αθξέβεηαο απηφκαηεο νξηδνληέσζεο. 

 Δλα ηαρχκεηξν ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο 

 Δλα ειεθηξνληθφ φξγαλν κΫηξεζεο κεθψλ κε εκβΫιεηα ηνπιΪρηζηνλ 1000 m θαη 

αθξέβεηαο ± 0.015 m. γηα ηελ κΫγηζηε εκβΫιεηΪ ηνπο πεξηιακβαλνκΫλσλ θαη θαη' 

ειΪρηζηνλ δχν πξηζκΪησλ θαη ελφο  θαηαγξαθηθνχ κεηξάζεσλ. 

Άρθρο 8: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ – ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΚΗΜΔ 

8.1 Σα πιηθΪ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ ζα πξνκεζεπηεέ ν 

ΑλΪδνρνο κε θαζνιηθά αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ. Ζ αμέα ησλ πιηθψλ πνπ αλαινγνχλ γηα 

ηελ θαηαζθεπά θΪζε εξγαζέαο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηε ζχκβαζε, θαζψο θαη ε δαπΪλε 

κεηαθνξΪο ησλ κΫρξη ηηο εγθαηαζηΪζεηο, ηεο θνξηνεθθφξησζεο θαη ζηαιέαο θαη θΪζε δαπΪλε 

ρξεζηκνπνηάζεψο ησλ πεξηιακβΪλεηαη ζην ηέκεκα ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη εέλαη ηεο απνθιεηζηηθάο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο ηνπ. 

8.2 Σν πνζνζηφ ζπκκεηνράο ησλ πιηθψλ ζε θΪζε αλΪινγε εξγαζέα, πξΫπεη λα επξέζθεηαη 

εληφο ησλ νξέσλ πνπ θαζνξέδνπλ ε ΜειΫηε θαη νη ζρεηηθΫο κε απηΫο Π.Σ.Π. θαζψο θαη ηα 



 ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  

 

ΓΖΜΟ ΘΖΡΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΑΨΟ  2016 

 

 

εγθεθξηκΫλα εθΪζηνηε Σηκνιφγηα.  

ε θΪζε πεξέπησζε ηα αλσηΫξσ πνζνζηΪ ειάθζεζαλ ππφςε γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπ Αλαδφρνπ. 

8.3 Όιεο νη δνθηκΫο, κε θαζνιηθά αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, κπνξεέ λα 

δηελεξγνχληαη ζε αλαγλσξηζκΫλα εξγαζηάξηα πνπ ζα επηιεγνχλ κε ηελ δηαδηθαζέα πνπ 

αλαθΫξεηαη παξαθΪησ. Σνλ ΑλΪδνρν βαξχλεη ε θαζνιηθά αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ιάςεο 

δνθηκέσλ θαη εθηΫιεζεο ησλ πνηνηηθψλ ειΫγρσλ ησλ πιηθψλ ηεο θαηαζθεπάο πνπ νξέδνπλ ηα 

ζπκβαηηθΪ ηεχρε, νη Π.Σ.Π θαη νη ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. Οη Ϋιεγρνη ζα γέλνληαη κε θαζνιηθά 

αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ. 

Ο ΑλΪδνρνο ζηε αξρά εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο ζα πξνηεέλεη ζην ΦνξΫα αλαγλσξηζκΫλν 

εξγαζηάξην εδαθνινγηθψλ αλαιχζεσλ (θξαηηθφ ά αλαγλσξηζκΫλν απφ ην Κ.Δ.Γ.Δ.) ην νπνέν 

ζα εγθξηζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα θαη κε απηφ ζα ζπλεξγΪδεηαη θαηΪ ηελ θαηαζθεπά ησλ Ϋξγσλ, 

ελψ ζα κπνξεέ (εέηε ν ΑλΪδνρνο εέηε ν ΦνξΫαο) λα πξνζθαιεέ ηνπο αξκφδηνπο επέ ηφπνπ ηνπ 

Ϋξγνπ φηαλ αλαθχνληαη ζρεηηθΪ πξνβιάκαηα γηα ηελ επέιπζά ηνπο. 

Άρθρο 9: ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

9.1 Όιεο νη εγθαηαζηΪζεηο θαη ηα Ϋξγα ηα απαξαέηεηα γηα ηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα 

ηνπ εξγνηαμένπ ζα πξΫπεη λα θαηαζθεπΪδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηΪ ηΫηνην ηξφπν ψζηε 

λα επηηπγρΪλεηαη: 

α.  Απνθπγά ά ειαρηζηνπνέεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβΪιινληνο,  

β.  Διαρηζηνπνέεζε ηεο φριεζεο ζηελ θπθινθνξέα πεδψλ θαη νρεκΪησλ. 

γ.  Λάςε θαηαιιάισλ κΫηξσλ πξνζηαζέαο ηεο ηπρφλ ππΪξρνπζαο βιΪζηεζεο θαηΪ ην 

ζηΪδην ηεο θαηαζθεπάο ησλ Ϋξγσλ, ψζηε λα κελ ππΪξμεη θακκηΪ παξΫκβαζε ζην 

ππΪξρνλ θπζηθφ πεξηβΪιινλ, εθηφο απφ ηελ απαξαέηεηε δψλε γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ 

Ϋξγνπ. Δηδηθφηεξα θαηΪ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ εξγνηαμένπ ζα πξΫπεη λα ειαρηζηνπνηεζεέ ε 

θαηαζηξνθά ηνπ πξαζέλνπ 

9.2 Διαρηζηνπνέεζε παξελνριάζεσο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. Όπνπ απηφ εέλαη αλαγθαέν, 

απαηηεέηαη ε Ϊκεζε απνθαηΪζηαζε ηεο ζπλΫρεηΪο ηνπο θαη εμαζθΪιηζε ηεο δεκφζηαο πγεέαο 

θαη αζθΪιεηαο (θέλδπλνη κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμέαο θιπ.). 

9.3 Οη νπνηεζδάπνηε απνζΫζεηο πεξηζζεπκΪησλ πξντφλησλ νξπγκΪησλ θαη Ϊιισλ 

ππνιεηκκΪησλ εξγαζηψλ πξντφληα θαζαηξΫζεσλ ζα γέλνληαη ζε ζΫζεηο πνπ ζα εγθξηζνχλ 

αξκνδέσο θαη ζα εμαζθαιηζηνχλ κε επζχλεο θαη δαπΪλε ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξέο ε Τπεξεζέα 

λα αλαιακβΪλεη νηαδάπνηε δΫζκεπζε. 

9.4 Απνθπγά ά ειαρηζηνπνέεζε φριεζεο ησλ πεξηνέθσλ. Απηφ απαηηεέ: 

α.  Έξγα απνθαηΪζηαζεο ηεο θπθινθνξέαο ά/θαη θαηαζθεπά παξαθακπηεξέσλ 

εμππεξΫηεζεο ηεο θπθινθνξέαο. ρεηηθΪ γέλεηαη αλαθνξΪ ζην Ϊξζξν 15 απηάο ηεο 

Δ..Τ. 

β.  Απνθπγά ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληΫο, θαπλφ ά ζθφλε, θαη ιάςε 

θαηΪιιεισλ κΫηξσλ γηα ηελ ηάξεζε ησλ ζρεηηθψλ νξέσλ πνηφηεηαο εθπνκπάο (φπσο 

εγθαηαζηΪζεηο θέιηξσλ ά /θαη θαηΪιιειεο επηζηξψζεηο κΫξνπο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 
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ρψξνπ, θιπ).  

γ.  ΜΫξηκλα γηα θαζαξηζκφ ησλ δξφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεηαθνξηθΪ κΫζα ηνπ 

εξγνηαμένπ, φηαλ απηνέ εέλαη θνληΪ ζε θαηνηθεκΫλεο πεξηνρΫο. 

δ.  Απνθπγά ζρεκαηηζκνχ εζηηψλ κνιχλζεσλ (π.ρ. απφ ιηκλΪδνληα λεξΪ). 

ε. Απνθπγά, ά ειαρηζηνπνέεζε ηεο ερνξχπαλζεο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθά λνκνζεζέα 

π.ρ. κε ρξάζε θηλεηψλ (εξγνηαμηαθψλ) ερνπεηαζκΪησλ φπνπ ε ζηΪζκε ηνπ ζνξχβνπ 

ππεξβαέλεη ηα 65 dB(A) ζην φξην ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, εΪλ θαη εθφζνλ ππΪξρνπλ 

παξαθεέκελνη απνδΫθηεο.  

ζη.  Πεξέθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα ηελ ηελ εμαζθΪιηζε ηεο δεκφζηαο αζθΪιεηαο 

θαη ηελ ειαρηζηνπνέεζε ηεο νπηηθάο φριεζεο θαηΪ ην εθηθηφ. 

δ.  άκαλζε /επηζάκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζέαο γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο θπθινθνξέαο 

ρεηηθΪ γέλεηαη αλαθνξΪ ζην Ϊξζξν 15 απηάο ηεο Δ..Τ. 

Άρθρο 10: ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΗ- ΠΛΖΡΧΜΔ- ΝΔΔ ΣΗΜΔ- ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

10.1 Επηκεηξήζεηο – παξαιαβή πιηθώλ κε δύγηζε 

10.1.1 Γηα ηηο Δπηκεηξάζεηο ηζρχνπλ γεληθΪ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 52 ηνπ Ν3669/08. 

10.1.2 Γηα θΪζε θΪζε επηκΫηξεζεο ηνπ Ϋξγνπ (π.ρ. ρσκαηνπξγηθΪ, ζθπξνδΫκαηα, αγσγνέ, 

ηερληθΪ θιπ) απαηηεέηαη ε ππνβνιά εθ κΫξνπο ηνπ αλαδφρνπ ησλ αληηζηνέρσλ επηκεηξεηηθψλ 

ζηνηρεέσλ, φπσο απηΪ πεξηγξΪθνληαη ζηα Ϊξζξα 6 θαη 7 ηεο ΔΤ. 

10.1.3 Γηα ηελ παξαιαβά ησλ πιηθψλ πνπ γέλεηαη κε δχγηζε, ζπληΪζζεηαη ηξηπιφηππν 

δχγηζεο θαη παξαιαβάο. 

Σν παξαπΪλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ ά ηνπο αξκφδηνπο ππαιιάινπο ηεο 

Τπεξεζέαο, πνπ εέλαη επέ ηφπνπ ηεο δχγηζεο θαη ηνλ ΑλΪδνρν ά αληηπξφζσπφ ηνπ. 

10.2 Πηζηνπνηήζεηο - Πιεξσκέο 

10.2.1 Οη πηζηνπνηάζεηο γηα ηηο εξγαζέεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα ζπληΪζζνληαη κε κΫξηκλα 

θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 53 ηνπ Ν 3669/08 φπσο 

Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη θαη ηνπ Ϊξζξνπ 40 ηνπ Π.Γ. 609/85 θαη ζα ππνβΪιινληαη ζηελ 

Τπεξεζέα ζε ρξνληθΪ δηαζηάκαηα φρη κηθξφηεξα απφ Ϋλα κάλα. 

10.2.2 ην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλΪπηνληαη επέζεο φια ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ, νη 

βεβαηψζεηο πξνφδνπ, ηα δηθαηνινγεηηθΪ / πηζηνπνηεηηθΪ πνπ αθνξνχλ ηνπο πνηνηηθνχο 

ειΫγρνπο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ θξαηάζεσλ, θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο θιπ., 

πνπ απαηηνχληαη θαηΪ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δ..Τ., Ν 3669/08 φπσο Ϋρνπλ 

ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχνπλ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππφινηπε θεέκελε Ννκνζεζέα. Αλ ζπληξΫρνπλ 

πεξηπηψζεηο επηβνιάο πνηληθάο ξάηξαο, πξνζηέκσλ θιπ, θαηΪ ηνπο φξνπο απηάο ηεο Δ..Τ. 

θαη ησλ ινηπψλ φξσλ δεκνπξΪηεζεο, απηΫο ζα απνκεηψλνπλ ην πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

10.2.3 Πξηλ απφ θΪζε πξνψζεζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκά απφ ηνλ ππφινγν ηνπ Ϋξγνπ 
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ζα πξνζθνκέδνληαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν, πΫξα απφ ηα ινηπΪ δηθαηνινγεηηθΪ, θαη ηα 

παξαζηαηηθΪ θαηαβνιάο ηεο Δζληθάο ΣξΪπεδαο ηεο ΔιιΪδαο απφ ηα νπνέα ζα θαέλεηαη φηη 

θαηαηΫζεθε ζηνλ ηεξνχκελν εθεέ ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ην πνζνζηφ 6 %0 πνπ πξνβιΫπεηαη σο 

θξΪηεζε απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 27, παξαγξ. 34 Ϋσο 37 ηνπ Ν. 2166/93 ΦΔΚ Β' 

731/21-9-93. 

10.3 Γεληθά έμνδα θαη όθεινο Αλαδόρνπ – επηβαξύλζεηο 

10.3.1 Σν πνζνζηφ γηα γεληθΪ θαη επηζθαιά Ϋμνδα, φθεινο εξγνιΪβνπ θιπ εέλαη δεθανθηψ 

ζηα εθαηφ (18 %) ηεο αμέαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηηο ηηκΫο ηνπ 

πκβαηηθνχ Σηκνινγένπ θαη ησλ ηπρφλ ΝΫσλ Σηκψλ ΜνλΪδαο. 

10.3.2 ΚΪζε ηηκά κνλΪδαο ηνπ ηηκνινγένπ πξνζθνξΪο πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο θΪζε εέδνπο 

επηβαξχλζεηο ζηα πιηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Σηκνινγένπ. 

ΚαηΪ ζπλΫπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα 

Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην Δηζαγσγάο θαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Νφκνπ 3215/1955 δελ παξΫρεηαη 

νπζηαζηηθΪ ζηελ Τπεξεζέα, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ, ά ζε Ϊιιε 

Τπεξεζέα, ε δπλαηφηεηα λα εγθξέλεη ρνξάγεζε ά λα ρνξεγάζεη νπνηαδάπνηε βεβαέσζε γηα 

ηελ παξνρά νπνηαζδάπνηε αηΫιεηαο ά απαιιαγάο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο 

θφξνπο, εηζθνξΫο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθΪ θαη εέδε εμνπιηζκνχ ηνπ Ϋξγνπ, νχηε ζηνπο 

ελδηαθεξφ-κελνπο δηθαέσκα λα δεηάζνπλ ρνξάγεζε ηΫηνηαο αηΫιεηαο ά απαιιαγάο Ϋκκεζα ά 

Ϊκεζα. 

Έηζη, θΪζε ηπρφλ απαιιαγά, πνπ ζα δνζεέ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ, απφ νπνηαδάπνηε 

απφ ηηο παξαπΪλσ επηβαξχλζεηο ζα εθπέπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ Ϋξγνπ. 

10.3.3 Ο ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηα ηΫιε δηνδέσλ ησλ θΪζε εέδνπο κεηαθνξηθψλ 

ηνπ κΫζσλ. Δπέζεο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ Ϊξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 

πΪλσ ζηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θΪζε εέδνπο πιηθΪ, εθφδηα θιπ., θαζψο θαη απφ ηνπο 

θφξνπο θιπ. πνπ αλαθΫξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηα Ν.Γ. 4486/66 (ΦΔΚ 131 Α') θαη 453/66 

(ΦΔΚ 16Α) πεξέ ηξνπνπνηάζεσο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηΪμεσλ. Δπέζεο ν ΑλΪδνρνο δελ 

απαιιΪζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη απφ θΪζε Ϊιιν θφξν, ηΫινο ά δηθαέσκα ππΫξ ηνπ 

Γεκξ.ζένπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθΪ, 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 Σνλ ΑλΪδνρν επηβαξχλεη ην 6‰ ππΫξ ΣΜΔΓΔ ηεο παξαγξ. 9.2.3. 

10.3.5 Σνλ ΑλΪδνρν επηβαξχλεη ην 1‰ ππΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4013/15-9-2011. 

10.3.6 Ο Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.) επέ ησλ ηηκνινγέσλ εηζπξΪμεσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ ΚηΔ. 

10.4 Τηκέο Μνλάδαο Νέσλ Εξγαζηώλ 

10.4.1 ΔΪλ παξαζηεέ ε αλΪγθε ζχληαμεο λΫσλ ηηκψλ κνλΪδαο απηφ ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηηο 
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ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο (Ϊξζξν 57 ηνπ Ν 3669/08). 

10.4.2 Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κνλΪδσλ λΫσλ εξγαζηψλ, ζα ηζρχνπλ αλΪινγα κε ηε θΪζε 

ησλ λΫσλ εξγαζηψλ νη Αλαιχζεηο Σηκψλ ΑΣΤΔ, ΑΣΔΟ, ΑΣΟΔ, ΑΣΔΠ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ΝΔΣ ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ, φπσο ηζρχνπλ ηελ εκΫξα ηεο δεκνπξαζέαο.  

10.4.3 ηηο ηηκΫο πνπ ζα εληαρζνχλ βΪζε ησλ παξαπΪλσ αλαιχζεσλ ζα εθαξκνζζεέ ε 

ηεθκαξηά Ϋθπησζε ηεο δεκνπξαζέαο πνπ νξέδεηαη ην πνζνζηφ [1 – Πξνζθ/Πππεξ] %, φπνπ 

Ππξνζθ ν πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξΪο ηνπ δηαγσληδνκΫλνπ θαη Πππεξ, ν 

πξνυπνινγηζκφο κειΫηεο ηνπ Ϋξγνπ. 

10.4.4 ε θΪζε πεξέπησζε Ϋρεη εθαξκνγά ε Δγθχθιηνο 21/97 Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

“Δπαλππνινγηζκφο δαπαλψλ θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο εξγνιαβηθάο ζχκβαζεο”. 

10.5 Αλαζεώξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εξγαζηώλ 

10.5.1 Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ Ϋξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο πνπ 

θαζνξέδνληαη απφ ην Ϊξζξν 54 ηνπ Ν 3669/08. 

10.5.2 ε θΪζε Λνγαξηαζκφ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα ππνβΪιιεηαη 

Πέλαθαο θαηαλνκάο εξγαζηψλ. 

10.5.3 ε θΪζε πεξέπησζε Ϋρεη εθαξκνγά ε Δγθχθιηνο 21/97 Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

“Δπαλππνινγηζκφο δαπαλψλ θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο εξγνιαβηθάο ζχκβαζεο”. 

Άρθρο 11: ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ - ΜΖΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 

11.1.1 Ο ΑλΪδνρνο ζα ηεξεέ θαζεκεξηλΪ εκεξνιφγην Ϋξγνπ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 47 ηνπ Ν 

3669/08 θαη ζα Ϋρεη Ϋλα αληέγξαθν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδέσλ ζην Γξαθεέν ηνπ 

Δξγνηαμένπ. 

11.1.2 ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε κΫξηκλα, δαπΪλε θαη επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ, βηβιηνδεηεκΫλα ηεχρε κε δηπιφηππεο αξηζκεκΫλεο ζειέδεο, γηα ηελ ηάξεζε 

εκεξνινγέσλ ηνπ Ϋξγνπ θαη βηβιένπ θαηακΫηξεζεο αθαλψλ εξγαζηψλ. 

11.2 Σηνηρεία ηνπ έξγνπ 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ιάςε θαη ππνβνιά ζηελ Τπεξεζέα ησλ παξαθΪησ: 

11.2.1 Λάςε, εθηχπσζε θαη παξΪδνζε ηξηψλ αληηηχπσλ θαη ηνπ αξλεηηθνχ, ζεηξΪο 

εγρξψκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θΪζεσλ ηνπ Ϋξγνπ, παξαγσγάο πιηθψλ θαη 

εθηΫιεζεο δνθηκψλ. Οη θσηνγξαθέεο ζα θΫξνπλ εκεξνκελέα ιάςεο θαη ζα εέλαη 

ηαμηλνκεκΫλεο ζεκαηηθΪ ζε θαιαέζζεηα Ϊικπνπκ κε αλαγξαθά ζε ππφηηηιν ηνπ αληηθεηκΫλνπ 

ηνπο. 

11.2.2 Λάςε, επεμεξγαζέα θαη παξΪδνζε κηαο ζεηξΪο ηαηληψλ Video ησλ δηαθφξσλ θΪζεσλ 

θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ θαη εθηΫιεζεο δνθηκψλ. 
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11.2.3 Σα ζηνηρεέα ησλ παξ. 11.2.1 θαη 11.2.2 ζα παξαδνζνχλ ηκεκαηηθΪ. Οπσζδάπνηε ε 

νινθιάξσζά ηνπο ζα πξΫπεη λα γέλεη πξηλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο βεβαέσζεο πεξΪησζεο ησλ 

εξγαζηψλ. Σα ζηνηρεέα φισλ ησλ παξαπΪλσ παξαγξΪθσλ ζεσξνχληαη – θαηΪ ζπκβαηηθά 

Ϋλλνηα – σο ηζφηηκα κε ηηο θαηαζθεπΫο θαη ζπλεπψο ε κε ππνβνιά ηνπο ζα θαζπζηεξάζεη ηελ 

Ϋθδνζε ηεο βεβαέσζεο πεξΪησζεο εξγαζηψλ. 

11.3 Μεηξών Έξγνπ 

11.3.1 Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα θαηαξηέζεη θαη λα ππνβΪιεη ζηελ Τπεξεζέα, καδέ κε ηελ 

Σειηθά ΔπηκΫηξεζε, Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα πεξηιακβΪλεη  φζα αλαθΫξνληαη ζηελ 

ζπλΫρεηα: 

Γεληθφ ρΪξηε ππφ θιέκαθα θαη' αληηζηνηρέα κε ηα αληέζηνηρα ζρΫδηα ησλ κειεηψλ πνπ ζα 

απεηθνλέδεη ηελ ζΫζε ηνπ Ϋξγνπ φπσο θαηαζθεπΪζζεθε. 

Γεληθά νξηδνληηνγξαθέα ππφ θιέκαθα θαη' αληηζηνηρέα κε ηα ζρΫδηα ησλ κειεηψλ πνπ ζα 

απεηθνλέδεη φια ηα Ϋξγα πνπ θαηαζθεπΪζηεθαλ θαη ζα πεξηΫρεη ηα δηΪθνξα ρσξνζηαζκηθΪ 

ζεκεέα πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ θαηΪ ηελ θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ κε πέλαθα ησλ  πςνκΫηξσλ 

ηνπο, ηα δηΪθνξα ηνπσλχκηα, ηηο νλνκαζέεο ησλ θΪζε εέδνπο Ϋξγσλ θιπ. 

ΣππηθΫο δηαηνκΫο θαη δηΪθνξεο ιεπηνκΫξεηεο  ζε θαηΪιιειεο θιέκαθεο θαη δηαλεκεκΫλεο 

ζχκθσλα κε ηα αληέζηνηρα ζρεδέσλ ηεο κειΫηεο, πνπ ζα απεηθνλέδνπλ ηα Ϋξγα «φπσο 

θαηαζθεπΪζζεθαλ». 

Καηφςεηο, ηνκΫο θαη ιεπηνκΫξεηεο ησλ θΪζε εέδνπο ηερληθψλ Ϋξγσλ, κε ζρΫδηα μπινηχπσλ θαη 

ιεπηνκΫξεηεο νπιηζκψλ. 

ε φια ηα παξαπΪλσ ζρΫδηα ζα ππΪξρεη ν αληέζηνηρνο ηέηινο θαηΪ ηα πξφηππα ησλ ζρεδέσλ 

ηεο κειΫηεο κε ηελ Ϋλδεημε: ΟΠΧ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ. 

Σεχρνο κε ηα ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (εηθνλνγξαθεκΫλα Ϋληππα, θιπ.) φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ 

ηνπ Ϋξγνπ θαζψο θαη κε νδεγέεο ιεηηνπξγέαο θαη ζπληάξεζεο απηνχ. 

Σεχρνο ηερληθάο Ϋθζεζεο πνπ ζα αλαθΫξεηαη ζηηο δπζρΫξεηεο πνπ αλΫθπςαλ θαηΪ ηελ 

θαηαζθεπά, ζε εηδηθΪ ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ Ϋξγνπ, ζηηο αλΪγθεο κειινληηθάο 

ζπληάξεζεο, ζηνλ απνινγηζκφ πνζνηάησλ θαη θφζηνπο ηνπ Ϋξγνπ, φπσο επέζεο θαη ζε θΪζε 

Ϊιιν ζηνηρεέν πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Τπεξεζέαο ζα κπνξνχζε, κειινληηθΪ , λα ρξεζηκεχζεη 

ζην Ϋξγν. 

ην εμψθπιιν ησλ ηεπρψλ ζα εθηππσζεέ ν ηέηινο ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα πνπ ζα 

εγθξηζεέ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζέα. 

πλνιηθΪ, ζα ππνβιεζνχλ Ϋμε (6) ζεηξΫο ηεπρψλ θαη ζρεδέσλ ηνπ κεηξψνπ ηνπ Ϋξγνπ, 

ηνπνζεηεκΫλεο ζε μερσξηζηΫο εππαξνπζέαζηεο ζάθεο. 

11.3.2 Ζ νινθιάξσζε θαη ε παξΪδνζε ησλ παξαπΪλσ πξΫπεη λα γέλεη πξηλ απφ ηελ 

Ϋθδνζε ηεο Βεβαέσζεο ΠεξΪησζεο ησλ Δξγαζηψλ. Σα ζηνηρεέα απηΪ ζεσξνχληαη - θαηΪ 

ζπκβαηηθά Ϋλλνηα - σο ηζφηηκα κε ηηο θαηαζθεπΫο. πλεπψο ε κε ππνβνιά ηνπο ζα 

θαζπζηεξάζεη ηελ Ϋθδνζε ηεο Βεβαέσζεο ΠεξΪησζεο ησλ Δξγαζηψλ. 

11.3.3 ΠαξΪιεηςε ππνβνιάο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπΪγεηαη ηε κε ππνγξαθά ηεο, 
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θαηΪ ην Ϊξζξν 52 ηνπ Ν 3669/08, ηειηθάο επηκΫηξεζεο, επέ πιΫνλ ζπλεπΪγεηαη ηελ ζχληαμε 

θαη εθηχπσζά ηνπ απφ ηελ Τπεξεζέα ζε βΪξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.  

11.3.4 Οη δαπΪλεο γηα ηελ ηάξεζε θαη παξαγσγά ησλ παξαπΪλσ ζηνηρεέσλ 

πεξηιακβΪλνληαη αλεγκΫλεο ζηηο ηηκΫο κνλΪδαο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Άρθρο 12: ΑΦΑΛΗΔΗ 

12.1 Αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ έξγνπ 

12.1.1 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα Ϋρεη αζθαιηζκΫλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπΪ αζθαιηζηηθΪ 

ηακεέα φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεέ ν έδηνο, ά νη  ππεξγνιΪβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

(εθΪζηνηε) ηζρχνπζα Ννκνζεζέα (ΓηαηΪμεηο πεξέ ΗΚΑ θιπ) 

12.2 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιέδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ Ϋλαληη αηπρεκΪησλ ζε αζθαιηζηηθΫο εηαηξεέεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην 

πξνζσπηθφ απηφ δελ ππΪγεηαη ζε δηαηΪμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζέαο (πεξέ ΗΚΑ θιπ). 

Ζ ππνρξΫσζε απηά ηζρχεη θαη γηα ην πΪζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε 

νπνηαδάπνηε ζρΫζε εξγαζέαο, νη ππεξγνιΪβνη, πξνκεζεπηΫο, ζχκβνπινη θαη πΪζεο θχζεσο 

ζπλεξγΪηεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ ππνρξΫσζε απηά ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ. 

12.3 Αζθάιηζε απηνθηλήησλ 

12.3.1 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα Ϋρεη αζθαιηζκΫλα ζε αζθαιηζηηθά εηαηξεέα, ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζέα, ηα απηνθέλεηα πνπ πξννξέδνληαη γηα ηηο αλΪγθεο θαη ηελ 

εμππεξΫηεζε ησλ Δξεπλψλ, Καηαζθεπψλ θαη ζπληάξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο. 

Άρθρο 13: ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ - 

ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  

13.1 Πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ 

ρεηηθΪ κε ηελ εθινγά ηνπ πξνζσπηθνχ ν ΑλΪδνρνο, εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

θαζνξέδνπλ νη δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 37 θαη 38 ηνπ Ν 3669/08, εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα 

ζπκκνξθσζεέ θαη πξνο ηα παξαθΪησ: 

13.2 Ο ΑλΪδνρνο εθηφο απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηνπ Δξγνηαμηαθνχ γξαθεένπ 

θαη ηνπ αληηθαηαζηΪηε ηνπ, (γηα ηνπο νπνένπο γέλεηαη ιφγνο ζην Ϊξζξν απηφ απηάο ηεο 

Δ..Τ.) ππνρξενχηαη λα ζηειερψζεη ηα γξαθεέα ηνπ ζην εξγνηΪμην κε επηηειεέν απφ 

εηδηθεπκΫλν θαη Ϋκπεηξν πξνζσπηθφ αλαγθαέν γηα ηελ δηεχζπλζε, παξαθνινχζεζε θαη 

εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ. ην παξαπΪλσ πξνζσπηθφ ζα πεξηιακβΪλνληαη απαξαέηεηα γηα ην 

εξγνηΪμην θαη' ειΪρηζηνλ νη παξαθΪησ: 

13.2.1 Έλαο Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο, ηνπ νπνένπ ην πξνζσπηθφ ζα Ϋρεη σο 
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απνθιεηζηηθΪ θαζάθνληα ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν ηεο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ. Ο κεραληθφο απηφο 

ζα εέλαη απνδεδεηγκΫλεο ζρεηηθάο εκπεηξέαο, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθΪ 

πηζηνπνηεηηθΪ θαη πιάξνπο θαη απνθιεηζηηθάο επέ ηφπνπ απαζρφιεζεο θαζ' φιε ηελ δηΪξθεηα 

θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ. Θα εέλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ ηάξεζε ησλ βηβιέσλ πνηνηηθνχ 

ειΫγρνπ θαη ζα Ϋρεη ηελ επζχλε ηεξάζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηα 

ζΫκαηα πνηφηεηαο, πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 10 ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη πξνο ηνλ νπνέν 

ε Δπέβιεςε θαη ε Τπεξεζέα ζα απεπζχλνληαη γηα φια ηα ζρεηηθΪ ζΫκαηα κε ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ. 

13.2.2 Έλαο Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο κε πεέξα ζε ζΫκαηα ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο 

παξνκνέσλ Ϋξγσλ θαη ηερληθάο αζθΪιεηαο, ν νπνένο ζα Ϋρεη ηελ επζχλε ηεξάζεσο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηα ζΫκαηα πνηφηεηαο, πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 

10 ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη πξνο ηνλ νπνέν ε Δπέβιεςε θαη ε Τπεξεζέα ζα απεπζχλνληαη 

γηα φια ηα ζρεηηθΪ ζΫκαηα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο παξαπΪλσ κεραληθφο κπνξεέ λα εέλαη 

ν κεραληθφο ηεο 13.2.1. 

13.2.3 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζΫηεη θαηΪιιεια θαηαλεκεκΫλνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

αλΪγθεο ηνπ Ϋξγνπ, Ϋκπεηξνπο δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο ά ππνκεραληθνχο ά 

ηερλνιφγνπο κεραληθνχο σο βνεζνέ ά ζπλεξγΪηεο ηνπο. Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα βξέζθεηαη 

ζπλερψο επέ ηφπνπ θαηΪ ηελ πεξένδν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ζα εέλαη πιάξνπο θαη 

απνθιεηζηηθάο απαζρφιεζεο ζην Ϋξγν. Αθφκε, ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζΫηεη επέ 

ηφπνπ ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηεο θπξέαο πεξηφδνπ ησλ θαηαζθεπψλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ 

εξγνδεγψλ. 

13.3 Ο ΑλΪδνρνο ζα ρξεζηκνπνηάζεη Διιεληθφ ά αιινδαπφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα Ννκνζεζέα. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξΫπεη λα εθνδηαζηεέ κε 

ζρεηηθά Ϊδεηα παξακνλάο θαη εξγαζέαο ζηελ ΔιιΪδα κε κΫξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθά θαη ινηπά Ννκνζεζέα. 

13.4 ε πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο ακειάζεη ά αζηνράζεη λα αληαπνθξηζεέ ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ ηνχηνπ, ε Τπεξεζέα κπνξεέ εθηφο ησλ Ϊιισλ θπξψζεσλ γηα 

αληηζπκβαηηθά ζπκπεξηθνξΪ λα ηνπ επηβΪιεη θαη πξφζηηκν κΫρξη ηνπ δηπιαζένπ ηεο δαπΪλεο 

γηα πξνζσπηθφ πνπ ελψ ζα Ϋπξεπε, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, λα ππΪξρεη, ειιεέπεη. Σνχην δε 

αλεμΪξηεηα αλ ην πξνζσπηθφ απηφ εέλαη κφληκν ά πεξηζηαζηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 

13.5 Δηεύζπλζε ησλ έξγσλ από ηνλ Αλάδνρν 

13.5.1 ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ ν ΑλΪδνρνο ζα δειψζεη 

ζηελ Τπεξεζέα ηνλ Αληέθιεηφ ηνπ θαη ηελ δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθεέσλ ηνπ. Θα 

δειψζεη επέζεο ην βξαδχηεξν ζε ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο 

χκβαζεο θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ ηνλ ΠξντζηΪκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθεένπ, ν νπνένο: 

(α)  ζα εέλαη Ϋκπεηξνο δηπισκαηνχρνο κεραληθφο ΔΜΠ, ά Ϊιιεο ηζφηηκεο ρνιάο, 15-

εηνχο ηνπιΪρηζηνλ πεέξαο  ζηελ θαηαζθεπε θαη δηνέθεζε αλαιφγνπ θχζεσο θαη 

κεγΫζνπο Ϋξγσλ, πνπ ζα δηνξέδεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν χζηεξα απφ Ϋγθξηζε ηεο 

Τπεξεζέαο.  

(β)  ζα εέλαη πιάξνπο θαη απνθιεηζηηθάο απαζρφιεζεο γηα ην ππφςε Ϋξγν θαη ε απνπζέα 
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ηνπ απφ ην εξγνηΪμην ζα εέλαη αηηηνινγεκΫλε θαη ζα νθεέιεηαη κφλν ζε εθηφο εξγνηαμένπ 

απαζρφιεζά ηνπ κε ζΫκαηα πνπ ζα αθνξνχλ απζηεξΪ ζην ππφςε Ϋξγν. Όηαλ 

απνπζηΪδεη σο αλσηΫξσ, ζα ππΪξρεη ζην εξγνηΪμην ν αληηθαηαζηΪηεο ηνπ, πνπ ζα εέλαη 

κεραληθφο απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ. Γηα ηνλ αληηθαηαζηΪηε ζα πξΫπεη επέζεο λα 

ππΪξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζέαο. 

(γ)  ζα εέλαη πιάξσο εμνπζηνδνηεκΫλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην λα 

εθπξνζσπεέ ηνλ ΑλΪδνρν ζε φια ηα ζΫκαηα ηνπ εξγνηαμένπ, πεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

παξαιαβάο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηάζεσλ, νδεγηψλ ά παξαηεξάζεσλ ηεο Τπεξεζέαο επέ 

ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ θαη ηεο ππνγξαθάο θΪζε εγγξΪθνπ θαη ζηνηρεένπ, πνπ ε ππνγξαθά 

ηνπ πξνβιΫπεηαη επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ (παξαιαβΫο, επηκεηξάζεηο, εκεξνιφγηα θιπ). 

(δ)  ζα εέλαη αξκφδηνο γηα ηελ Ϋληερλε, Ϊξηηα θαη αζθαιά εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα 

ηελ ιάςε θαη εθαξκνγά ησλ απαηηνχκελσλ κΫηξσλ πξνζηαζέαο θαη αζθΪιεηαο ησλ 

εξγαδνκΫλσλ ζην Ϋξγν, θαζψο θαη θΪζε ηξέηνπ. 

13.5.2 Ο ΠξντζηΪκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθεένπ πξΫπεη λα ππνβΪιεη ζηελ Τπεξεζέα 

ππεχζπλε δάισζε, κε ηελ νπνέα λα απνδΫρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ. Οκνέσο 

θαη ν αλαπιεξσηάο ηνπ. 

13.5.3 Γηα ηελ Ϋγθξηζε ηνπ παξαπΪλσ πξνηεηλφκελνπ Μεραληθνχ, ν ΑλΪδνρνο ζα ππνβΪιεη 

ζηελ Τπεξεζέα, φιεο ηηο πιεξνθνξέεο, πηζηνπνηεηηθΪ θαη ινηπΪ ιεπηνκεξά ζηνηρεέα, πνπ ζα 

αθνξνχλ ηα πξνζφληα θαη ηελ πεέξα ηνπ. Ζ Τπεξεζέα κπνξεέ θαηΪ ηελ απφιπηε θξέζε ηεο 

λα κελ δψζεη ηελ Ϋγθξηζά ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν Μεραληθφ, ζε πεξέπησζε θαηΪ ηελ 

νπνέα ζεσξάζεη φηη απηφο δελ Ϋρεη ηα απαξαέηεηα πξνζφληα θαη πεέξα ά δελ εέλαη 

θαηΪιιεινο γηα ηελ παξαπΪλσ ζΫζε. Ο πξντζηΪκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθεένπ νθεέιεη λα 

νκηιεέ, δηαβΪδεη θαη γξΪθεη Ϊξηζηα ηελ Διιεληθά γιψζζα. ε αληέζεηε πεξέπησζε ζα ππΪξρεη 

κφληκα ηερληθφο δηεξκελΫαο. 

13.5.4 Ζ Τπεξεζέα δχλαηαη, θαηΪ ηελ απφιπηε θξέζε ηεο, λα αλαθαιΫζεη ηελ Ϋγγξαθε 

Ϋγθξηζά ηεο γηα ηνλ νξηζκφ νπνηνπδάπνηε απφ ηα παξαπΪλσ πξφζσπα, νπφηε ν ΑλΪδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ην απνκαθξχλεη θαη λα ην αληηθαηαζηάζεη κε Ϊιιν, ηνπ νπνένπ ν δηνξηζκφο 

ζα ππφθεηηαη επέζεο ζηελ Ϋγγξαθε Ϋγθξηζε ηεο Τπεξεζέαο. 

Δπέζεο ε Τπεξεζέα κπνξεέ λα δηαηΪζζεη ηελ ζηειΫρσζε ηνπ εξγνηαμένπ κε πξφζζεην 

πξνζσπηθφ, φηαλ θαηΪ ηελ θξέζε ηεο εέλαη απαξαέηεην.  

ΡεηΪ θαζνξέδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακηΪ 

πεξέπησζε δελ απαιιΪζζεη ηνλ ηειεπηαέν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε 

ΑλΪδνρνο παξακΫλεη πΪληνηε απνθιεηζηηθΪ θαη εμ νινθιάξνπ ππεχζπλνο απΫλαληη ζηελ 

Τπεξεζέα. 

13.6 Υγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

13.6.1 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεέ ηα Ϋξγα κε αζθαιά ηξφπν θαη ζχκθσλα κε  ηνπο 

Νφκνπο, ΓηαηΪγκαηα, ΑζηπλνκηθΫο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο θαη νδεγέεο ηεο Τπεξεζέαο, πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγηεηλά θαη ηελ αζθΪιεηα ησλ εξγαδνκΫλσλ. ΔλδεηθηηθΪ θαη φρη πεξηνξηζηηθΪ, 

αλαθΫξνληαη κεξηθΫο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο: 
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 Σν Π.Γ. 22-12-33 (ΦΔΚ 406 Α/ 33) θαη ε ηξνπνπνέεζε ηνπ κε ην Π.Γ. 17/78 "Πεξέ 

αζθαιεέαο εξγαηψλ θαη ππαιιάισλ εξγαδνκΫλσλ επέ θνξεηψλ θιηκΪθσλ" 

 Σν Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142 Α/75) "Πεξέ αζθαιεέαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθαέο εξγαζέαηο 

αζρνινπκΫλσλ κηζζσηψλ" 

 Ο Ν. 495/76 (ΦΔΚ 337Α/ 76) "Πεξέ φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ" 

 Σν Π.Γ. 413/77 (ΦΔΚ 128Α/77) "Πεξέ αγνξΪο, κεηαθνξΪο θαη θαηαλΪισζεο ησλ 

εθξεθηηθψλ πιψλ"   

 Ζ Τ.Α. ΒΜ5/30428 (ΦΔΚ 589 Β/30-6-1980) "άκαλζε εθηεινπκΫλσλ Ϋξγσλ ζε νδνχο 

εθηφο θαηνηθεκΫλσλ πεξηνρψλ" 

 Σν Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193Α/80) "Πεξέ κΫηξσλ αζθαιεέαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ" 

 Σν Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260Α/81) "Πεξέ κΫηξσλ αζθαιεέαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

εξγαζηψλ ζε εξγνηΪμηα νηθνδνκψλ θαη πΪζεο θχζεσο Ϋξγσλ αξκφ δηφηεηαο 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ" 

 Ζ Τ.Α. ΒΜ5/30058 (ΦΔΚ 121 Β/23-3-1983) "άκαλζε εθηεινπκΫλσλ Ϋξγσλ ζε νδνχο 

εληφο θαηνηθεκΫλσλ πεξηνρψλ" 

 Ν. 1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) "Κπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζέαο πνπ αθνξΪ 

ζηηο δηαηΪμεηο αζθαιεέαο ζηελ νηθνδνκά, βηνκεραλέα θιπ."  

 Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177Α/18.10.85) "Πεξέ πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο εξγαδνκΫλσλ" 

 Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138Α/88) ΔιΪρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιεέαο θαη 

γηαηξνχ εξγαζέαο"   

 Π.Γ. 225/89 (ΦΔΚ 106Α/89) "Πεξέ πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο εξγαδνκΫλσλ ζηα ππφγεηα 

Ϋξγα" 

 Ζ Τπνπξγηθά Απφθαζε 3046/304/30.1.89 (ΦΔΚ 59Γ/89) "Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο" 

(ΔηδηθΪ ην Ϊξζξν 5, παξαγξ. 4.2 γηα ηε ρξάζε εθξεθηηθψλ) 

 Σν Π.Γ. 31/90 (ΦΔΚ 11 Α/90) Δπέβιεςε ηεο ιεηηνπξγέαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληάξεζε 

κεραλεκΪησλ εθηΫιεζεο ηερληθψλ Ϋξγσλ" 

 Σν Π.Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220Α/94) "ΔιΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο ΑζθΪιεηαο θαη Τγεέαο γηα 

ηε ρξεζηκνπνέεζε εμνπιηζκνχ εξγαζέαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηΪ ηελ εξγαζέα 

ηνπο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγέα 89 /655 /ΔΟΚ". 

 Σν Π.Γ. 396/94 (ΦΔΚ 220/94) "ΔιΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο αζθαιεέαο θαη πγεέαο γηα ηε 

ρξάζε απφ ηνπο εξγαδνκΫλνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθάο πξνζηαζέαο θαηΪ ηελ εξγαζέα, 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγέα ΔΔ 89/ 656". 

 Σν Π.Γ. 397/94 (ΦΔΚ 221Α /94) "ΔιΪρηζηεο απαηηάζεηο πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο γηα 

ηνλ ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηέσλ, φπνπ ππΪξρεη ηδηαέηεξνο θέλδπλνο βιΪβεο ηεο 

ξΪρεο θαη νζθπτθάο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγέα 90/269/ΔΟΚ". 

 Σν Π.Γ. 398/94 (ΦΔΚ 221Α/94) "ΔιΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο αζθΪιεηαο θαη πγεέαο θαηΪ 

ηελ εξγαζέα ζε εμνπιηζκφ κε νζφλε νπηηθάο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
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νδεγέα 90/270/ ΔΟΚ".  

 Σν Π.Γ. 399/94 (ΦΔΚ 221Α/94) "Πξνζηαζέα ησλ εξγαδνκΫλσλ απ' ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ Ϋθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξΪγνληεο θαηΪ ηελ εξγαζέα, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγέα 90/340/ΔΟΚ".  

 Σν Π.Γ. 105/95 (ΦΔΚ 67Α/95) "ΔιΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο γηα ηελ ζάκαλζε αζθαιεέαο 

ά / θαη πγεέαο ζηελ εξγαζέα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγέα 92/58 / ΔΟΚ".  

 Σν Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10Α/96) "ΔιΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζέαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγέα 89/6S4/ ΔΟΚ.  

 Σν Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11Α796) "Δθαξκνγά κΫηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηέσζεο 

ηεο πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγέα 89/391/ 

ΔΟΚ θαη 91/ 383 / ΔΟΚ.  

 Σν Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212Α/96) ΔιΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο πνπ πξΫπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλΪ ά θηλεηΪ εξγνηΪμηα Ϋξγσλ", ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

νδεγέα 92/ 57 / ΔΟΚ.  

13.6.2 Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ηεξάζεσο ησλ απαηηνπκΫλσλ κΫηξσλ αζθαιεέαο, 

αλαθΫξνληαη παξαθΪησ ελδεηθηηθΪ θαη φρη πεξηνξηζηηθΪ νξηζκΫλα ζεκεέα ηεο Ννκνζεζέαο: 

α.  Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα ρνξεγεέ ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επέβιεςεο 

ηεο Τπεξεζέαο θαζψο θαη ζε θΪζε Ϊιιν πξφζσπν πνπ βξέζθεηαη ζην ρψξν ηνπ 

Έξγνπ, ηα απαηηνχκελα θαηΪ πεξέπησζε ΜΫηξα Αηνκηθάο Πξνζηαζέαο (ΜΑΠ) θαη λα 

παέξλεη φια ηα απαξαέηεηα κΫηξα ζπιινγηθάο πξνζηαζέαο. ΔλδεηθηηθΪ ηα ΜΑΠ ζα εέλαη, 

πξνζηαηεπηηθΪ θξΪλε, κπφηεο αζθαιεέαο, πιαζηηθΫο γαιφηζεο, θσζθνξέδνληα 

παλσθφξηα (γηα ην ρεηκψλα), θσζθνξέδνληα γηιΫθα (γηα ην θαινθαέξη), πξνζηαηεπηηθΪ 

γΪληηα, σηναζπέδεο, πξνζηαηεπηηθΪ γπαιηΪ θαη θαπΫια ειένπ, θνπηηΪ Πξψησλ 

Βνεζεηψλ Ϋλα γηα ηα γξαθεέα θαη Ϋλα γηα θΪζε φρεκα ηνπ εξγνηαμένπ, κΪζθεο 

δηαθφξσλ ηχπσλ, δψλεο ζπγθξΪηεζεο, αλαπλεπζηηθΫο ζπζθεπΫο ηχπνπ SCBA θ.ι.π. 

β.  Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλάζεη γηα ηελ ηνπνζΫηεζε ησλ θαηαιιάισλ 

πηλαθέδσλ ά θσηεηλψλ ζεκΪησλ επηζάκαλζεο θαη απαγφξεπζεο πξνζΫγγηζεο 

επηθηλδχλσλ ζΫζεσλ, θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ πηλαθέδσλ 

ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκΫλνπο, φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ 

εξγνηαμέσλ ά/ θαη ζηηο πεξηνρΫο εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ ά θνληΪ ζ' απηΫο. Δπέζεο ν 

ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλάζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζΫζεσλ εξγαζέαο κε 

πφζηκν λεξφ, εγθαηαζηΪζεηο πγηεηλάο θαη θαζαξηφηεηαο, θαζψο επέζεο λα εμαζθαιέζεη 

κΫζα θαη ρψξνπο παξνράο πξψησλ βνεζεηψλ. 

13.6.3 Ο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα πΪξεη φια ηα απαξαέηεηα κΫηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ππξθατψλ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ζηνπο ηφπνπο εθηΫιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ θαη ζην πεξηβΪιινλ. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη ηα αθφινπζα: 

α.  Να δηαζΫηεη εγθαηΪζηαζε θαηΪιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 

β.  Να θξνληέδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ (απνςέισζε) ησλ ρψξσλ απφ ηα πΪζεο 

θχζεσο εχθιεθηα πιηθΪ θαη αληηθεέκελα. 

γ.  Να κελ πξαγκαηνπνηεέ εξγαζέεο θνιιάζεσλ ά Ϊιιεο αλνηθηάο ππξΪο θνληΪ ζε 
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εχθιεθηα αληηθεέκελα ά θνληΪ ζε ρψξνπο απνζάθεπζεο θαπζέκσλ ά Ϊιισλ εχθιεθησλ 

πιψλ ηνπ εξγνηαμένπ θαη γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλάθνπλ ζε ηξέηνπο, ρσξέο λα 

παέξλεη ηα ελδεηθλπφκελα κΫηξα. 

13.6.4 Ο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα δψζεη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηνλ ηνκΫα ηεο πγηεηλάο θαη 

αζθΪιεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ ζε ζΫκαηα φπσο: 

α.  Δθπαέδεπζε πξνζσπηθνχ 

β.  Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θαηΪιιεινπ γηα θΪζε εξγαζέα 

γ.  ΔλεκΫξσζε κε γξαπηΫο νδεγέεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ 

θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζέαο απφ απηνχο 

δ.  Δθπφλεζε θαη εθαξκνγά ζρεδένπ δξΪζεο πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πξνζηαζέαο Ϋλαληη 

πΪζεο θχζεσο ζενκεληψλ θαη θσηηΪο 

ε.  Δθπφλεζε θαη ηάξεζε πξνγξΪκκαηνο επηζεσξάζεσλ./ ειΫγρσλ ζηηο ζΫζεηο εξγαζέαο 

γηα ηελ πηζηά εθαξκνγά ησλ κΫηξσλ αζθαιεέαο απφ ηνπο εξγαδνκΫλνπο 

ζη.  Καηαιιειφηεηα εμνπιηζκνχ 

δ.  Δπηδέσμε ζπλερνχο βειηέσζεο ηνπ ζπζηάκαηνο αζθΪιεηαο ηεο εξγαζέαο 

13.6.5 ΡεηΪ θαζνξέδεηαη φηη, αλεμΪξηεηα απφ φια ηα παξαπΪλσ, ν ΑλΪδνρνο παξακΫλεη 

κφλνο θαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο γηα ηελ αζθΪιεηα ησλ εξγαδνκΫλσλ ζηα Ϋξγα θαη εέλαη 

δηθά ηνπ επζχλε ε πινπνέεζε θαηφπηλ ππνδεέμεσλ ησλ αξκνδέσλ κεραληθψλ, ζπληνληζηψλ 

θαη ηερληθψλ αζθαιεέαο ησλ ελδεδεηγκΫλσλ κΫηξσλ αζθαιεέαο θαη ε ηάξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

θαλνληζκψλ. Γηα ζΫκαηα πξφιεςεο αηπρεκΪησλ ηζρχνπλ γεληθΪ φζα νξέδνληαη απφ ηελ 

Διιεληθά Ννκνζεζέα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιΫπνληαη απφ απηά, ζα εθαξκφδνληαη 

νη δηεζλεέο θαλνληζκνέ πξνιάςεσο αηπρεκΪησλ. 

Άρθρο 14: ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΗΑΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ  (ΑΤ & ΦΑΤ) 

14.1 Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο 

O αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεέ ην Ϋξγν κε ηξφπν αζθαιά θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

λφκνπο, δηαηΪγκαηα, αζηπλνκηθΫο δηαηΪμεηο θαη νδεγέεο ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξΪδνληαη κΫζσ 

ηεο ππεξεζέαο αλαθνξηθΪ κε ηελ αζθΪιεηα θαη πγεέα ησλ εξγαδνκΫλσλ. 

14.2 Σύζηεκα Oξγάλσζεο θαη Δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Υγείαο Εξγαζίαο 

(ΣOΔΑΥΕ). 

O αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εθαξκφζεη ην OΓΑΤΔ ζην Ϋξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεέ ν 

εξγαζηαθφο θέλδπλνο ζην ειΪρηζην. Χο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο γηα ην OΓΑΤΔ νξέδνληαη νη 

εμάο:  

14.2.1 Γάισζε πνιηηηθάο αζθΪιεηαο εξγαζέαο ηνπ αλαδφρνπ.  

14.2.2 Οξηζκφο ηερληθνχ αζθΪιεηαο, ζπληνληζηά αζθΪιεηαο θαη ηαηξνχ Δξγαζέαο. Δηδηθφηεξα 

θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζάθνληα ησλ αηφκσλ 
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ηα νπνέα ζα παξΫρνπλ ηηο ππεξεζέεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιεέαο, ζπληνληζηά ζεκΪησλ 

αζθαιεέαο θαη πγεέαο, θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζέαο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηάζεηο ηεο λνκνζεζέαο (Ν. 1568/85, ΠΓ17/96, ΠΓ305/96, ΠΓ 294/88).  

Ζ αλΪζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθΪιεηαο θαη ζπληνληζηά αζθΪιεηαο θαη πγεέαο 

ηεο Δξγαζέαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζέαο γέλεηαη εγγξΪθσο θαη θνηλνπνηεέηαη ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζέα θαη ζην αξκφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .ΔΠ.Δ. Γηα ηελ θΪιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζέεο ηερληθνχ αζθΪιεηαο, ζπληνληζηά αζθΪιεηαο θαη γηαηξνχ 

Δξγαζέαο, κεηξάζεηο, αλαπξνζαξκνγά ά θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ πεξηιακβαλνκΫλεο 

ηεο εθηέκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαέδεπζε πξνζσπηθνχ θ.ιπ. ν αλΪδνρνο κπνξεέ 

λα ζπκβΪιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγΪηεο ά/θαη κε εηδηθΪ αδεηνδνηεκΫλε (ΠΓ 95/99, ΠΓ 

17/96) απφ ην Τπνπξγεέν Δξγαζέαο Δμσηεξηθά Τπεξεζέα Πξνζηαζέαο θαη Πξφιεςεο ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞ.Τ.Π.Π.).  

14.2.3 Καζνξηζκφο αξκνδηνηάησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζΫκαηα ΑΤΔ.  

14.2.4 ΟξγΪλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιΪβσλ.  

14.2.5 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθΪιεηαο. Καη’ ειΪρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζέεο γηα:  

 αλαθνξΪ αηπράκαηνο,  

 δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκΪησλ θαη ηάξεζε αξρεέσλ βΪζεη ηεο λνκνζεζέαο  

αληηκεηψπηζε Ϋθηαθηεο αλΪγθεο,  

 ρξάζε κΫζσλ αηνκηθάο πξνζηαζέαο,  

 εθπαέδεπζε πξνζσπηθνχ,  

 ηαηξηθΫο εμεηΪζεηο εξγαδνκΫλσλ  

14.2.6 ΚαηΪξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ π.ρ. γηα βνεζεηηθΫο θαηαζθεπΫο φπνπ ηΫηνηα κειΫηε 

πξνβιΫπεηαη απφ ηε λνκνζεζέα ά πξνηεέλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειΫηεο ά ηεο θαηαζθεπάο.  

14.2.7 Γηαδηθαζέεο Δπηζεσξάζεσλ  

O αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα πξνγξακκαηέδεη ηελ ηαθηηθά επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζέαο ζε εβδνκαδηαέα βΪζε, εθηφο αλ 

Ϊιισο νξέδεηαη ζηε λνκνζεζέα ά ην απαηηνχλ νη ζπλζάθεο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ψζηε λα 

εμαζθαιέδεηαη ε Ϋγθαηξε ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθέλδπλσλ θαηαζηΪζεσλ 

πνπ επηζεκαέλνληαη. Oη επηζεσξάζεηο πξΫπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηΪ.  

14.2.8 Άιιεο πξνβιΫςεηο  

 Δθ ησλ πξνηΫξσλ γλσζηνπνέεζε ηεο Ϋλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην Έξγν πξνο ην 

αξκφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .ΔΠ.Δ.  

 ΚαηΪξηηζε πξνγξΪκκαηνο θαη πινπνέεζε εθπαέδεπζεο ησλ εξγαδνκΫλσλ ζε ζΫκαηα 

ΑΤΔ 

 Οδεγέεο αζθαινχο εξγαζέαο πξνο εθαξκνγά απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

εξγνηΪμην.  
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 Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαέσλ ζπζθΫςεσλ γηα ζΫκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηά 

ΑΤΔ θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο, παξνπζέα ηνπ ηερληθνχ αζθαιεέαο θαη ηνπ ηαηξνχ 

Δξγαζέαο.  

14.2.9 ΤπνρξΫσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ.  

O ζπληνληζηάο αζθΪιεηαο θαη πγεέαο ηνπ Ϋξγνπ ππνρξενχηαη λα θΪλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ρεδένπ θαη ηνπ ΦαθΫινπ ΑζθΪιεηαο θαη Τγεέαο ηεο ΜειΫηεο, λα παξαθνινπζεέ ηηο εξγαζέεο 

φζνλ αθνξΪ ζΫκαηα Α.Τ.Δ. θαη λα ζπληΪμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ.  

Σν .Α.Τ. αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηελ εμΫιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ) 

εκπεξηΫρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηάζεηο πνπ Ϋρνπλ επΫιζεη. πλεπψο ν ΦΪθεινο 

ΑζθΪιεηαο θαη Τγεέαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθΪ θαη παξαδέδεηαη κε ηελ νινθιάξσζε ηνπ 

Έξγνπ ζηνλ ΚηΔ ελεκεξσκΫλνο ψζηε λα πεξηΫρεη ηα πξαγκαηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ Ϋξγνπ, Ϋηζη 

φπσο απηφ θαηαζθεπΪζηεθε.  

ε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη παξαδνζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ ΑλΪδνρν καδέ 

κε ηελ ηερληθά κειΫηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμά ησλ αδαπΪλσο γηα ην Γεκφζην.  

14.2.9.1 Σν ΑΤ πξΫπεη λα πεξηΫρεη ηα εμάο: 

1. ΓεληθΪ  

 Δέδνο Ϋξγνπ θαη ρξάζε απηνχ  

 χληνκε πεξηγξαθά ηνπ Ϋξγνπ  

 Αθξηβάο δηεχζπλζε ηνπ Ϋξγνπ  

 ηνηρεέα ηνπ θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ  

 ηνηρεέα ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ  

2. Πιεξνθνξέεο γηα ππΪξρνληα δέθηπα ππεξεζηψλ θνηλάο σθειεέαο.  

3. ηνηρεέα γηα ηελ πξνζπΫιαζε ζην εξγνηΪμην θαη ηελ αζθαιά πξφζβαζε ζηηο ζΫζεηο 

εξγαζέαο.  

4. Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξέαο πεδψλ θαη νρεκΪησλ εληφο θαη πΫξημ ηνπ εξγνηαμένπ.  

5. Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζάθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδάο αρξάζησλ.  

6. πλζάθεο απνθνκηδάο επηθηλδχλσλ πιηθψλ.  

7. ΓηεπζΫηεζε ρψξσλ πγηεηλάο, εζηέαζεο θαη Α� βνεζεηψλ.  

8. ΜειΫηεο θαηαζθεπάο ηθξησκΪησλ πνπ δελ πεξηγξΪθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο π.ρ. 

εηδηθνέ ηχπνη ηθξησκΪησλ, αληηζηεξέμεηο κεγΪισλ νξπγκΪησλ, ά επηρσκΪησλ θ.ιπ. θαη 

δηαηΪμεηο γηα πξφζδεηε θαηΪ ηελ εξγαζέα ζε χςνο.  

9. Καηαγξαθά ζε πέλαθα ησλ θΪζεσλ θαη ππνθΪζεσλ Ϋξγσλ ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ην 

εγθεθξηκΫλν ρξνλνδηΪγξακκα εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ.  

10. Σελ θαηαγξαθά ζε πέλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηέκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο θΪζε θΪζεο θαη ππνθΪζεο ηνπ Ϋξγνπ κε θιηκΪθσζε ηεο εθηέκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο π.ρ.  
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Υ = Υακειά εθηέκεζε θηλδχλνπ  

Μ = ΜΫηξηα εθηέκεζε θηλδχλνπ 

Τ = Τςειά εθηέκεζε θηλδχλνπ  

ε πεξέπησζε ηαπηφρξνλεο εθηΫιεζεο θΪζεσλ εξγαζηψλ ζα πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη ππφςε 

νη πιΫνλ απνξξΫνληεο θέλδπλνη.  

11. ΔλαιιαθηηθΫο κΫζνδνη εξγαζέαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

12. Γηα ηνλ ελαπνκΫλνληα εξγαζηαθφ θέλδπλν ζα πξΫπεη λα αλαθΫξνληαη ζπγθεθξηκΫλα κΫηξα 

γηα ηελ πξφιεςά ηνπ, θαζψο θαη εηδηθΪ κΫηξα γηα εξγαζέεο πνπ ελΫρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο 

(ΠαξΪξηεκα ΗΗ ηνπ Ϊξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 305/96).  

14.2.9.2 Σν Φ.Α.Τ. πξΫπεη λα πεξηΫρεη ηα εμάο:  

Α. ΓεληθΪ:  

 εέδνο Ϋξγνπ θαη ρξάζε απηνχ  

 αθξηβά δηεχζπλζε ηνπ Ϋξγνπ  

 αξηζκφ αδεέαο  

 ζηνηρεέα ηνπ θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ  

 ζηνηρεέα ηνπ ζπληνληζηά αζθΪιεηαο θαη πγεέαο πνπ ζα ζπληΪμεη ηνλ ΦΑΤ.  

Β. ηνηρεέα απφ ην κεηξψν ηνπ Ϋξγνπ:  

 ηερληθά πεξηγξαθά ηνπ Ϋξγνπ  

 παξαδνρΫο κειΫηεο  

 ηα ζρΫδηα «σο θαηαζθεπΪζζε». 

Γ. Οδεγέεο θαη ρξάζηκα ζηνηρεέα ζε ζΫκαηα αζθΪιεηαο θαη πγεέαο, ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα 

ιακβΪλνληαη ππφςε θαηΪ ηηο ελδερφκελεο κεηαγελΫζηεξεο εξγαζέεο θαζ� φιε ηε δηΪξθεηα 

ηεο δσάο ηνπ Ϋξγνπ, π.ρ. εξγαζέεο ζπληάξεζεο, κεηαηξνπάο, θαζαξηζκνχ θ.ιπ. 

ΔλδεηθηηθΪ νη νδεγέεο θαη ηα ζηνηρεέα απηΪ αλαθΫξνληαη ζηνλ αζθαιά ηξφπν εθηΫιεζεο ησλ 

δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγά θηλδχλσλ απφ ηα δηΪθνξα δέθηπα (χδξεπζεο, 

ειεθηξνδφηεζεο, αεξέσλ, αηκνχ θ.ιπ.) ζηελ ππξαζθΪιεηα θ.ιπ.  

Γ. Δγρεηξέδην Λεηηνπξγέαο θαη πληάξεζεο ηνπ Ϋξγνπ.  

Σν αλσηΫξσ πεξηιακβΪλεη:  

 Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγέαο ηνπ Ϋξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεέα πνπ ζα αθνξνχλ ηε 

ρξάζε ηνπ Ϋξγνπ απφ ηνπο ρξάζηεο, βαζηθΪ ελεκεξσηηθΪ θπιιΪδηα θαηΪιιεια θαη 

επαξθά, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξάζηεο ψζηε θΪζε ρξάζηεο λα γλσξέδεη πσο ζα 

ρξεζηκνπνηάζεη ην Ϋξγν θαη ηη ζα θΪλεη ζε πεξέπησζε Ϋθηαθησλ γεγνλφησλ.  

 Οδεγέεο ιεηηνπξγέαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγέαο θαη εθκεηΪιιεπζεο ηνπ Ϋξγνπ π.ρ. 

νδεγέεο ρξάζεο ηνπ αθέλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλάθεη ζηε ζπγθεθξηκΫλε 

εξγνιαβέα ζε ζπλζάθεο θαλνληθάο ιεηηνπξγέαο θαη ζε ζπλζάθεο Ϋθηαθηνπ 

πεξηζηαηηθνχ θ.ιπ.  
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 Οδεγέεο ζπληάξεζεο ηνπ Ϋξγνπ. ΠεξηιακβΪλνληαη ζπγθεθξηκΫλεο νδεγέεο γηα ηελ 

πεξηνδηθά ζπληάξεζε ηνπ Ϋξγνπ.  

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηΪμην κε επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ θαη εέλαη ζηε δηΪζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ Γ/λζα Τπεξεζέα ππνρξενχηαη λα 

παξαθνινπζεέ ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγά ησλ ΑΤ-ΦΑΤ.  

ΜεηΪ ηελ απνπεξΪησζε ηνπ Ϋξγνπ ν ΦΪθεινο ΑζθΪιεηαο θαη Τγεέαο ζπλνδεχεη ην Ϋξγν 

θαζ� φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δσάο ηνπ θαη θπιΪζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ.  

14.3 ΓαπΪλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ.  

Όιεο νη δαπΪλεο πνπ ζπλεπΪγνληαη ηα παξαπΪλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγΪλσζε ηνπ 

εξγνηαμένπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ ΑλΪδνρν θαη ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ 

ζπλππνινγηζηεέ απφ απηφλ θαηΪ ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ. 

Άρθρο 15: ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - 

ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ. 

15.1 Δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

έξγνπ, ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ θαη όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

θαηαζθεπώλ 

15.1.1 ΑλΪδνρνο Ϋρεη ην δηθαέσκα αιιΪ θαη ηελ ππνρξΫσζε (αλ ηνπ ην δεηάζεη ε Δπέβιεςε) 

λα απαγνξεχεη ηελ πξνζπΫιαζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζέαο νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπ πνπ δελ 

εέλαη ζρεηηθφ κε ηελ εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο, κε ηελ εμαέξεζε ησλ εμνπζηνδνηεκΫλσλ απφ 

ηελ επηβιΫπνπζα ππεξεζέα αηφκσλ. 

Ο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα δηαζθαιέδεη θαη θπιΪζζεη φιεο ηηο πεξηνρΫο εθηΫιεζεο εξγαζηψλ, 

απνζεθψλ θιπ. Δέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιάςε φισλ ησλ αλαγθαέσλ κΫηξσλ, επ' σθειεέα 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο επέβιεςεο θαη ηξέησλ, πξνθεηκΫλνπ λα 

απνθεπρζνχλ αηπράκαηα ά απψιεηεο πνπ κπνξεέ λα ζπκβνχλ απφ ηελ εθηΫιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

Ο ΑλΪδνρνο εέλαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο θαη ζα πξΫπεη κε κΫξηκλα θαη δαπΪλεο ηνπ λα 

παέξλεη φια ηα αλαγθαέα κΫηξα γηα ηελ δηαθχιαμε φισλ ησλ πθηζηακΫλσλ θαηαζθεπψλ, ηε 

δηαηάξεζε ηνπο θαη ηε ζπληάξεζε ηνπο. 

Δέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκάζεηα, θαηαζθεπά, ζπληάξεζε θαη ιεηηνπξγέα φισλ ησλ 

εγθαηαζηΪζεσλ ειεθηξνθσηηζκνχ, πεξέθξαμεο θαη εμνπιηζκνχ αζθΪιεηαο πνπ απαηηεέηαη 

γηα ηελ ζσζηά θαη αζθαιά εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ, ά πνπ εχινγα ζα απαηηεζεέ απφ ηελ 

επέβιεςε. 

15.1.2 Αλ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο απαηηεζνχλ επεέγνληα κΫηξα γηα ηελ 

πξφιεςε αηπράκαηνο ά θαηαζηξνθάο, ά γηα ηελ δηαζθΪιηζε Ϋπεηηα απφ ηΫηνην ζπκβΪλ, ν 

ΑλΪδνρνο εέλαη ππεχζπλνο λα εθηειΫζεη νηηδάπνηε εέλαη αλαγθαέν. Υσξέο λα πεξηνξέδεηαη 

απηά ε ππνρξΫσζε, ε Δπέβιεςε δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δέδεη εληνιΫο γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ 

αλαγθαέσλ εξγαζηψλ. 

Αλ ν ΑλΪδνρνο θαλεέ απξφζπκνο ά αλέθαλνο λα ιΪβεη ηα αλαγθαέα κΫηξα, ε Δπέβιεςε Ϋρεη 
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ην δηθαέσκα λα εθηειΫζεη ηηο ζρεηηθΫο εξγαζέεο κε δηθΪ ηεο ζπλεξγεέα ζε βΪξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

15.1.3 Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη θαζ' φιε ηε δηΪξθεηα θαηαζθεπάο λα ιΪβεη φια ηα απαξαέηεηα 

κΫηξα Ϋηζη ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε εθαξκνγά ησλ νδεγηψλ ησλ ΟΚΧ ζε ζρΫζε κε ηηο 

ηερληθΫο απαηηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ δηθηχσλ ηνπο, φηαλ απηΪ πθέζηαληαη επηπηψζεηο 

απφ ηελ θαηαζθεπά ησλ Ϋξγσλ. 

15.2 Φξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκΫλε εξγνιαβέα δελ επηηξΫπεηαη ε ρξάζε εθξεθηηθψλ πιψλ. 

15.3 Πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπώλ θαη εξγαζίεο παξαιιαγήο δηθηύσλ Ο.Κ.Ω. θιπ. 

15.3.1 ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ εέλαη δπλαηφλ ν ΑλΪδνρνο λα ζπλαληάζεη 

δπζρΫξεηεο ζηελ εθηΫιεζε ησλ Ϋξγσλ απφ ηελ παξνπζέα δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. θαη απφ ηελ αλΪγθε 

εμαζθΪιηζεο ηεο θπθινθνξέαο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο θαηαζθεπάο. Οη παξαπΪλσ δπζρΫξεηεο 

εέλαη δπλαηφ λα ππνρξεψζνπλ ηνλ ΑλΪδνρν ζε πνιιΫο πεξηπηψζεηο λα θαηαθχγεη ζηελ 

εθαξκνγά αληηνηθνλνκηθψλ ά / θαη ρξνλνβφξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ κεζφδσλ, γηα λα 

αληαπνθξηζεέ ζηηο αλΪγθεο θαηαζθεπάο ησλ Ϋξγσλ κε ζπλζάθεο απφιπηεο αζθΪιεηαο γηα ηηο 

ππΪξρνπζεο θαηαζθεπΫο, ηηο ηπρφλ ππΪξρνπζεο παξαιιαζζφκελεο θαη λΫεο εγθαηαζηΪζεηο 

Ο.Κ.Χ. θ.ι.π. 

15.3.2 Οπνηαδάπνηε δεκηΪ, ε νπνέα νθεέιεηαη ζε ακΫιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνέν εθηειεέ απηφο ην Ϋξγν, ά ζε ακΫιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Ϋξγσλ, 

βαξχλεη απνθιεηζηηθΪ ηνλ ΑλΪδνρν, ν νπνένο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαβΪιεη νιφθιεξε ηε 

δαπΪλε επαλφξζσζεο ηεο δεκηΪο. 

15.3.3 Γελ ζα γέλεη απνδεθηά νπνηαδάπνηε αμέσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηηο παξαπΪλσ 

αλαθεξζεέζεο αηηέεο θαη νη ηηκΫο ηνπ Σηκνινγένπ εέλαη εληαέεο θαη ακεηΪβιεηεο αλεμΪξηεηα απφ 

ηηο δπζθνιέεο θπθινθνξέαο, ά Ϊιιν αέηην, ηελ Ϋθηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα, ά ην 

ζπκθΫξνλ ρξάζεο κεραληθψλ κΫζσλ (ειαθξψλ, κεζαέσλ, βαξΫσλ), ά εθηΫιεζεο κε ηα ρΫξηα. 

15.3.4 Ο ΑλΪδνρνο πξΫπεη λα Ϋρεη ππφςε ηνπ φηη ζε κεξηθΪ ηκάκαηα ηνπ εχξνπο θαηΪιεςεο 

ηνπ Ϋξγνπ θαη θνληΪ ζ' απηΪ, πηζαλφλ λα βξέζθνληαη ζηχινη ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΟΣΔ, ζσιάλεο 

χδξεπζεο, απνρΫηεπζεο, θιπ. Έηζη ζα παξαζηεέ αλΪγθε, παξΪιιεια πξνο ηηο εξγαζέεο 

θαηαζθεπάο Ϋξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη απφ απηφλ, λα εθηειεζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο εηαηξέεο 

ά Οξγαληζκνχο, Τπεξεζέεο, ά / θαη ηνλ έδην θαη εξγαζέεο γηα ηελ κεηαηφπηζε ζηχισλ, ά 

απνκΪθξπλζε ππαξρνπζψλ γξακκψλ θιπ. 

15.3.5 Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πξνβαέλεη ζε θΪζε δπλαηά ελΫξγεηα γηα ηελ 

επέζπεπζε ηεο απνκΪθξπλζεο ησλ πην πΪλσ εκπνδέσλ, λα δηεπθνιχλεη απξνθΪζηζηα ηελ 

εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ρσξέο λα δηθαηνχηαη λα πξνβΪιεη νπνηαδάπνηε αμέσζε 

απνδεκέσζάο ηνπ γηα θαζπζηεξάζεηο ά δπζρΫξεηεο πνπ παξνπζηΪδνληαη ζην θπξέσο Ϋξγν 

ηνπ, απφ ηελ εθηΫιεζε ησλ παξΪιιεισλ εξγαζηψλ απνκΪθξπλζεο ζηχισλ, κεηαηφπηζεο 

γξακκψλ θιπ. Αληέζεηα απηφο νθεέιεη, θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ Ϋξγσλ, λα ιΪβεη φια ηα κΫηξα 

γηα λα απνθεπρζνχλ βιΪβεο ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ησλ πην πΪλσ εηαηξηψλ. ε πεξέπησζε πνπ 
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ηπρφλ ζπκβνχλ βιΪβεο, ζα βαξχλνπλ νπσζδάπνηε ηνλ ΑλΪδνρν. 

εκεηψλεηαη φηη νη επζχλεο γηα αιιεινγξαθέα θαη ζπλελλνάζεηο πνπ ελδΫρεηαη λα ρξεηαζζνχλ 

κε ηνπο δηΪθνξνπο Οξγαληζκνχο Κνηλάο ΧθΫιεηαο, αλάθνπλ φιεο ζηνλ ΑλΪδνρν, ηα δε 

ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα ζα θνηλνπνηνχληαη θαη ζηελ Δπέβιεςε. 

15.3.6 ε πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ ε χπαξμε ππφγεησλ αγσγψλ θαη Ϊιισλ 

εγθαηαζηΪζεσλ Ο.Κ.Χ. ζε πεξηνρΫο επεξεαδφκελεο απφ ηα Ϋξγα, ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη, κε 

δηθΫο ηνπ δαπΪλεο θαη θξνληέδεο λα εθνδηαζζεέ κε ηα απαξαέηεηα δηαγξΪκκαηα θαη ινηπΪ 

ζηνηρεέα ησλ ζΫζεσλ ησλ Αγσγψλ Κνηλάο ΧθΫιεηαο θαη αθνχ Ϋιζεη ζε επαθά κε ηηο αξκφδηεο 

ΑξρΫο ησλ Ο.Κ.Χ. λα κεξηκλάζεη γηα ηελ Ϋγθαηξε εηδνπνέεζε απηψλ, πξνθεηκΫλνπ λα 

ελεξγάζεη, παξνπζέα εθπξνζψπσλ ηνπο, δηεξεπλεηηθΫο ηνκΫο γηα ηελ επηζάκαλζε ησλ 

αγσγψλ Ο.Κ.Χ. θαη ηελ ελ ζπλερεέα απνθΪιπςε απηψλ, εθφζνλ άζειε απαηηεζεέ ε 

δηεπζΫηεζά ηνπο. 

Απηά ε επζχλε αλάθεη νινθιεξσηηθΪ ζηνλ ΑλΪδνρν ν νπνένο ζα πξΫπεη κΫζα ζην πιαέζην 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λα Ϋιζεη ζε επαθά κε ηνπο Ο.Κ.Χ. θαη λα επηζεκΪλνπλ ηα ηπρφλ 

πξνβιάκαηα πνπ ζα πξνΫιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηΪζεηο ησλ Ο.Κ.Χ. ζηελ εθηΫιεζε ησλ 

Ϋξγσλ (θαη αληέζηξνθα) θαη λα ζπλππνινγέζνπλ ηελ ζρεηηθά επηξξνά απηψλ ησλ δηθηχσλ θαη 

εγθαηαζηΪζεσλ γηα ρξνλνδηαγξΪκκαηα πνπ ζα ζπληΪμεη, ζηε ξνά ηεο εξγαζέαο, ζηε 

απφδνζε ησλ κεζφδσλ εξγαζέαο ηνπ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θιπ. 

Άρθρο 16: ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

16.1 Πξνζηαηεπηηθά κέηξα θπθινθνξίαο 

16.1.1 Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα παέξλεη, κε δηθΫο ηνπ δαπΪλεο, ηα επηβαιιφκελα γηα θΪζε 

πεξέπησζε κΫηξα αζθαιεέαο, γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδάπνηε αηπράκαηνο ά δεκηΪο θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ησλ Ϋξγσλ; εέλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη’ απηΫο θαη Ϋρεη απνθιεηζηηθΪ 

απηφο φιεο ηηο αζηηθΫο θαη πνηληθΫο επζχλεο γηα θΪζε ηη πνπ ζα ηχρεη, εέηε απφ δηθά ηνπ 

ππαηηηφηεηα, εέηε απφ ην εξγαδφκελν ζ' απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, εέηε απφ ηα 

εξγαιεέα θαη κεραλάκαηα πνπ απαζρνινχληαη ζην Ϋξγν ηνπ. 

16.1.2  Με ηελ Ϋλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζάο ηνπο ν ΑλΪδνρνο 

ππνρξεψλεηαη κε δηθΫο ηνπ δαπΪλεο θαη ρσξέο ηδηαέηεξε απνδεκέσζά ηνπ λα πξνβαέλεη ζηελ 

πιάξε ζάκαλζε ηνπ εξγνηαμένπ, ζε πεξέθξαμε θαη ηδηαέηεξε ζάκαλζε θΪζε επηθέλδπλεο 

ζΫζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Οδηθάο Κπθινθνξέαο, θαη, αλΪινγα κε ηελ 

πεξέπησζε, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ η.ΤΓΔ ΒΜ5/30058/6.12.82 κε ηελ νπνέα 

εγθξέζεθε ε ΠΣΠ πνπ αλαθΫξεηαη ζηε ζάκαλζε Ϋξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζε θαηνηθεκΫλεο 

πεξηνρΫο" (ΦΔΚ Β-121/23.3.83) ά ηελ εγθχθιην ηνπ η. ΤΓΔ ΒΜ5/30428/17.6.80 κε ηελ νπνέα 

εγθξέζεθε ε ΠΣΠ πνπ αλαθΫξεηαη ζηε ζάκαλζε Ϋξγσλ πνπ εθηεινχληαη Ϋμσ απφ 

θαηνηθεκΫλεο πεξηνρΫο (ΦΔΚ Β-589/30.6.80). 

Ζ ζάκαλζε ζα γέλεηαη, φπσο νξέδεηαη απφ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε θαηΪιιεια επδηΪθξηηα, 

κΫξα θαη λχθηα, ζάκαηα γηα ηελ πιάξε δηαζθΪιηζε ηεο θπθινθνξέαο. 

16.2 ΜΫζα ζε Ϋλα κάλα απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν ΑλΪδνρνο ππνρξεψλεηαη λα 
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ηνπνζεηάζεη ζε εκθαλεέο ζΫζεηο Πηλαθέδεο ελδεηθηηθΫο ηνπ εθηεινχκελνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγέεο ηεο Τπεξεζέαο. Οη δαπΪλεο πξνκάζεηαο, κεηαθνξΪο θαη ηνπνζΫηεζάο ηνπο 

βαξχλνπλ ηνλ ΑλΪδνρν ηνπ Έξγνπ.  

16.3 Εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο 

16.3.1 Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα πΪξεη, ρσξέο ηδηαέηεξε απνδεκέσζε, ηα θαηΪιιεια κΫηξα θαηΪ 

ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβέαο ηνπ, ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη, δειαδά λα κε 

παξεκπνδέδεηαη Ϊκεζα ά Ϋκκεζα ε θπθινθνξέα γεληθΪ νρεκΪησλ, δηθχθισλ θαη (ηπρφλ) 

πεδψλ απφ ηε δηαθέλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κΫζσλ, ηελ εθηΫιεζε ησλ Ϋξγσλ, ηελ απφζεζε 

πιηθψλ, ηελ δεκηνπξγέα βνεζεηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηελ κεηαθνξΪ πιηθψλ 

θιπ. 

16.3.2 Με ηνλ φξν εμαζθΪιηζε ηεο θπθινθνξέαο λνεέηαη ηφζν ε δηαηάξεζε αζθαιψλ 

ζπλζεθψλ γηα ηε δηεμαγσγά ηεο, φζν θαη ε επέηεπμε ζπλζεθψλ ζπλΫρηζεο ηεο δηεμαγσγάο 

ηεο, Ϋζησ θαη κε θαηΪιιειεο παξαθΪκςεηο ά Ϊιια πξνζσξηλΪ Ϋξγα. 

16.4 Φξήζε πθηζηακέλνπ νδηθνύ δηθηύνπ 

16.4.1 Ο ΑλΪδνρνο πξΫπεη λα παέξλεη φια ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα πξνιΪβεη θΪζε βιΪβε 

ζε γΫθπξεο, δξφκνπο θαη ρσκαηφδξνκνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρά, απφ ηελ ρξάζε 

ησλ σο νδψλ κεηαθνξΪο. Δηδηθφηεξα ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεη ππφςε πεξηνξηζκνχο ζηα 

θπθινθνξνχληα θνξηέα, φηαλ επηιΫγεη ηηο νδνχο κεηαθνξΪο θαη ηα κεηαθνξηθΪ κΫζα, κε ηνλ 

ζθνπφ λα απνθχγεη θΪζε δεκηΪ, ε αζπλάζε θζνξΪ ησλ γεθπξψλ νδψλ θαη ρσκαηφδξνκσλ. 

16.4.2 Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππεχζπλνο γηα λα ιΪβεη, κε κΫξηκλα θαη δαπΪλε ηνπ θΪζε αλαγθαέν 

κΫηξν πξνθχιαμεο ά ελέζρπζεο νδηθψλ ηκεκΪησλ, ρσκαηφδξνκσλ ά γεθπξψλ, αλεμΪξηεηα 

αλ απηφ ην κΫηξν πξνδηαγξΪθεηαη ά φρη ζηα ηεχρε ΓεκνπξΪηεζεο. 

16.4.3 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεέ φιεο ηηο πξνζπειΪζεηο θαη ηηο νδνχο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεέ γηα ηελ πξφζβαζε πξνο ηηο ζΫζεηο εθηεινχκελσλ Ϋξγσλ, θαζψο θαη ηηο 

παξαθακπηάξηεο νδνχο. Οπνηαδάπνηε δεκηΪ ά θζνξΪ ζηηο πθηζηΪκελεο νδνχο ά ζηηο 

πξνζπειΪζεηο ά ζηηο παξαθακπηάξηεο νδνχο, ζα απνθαζέζηαηαη ακΫζσο απφ ηνλ ΑλΪδνρν. 

Άρθρο 17: ΥΧΡΟΗ ΔΡΓΟΣΑΞΗΧΝ - ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑ - ΓΗΑΘΔΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΑΗ 

ΔΤΚΟΛΗΧΝ ΣΖΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ 

17.1 Επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ γηα εμεύξεζε ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ (ησλ) 

εξγνηαμίνπ (σλ)  

Θα ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

17.1.1 Ο Κχξηνο ηνπ Ϋξγνπ νπδεκέα ππνρξΫσζε αλαιακβΪλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ά θαη λα 

παξαρσξάζεη ρψξνπο γηα έδξπζε ιαηνκεέσλ γηα δαλεηνιεςέα, γηα ρψξνπο απφζεζεο, γηα 

εγθαηαζηΪζεηο θ.ι.π. Οη ρψξνη απηνέ ζα πξΫπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζζνχλ ά λα 

αγνξαζζνχλ απφ ηνλ ΑλΪδνρν κε απνθιεηζηηθά ηνπ κΫξηκλα θαη δαπΪλε. 
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17.1.2 Ο ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακέαο απνδεκέσζεο ά παξΪηαζεο πξνζεζκέαο 

πεξαέσζεο ηνπ Ϋξγνπ ιφγσ ηπρφλ αλεπΪξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμέσλ, ά απφ νπνηαδάπνηε 

Ϊιιε ζρεηηθά αηηέα γηαηέ, θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπ δειψλεηαη ζαθψο φηη ν 

ΑλΪδνρνο Ϋιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

17.1.3 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη, Ϋγθαηξα, λα πξνβεέ ζηελ αλαδάηεζε, θαηΪιεςε θαη 

δηεπζΫηεζε ησλ θαηαιιάισλ ρψξσλ ζηελ Ϊκεζε πεξηνρά ηνπ Ϋξγνπ γηα ηελ εγθαηΪζηαζε 

ησλ εξγνηαμέσλ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ Τπεξεζέα. Οη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη πνπ 

βξέζθνληαη κΫζα ζηελ πεξηνρά ηδηνθηεζέαο ηνπ Κπξένπ ηνπ Ϋξγνπ, ζα πξΫπεη λα εέλαη ηεο 

Ϋγθξηζεο ηεο Τπεξεζέαο. 

17.1.4 ε πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηΪιιεινπο γηα ηηο 

ρξάζεηο απηΫο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζεέ ε ρξάζε ηνπο απφ ηνλ αξκφδην γηα 

ηελ δηαρεέξηζά ηνπο θνξΫα θαη απφ ηελ Τπεξεζέα., ε παξαρψξεζά ηνπο γηα ρξάζε 

(ιαηνκεέσλ, δαλεηνζαιΪκσλ, ρψξνπ απφζεζεο, εξγνηαμέσλ θιπ) γέλεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

θνξΫα θαη κε φξνπο ρξάζεο πνπ ζα εθπιεξνχλ ηηο απαηηάζεηο ηεο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ 

ηεπρψλ  δεκνπξΪηεζεο. Οη φξνη απηνέ ζα αλαγξΪθνληαη ζηελ ζρεηηθά Ϊδεηα ρξάζεο ε νπνέα 

ζα εθδέδεηαη κε κΫξηκλα θαη δαπΪλεο ηνπ αλαδφρνπ. 

17.2 Επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηε δηαξξύζκηζε θαη εμνπιηζκό ησλ εξγνηαμηαθώλ 

ρώξσλ 

17.2.1 ΠΫξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνεγνπκΫλεο παξαγξΪθνπ, επέ πιΫνλ ν ΑλΪδνρνο 

νθεέιεη: 

(α)  Με δηθά ηνπ κΫξηκλα θαη δαπΪλε λα δηαξξπζκέζεη θαηΪιιεια ηνλ(ηνπο) 

εξγνηαμηαθφ(νπο) ρψξνπο πνπ ζα πεξηιακβΪλεη(νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηΪζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ Δξγνπ, (φπσο ζπγθξνηάκαηα κεραλεκΪησλ θαη 

εγθαηαζηΪζεσλ, ζπλεξγεέα, απνζάθεο, γξαθεέα θ.ι.π.) φπσο επέζεο θαη ηηο 

πξνζπειΪζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο. Δπέζεο ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδέδεη ηελ 

ιεηηνπξγέα Ϊιισλ εγθαηαζηΪζεσλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη σο Ϊλσ 

εγθαηαζηΪζεηο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηάζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

(β)  Να θπιΪζζεη κε δαπΪλεο θαη επζχλε ηνπ ηα πιηθΪ, εξγαιεέα, κεραλάκαηα θ.ι.π. πνπ 

ηπρφλ ζα ηνπ παξαδέδνληαη απφ ηελ Τπεξεζέα γηα ρξάζε ά ελζσκΪησζε. Σν έδην 

ηζρχεη θαη γηα φζα πιηθΪ ηπρφλ πηζηνπνηεζνχλ πξν ηεο ελζσκΪησζεο ζην Ϋξγν. 

(γ)  Να δηαρσξέδεη θαη θπιΪζζεη ζε ηδηαέηεξνπο ρψξνπο φζα πιηθΪ Ϋρνπλ ππνζηεέ πνηνηηθφ 

Ϋιεγρν, κε δαπΪλε ηνπ. 

17.3 Άιιεο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

17.3.1 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αθαηξΫζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ηα εξγνηΪμηα θΪζε 

πξνζσξηλά εγθαηΪζηαζε πνπ ππΪξρεη, ηα απνξξέκκαηα, εξγαιεέα, ηθξηψκαηα, κεραλάκαηα, 

πιενλΪδνληα πιηθΪ ρξάζηκα ά Ϊρξεζηα, πξνζσξηλΫο εγθαηαζηΪζεηο κεραλεκΪησλ θ.ι.π. θαη 

λα επηζθεπΪζεη ά λα αλαθαηαζθεπΪζεη ηκάκαηα νδνζηξσκΪησλ θαη πεδνδξνκέσλ, πνπ 

ππΫζηεζαλ δεκηΫο απφ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Έξγνπ, κε δαπΪλεο ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ 

παξΪδνζε ζηελ Τπεξεζέα ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνηαμένπ κεηΪ ηελ πεξΪησζε ηνπ Έξγνπ. 
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Δπέζεο ππνρξενχηαη λα Ϊξεη ά λα θαηαζηξΫςεη θΪζε βνεζεηηθφ Ϋξγν, ην νπνέν ζα ηνπ 

ππνδεηρζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα ζαλ Ϊρξεζην ά επηδάκην γηα ηελ κεηΫπεηηα ιεηηνπξγέα, λα 

ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηα αλσηΫξσ άηαλ απνηεζεηκΫλα ά εγθαηεζηεκΫλα, λα 

παξαδψζεη ηειεέσο θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμέσλ θαη γεληθΪ λα κεξηκλάζεη γηα 

θΪζε ηη Ϊιιν, πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ παξΪδνζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ Έξγνπ. O 

ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαέλεη χζηεξα απφ δηαηαγά ηεο Τπεξεζέαο ζηελ Ϊξζε θΪζε 

πξνζηαηεπηηθάο θαηαζθεπάο, πνπ Ϋγηλε γηα απνθπγά θΪζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, 

αηπρεκΪησλ πεξηβαιινληηθά ππνβΪζκηζε, θιπ. 

17.3.2 ηελ πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ν ΑλΪδνρνο θαζπζηεξεέ αδηθαηνιφγεηα, θαηΪ ηελ 

απφιπηε θξέζε ηεο Τπεξεζέαο, λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν ησλ εξγνηαμέσλ ειεχζεξν ησλ 

κεραλεκΪησλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ θαη απνιχησο θαζαξφ, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, 

ηφηε ε Τπεξεζέα ηνλ θαιεέ εγγξΪθσο λα ζπκκνξθσζεέ εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ. 

Αλ παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε παξαπΪλσ πξνζεζκέα, ζα ηνπ επηβΪιιεηαη πνηληθά ξάηξα απφ 

ΔΤΡΧ εθαηφ (100 €) αλΪ παξεξρφκελε εκεξνινγηαθά κΫξα θαη ζα εθπέπηεηαη απφ επφκελεο 

πηζηνπνηάζεηο, ά ηελ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, ά θαηΪ νπνηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, ζχκθσλα 

κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο. 

17.3.3 Ο ΑλΪδνρνο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα κεξηκλΪ γηα ηελ θχιαμε θΪζε πιηθνχ, 

κεραλάκαηνο, εξγαιεένπ θ.ι.π. πνπ αλάθεη ζε απηφλ ά ζε ηξέηνπο θαη βξέζθεηαη ζην ρψξν ηνπ 

εξγνηαμένπ θαη λα παέξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κΫηξα πξνζιακβΪλνληαο ζπγρξφλσο θαη ην 

θαηΪιιειν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκΫξαο, λπθηνθχιαθεο θ.ι.π.). ε 

πεξέπησζε απψιεηαο θζνξΪο, βιΪβεο, θαηαζηξνθάο πιηθνχ ά κεραλάκαηνο θ.ι.π. πνπ 

αλάθεη ζε απηφλ ά ηξέηνπο, ν ΑλΪδνρνο εέλαη απνθιεηζηηθΪ θαη εμ νινθιάξνπ ππεχζπλνο λα 

απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηάηε ά λα απνθαηαζηάζεη ην πιηθφ θ.ι.π., ρσξέο λα δηθαηνχηαη λα 

πξνβΪιεη αμέσζε γηα νπνηαδάπνηε δηθά ηνπ απνδεκέσζε. 

17.3.4 Σα Ϋμνδα ιεηηνπξγέαο θαη ζπληάξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη 

ησλ ρψξσλ ηεο απνθιεηζηηθάο ρξάζεο ηεο Τπεξεζέαο, βαξχλνπλ ηνλ ΑλΪδνρν, ν νπνένο θαη 

εέλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγέα θαη ζπληάξεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο 

θαη θαλνληζκνχο ηεο δεκφζηαο ηΪμεο, αζθΪιεηαο θαη πγηεηλάο. 

17.4 Ηιεθηξνδόηεζε 

17.4.1 Ο ΑλΪδνρνο κε δηθά ηνπ επζχλε, θξνληέδα θαη δαπΪλε ζα εμαζθαιέζεη απφ ηελ ΓΔΖ 

ζε θαηΪιιειεο ζΫζεηο ειεθηξηθά ελΫξγεηα ζηηο πνζφηεηεο θαη ζηελ ηΪζε πνπ ζα ηνπ εέλαη 

απαξαέηεηε. Ο ΑλΪδνρνο παξΪιιεια ζα θξνληέζεη λα Ϋρεη ζηα εξγνηΪμηΪ ηνπ ηηο θαηΪιιειεο 

εγθαηαζηΪζεηο, γηα πξνζσξηλά παξνρά ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο εέηε γηα ηελ πεξέπησζε 

θαζπζηΫξεζεο ησλ αλαγθαέσλ εξγαζηψλ ηεο ΓΔΖ γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο ελΫξγεηαο απφ ην 

εζληθφ δέθηπν, εέηε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην δέθηπν ππνζηεέ βιΪβε ά ππΪξμνπλ δηαθνπΫο 

ζηελ παξνρά ελΫξγεηαο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο θαηαζθεπάο ησλ Ϋξγσλ. 

17.5 Με ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδόρνπ 

Όιεο νη δαπΪλεο, πνπ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ δελ ζα πιεξσζνχλ 

ηδηαηηΫξσο θαη ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπλππνινγηζζεέ αλεγκΫλεο ζηηο ηηκΫο ηνπ Σηκνινγένπ ηεο 
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πξνζθνξΪο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Άρθρο 18: ΣΖΡΖΖ ΝΟΜΧΝ, ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ - ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΧΝ 

18.1 Τήξεζε Νόκσλ θιπ. Δηαηάμεσλ 

18.1.1 Ο ΑλΪδνρνο ζε φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο θαη ζπληάξεζεο ηνπ Ϋξγνπ ππνρξενχηαη 

λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Νφκνπο ηνπ ΚξΪηνπο, ηα ΓηαηΪγκαηα θαη ηνπο Καλνληζκνχο, ηηο 

ΑζηπλνκηθΫο δηαηΪμεηο ά δηαηαγΫο θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο απαηηάζεηο νπνηαζδάπνηε 

Γεκφζηαο, Γεκνηηθάο ά Ϊιιεο Αξράο, πνπ ζα αλαθΫξνληαη θαη ζα Ϋρνπλ εθαξκνγά θαηΪ 

νπνηνλδάπνηε ηξφπν ζηνλ ΑλΪδνρν θαη ζηηο εξγαζέεο ηνπ. Ζ ππνρξΫσζε απηά αλαθΫξεηαη 

ζηνπο θαλφλεο δηθαένπ πνπ δηΫπνπλ ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

Ζ παξαπΪλσ ππνρξΫσζε ηνπ Αλαδφρνπ αθνξΪ θαη ηελ Δξγαηηθά Ννκνζεζέα. 

18.1.2 Δπηζεκαέλεηαη επέζεο ε ΤπνρξΫσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα κεξηκλάζεη γηα ηελ ηάξεζε ζην 

εξγνηΪμην φισλ ησλ δηαηΪμεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε λνκνζεζέα γηα ηελ εθαξκνγά ησλ 

επηβαιινκΫλσλ κΫηξσλ αζθΪιεηαο ζε φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ 

18.2 Υπνρξέσζε ληα ελεκέξσζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο 

Ο ΑλΪδνρνο σο ππεχζπλνο λα ηεξεέ ηνπο Νφκνπο θιπ. ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ακΫζσο 

ζηελ Τπεξεζέα ηηο δηαηαγΫο πνπ απεπζχλνληαη ά θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα 

εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηα Ϋγγξαθα ησλ δηΪθνξσλ Αξρψλ ζρεηηθΪ κε ππνδεηθλπφκελα 

κΫηξα ειΫγρνπ, αζθΪιεηαο θιπ. 

18.3 Υπνρξέσζε ηνπ  Αλαδόρνπ λα κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ 

αδεηώλ 

18.3.1 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε κε κΫξηκλα, επζχλε θαη δαπΪλεο ηνπ θΪζε 

Ϊδεηαο, πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηνπο αλσηΫξσ Νφκνπο, ΓηαηΪγκαηα θιπ θαη πνπ απαηηεέηαη 

γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Γηα ην αέηεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξαπΪλσ Ϊδεηα ζα 

ελεκεξψλεηαη ε Τπεξεζέα Δπέβιεςεο. 

Ζ Τπεξεζέα Δπέβιεςεο ζα βνεζάζεη δη' εγγξΪθσλ ζπλεγνξέαο ζηελ Ϋθδνζε ησλ αδεηψλ, 

ζηελ Ϋθηαζε πνπ εέλαη αλαγθαέν θαη εθηθηφ. Σνχην δελ κεηψλεη ηελ νπνηαδάπνηε επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ, αλεμΪξηεηα κε ηελ χπαξμε, ά κε, θαη /ά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηΫηνηαο 

βνάζεηαο. 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμε ησλ ζρεδέσλ θαη ινηπψλ ζρεδέσλ πνπ απαηηνχληαη 

θαη ηελ Ϋγθαηξε ελΫξγεηα, ψζηε λα κελ πξνθχπηεη θακηΪ θαζπζηΫξεζε γηα ηελ Ϋλαξμε 

ιεηηνπξγέαο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ. 

18.4 Εηδηθέο Υπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηηο πεξηπηώζεηο ππεξσξηαθήο, 

λπθηεξηλήο εξγαζίαο - εξγαζίαο ζε αξγίεο θαη ενξηέο 

ΔπηηξΫπεηαη ε εθηΫιεζε ππεξσξηαθάο ά λπθηεξηλάο εξγαζέαο θαηΪ ηηο Αξγέεο θαη ΔνξηΫο 

ζχκθσλα κε φζα ζρεηηθΪ νξέδνληαη απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ ΚξΪηνπο. ε πεξέπησζε εθηΫιεζεο 

ηΫηνηαο εξλαζέαο ν ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηάζεη πξφζζεηε απνδεκέσζε. ΚαηΪ ηελ 
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εθηΫιεζε ηεο αλσηΫξσ εξγαζέαο ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιέδεη ηε ζρεηηθά Ϊδεηα 

θαη λα ηεξεέ φινπο ηνπο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηΫηνηα εξγαζέα. Δθφζνλ 

θαζέζηαηαη αλαγθαέα θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Τπεξεζέαο ε ππεξσξηαθά ά λπθηεξηλά εξγαζέα ά ε 

εθηΫιεζε εξγαζέαο θαηΪ ηηο Αξγέεο θαη ΔνξηΫο ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ εθηειεέ ρσξέο 

αληέξξεζε θαη ρσξέο θακηΪ ηδηαέηεξε απνδεκέσζε. 

ΔηδηθΪ γηα ηελ ππεξσξηαθά εξγαζέα ε Τπεξεζέα ζα ζπλεγνξάζεη, εθ' φζνλ θξέλεηαη 

απαξαέηεηε θαη δελ ππΪξρεη Ϊιιε δπλαηφηεηα, γηα εμαζθΪιηζε πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ, 

αιιΪ δελ κπνξεέ λα εγγπεζεέ ηελ εμαζθΪιηζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο ΑξρΫο. 

Αλ ν ΑλΪδνρνο δελ κπνξΫζεη λα εμαζθαιέζεη Ϋγθξηζε γηα ππεξσξηαθά εξγαζέα απηφ δελ ζα 

απνηειΫζεη δηθαηνινγέα γηα παξΪηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ. 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε λπθηεξηλάο εξγαζέαο ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξΫρεη κε δαπΪλε ηνπ 

πξφζζεην θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθΪιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ θνηλνχ, 

θαζψο θαη θαηΪιιεια κΫζα, πνπ λα επηηξΫπνπλ ηελ θαιά ηνπνζΫηεζε θαη επηζεψξεζε 

πιηθψλ θαη ηελ απφ θΪζε Ϊπνςε απνδνηηθφηεηα εθηΫιεζεο ησλ Ϋξγσλ. 

Ο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ιΪβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ερνξχπαλζε θαη 

ψξεο θνηλάο εζπρέαο ζηελ πεξηνρά, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηΫιεζεο ηνπ Έξγνπ. ΚαηΪ ηηο 

ψξεο θνηλάο εζπρέαο θαη ηηο λπθηεξηλΫο ζα πξΫπεη λα απνθεχγεηαη εθηΫιεζε εξγαζηψλ πνπ 

ερνξππαέλνπλ ηελ πεξηνρά θαη ζα πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη κΫηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

ερνξχπαλζε. 

Άρθρο 19: ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΑ  

19.1 Ο ΑλΪδνρνο κε δηθά ηνπ επζχλε θαη δηθΫο ηνπ δαπΪλεο ππνρξεψλεηαη λα 

πξνκεζεπηεέ θαη κεηαθΫξεη επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ φια ηα κεραλάκαηα, εξγαιεέα, θαη 

πξνζσξηλΫο εγθαηαζηΪζεηο, φπσο πεξηγξΪθνληαη ζην Ϊξζξν 16. ηεο ΔΤ, γηα ηελ 

εκπξφζεζκε εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ απφ ηελ παξνχζα εξγνιαβέα. 

19.2 Αλ, παξ’ φια απηΪ, θαη θαηΪ ηελ απφιπηε θξέζε ηεο Τπεξεζέαο, δελ θξηζνχλ επαξθά 

ηα κεραληθΪ θιπ. κΫζα πνπ εηζθνκέζζεθαλ ζην Ϋξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε πεξαέσζε ησλ 

εξγαζηψλ, ηφηε ν ΑλΪδνρνο ππνρξεψλεηαη, κΫζα ζε 10άκεξε πξνζεζκέα απφ γξαπηά εληνιά 

ηεο Τπεξεζέαο, λα εληζρχζεη ηνλ επέ ηφπνπ ππΪξρνληα κεραληθφ εμνπιηζκφ ηνπ θιπ, 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδεέμεηο ηεο Τπεξεζέαο. 

ε θΪζε πεξέπησζε ν ΑλΪδνρνο εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ Ϋξγνπ, Ϋζησ θαη αλ ε 

Τπεξεζέα δελ Ϋθαλε ρξάζε ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 

Άρθρο 20: ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ –  

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

20.1 ΜεηΪ ηελ πεξΪησζε ησλ αληέζηνηρσλ εξγαζηψλ θαη ηελ ππνβνιά απφ ηνλ ΑλΪδνρν 

δειψζεσο πεξέ πεξαηψζεσο ησλ εξγαζηψλ, ζα γέλεη δνθηκαζηηθά ιεηηνπξγέα ησλ 

εγθαηαζηΪζεσλ κε πξνζσπηθφ θαη κΫζα πνπ ζα δηαηεζνχλ κε κΫξηκλα θαη δαπΪλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ, κε ηνλ ζθνπφ λα δηαπηζησζεέ αλ πιεξνχληαη νη απαηηάζεηο ηνπ Ϋξγνπ. 

Ζ δνθηκαζηηθά απηά ιεηηνπξγέα ζα γέλεη ρσξέο θακέα απνδεκέσζε ηνπ Αλαδφρνπ, ε δε ζρεηηθά 
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δαπΪλε πξνζσπηθνχ θαη κΫζσλ πεξηιακβΪλεηαη ηηο ηηκΫο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ. Ζ Τπεξεζέα 

πξΫπεη λα εμαζθαιέζεη ηελ παξνρά λεξνχ. 

20.2 Δθ' φζνλ θαηΪ ηε δηελΫξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ δηαπηζησζεέ εέηε ε χπαξμε 

ειαηησκΪησλ ζηε ιεηηνπξγέα ησλ εγθαηαζηΪζεσλ, ηφηε ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ 

ζηελ θαηαζθεπά ησλ απαξαηηάησλ Ϋξγσλ πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζζεέ ε θαλνληθά 

ιεηηνπξγέα ησλ εγθαηαζηΪζεσλ. 

Άρθρο 21: ΠΔΡΑΣΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΔ ΔΡΓΟΤ – 

ΤΝΣΖΡΖΖ. 

21.1 Γηα ηηο Ϋλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζέεο Ϋθδνζεο /ηΫιεζεο ησλ:  

α. Γηνηθεηηθάο Παξαιαβάο γηα ρξάζε.  

β. Βεβαέσζεο πεξΪησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ,  

γ. Πξνζσξηλάο παξαιαβάο ηνπ θαηαζθεπαζζΫληνο Ϋξγνπ, 

δ. Υξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθάο (κε κΫξηκλα θαη δαπΪλεο ηνπ Αλαδφρνπ) 

ζπληάξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζζΫληνο Ϋξγνπ, 

ε. Οξηζηηθάο Παξαιαβάο ηνπ Ϋξγνπ, 

ηζρχνπλ γεληθΪ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν 3669/08 κε ηηο παξαθΪησ αλαθεξφκελεο εμεηδηθεχζεηο. 

21.2 Ζ πξνζσξηλά παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ ζα γέλεη κεηΪ ηελ πιάξε πεξΪησζά ηνπ θαη ηελ 

εθπιάξσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4 ηνπ 

Ϊξζξνπ 52 ηνπ Ν 3669/08 Ϋλλνηα ηεο ηειηθάο επηκΫηξεζεο δηαζηΫιιεηαη θαη πεξηιακβΪλεη θαη 

ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ. 

21.3 Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηΪ ηνλ νπνέν ν ΑλΪδνρνο θΫξεη ηνλ θέλδπλν ηνπ Ϋξγνπ θαη 

ππνρξενχηαη ζηελ ζπληάξεζε ηνπ, νξέδεηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 74 ηνπ Ν 3669/085 ζε 

δεθαπΫληε (15) κάλεο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ. ΜεηΪ ην πΫξαο ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πεξηιακβΪλνληαη ζ' απηά ηελ εξγνιαβέα, εθδέδεηαη βεβαέσζε πεξαέσζεο ηνπ Ϋξγνπ 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 71 ηνπ Ν 3669/08. 

21.4 Σπληήξεζε ησλ έξγσλ 

21.4.1 Ο ΑλΪδνρνο, ζχκθσλα ην Ϊξζξν 74 ηνπ Ν 3669/084, νθεέιεη λα ζπληεξεέ ην Ϋξγν 

κΫζα ζην ρξφλν εγγχεζεο θαη λα εθηειεέ κε δηθά ηνπ νηθνλνκηθά επηβΪξπλζε φιεο ηηο 

εξγαζέεο επηζθεπψλ, αλαθαηαζθεπψλ θαη επαλφξζσζεο φισλ ησλ ειιεέςεσλ, δεκηψλ, 

ειαηησκΪησλ, αηειεηψλ ά Ϊιισλ θαθνηερληψλ πνπ ηπρφλ ζα εκθαληζζνχλ ζην Ϋξγν κΫζα 

ζηνλ ρξφλν εγγχεζεο, ψζηε ην Ϋξγν λα δηαηεξεέηαη ζε Ϊξηζηε θαηΪζηαζε. 

21.4.2 Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα επηζεσξεέ θαηΪ ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα ην 

Ϋξγν θαηΪ ην ρξφλν εγγχεζεο κε ζθνπφ ηελ απνθΪιπςε ηπρφλ ηΫηνησλ ειιεέςεσλ. ηηο 

επηζθΫςεηο ζα θαιεέηαη λα παξεπξέζθεηαη θαη ν ΑλΪδνρνο. 

21.4.3 ηελ πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο αξλεζεέ λα εθηειΫζεη ηηο ηπρφλ εξγαζέεο επηζθεπψλ 

ά επαλνξζσηηθΫο εξγαζέεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Ϊξζξν, πνπ απνηεινχλ ππνρξΫσζά ηνπ 

θαη κΪιηζηα ζε εχινγν ρξφλν (αλΪινγα κε ην εέδνο ηεο βιΪβεο) θαη ζε βαζκφ πνπ λα 



 ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  

 

ΓΖΜΟ ΘΖΡΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΑΨΟ  2016 

 

 

ηθαλνπνηνχλ ινγηθΪ ηελ Τπεξεζέα, ηφηε ε Τπεξεζέα ζα δηθαηνχηαη λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο ηελ 

εθηΫιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη λα εηζπξΪμεη ην θφζηνο ηνπο θαζ' νηνλδάπνηε ηξφπν απφ 

ηνλ ΑλΪδνρν. 
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ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

21.4.4 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη κε κΫξηκλα θαη δαπΪλεο ηνπ, λα θαηαζθεπΪζεη θαη 

εγθαηαζηάζεη κέα πηλαθέδα δεκνζηφηεηαο ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα, πνπ ζα 

ρνξεγάζεη ν ΦνξΫαο θαη ηηο ηζρχνπζεο Π.Σ.Π. ζρεηηθΪ κε ηηο πιεξνθνξηαθΫο πηλαθέδεο. 
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