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ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
ΔΡΓΟ: «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ Η.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ» 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:  ΔΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 6.650.000€ 

 

 

Άρθρο 1ο ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
 

Σν ηεχρνο απηφ ηεο Δηδηθάο πγγξαθάο Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) αθνξΪ ζηνπο φξνπο, κε βΪζε 

ηνπο νπνένπο ζα εθηειεζηεέ απφ ηνλ αλΪδνρν ην παξφλ Ϋξγν ην νπνέν πεξηγξΪθεηαη ζηελ 

Σερληθά Πεξηγξαθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο Γεληθάο πγγξαθάο Τπνρξεψζεσλ 

θαηαζθεπάο δεκνζέσλ Ϋξγσλ (ΓΤ) πνπ εγθξέζεθε κε ηελ Α.67 (αξ. 

ΓΓΓ/257/679/Φ4/11.3.1974) εγθχθιην απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Γεκνζέσλ Έξγσλ, φπσο 

απηά ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηΪμεηο πεξέ εθηειΫζεσο Γεκνζέσλ Έξγσλ πνπ ηζρχνπλ 

ζάκεξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα ζπκβαηηθΪ ηεχρε, ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο πνπ 

ηζρχνπλ, ηα δηαγξΪκκαηα, κειΫηεο θιπ. πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζέα θαζψο θαη κε 

ηηο Ϋγγξαθεο νδεγέεο ηεο. 

 

Ζ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ απηνχ γέλεηαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο Ννκνζεζέαο πεξέ εθηΫιεζεο 

Γεκνζέσλ Έξγσλ πνπ ηζρχεη ζάκεξα. ΑλαιπηηθΪ εθαξκφδνληαη: 
 Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβΪζεηο Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

νδεγέεο 2014/24/Δε θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147 Α/8.8.2016), 
 Ν. 1642/1986 γηα ην Φ.Π.Α. (ΦΔΚ 25 Α’/1986), 
 Ν. 2362/1995 «Γεκφζην Λνγηζηηθφ» (ΦΔΚ 247 Α’/1995), 
 Σν Ϊξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/1993 γηα θξΪηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (ΦΔΚ 137 Α’/24.8.1993), 
 Ν. 3852/2010 «ΝΫα αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο 

– Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο» (ΦΔΚ 87 Α/7.6.2010) θαη εηδηθφηεξα ηα Ϊξζξα 100 θαη 

278, φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α/11.4.2012). 

 

Οη δηαηΪμεηο απηΫο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ παξνχζα πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ππφινηπα 

ηεχρε ηεο κειΫηεο ησλ φξσλ ΓεκνπξΪηεζεο. 

 

 

Άρθρο 2ο  ΗΥΤΟΝΣΔ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 
 
Γηα ην Ϋξγν απηφ (ηελ κειΫηε θαη ηελ θαηαζθεπά ηνπ) ηζρχνπλ νη παξαθΪησ θαλνληζκνέ: 
 Ο Καλνληζκφο Σερλνινγέαο θπξνδΫκαηνο (ΚΣ-2016) πνπ εγθξέζεθε κε ηελ αξ. πξση. 

Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ.3328/12.5.2016 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
(ΦΔΚ 1511 Β’/2.6.2016). 

 Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο ΟπιηζκΫλνπ θπξνδΫκαηνο ( Δ.Κ.Χ. 2000 ) φπσο ηζρχεη. 
 Ο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο (ΔΑΚ) ηνπ 2000, φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ κε ηελ 

απφθαζε Γ17α /115/9/ΦΝ275 (ΦΔΚ 1154 Β’/12.8.2003 ) ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. 
 Ο Καλνληζκφο ηερλνινγέαο ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδΫκαηνο (ΚΣΥΟ) - ΦΔΚ 381 

Β’/24.3.2000 πνπ ηζρχεη απφ 14.6.2000 ζχκθσλα κε ηελ Γ14/36010/29.2.2000 απφθαζε 
Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

 Ο Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο Γ.Ο.Κ., ν Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο θαη ηα δηαηΪγκαηα 
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δφκεζεο εθηφο θαη εληφο ζρεδένπ. 
 Σα ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα (ζρΫδηα , ηεχρε θιπ.) ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο 
 Σν Π.Γ. 778/1980 (ΦΔΚ 193 Α’/1980) πεξέ κΫηξσλ αζθαιεέαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 
 Σν Π.Γ. 447/1975 (ΦΔΚ 142 Α’/1975) πεξέ αζθΪιεηαο ησλ ζε νηθνδνκηθΫο εξγαζέεο 

αζρνινπκΫλσλ κηζζσηψλ. 
 Σν Π.Γ. 1073/1981(ΦΔΚ 260 Α’/1981) πεξέ κΫηξσλ αζθαιεέαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε εξγαζηψλ 

ζε εξγνηΪμηα νηθνδνκψλ θιπ. 
 Σνλ Ν. 1430/1984 (ΦΔΚ 49 Α’/1984) πεξέ θπξψζεσλ ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζέαο πνπ 

αθνξΪ ζηηο δηαηΪμεηο αζθΪιεηαο ζηελ νηθνδνκά, βηνκεραλέα θιπ. 
 Σνλ Ν. 1568/1985 (ΦΔΚ 177 Α’/1985) γηα ηελ πγηεηλά θαη αζθΪιεηα ησλ εξγαδνκΫλσλ 
 Σν Π.Γ. 305/1996 (ΦΔΚ 21 Α’/1996) ειΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο αζθΪιεηαο θαη πγεέαο πνπ 

πξΫπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλΪ ά θηλεηΪ εξγνηΪμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγέα 
92/57/Δ.Ο.Κ. 

 Ζ 433/19.09.2000 (ΦΔΚ 1176 Β’/22.09.2000) απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαζηΫξσζε ηνπ 
θαθΫινπ ΑζθΪιεηαο θαη Τγεέαο (Φ.Α.Τ.) σο απαξαέηεηνπ ζηνηρεένπ γηα ηελ πξνζσξηλά θαη 
νξηζηηθά παξαιαβά θΪζε δεκνζένπ Ϋξγνπ. 

 Οη θαλνληζκνέ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ζεξκνκνλψζεσο θηηξέσλ. 
 Οη δηαηΪμεηο ηεο Γ.Δ.Ζ. 
 Οη ηνπηθΫο δεζκεχζεηο (Αξραηνινγηθά, Γαζηθά Τπεξεζέα, γεηηλέαζε κε αγσγνχο θαη θνιψλεο 

ηεο Γ.Δ.Ζ. Κιπ.). 
 Ζ εγθχθιηνο Δ23/31.08.2001 πεξέ θαλνληζκνχ δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο δεκνζέσλ Ϋξγσλ θιπ. 
 

 

Άρθρο 3ο ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 
 

πκβαηηθΪ ζηνηρεέα ηεο ππφςε εξγνιαβέαο νξέδνληαη, φζα αλαθΫξνληαη ζην εηδηθφ Ϊξζξν ηεο 

δηαθάξπμεο θαη ηζρχνπλ κε ηελ έδηα ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο, ζηελ πεξέπησζε πνπ εκθαλέδεηαη 

αζπκθσλέα φξσλ κεηαμχ ηνπο, ε ζεηξΪ ηζρχνο απηψλ θαζνξέδεηαη σο εμάο: 

1. ην πκθσλεηηθφ, φπσο ζα ππνγξαθεέ κεηΪ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζέαο πξνο 

ηελ νπνέα ζα εέλαη ζχκθσλε, 
2. ε Γηαθάξπμε Γεκνπξαζέαο, 
3. ε Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ, 
4. ην Σηκνιφγην ΜειΫηεο, 
5. ε  παξνχζα  Δηδηθά  πγγξαθά  Τπνρξεψζεσλ  (Δ..Τ.)  θαη  ε  Γεληθά  πγγξαθά  

Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.), 
6. ε Σερληθά πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ θαη ηα Παξαξηάκαηα ηεο (Σ..Τ.), 
7. ε Σερληθά Πεξηγξαθά, 
8. ν Πξνυπνινγηζκφο ΜειΫηεο, 
9. νη εγθεθξηκΫλεο κειΫηεο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλΪδνρν απφ ηελ Τπεξεζέα θαζψο 

θαη νη ΣερληθΫο ΜειΫηεο πνπ ηπρφλ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλΪδνρν ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο δεκνπξΪηεζεο, φπσο ηειηθΪ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζέα, 
10. ην ΥξνλνδηΪγξακκα Καηαζθεπάο Έξγνπ, φπσο ηειηθΪ ζα εγθξηζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα. 

 

Δπέζεο ζπκβαηηθά ηζρχ Ϋρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε  παξΪγξαθν, 

επεηδά εέλαη δεκνζηεπκΫλα θεέκελα: 
1. ηα εγθεθξηκΫλα εληαέα Σηκνιφγηα ηνπ Ϊξζξνπ 53, παξΪγξαθνο 7δ ηνπ Ν. 4412/2016, 
2. νη Δπξσθψδηθεο, 
3. νη ΔιιεληθΫο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο (Δ.ΣΔ.Π.), πνπ εγθξέζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/273/17.7.2012 απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο – Αληαγσληζηηθφηεηαο – 

Τπνδνκψλ – Μεηαθνξψλ – Γηθηχσλ (ΦΔΚ 2221 Β’/30.7.2012), 

4. νη Πξφηππεο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΤΠ.ΜΔ.ΓΗ. (ά ηνπ η. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

ά ηνπ η. Τ.Γ.Δ.), εθφζνλ δελ αληέθεηληαη ζηηο παξαπΪλσ ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο (Δ.ΣΔ.Π.), 
5. νη ΠξνδηαγξαθΫο ΔΛ.Ο.Σ. θαη Η.S.Ο. 

 

ε θΪζε πεξέπησζε φκσο, απφ φια ηα παξαπΪλσ ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα θαη ηεχρε, θαηΪ ηελ 

εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ, ζα ππεξηζρχεη ε ζχκβαζε θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ φπσο ζα ππνγξαθεέ κεηΪ 

ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζέαο, πξνο ηελ νπνέα ζα εέλαη ζχκθσλε. 
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Ο αλΪδνρνο πξηλ ηελ εθαξκνγά ηεο κειΫηεο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πξνβεέ ζε ζπζρεηηζκφ 

θαη αξηζκεηηθφ Ϋιεγρν ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρεέσλ θαη ζε πεξέπησζε αζπκθσλέαο, λα δεηάζεη 

Ϋγγξαθα Ϋγθαηξα απφ ηνλ εξγνδφηε ηε ζρεηηθά δηφξζσζε, ρσξέο λα Ϋρεη ην δηθαέσκα λα 

ηξνπνπνηεέ ηα ζηνηρεέα απηΪ, ρσξέο ηελ Ϋγγξαθε εληνιά ηνπ εξγνδφηε, γηαηέ ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε αλαιακβΪλεη ξεηΪ λα εθαξκφζεη πηζηΪ ηα ζρΫδηα ηεο κειΫηεο ηνπ Ϋξγνπ θαη ηα 

θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειΫηεο απηάο. 

 

 

Άρθρο 4ο   ΔΓΓΤΖΔΗ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

KαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, ν αλΪδνρνο θαηαζΫηεη εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο χςνπο 5% 

επέ ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξέο Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72, παξΪγξαθνο 1β ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

Οη αλσηΫξσ εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο παξΫρνληαη θαηΪ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 72, παξΪγξαθνο 

3 ηνπ Ν. 4412/2016 απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πνπ πξνζδηνξέδνληαη ζηελ παξαθΪησ 

παξΪγξαθν. ε πεξέπησζε ακθηβνιηψλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ 

εμΫδσζε ηελ εγγπεηηθά επηζηνιά, απνθαζέδεη γξαπηΪ ε ΣξΪπεδα ηεο ΔιιΪδνο. 

 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξΪηε– κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ά ζηα θξΪηε–

κΫιε ηεο πκθσλέαο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, πνπ 

θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 (Α’ 139) θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην 

δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ επέζεο λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα 

παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ 

ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη’ επηινγά ηνπ αλαδφρνπ απφ Ϋλα ά πεξηζζφηεξα 

πηζησηηθΪ ηδξχκαηα, αλεμαξηάησο ηνπ χςνπο ησλ. 

 

 

Άρθρο 5ο ΠΡΟΘΔΜΗΔ 
 

1.Ζ ζπλνιηθά πξνζεζκέα πεξΪησζεο θαηαζθεπάο φινπ ηνπ Ϋξγνπ, εμνπιηζκΫλνπ θαη Ϋηνηκνπ 

πξνο ιεηηνπξγέα, ιάγεη ζε είκοζι ηέζζερις (24) μήνες απφ ηελ εκΫξα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο 

ηνπ Ϋξγνπ. 

 

Ζ Ϋλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ κΫξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεέ λα θαζπζηεξάζεη πΫξαλ ησλ 30 

εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Ζ πξνηεξαηφηεηα εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηΪ 

νινθιεξσκΫλα ηκάκαηα ζα θαζνξηζζεέ κε ηελ Ϋγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο θαηαζθεπάο ηνπ 

Ϋξγνπ. 

 
ΠαξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο δελ αλαγλσξέδεηαη ζηνλ αλΪδνρν, εΪλ ηζρπξηζηεέ Ϊγλνηα γηα: 
 ηηο ηνπηθΫο ζπλζάθεο ζηελ πεξηνρά, φπνπ εθηειεέηαη ην Ϋξγν, 
 ηνλ ρξφλν εθκεηΪιιεπζεο ησλ πεγψλ ιάςεο ησλ πιηθψλ γηα ηα ηερληθΪ Ϋξγα (π.ρ. ιαηνκεέα) 

ά ησλ δαλεέσλ πιηθψλ γηα επηρψκαηα (π.ρ. ρεέκαξξνη, νξπρεέα), 

 ηε ζχγρξνλε εθκεηΪιιεπζε ησλ πεγψλ ιάςεο πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην 

Ϋξγν θαη απφ Ϊιιεο εξγνιαβέεο ά απφ ηπρφλ Ϊιιεο εξγνιαβέεο, πνπ ζα βξέζθνληαη ελ 

ελεξγεέα θνληΪ ζηηο πεγΫο ιάςεο πιηθψλ, 

 ηελ θαηΪζηαζε ησλ νδψλ πξνζπΫιαζεο ησλ πεγψλ ιάςεο πιηθψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ 

γηα ηε δηΪλνημε λΫσλ νδψλ, 
 ηηο θιηκαηνινγηθΫο ζπλζάθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρά, 
 ηε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο πξνζσπηθνχ, κεραλεκΪησλ θιπ. 
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ΠαξΪηαζε ηεο ζπκβαηηθάο πξνζεζκέαο δέλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 147, 

παξΪγξαθνο 8 ηνπ Ν. 4412/2016. Όιεο νη πξνζεζκέεο αξρέδνπλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα υλοποιθκεί ςε εξειδικευμζνο 
λογιςμικό πρόγραμμα, με πλιρθ και τεκμθριωμζνθ καταγραφι των χρθςιμοποιοφμενων 
πόρων. υγκεκριμζνα, μζςα από αυτόν τον προγραμματιςμό, πρζπει να αποδεικνφεται θ 
ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ του ζργου, εντόσ των οικονομικϊν και ποιοτικϊν ςτοιχείων που ζχει 
κζςει θ μελζτθ, με τθν ελάχιςτθ όχλθςθ ςτισ υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ αδιάλειπτθ λειτουργία τθσ ΕΕΛ (ελάχιςτθ δυνατι περίοδο όχλθςθσ). 
Σο υποβαλλόμενο χρονοδιάγραμμα κα βαςίηεται ςε Δομικι Ανάλυςθ (τμθματοποίθςθ) του 
Φυςικοφ Αντικειμζνου του Ζργου, κα γίνει ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία τθσ  δομικισ 
ανάλυςθσ  ζργου (WBS – Work Breakdown Structure), θ οποία προβλζπει  τθν ανάλυςι του 
ζργου ςε διακριτά επίπεδα καταςκευισ και παρακολοφκθςθσ (Καταςκευαςτικζσ Ενότθτεσ και 
οντότθτεσ). Θα πρζπει να περιζχει κατ’ελάχιςτο τα ακόλουκα: 
 
α)          «Πρόγραμμα καταςκευήσ του ζργου». Σεκμθριωμζνθ και ςυςτθματικι παρουςίαςθ 
των προβλζψεων και εκτιμιςεων ςχετικά με τθν χρονικι, οικονομικι και ποςοτικι εξζλιξθ των 
«εργαςιϊν», που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο του ζργου και ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με 
τουσ χρονικοφσ, οικονομικοφσ, ποςοτικοφσ, κλπ. περιοριςμοφσ και όρουσ, που ορίηονται από 
αυτό. Οι αναφερόμενεσ «εργαςίεσ» μεταξφ άλλων κα περιλαμβάνουν: 

•    Σισ απαιτοφμενεσ αποτυπϊςεισ, ζρευνεσ, μελζτεσ, εγκρίςεισ και άδειεσ 
•    Σισ προεργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου 
•    Σισ εργαςίεσ λοιπϊν εμπλεκόμενων φορζων (ΟΚΩ, αρχαιολογία, κλπ) 
•    Σουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ πάςθσ φφςεωσ 

β)           «Τεκμηρίωςη του προγράμματοσ». Σο ςφνολο των ςτοιχείων, παραδοχϊν και 
μεκόδων με τα οποία προςδιορίηεται αιτιολογείται και ελζγχεται: 

•    Η μεκοδολογία καταςκευισ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τισ απόψεισ του 
διαγωνιηόμενου 
•    θ καταλλθλότθτα, επάρκεια και κατανομι των προτεινόμενων από τον διαγωνιηόμενο 
μζςων παραγωγισ ςτισ δραςτθριότθτεσ του ζργου 
•    θ χρονικι και οικονομικι εκτίμθςθ του διαγωνιηομζνου για τισ δραςτθριότθτεσ 
(διάρκεια – cash flow) 

γ)           Σο πρόγραμμα καταςκευισ κα γίνει με εξειδικευμζνο λογιςμικό χρονικοφ 
προγραμματιςμοφ, με τα ακόλουκα, κατ' ελάχιςτον, χαρακτθριςτικά: 

•    Θα λειτουργεί ςε περιβάλλον WINDOWS 
•    Θα χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο δικτυωτισ ανάλυςθσ και κρίςιμθσ διαδρομισ με 
απεικόνιςθ των δραςτθριοτιτων ςτουσ κόμβουσ του δικτυϊματοσ 
•    Θα υποςτθρίηει τισ λογικζσ αλλθλουχίεσ αρχισ-αρχισ (SS), αρχισ-πζρατοσ (SF), 
πζρατοσ-αρχισ (FS), πζρατοσ-πζρατοσ (FF) 
•    Θα παράγει πινακοποιθμζνεσ αναφορζσ, γραφιματα και διαγράμματα (π.χ. δικτυωτό 
γράφθμα, διάγραμμα GANTT, καμπφλεσ S ακροιςτικϊν χρθματορροϊν, ιςτογράμματα 
μθνιαίων απορροφιςεων κλπ.) 
 

δ)           Σο υποβαλλόμενο Πρόγραμμα Καταςκευισ του Ζργου, κα περιλαμβάνει κατά γενικό 
τρόπο, τα ακόλουκα: 

1) Γραμμικό διάγραμμα GANTT, το οποίο κα ζχει βαςιςκεί ςτθν Ανάλυςθ 
(τμθματοποίθςθ) του Φυςικοφ Αντικειμζνου του Ζργου (WBS) και κα περιλαμβάνει  τουσ 
ενωρίτερουσ δυνατοφσ χρόνουσ ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων, ςυνολικά για το ζργο (και 
για μζρουσ του) με απεικόνιςθ δραςτθριοτιτων κατά χρονολογικι ςειρά ζναρξισ τουσ. 
τα διαγράμματα GANTT κα ςθμαίνεται θ κρίςιμθ διαδρομι. 
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(2) Διάγραμμα δικτυωτισ ανάλυςθσ, με κατά κόμβουσ προςανατολιςμζνο δικτφωμα ΜΡΜ 
(απεικόνιςθ των δραςτθριοτιτων ςε κόμβουσ), ςτο οποίο κα επιςθμαίνονται οι ςχζςεισ 
αλλθλουχίασ των δραςτθριοτιτων και θ/οι κρίςιμθ/εσ διαδρομι/ζσ. Από το δικτυωτό 
γράφθμα κα προκφπτει ο ςυντομότεροσ δυνατόσ χρόνοσ περατϊςεωσ του ζργου. 
(3) Ιςτογράμματα μθνιαίασ κατανομισ και ακροιςτικζσ καμπφλεσ προχπολογιςμζνων 
δαπανϊν ςυνολικά για το ζργο (και για μζρθ του). 
(4) Ιςτογράμματα απαςχόλθςθσ μζςων παραγωγισ (ιδιαίτερα για τον βαςικό μθχανικό 
εξοπλιςμό). 
 (5) Πίνακασ διακζςιμου ςτο εργοτάξιο μθχανικοφ εξοπλιςμοφ με τισ αποδόςεισ κάκε 
μθχανιματοσ. 
 (6) Πίνακα τοιχείων Δραςτθριοτιτων, με τισ περιγραφζσ και τουσ κωδικοφσ των 
δραςτθριοτιτων (με βάςθ το WBS), τισ χρονικζσ διάρκειεσ, τισ θμερομθνίεσ νωρίτερθσ 
δυνατισ - αργότερθσ επιτρεπόμενθσ ζναρξθσ και λιξθσ. τον πίνακα κα αναγράφονται ςε 
ιδιαίτερεσ ςτιλεσ, οι προθγοφμενεσ και οι επόμενεσ δραςτθριότθτεσ, κάκε μιασ 
δραςτθριότθτασ. 
 (8) Σεχνικι Ζκκεςθ που κα τεκμθριϊνει τα παραπάνω. Θα περιγράφεται ςυνοπτικά θ 
ςυνολικι διαδικαςία και μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ζργου (τμιματα - φάςεισ - μζτωπα 
- κατθγορίεσ εργαςιϊν) και κα αιτιολογείται θ επιλεγείςα ανάλυςθ του ζργου. Θα 
εξετάηεται το εφικτό και το ςυμβατό των προβλεπόμενων τεχνικϊν λφςεων ςε ςχζςθ με 
τουσ γενικοφσ ςτόχουσ του ζργου και ςε πρϊτθ προςζγγιςθ θ πλθρότθτα και ςυμβατότθτα 
των μελετϊν. Θα επιςθμαίνονται πικανά προβλιματα ι χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ που 
μποροφν να προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Θα αιτιολογείται πλιρωσ θ κατά το 
δυνατόν αδιάλειπτθ λειτουργία του ζργου (υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων) κατά τθν 
καταςκευι τθσ επζκταςθσ. 

 

 

Άρθρο 6ο ΤΠΔΡΒΑΖ  ΠΡΟΘΔΜΗΑ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 
 

ηελ πεξέπησζε πνπ γέλεη ππΫξβαζε ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο πξνζεζκέαο ά ησλ ηπρφλ 

ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ επηβΪιινληαη ζηνλ αλΪδνρν πνηληθΫο ξάηξεο θαη 

ινηπΫο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδά γηα θΪζε κΫξα ππαέηηαο 

απφ κΫξνπο ηεο ππΫξβαζεο ηεο ζπλνιηθάο πξνζεζκέαο νξέδεηαη πνηληθά ξάηξα δεθαπΫληε ηνηο 

εθαηφ (15%) ηεο κΫζεο εκεξεζέαο αμέαο ηνπ Ϋξγνπ θαη επηβΪιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ έζν κε 

ην εέθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθάο ζπλνιηθάο 

πξνζεζκέαο. Γηα ηηο επφκελεο εκΫξεο κΫρξη αθφκα δεθαπΫληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθάο 

ζπλνιηθάο πξνζεζκέαο ε πνηληθά ξάηξα γηα θΪζε εκΫξα νξέδεηαη ζε εέθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο 

κΫζεο εκεξεζέαο αμέαο ηνπ Ϋξγνπ. 

 

Χο κΫζε εκεξάζηα αμέα λνεέηαη ην πειέθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδέ 

κε ην πνζφ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβΪζεσλ θαη ρσξέο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φφξν 

ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηε ζπλνιηθά πξνζεζκέα ηνπ Ϋξγνπ. 

 

Οη πνηληθΫο ξάηξεο πνπ επηβΪιινληαη γηα ηελ ππΫξβαζε ηεο ζπλνιηθάο πξνζεζκέαο δελ 

επηηξΫπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθΪ πνζνζηφ Ϋμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξέο Φ.Π.Α. 

 

ε πεξέπησζε ππΫξβαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ επηβΪιιεηαη ζηνλ αλΪδνρν 

πνηληθά ξάηξα αλΪ εκΫξα ππαέηηαο ππΫξβαζεο έζε κε ην 1/10000 ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο 

ζχκβαζεο γηα αξηζκφ εκεξψλ έζν κε ην ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο θΪζε κηαο πξνβιεπφκελεο 

ζηε ζχκβαζε ελδεηθηηθάο ηκεκαηηθάο πξνζεζκέαο. 

 

ε πεξέπησζε ππΫξβαζεο ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ επηβΪιιεηαη ζηνλ 
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αλΪδνρν πνηληθά ξάηξα έζεο κε ην 1/10000 ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο γηα αξηζκφ 

εκεξψλ έζν κε ην ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο θΪζε κηαο απνθιεηζηηθάο ηκεκαηηθάο 

πξνζεζκέαο . 

 

ε θΪζε πεξέπησζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθάο ξάηξαο γηα ππΫξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ (ελδεηθηηθψλ θαη απνθιεηζηηθψλ) δελ κπνξεέ λα μεπεξΪζεη ζε πνζνζηφ ην ηξέα ηνηο 

εθαηφ (3%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο ρσξέο Φ.Π.Α. 

 

ΔθηζηΪηαη ε πξνζνρά ηνπ αλαδφρνπ ζηελ αλΪγθε λα ηεξεζεέ ε πξνζεζκέα ηνπ Ϋξγνπ κε 

απφιπηε αθξέβεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξνβιεθζεέ απφ ηνλ αλΪδνρν ε δπλαηφηεηα 

εξγαζέαο ζε δεχηεξε βΪξδηα, αλ δελ επαξθΫζεη ε θαλνληθά βΪξδηα, κε ά ρσξέο ππεξσξέεο θαζψο 

θαη ε δπλαηφηεηα εξγαζέαο ζε εκΫξεο αξγέαο θαη ενξηψλ. Οπνηαδάπνηε επηβΪξπλζε απφ ηελ 

ππεξσξηαθά εξγαζέα ζα βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν, ρσξέο θακέα απαέηεζε νπνηαζδάπνηε 

απνδεκηψζεσο εθ κΫξνπο ηνπ εξγνδφηε. Οη θΪζε εέδνπο Ϊδεηεο γηα ππεξσξηαθά θιπ. 

απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ζα εθδνζνχλ κε κΫξηκλα θαη Ϋμνδα ηνπ αλαδφρνπ. Ζ Τπεξεζέα, εΪλ 

ρξεηαζζεέ, ζα ζπλεγνξάζεη ζηηο αξκφδηεο θξαηηθΫο ππεξεζέεο γηα ηε ρνξάγεζε ηΫηνησλ αδεηψλ. 

 

ΔΪλ ν αλΪδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

γξαπηΫο εληνιΫο ηεο Τπεξεζέαο, πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ά ην λφκν, θεξχζζεηαη 

Ϋθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 7ο ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΟΤ 
 

Με ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπ ν αλΪδνρνο απνδΫρεηαη φηη εέλαη απφιπηα ελάκεξνο ηεο 

θχζεο θαη ηνπνζεζέαο ηνπ Ϋξγνπ, ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, 

θπξέσο φζνλ αθνξΪ ηηο θΪζε εέδνπο πεγΫο ιάςεο πιηθψλ, ηηο ζΫζεηο πξνζσξηλάο ά νξηζηηθάο 

απφζεζεο πξντφλησλ θαηεδαθέζεσλ θιπ. ηηο κεηαθνξΫο, ηε δηΪζεζε, δηαρεέξηζε θαη απνζάθεπζε 

πιηθψλ, ηελ χπαξμε εξγαηνηερληθνχ ελ γΫλεη πξνζσπηθνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηνπ ηπρφλ 

ππΪξρνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρΫηεπζεο ηεο πεξηνράο, ηνπο θφξηνπο ηεο ππΪξρνπζαο 

θπθινθνξέαο, ην επκεηΪβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ θαηΪζηαζε 

ηνπ εδΪθνπο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πιψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ πΪλσ θαη 

θΪησ απφ ην Ϋδαθνο θιπ. 

 

Δπέζεο κε ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπ ν αλΪδνρνο απνδΫρεηαη φηη εέλαη απφιπηα ελάκεξνο 

γηα ην εέδνο θαη ηα κΫζα επθνιέαο πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε θαη θαηΪ ηελ πξφνδν εθηΫιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ θαη γηα νπνηαδάπνηε Ϊιια δεηάκαηα, ηα νπνέα θαηΪ νπνηνδάπνηε ηξφπν, κπνξνχλ 

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

ζχκβαζεο. 

 

Δπέζεο ν αλΪδνρνο απνδΫρεηαη φηη Ϋρεη κειεηάζεη κε ζθνπφ λα ζπκκνξθσζεέ, ηα 

εγθεθξηκΫλα δηαγξΪκκαηα ηεο κειΫηεο θαζψο θαη ηα ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ Ϋξγνπ, ηα νπνέα 

πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ θΪθειν ηεο κειΫηεο ηνπ Ϋξγνπ θαη φηη απηΪ ζπληζηνχλ ηελ βΪζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

ΠαξΪιεηςε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ελεκΫξσζά ηνπ κε θΪζε δπλαηά πιεξνθνξέα πνπ αθνξΪ 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο δελ απαιιΪζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιάξε ζπκκφξθσζά ηνπ 

πξνο ηελ ζχκβαζε. 

 

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

εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρά ηνπ Ϋξγνπ απφ ηνλ εξγνδφηε ά απφ Ϊιινπο πηζαλνχο εξγνιάπηεο, 

ψζηε λα ηηο ιΪβεη ν αλΪδνρνο ππφςε θαηΪ ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ. 
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Άρθρο 8ο ΥΡΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 
 

Με ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο αξρέδνπλ φιεο νη πξνζεζκέεο ηνπ Ϋξγνπ (ζπλνιηθά θαη 

ηκεκαηηθΫο) ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 147, παξΪγξαθνο 2 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Με πξνζεζκέα 15 εκΫξεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο νθεέιεη λα ππνβΪιιεη 

ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζέα ρξνλνδηΪγξακκα θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ πνπ λα αληαπνθξέλεηαη 

ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ Ϋρεη απφ ηε ζχκβαζε. 

 

Σν ρξνλνδηΪγξακκα ζπληΪζζεηαη κε βαζηθά επηδέσμε ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηάησλ ψζηε 

λα απνδέδεηαη φζν εέλαη δπλαηφ, Ϋξγν νινθιεξσκΫλν θαηΪ ηκάκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Έρεη κνξθά ηεηξαγσληθνχ πέλαθα, ν νπνένο πεξηιακβΪλεη ηελ ρξνληθά 

αλΪιπζε ησλ πνζνηάησλ ηνπ Ϋξγνπ αλΪ εξγαζέα θαη ζπλνδεχεηαη: 

 γξακκηθφ δηΪγξακκα ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (δηΪγξακκα Gantt) κε πνζνηηθά 

θαηαλνκά ησλ εξγαζηψλ αλΪ κάλα, 

 Ϋθζεζε πνπ αλαιχεη θαη αηηηνινγεέ ηνλ πξνηεηλφκελν πξνγξακκαηηζκφ θαη ην κεραληθφ 

εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ. 

 

Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζέα εγθξέλεη ην ρξνλνδηΪγξακκα Ϋρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηάζεη 

ηηο πξνηΪζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθΪ κε ηε ζεηξΪ θαη ηε δηΪξθεηα θαηαζθεπάο ησλ Ϋξγσλ 

αλΪινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθάο θιηκΪθσζεο ησλ πηζηψζεσλ, κΫζα ζηα φξηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. Ζ απφθαζε γηα ηελ Ϋγθξηζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο εθδέδεηαη κΫζα ζε 10 

κΫξεο, αθφηνπ ππνβιεζεέ απφ ηνλ αλΪδνρν. Αλ ε Ϋγθξηζε δελ γέλεη κΫζα ζηελ πην πΪλσ 

πξνζεζκέα, ά αλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα απηά δελ δεηάζεη γξαπηΪ ε δηεπζχλνπζα ππεξεζέα 

δηεπθξηλέζεηο ά αλακνξθψζεηο ά ζπκπιεξψζεηο, ην ρξνλνδηΪγξακκα ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη 

εγθξηζεέ. Σν εγθεθξηκΫλν ρξνλνδηΪγξακκα απνηειεέ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Καηαζθεπάο 

ηνπ Ϋξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξΪθεηαη ζην Ϊξζξν 6 ηεο Γεληθάο πγγξαθάο Τπνρξεψζεσλ, θαη 

καδέ κε ηνλ Πέλαθα Σκεκαηηθψλ Πξνζεζκηψλ απνηεινχλ ζπκβαηηθΪ ζηνηρεέα. 

 

Ζ Ϋλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ κΫξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεέ λα θαζπζηεξάζεη πΫξαλ ησλ 

30 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Ζ κε ηάξεζε ησλ αλσηΫξσ πξνζεζκηψλ κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπΪγεηαη επηβνιά ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπνκΫλσλ ρξεκαηηθψλ 

θπξψζεσλ, απνηειεέ ιφγν Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξΫα 

θαηαζθεπάο απνηειεέ πεηζαξρηθφ αδέθεκα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 141, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016. ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 145 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

 

ΑλαπξνζαξκνγΫο ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο εγθξέλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πνζφηεηεο ησλ 

εξγαζηψλ ά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιΫπεη ην Ϊξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπΪλε ηνπ λα παξαθνινπζεέ αλειιηπψο ηελ εθαξκνγά ηνπ 

ρξνλνδηαγξΪκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη θΪζε κάλα, ζηελ πεξέπησζε πνπ 

παξνπζηΪδνληαη απνθιέζεηο, νχησο ψζηε λα ηεξεζεέ ηειηθΪ πηζηΪ ε ζπλνιηθά πξνζεζκέα 

απνπεξΪησζεο ηνπ φινπ Ϋξγνπ. Ζ ηάξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο θαηαζθεπάο  ηνπ Ϋξγνπ 

πνπ εέλαη απφ ηηο  πην βαζηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζεέηαη αλειιηπψο 

θαη απζηεξΪ απφ ηελ επέβιεςε θαη ζε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο ν αλΪδνρνο κπνξεέ λα 

θεξπρζεέ Ϋθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθά πξφζθιεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζέαο. 

 

Δπέζεο Ϋθπησηνο κπνξεέ λα θεξπρζεέ ν αλΪδνρνο αλ δελ ζπκκνξθσζεέ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

γηα ηελ ππνβνιά ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ θαη 

γεληθφηεξα γηα ηε κε ηάξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηε κε ζπκκφξθσζά ηνπ 

πξνο ηηο, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, Ϋγγξαθεο εληνιΫο ηεο Τπεξεζέαο. 
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Ο αλΪδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαθΫξεη Ϋγθαηξα ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζέα νπνηνδάπνηε 

πεξηζηαηηθφ, ην νπνέν ζα άηαλ δπλαηφ λα πξνθαιΫζεη θαζπζηΫξεζε ά λα παξεκπνδέζεη ηελ 

απνπεξΪησζε ηνπ Έξγνπ θαη λα ηελ ελεκεξψλεη γηα ηα κΫηξα πνπ παέξλεη γηα ζεξαπεέα ά 

βειηέσζε ησλ αληέμνσλ ζπλζεθψλ. 

 

Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη επέζεο κΫζα ζε Ϋλα (1) κάλα απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο λα 

ζπληΪμεη θαη λα ππνβΪιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμένπ, ζην νπνέν ζα πεξηγξΪθνληαη κε 

ιεπηνκΫξεηα ηα πιάξε ζηνηρεέα ησλ ζηειερψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκΪησλ γηα ηελ 

εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ. 

 

Άρθρο 9ο ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΚΡΑΣΖΔΗ ΤΠΔΡ ΣΡΗΣΧΝ – 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ 
 

Σν Ϋξγν ρξεκαηνδνηεέηαη απφ πηζηψζεηο     ΔΠΑ       θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηάζεηο πνπ 

πξνβιΫπνληαη γηα ηα Ϋξγα απηΪ. Σν Ϋξγν εέλαη εληαγκΫλν                      

 

Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαβΪιεη ηηο θξαηάζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ θαη λα πξνζθνκέδεη ηηο αληέζηνηρεο θαλνληθΫο 

απνδεέμεηο πξηλ απφ ηελ πιεξσκά θΪζε ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη θΪζε Ϊιιε λφκηκε θξΪηεζε γηα 

ην Γεκφζην ά γηα ηξέηνπο (ηΫιε πΪζεο θχζεσο κεραλεκΪησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Ϋξγν, 

0,6% ππΫξ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ., 0,06% ππΫξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο 

Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θιπ.). Γηεπθξηλέδεηαη φηη δελ απαιιΪζζνληαη απφ θφξνπο θαη 

δαζκνχο ηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθΪ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηδηψηεο εξγνιΪβνπο γηα ηελ 

εθηΫιεζε δεκνζέσλ Ϋξγσλ. 

 

Σνλ αλΪδνρν βαξχλνπλ θαη φιεο νη θξαηάζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξέησλ πνπ αθνξνχλ αζθΪιηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Η.Κ.Α. θιπ. 

 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ Ϋξγνπ. 

 

Ο αλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηα ηΫιε δηνδέσλ ησλ θΪζε εέδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ 

κΫζσλ. Δπέζεο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηνπο θΪζε εέδνπο θφξνπο θαη δαζκνχο επέ ησλ 

εηζαγνκΫλσλ απφ ην εμσηεξηθφ πιηθψλ, εθνδέσλ θιπ. Ϋζησ θαη αλ ηπρφλ αλαθΫξεηαη αληέζεηε 

γεληθά δηαηχπσζε ζηελ ΑΔ ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Οηθνλνκέαο. 

 

Σν πνζνζηφ γηα γεληθΪ Ϋμνδα θαη φθεινο ηεο εξγνιεπηηθάο επηρεέξεζεο εέλαη 18%. 

 

 

Άρθρο 10ο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΗΜΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

Οη ηηκΫο κνλΪδνο ηνπ Σηκνινγένπ ΜειΫηεο αλαθΫξνληαη ζε εξγαζέεο πιάξσο πεξαησκΫλεο 

θαη πεξηιακβΪλνπλ ηηο παξαθΪησ δαπΪλεο: 

 Σηο δαπΪλεο, πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 5 ηεο Γεληθάο πγγξαθάο Τπνρξεψζεσλ, ρσξέο 

λα εμαηξνχληαη νη κεηαθνξΫο ησλ πιηθψλ πνπ πεξηγξΪθνληαη παξαθΪησ, θαζψο θαη ηηο 

δαπΪλεο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηα εληαέα ηηκνιφγηα εξγαζηψλ δεκνπξΪηεζεο δεκνζέσλ Ϋξγσλ 

πνπ εγθξέζεθαλ κε ηελ Γ11γ/0/9/7/7.2.2013 απφθαζε Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο – 

Αληαγσληζηηθφηεηαο – Τπνδνκψλ – Μεηαθνξψλ – Γηθηχσλ (ΦΔΚ 363 Β/19.2.2013) γηα 

Ϋξγα νδνπνηέαο, πδξαπιηθΪ, ιηκεληθΪ, νηθνδνκηθΪ, πξαζέλνπ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθΪ, 

φπσο απηΪ δηνξζψζεθαλ κε ηελ Γ11γ/ν/3/20/20.3.2013 απφθαζε (ΦΔΚ 639 Β/20.3.2013). 

 Σηο δαπΪλεο γηα πξνκάζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξΪ φισλ ησλ θΪζε θχζεο πιηθψλ, 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ, απφ ηνπο ηφπνπο ά ζΫζεηο πξνκάζεηαο ά 

παξαγσγάο κΫρξη λα ελζσκαησζνχλ ζην Ϋξγν εθηφο αλ νξέδεηαη δηαθνξεηηθΪ θαη ξεηΪ 

ζην θΪζε αληέζηνηρν Ϊξζξν ηνπ Σηκνινγένπ. 
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 Σηο δαπΪλεο γηα ηελ εθηΫιεζε κε ηα ρΫξηα απφ ηνπο εξγαηνηερλέηεο θΪπνησλ εξγαζηψλ ά 

ελφο κΫξνπο απφ απηΫο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εέλαη αδχλαηε ά δελ πξνζθΫξεηαη ε 

εθηΫιεζά ηνπο κε κεραλάκαηα ά ζε πεξέπησζε πνπ ε ρεηξσλαθηηθά εθηΫιεζε θξέλεηαη 

απαξαέηεηε γηα θαιχηεξε εξγαζέα. 

 Σηο δαπΪλεο ππαέζξνπ θαη γξαθεένπ γηα ιάςε ζηνηρεέσλ πξηλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα θαη 

κεηΪ ηελ θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ, θαηακΫηξεζε πιηθψλ θιπ., δηΪηαμε θαη εθηχπσζε ζε εθηΪ 

(7) αληέηππα ησλ ηεπρψλ ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη ππνβνιά ζε ςεθηαθά κνξθά 

(CD). 
 ΓαπΪλε ζπκθσλεηηθνχ. 

 

Δπέζεο ζηηο ηηκΫο κνλΪδνο ηνπ Σηκνινγένπ θαη ζηα γεληθΪ Ϋμνδα ηνπ αλαδφρνπ 

ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη νη παξαθΪησ εηδηθΫο δαπΪλεο, πνπ ηνλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθΪ: 

 Απνδεκηψζεηο ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ ά κηζζσηψλ γηα: 
 πεξηνρΫο ιάςεο δαλεέσλ πιηθψλ γηα ρσκαηηζκνχο, 
 πεξηνρΫο  απφζεζεο  θαη  κφξθσζεο  πξντφλησλ  εθζθαθψλ  ά  θαζαηξΫζεσλ  ά  γεληθΪ  

γηα απνζάθεπζε πιηθψλ, 
 ζΫζεηο εγθαηΪζηαζεο κεραλεκΪησλ θαη εξγνηαμέσλ γεληθΪ, 
 πξνζπΫιαζε πξνο ηα εξγνηΪμηα θαη ηηο ζΫζεηο ιάςεο – απφζεζεο – απνζάθεπζεο 

πιηθψλ. 
 ΓαπΪλεο απνδεκέσζεο ησλ νπνησλδάπνηε πεγψλ πιηθψλ απφ ιαηνκεέα θιπ. πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε Ϋγθξηζε ηεο ππεξεζέαο θαη ησλ νδψλ πξνζπΫιαζεο ζε απηΪ πνπ 

αλάθνπλ ζε νπνηνδάπνηε θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν δεκνζένπ ά ηδησηηθνχ δηθαένπ. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ν θχξηνο ηνπ Ϋξγνπ δελ αλαιακβΪλεη θακηΪ ππνρξΫσζε γηα δηελΫξγεηα θαη 

δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο απαιινηξέσζάο ηνπο. Δπέζεο ν θχξηνο ηνπ Ϋξγνπ δελ αλαιακβΪλεη 

θακηΪ ππνρξΫσζε γηα πξφζζεηε απνδεκέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηπρφλ δπζρΫξεηεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ γηα εμεχξεζε θαη εθκεηΪιιεπζε ησλ ιαηνκεέσλ θαη ινηπψλ πεγψλ, εέηε ιφγσ 

αλΪγθεο δεκηνπξγέαο εγθαηαζηΪζεσλ γηα ζξαχζε θαη απνζάθεπζε ησλ πιηθψλ καθξηΪ απφ 

ηελ πεγά, εέηε ιφγσ δπζρεξεηψλ ζηηο κεηαθνξΫο απφ νπνηαδάπνηε αηηέα. 

 ΓαπΪλεο θαηαζθεπάο – ζπληάξεζεο ησλ νδψλ πνπ απαηηνχληαη γηα πξνζπΫιαζε πξνο ηηο 

πεγΫο ιάςεο πιηθψλ, θαζψο επέζεο νη δαπΪλεο θαηαζθεπάο – ζπληάξεζεο ησλ 

πξνζπειΪζεσλ θαη ησλ παξαθακπηεξέσλ νδψλ, πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα 

εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ αλεκπφδηζηε θαη αζθαιά θπθινθνξέα. Όζνλ αθνξΪ ζηηο άδε 

ππΪξρνπζεο νδνχο ν αλΪδνρνο πξΫπεη λα ιΪβεη ππφςε ηνπ φηη δελ επηηξΫπεηαη λα 

θπθινθνξάζεη νράκαηα κε βΪξνο κεγαιχηεξν απφ εθεέλν γηα ην νπνέν Ϋρεη ππνινγηζηεέ ε 

αληνρά ηνπ νδνζηξψκαηνο, ψζηε λα απνηξαπεέ ε πξφθιεζε βιαβψλ ζε απηφ. Οπσζδάπνηε, 

εθφζνλ ρξεζηκνπνηάζεη ηΫηνηεο νδνχο (κε ηνπο παξαπΪλσ πεξηνξηζκνχο) νθεέιεη λα ηηο 

ζπληεξεέ ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ρσξέο απνδεκέσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ Ϋξγνπ. 

Δέλαη πξνθαλΫο φηη θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ, ηελ παξαγσγά θαη κεηαθνξΪ πιηθψλ ν 

αλΪδνρνο εέλαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο γηα θΪζε δεκηΪ ά αηχρεκα. Ο θχξηνο ηνπ Ϋξγνπ δελ 

αλαιακβΪλεη επζχλε ά ππνρξΫσζε γηα θαηαβνιά δαπαλψλ ά απνδεκηψζεσλ, γηα φζα 

αλαθΫξζεθαλ παξαπΪλσ. 

 Πξφζζεηεο δαπΪλεο θαη επηβαξχλζεηο πνπ ελδερφκελα ζα πξνθχςνπλ θαηΪ ην ζηΪδην 

εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο εθκεηΪιιεπζεο θΪπνησλ πεγψλ πιηθψλ θαη 

απφ Ϊιιε πξνγελΫζηεξε ά κεηαγελΫζηεξε εξγνιαβέα θαζψο επέζεο απφ ηελ αλΪγθε 

δεκηνπξγέαο θαη απνθΪιπςεο λΫσλ πεγψλ πιηθψλ , νη νπνέεο θαζέζηαληαη αλαγθαέεο γηα ηελ 

εκπξφζεζκε εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ. 

 ΓαπΪλεο ησλ αλαγθαέσλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνέεο εθηεινχληαη απαξαέηεηα απφ 

δηπισκαηνχρν Πνιηηηθφ ά ΣνπνγξΪθν Μεραληθφ θαη αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγά ησλ ζηνηρεέσλ 

ηεο κειΫηεο γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ γεληθΪ θαη ηηο επηκεηξάζεηο (π.ρ. ρσξνζηΪζκεζε, 

ιάςε δηαηνκψλ), φζεο θνξΫο απηΪ απαηηνχληαη θαηΪ ηα δηαδνρηθΪ ζηΪδηα εθηΫιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, νπφηε θαη πξΫπεη λα ππνβΪιινληαη ζε εθηΪ (7) αληέηππα φια ηα απαξαέηεηα ηεχρε 

θαη ζε ςεθηαθά κνξθά (CD). 

 ΓαπΪλεο πξνζσξηλάο ζάκαλζεο, πεξέθξαμεο θαη θχιαμεο ηνπ εξγνηαμένπ ζε φιε ηε δηΪξθεηα 

θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ. 

 ΓαπΪλεο γηα ηελ εθθΫλσζε θαη θαζαξηζκφ ησλ ρξεζηκνπνηεζΫλησλ εξγνηαμέσλ θαη ρψξσλ 
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απφ θΪζε εέδνπο πιηθΪ, κεραλάκαηα, πξνζσξηλΫο εγθαηαζηΪζεηο κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ 

Ϋξγνπ. Ο αλΪδνρνο θΫξεη απνθιεηζηηθά επζχλε γηα αδηθαηνιφγεηε θαζπζηΫξεζε ζηελ 

εθθΫλσζε ησλ ρψξσλ. 

 

 

Άρθρο 11ο ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΚΣΔΛΔΘΔΗΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ 

ΣΗΜΧΝ 
 

Σα ζηνηρεέα πνπ θαζνξέδνληαη απφ ην Ϊξζξν 152 ηνπ Ν. 4412/2016 ζπληΪζζνληαη κε κΫξηκλα 

θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ππνβΪιινληαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζέα θΪζε κάλα. 

 

ΚΪζε ινγαξηαζκφο ζπληΪζζεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξαπΪλσ Ϊξζξν. 

 

ΚΪζε ινγαξηαζκφο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πέλαθα 

θαηαλνκάο εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 153 ηνπ Ν. 4412/2016. Γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηηκψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκΫξα ηεο δεκνπξαζέαο. 

 

ΔπηηξΫπεηαη ε ρξάζε ησλ «επέ Ϋιαζζνλ δαπαλψλ» γηα Ϊιιεο εξγαζέεο ηνπ έδηνπ Ϋξγνπ ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 156, παξΪγξαθνο 3 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 12ο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΤ – ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΑ 
 

Ο αλΪδνρνο θαηΪ ηε ζχληαμε ηνπ νξγαλνγξΪκκαηνο ηνπ εξγνηαμένπ πνπ πξνβιΫπεηαη απφ 

ην Ϊξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/2016 λα ιΪβεη ππ’ φςηλ θαη ηα παξαθΪησ : 

 Δέλαη ππνρξεσκΫλνο λα βξεη θαη λα δηαζΫζεη φια ηα απαηηνχκελα κεραλάκαηα, φξγαλα, 

εξγαιεέα, κεηαθνξηθΪ κΫζα, εγθαηαζηΪζεηο θαη πξνζσπηθφ πνπ πξνβιΫπνληαη ζην 

νξγαλφγξακκα ηνπ Ϋξγνπ. 

 Δέλαη ππνρξεσκΫλνο  λα δηαζΫηεη, εθηφο απφ ηα αλσηΫξσ θαη ην εηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ 

πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εκπξφζεζκε θαηαζθεπά ηνπ ππφςε Ϋξγνπ. 

 Δέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ηνπνζεηάζεη δηπισκαηνχρν ηεο απαηηνχκελεο γηα ην Ϋξγν 

εηδηθφηεηαο κεραληθφ αλαγλσξηζκΫλεο ζρνιάο εκεδαπάο ά αιινδαπάο σο εθπξφζσπφ 

ηνπ, ν νπνένο ζα δηεπζχλεη ην Ϋξγν. Ο αλσηΫξσ κεραληθφο πνπ ζα δηεπζχλεη ηα Ϋξγα 

πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ ζρεηηθά πεέξα γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ ζηελ επηθεθαιέδα 

αλαγξαθφκελνπ Ϋξγνπ. Ο αλσηΫξσ κεραληθφο πξΫπεη λα εέλαη ζπλΫρεηα ζηε δηΪζεζε ηεο 

επέβιεςεο, φιεο ηηο εκΫξεο θαη ψξεο εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ Τπεξεζέα δηθαηνχηαη 

λα  κελ απνδερζεέ ηνλ αλσηΫξσ κεραληθφ εΪλ δελ Ϋρεη ηηο ζρεηηθΫο πξνυπνζΫζεηο. 

 Αλ παξ' φια απηΪ θαη θαηΪ ηελ απφιπηε θξέζε ηεο Τπεξεζέαο δελ θξηζνχλ επαξθά ηα 

κεραληθΪ θιπ. κΫζα πνπ πξνζθνκέζζεθαλ ζην Ϋξγν γηα εκπξφζεζκε πεξαέσζε ησλ 

εξγαζηψλ, ηφηε ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη κΫζα ζε δεθαάκεξε πξνζεζκέα απφ ηελ γξαπηά 

εληνιά ηεο Τπεξεζέαο, λα εληζρχζεη ηνλ επηηφπνπ ππΪξρνληα εμνπιηζκφ ηνπ θιπ. ζχκθσλα 

κε ηηο ππνδεέμεηο ηεο Τπεξεζέαο, ηξνπνπνηψληαο ελδερνκΫλσο ην ππνβιεζΫλ απφ απηφλ 

νξγαλφγξακκα εξγνηαμένπ, πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην Ϊξζξν 8 ηεο παξνχζαο θαη ηνπ Ϊξζξνπ 

145 ηνπ Ν. 4412/2016. 

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

αλ ε Τπεξεζέα δελ Ϋθαλε ρξάζε ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 

 ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο εέλαη αιινδαπφο ζην πξνζσπηθφ ζα πεξηιακβΪλεηαη θαη 

δηεξκελΫαο. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πξΫπεη λα εθνδηαζζεέ κε ζρεηηθά 

Ϊδεηα παξακνλάο θαη εξγαζέαο ζηελ ΔιιΪδα. Ζ Τπεξεζέα κπνξεέ λα βνεζάζεη ηνλ αλΪδνρν 

ζηηο ζρεηηθΫο δηαηππψζεηο, αλ απηφο ην δεηάζεη. ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ νη φξνη φπσο 

αλαθΫξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο ΔΤ. 
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Άρθρο 13ο ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

ΠΫξα απφ φζα αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 136 (Γηνέθεζε Ϋξγνπ – επέβιεςε), 137 (ππεξεκεξέα 

θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ), 138 (ΓεληθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ), 139 (Γηεχζπλζε ηνπ Ϋξγνπ απφ ηελ 

πιεπξΪ ηνπ αλαδφρνπ) θαη 140 (Τπνρξεψζεηο κειψλ θνηλνπξαμέαο) ηνπ Ν. 4412/2016 ζρεηηθΪ 

κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ, ηζρχνπλ θαη νη φξνη πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο 

επφκελεο παξαγξΪθνπο, κε ηνπο νπνένπο ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ζπκκνξθσζεέ θαηΪ 

ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιά ηνπ νξγαλνγξΪκκαηνο εξγνηαμένπ πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην Ϊξζξν 145 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ζα δειψζεη ζηελ Τπεξεζέα ηνλ αληέθιεηφ 

ηνπ, θΪηνηθν Ννκνχ Αηησιναθαξλαλέαο εμνπζηνδνηεκΫλν γηα ηελ παξαιαβά ησλ 

θνηλνπνηνχκελσλ εγγξΪθσλ ζε απηφλ, καδέ κε Ϋγγξαθε απνδνρά ηνπ δηνξηδνκΫλνπ αληηθιάηνπ, 

ηε δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθεέσλ ηνπ θαζψο θαη ην εληεηαικΫλν πξνζσπηθφ πνπ ζα 

βξέζθεηαη ζε απηΪ. 

 

Ζ ειΪρηζηε ηερληθά ζηειΫρσζε ηνπ εξγνηαμένπ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 139 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαζνξέδεηαη ζηε Γηαθάξπμε Γηαγσληζκνχ ηνπ Ϋξγνπ (Ϊξζξν 25.2). Σν αξγφηεξν 

κΫζα ζε ηξηΪληα (30) εκΫξεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ζα αλαιΪβεη ηα θαζάθνληΪ ηνπ 

ν πξντζηΪκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθεένπ. Ο πξντζηΪκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθεένπ 

νξέδεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν θαη πξΫπεη λα εέλαη δηπισκαηνχρνο Πνιηηηθφο ά ΣνπνγξΪθνο 

Μεραληθφο κε εκπεηξέα ζε πδξαπιηθΪ Ϋξγα.  Γηα ηελ Ϋγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ εθ κΫξνπο ηνπ 

αλαδφρνπ κεραληθνχ ν αλΪδνρνο νθεέιεη λα θαηαζΫζεη ιεπηνκεξά πηζηνπνηεηηθΪ θαη ζηνηρεέα, 

πξνθεέκελνπ ε Τπεξεζέα λα εμεηΪζεη ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξέα ηνπ. Ζ Τπεξεζέα θαηΪ ηελ 

απφιπηε θξέζε ηεο Ϋρεη δπλαηφηεηα λα κελ εγθξέλεη ηνλ πξνηεηλφκελν κεραληθφ, εθφζνλ θξέλεη 

φηη απηφο δελ Ϋρεη ηα απαξαέηεηα πξνζφληα ά δελ εέλαη θαηΪιιεινο γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε ζΫζε. 

Ο πξντζηΪκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθεένπ νθεέιεη λα νκηιεέ, δηαβΪδεη θαη γξΪθεη Ϊξηζηα 

ηελ ειιεληθά γιψζζα ζε αληέζεηε πεξέπησζε επηβΪιιεηαη ε ζπλεράο παξνπζέα ηερληθνχ 

δηεξκελΫα. Ο πξντζηΪκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθεένπ ζα εέλαη απνθιεηζηηθάο απαζρφιεζεο 

γηα ην ζπγθεθξηκΫλν Ϋξγν. ε πεξέπησζε απνπζέαο ηνπ ζα πξΫπεη λα ππΪξρεη αληηθαηαζηΪηεο 

κεραληθφο κε παξφκνηα πξνζφληα, ν νπνένο ζα Ϋρεη εγθξηζεέ επέζεο απφ ηελ Τπεξεζέα. Ο 

πξντζηΪκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθεένπ ζα εέλαη πιάξσο εμνπζηνδνηεκΫλνο κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ αλαδφρνπ ζε φια ηα ζΫκαηα ηνπ 

εξγνηαμένπ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ηεο παξαιαβάο εληνιψλ, εηδνπνηάζεσλ, νδεγηψλ ά 

παξαηεξάζεσλ ηεο Τπεξεζέαο επηηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ θαζψο επέζεο ηεο ππνγξαθάο θΪζε 

εγγξΪθνπ ά ζηνηρεένπ πνπ πξνβιΫπεηαη επηηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ (παξαιαβΫο, επηκεηξάζεηο, 

εκεξνιφγηα θιπ.). Ο πξντζηΪκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθεένπ εέλαη αξκφδηνο γηα ηελ Ϋληερλε, 

Ϊξηηα θαη αζθαιά εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηε ιάςε – εθαξκνγά ησλ απαξαέηεησλ 

κΫηξσλ πξνζηαζέαο – αζθΪιεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ ζην Ϋξγν θαζψο επέζεο θαη θΪζε ηξέηνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφλ ν πξντζηΪκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθεένπ πξΫπεη λα θαηαζΫζεη ζηελ 

Τπεξεζέα ππεχζπλε δάισζε γηα ηελ απνδνρά ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ ζηε ζΫζε απηά θαη ηηο επζχλεο 

ηνπ. 

 

Όιν ην παξαπΪλσ αλαθεξφκελν πξνζσπηθφ ζα ηπγρΪλεη ηεο Ϋγθξηζεο ηεο Τπεξεζέαο. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Ζ παξνπζέα ηνπ πεξηγξαθφκελνπ ζην παξφλ Ϊξζξν πξνζσπηθνχ ζα ειΫγρεηαη αδηΪιεηπηα απφ 

ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζέα θαη ζε πεξέπησζε ζπζηεκαηηθάο κε ζπκκφξθσζεο πιελ ησλ 

αλσηΫξσ θπξψζεσλ ζα ελεκεξψλεηαη ε πξντζηακΫλε αξρά. 

 

Γηα ην παξαπΪλσ πξνζσπηθφ απαηηεέηαη πξνζθφκηζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζέα βεβαέσζε 

ηνπ νηθεένπ αζθαιηζηηθνχ θνξΫα ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη ν ρξφλνο αζθΪιηζεο ησλ 

εξγαδνκΫλσλ. 
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Άρθρο 14ο ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΔ ΚΑΗ 

ΝΤΥΣΔΡΗΝΔ ΔΡΓΑΗΑ – ΔΡΓΑΗΑ Δ ΑΡΓΗΔ ΚΑΗ ΔΟΡΣΔ 
 

ΔπηηξΫπεηαη ε εθηΫιεζε ππεξσξηαθάο ά λπρηεξηλάο εξγαζέαο θαη εξγαζέαο θαηΪ ηηο αξγέεο θαη 

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

εθηΫιεζεο ηΫηνηαο εξγαζέαο ν αλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηάζεη πξφζζεηε απνδεκέσζε. ΚαηΪ 

ηελ εθηΫιεζε ηεο αλσηΫξσ εξγαζέαο ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιέδεη ηε ζρεηηθά Ϊδεηα 

θαη λα ηεξεέ φινπο ηνπο λφκνπο 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 ενξηΫο, ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ εθηειεέ ρσξέο 

αληέξξεζε θαη ρσξέο θακηΪ ηδηαέηεξε απνδεκέσζε. 

 

ΔηδηθΪ γηα ηελ ππεξσξηαθά εξγαζέα ε Τπεξεζέα ζα ζπλεγνξάζεη, εθφζνλ 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 Ϋξγνπ. 

 

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 Ϋξγνπ. ΚαηΪ ηηο ψξεο 

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

επηβαξχλνπλ ερεηηθΪ ηελ πεξηνρά θαη ζα πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη ηΫηνηα κΫηξα, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε ερνξχπαλζε. 

 

 

Άρθρο 15ο ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη ρσξέο ακνηβά: 

 λα κεξηκλάζεη γηα ηελ Ϋθδνζε ηπρφλ αδεηψλ απφ  Πνιενδνκέα ά Γάκν, εΪλ απαηηεέηαη, 
 λα κεξηκλάζεη γηα ηνλ Ϋιεγρν εθαξκνγάο ησλ ζρεηηθψλ εγθεθξηκΫλσλ κειεηψλ, 
 λα δηαζΫηεη ηα απαηηνχκελα φξγαλα, 
 λα απνκαθξχλεη ηα Ϊρξεζηα πιηθΪ απφ ην ρψξν ηνπ εξγνηαμένπ (ηθξηψκαηα, ζπζθεπαζέεο 

θιπ.), κφιηο ηειεηψζνπλ νη εξγαζέεο. 

 

 

Άρθρο 16ο ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
 

Όιεο νη πξνζσξηλΫο θαη βνεζεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θαη ηα κεραλάκαηα, νη ζπζθεπΫο, ηα εξγαιεέα 

θαη ηα ππφινηπα πιηθΪ πνπ Ϋρεη θΫξεη ν αλΪδνρνο ζηνλ ηφπν ηνπ Ϋξγνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε κΫξηκλα θαη επζχλε ηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εέλαη θαηΪιιεια γηα ηελ 

εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ γηα ην νπνέν κεηαθΫξζεθαλ θαη γηα εθαξκνγά ηνπ πξνγξΪκκαηνο ηνπ 

Ϋξγνπ. 

 

Γελ ζα επηηξΫπεηαη απνκΪθξπλζε ησλ κεραλεκΪησλ πνπ πξνβιΫπεη ην δηΪγξακκα 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηνλ αληέζηνηρν ρξφλν εθηΫιεζεο εξγαζηψλ, ζηελ πεξέπησζε δε πνπ 

απνκαθξπλζνχλ κεραλάκαηα ν αλΪδνρνο ζα Ϋρεη ηηο αλΪινγεο επηπηψζεηο απφ κε ηάξεζε ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο. 
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Άρθρο 17ο ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ 
 

Σα πιηθΪ ζα εέλαη αξέζηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο Π.Σ.Π. ηνπ 

Τπνπξγεένπ Τπνδνκψλ – Μεηαθνξψλ – Γηθηχσλ θαη ηελ απφιπηε Ϋγθξηζε ηεο Τπεξεζέαο, σο 

πξνο ηελ πξνΫιεπζε, δηαζηΪζεηο, εκθΪληζε θιπ. ΑπηΪ ζα εέλαη θαηΪιιεια γηα ελζσκΪησζε 

απαιιαγκΫλα απφ θΪζε επηβιαβά πξφζκημε ά ειΪηησκα πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ 

αληνρά ά ηελ θαιά εκθΪληζε ηνπ Ϋξγνπ. 

 

 

Άρθρο 18ο ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΚΑΚΟΣΔΥΝΗΔ 
 
Οη εξγαζέεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε: 
 ηηο ηζρχνπζεο Πξφηππεο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο, 
 ηελ πεξηγξαθά θαη ηνπο φξνπο ησλ Ϊξζξσλ ηνπ Σηκνινγένπ ΜειΫηεο, 
 ηα εγθεθξηκΫλα ζρΫδηα, ηνπο θαλφλεο ηεο ηΫρλεο θαη ηηο νδεγέεο ηεο επηβιΫπνπζαο Τπεξεζέαο. 
 

ΔΪλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ Ϋξγσλ δηαπηζησζεέ φηη Ϋρνπλ εθηειεζζεέ εξγαζέεο πιεκκειψο ά 

θαθφηερλα ά φρη ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ηέζεηαη ζε εθαξκνγά ην Ϊξζξν 159 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

 

Άρθρο 19ο ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 

Δξγαζέεο πνπ δελ  αλαθΫξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ά πνπ δελ πξνβιΫθζεθαλ ά δελ 

πξνβιΫπνληαη απφ  απηφλ, αιιΪ δελ κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ ζα απνηηκψληαη κε 

απνινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην Ϊξζξν 154 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 20ο ΑΤΞΟΜΔΗΧΔΗ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΝΔΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 

Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα εθηειΫζεη ην Ϋξγν ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη 

ηα ζρΫδηα πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη φπσο νξέδεηαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 156 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη θαηΪ ηα ινηπΪ ζχκθσλα κε ηηο εγθπθιένπο 57/1995, 18/1996 θαη 34/1996 

ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. πνπ αθνξνχλ ζηηο απξφβιεπηεο δαπΪλεο θαη ηηο εγθπθιένπο πνπ εθδφζεθαλ 

γηα εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ πνπ θσδηθνπνέεζε ζε εληαέν θεέκελν ν Ν. 3669/2008 (Δ35/1994, 

Δ43/1995, Δ8/1995, Δ36/1994, Δ38/1996, Δ24/1997, Δ20204/2005, Δ36/2005, Δ20/2006, 

Δ30/2007). 

 

ηελ πεξέπησζε εθηΫιεζεο εξγαζηψλ πνπ δελ πξνβιΫπνληαη απφ ην ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην, 

ζα ζπληΪζζνληαη λΫεο ηηκΫο κνλΪδαο κε βΪζε ηα εγθεθξηκΫλα εληαέα ηηκνιφγηα εξγαζηψλ γηα ηηο 

θαηεγνξέεο Ϋξγσλ νηθνδνκηθψλ, νδνπνηέαο, πδξαπιηθψλ, ιηκεληθψλ θαη πξαζέλνπ ζε εθαξκνγά 

ηνπ Ϊξζξνπ 53, παξΪγξαθνο 7δ ηνπ Ν. 44123/2016, φπσο ηζρχνπλ ζάκεξα. 

 

Γηα ηα εέδε ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβΪλνληαη ζηα παξαπΪλσ εληαέα ηηκνιφγηα, ζα 

ιακβΪλεηαη ππφςε θΪζε Ϊιιε εγθεθξηκΫλε απφ ην Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. αλΪιπζε πνπ πεξηΫρεη απηΪ 

ηα αληέζηνηρα εέδε ησλ εξγαζηψλ π.ρ. ΑΣΟΔ θιπ., φπσο απηΫο ηζρχνπλ κεηΪ ηελ Ϋθδνζε 

ηεο Γ1α/0/11/60/9.9.1992 απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 562 Β’/14.9.1992). 

 

Χο βαζηθΫο ηηκΫο εκεξνκηζζέσλ, πιηθψλ θαη κηζζσκΪησλ κεραλεκΪησλ ζα ιεθζνχλ απηΫο 

ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπάο Γηαπέζησζεο Σηκψλ Γεκνζέσλ Έξγσλ πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην 

Ϊξζξν 5 ηεο απφθαζεο ΔΓ2α/01/35/θ.2.5/26.4.1982 ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξέαο ηεο ΚπβΫξλεζεο 

θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 153 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ην ρξφλν δεκνπξΪηεζεο 

ηνπ Ϋξγνπ. 
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Άρθρο 21ο ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδερζεέ ηα πιηθΪ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζέα γηα 

ελζσκΪησζε αθαηξνχκελεο ηεο αμέαο ηνπο απφ ην αληέζηνηρν Ϊξζξν ηνπ ηηκνινγένπ ρσξέο 

απνδεκέσζε. 

 

 

Άρθρο 22ο  ΔΠΗΒΛΔΦΖ 
 

Ο αλΪδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ Ϋιεγρν ηεο Τπεξεζέαο, πνπ εθπξνζσπεέηαη απφ ην πξνζσπηθφ 

επέβιεςεο ηνπ Ϋξγνπ. Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα επηηξΫπεη ειεχζεξα ηελ εέζνδν ζηνλ επηβιΫπνληα 

θαη ζε φινπο ηνπο εληεηαικΫλνπο γηα ηελ επέβιεςε ηνπ Ϋξγνπ ππαιιάινπο ηεο Τπεξεζέαο 

ζηα εξγνηΪμηα, ιαηνκεέα, απνζάθεο, εξγνζηΪζηα θιπ. Σν έδην ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ Ϊιινλ, 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 Ϋξγνπ. 

 

Σν γεγνλφο φηη ε Τπεξεζέα επηβιΫπεη ην Ϋξγν δελ απαιιΪζζεη ηνλ αλΪδνρν απφ 

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

λφκνπο, δηαηΪμεηο θιπ., νχηε εμαζζελέδεη ηηο πιάξεηο θαη απνθιεηζηηθΫο επζχλεο ηνπ θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ επηηΪζζνπλ νη φξνη ηεο δηαθάξπμεο δεκνπξαζέαο, ηεο παξνχζαο Δ..Τ., 

ηεο ηερληθάο πεξηγξαθάο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξΪηεζεο. 

 

Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ επέβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζέαο επέβιεςεο, 

ζηελ Ϊζθεζε ησλ ειΫγρσλ θιπ. 

 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ε Τπεξεζέα ελδΫρεηαη λα ρξεζηκνπνηάζεη ηερληθφ ζχκβνπιν θαηΪ ηελ 

θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ. Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα δηεπθνιχλεη ηνλ ζχκβνπιν ζηελ Ϊζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ ζα ηνπ αλαζΫζεη ε Τπεξεζέα. Σν έδην ηζρχεη θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζπκβνχινπ. 

 

 

Άρθρο 23ο ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ - ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΑΦΑΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 
 

Ο αλΪδνρνο ηνπ Ϋξγνπ Ϋρεη ππνρξΫσζε λα θξαηΪεη θαζεκεξηλΪ εκεξνιφγην ηνπ Ϋξγνπ ζχκθσλα 

κε ην Ϊξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Οη αθαλεέο εξγαζέεο ηνπ Ϋξγνπ γξΪθνληαη ζην βηβιέν θαηακΫηξεζεο ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 151, παξΪγξαθνο 3 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 24ο  ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΗ 
 

Οη ηειηθΫο επηκεηξάζεηο ζπληΪζζνληαη ηκεκαηηθΪ κε ηελ πξφνδν ηνπ Ϋξγνπ. 

 

Γηα θΪζε δηαθεθξηκΫλν κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ, πνπ επηδΫρεηαη απηνηειά επηκΫηξεζε, ν αλΪδνρνο 

εέλαη ππνρξεσκΫλνο ζε Ϋλα κάλα απφ ηελ πιάξε πεξαέσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ επηκεηξνχκελνπ 

κΫξνπο λα ζπληΪμεη επηκΫηξεζε θαη λα ηελ ππνβΪιεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζέα. 

 



 

 17 

ε πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ ζα ππνβΪιιεη εκπξφζεζκα νπνηαδάπνηε επηκΫηξεζε ε 

δηεπζχλνπζα ππεξεζέα κΫρξη ηε ζχληαμε ηεο επηκεηξάζεσο κπνξεέ λα αξλεζεέ ηελ πηζηνπνέεζε 

ησλ αληηζηνέρσλ εξγαζηψλ. 

 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ εθαξκφδεηαη ην Ϊξζξν 151 ηνπ Ν. Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 25ο ΠΑΡΑΛΑΒΖ  ΔΡΓΟΤ - ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΔΧ - ΓΧΡΔΑΝ 

ΤΝΣΖΡΖΖ 

 
Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ζπληεξεέ δσξεΪλ ηα Ϋξγα θαηΪ ην ρξφλν εγγπάζεσο ζε 

Ϊξηζηε θαηΪζηαζε θαη λα επαλνξζψλεη κε δηθΫο ηνπ δαπΪλεο θΪζε θζνξΪ πνπ πξνΫξρεηαη απφ 

ηε ρξάζε ά Ϊιια αέηηα, εθηφο απφ ηελ πεξέπησζε δεκηψλ απφ αλψηεξε βέα γηα ηελ νπνέα 

πξνβιΫπεη ην ζρεηηθφ Ϊξζξν 157 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΚαηΪ ην ρξφλν εγγπάζεσο ν αλΪδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο δαπΪλεο απνθαηαζηΪζεσο ηφζν ηνπ 

Ϋξγνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζζεέ απφ απηφλ, κΫζα πΪληα ζην ρξφλν εγγπάζεσο θαη εθφζνλ νη 

θζνξΫο θαη δεκέεο γεληθΪ νθεέινληαη ζε πιεκκειά θαηαζθεπά ησλ Ϋξγσλ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη 

απηφο κε ηελ ζχκβαζε ηνπ. 

 

ε πεξέπησζε πνπ γέλνπλ δεκέεο απφ αλψηεξε βέα θαηΪ ηνλ ρξφλν εγγπάζεσο ηνπ αλαδφρνπ, 

απηΫο ζα απνθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ θχξην ηνπ Ϋξγνπ κεηΪ ηελ Ϋγθξηζε απφ ηελ πξντζηακΫλε 

αξρά, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνέαο ππΪγεηαη ην Ϋξγν, ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ 

δηαπηζηψζεσο δεκηψλ πνπ ζα ζπληαρζεέ απφ ηελ επηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη απφ απηάλ 

(πξντζηακΫλε αξρά). Ζ Τπεξεζέα κπνξεέ λα δηαηΪμεη θαη ηνλ αλΪδνρν ηνπ Ϋξγνπ λα δηνξζψζεη 

ηηο θζνξΫο απηΫο, ζα πιεξσζεέ δε ηδηαηηΫξσο γηα απηΫο κε ηηκΫο θαηφπηλ ζπκθσλέαο. 

 
Ο ρξφλνο εγγπάζεσο νξέδεηαη ζε 15 κάλεο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 171, παξΪγξαθνο 1 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 

 

Άρθρο 26ο ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ  ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΔΡΓΟΤ – ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ – 

ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 
 

Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα παέξλεη, εθηππψλεη θαη παξαδέλεη ζηε δηεπζχλνπζα 

ππεξεζέα αξθεηφ αξηζκφ θσηνγξαθηψλ ηεο αξρηθάο θαηΪζηαζεο αιιΪ θαη ησλ ζηαδέσλ 

θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ θαζψο θαη Ϊιια παξαζηαηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ Ϋξγνπ πνπ εθηειεέηαη, 

θαζψο θαη λα ηεξεέ, ζπληΪζζεη, εθηππψλεη θαη παξαδέλεη πιάξε ζηνηρεέα απηνχ. Οη δαπΪλεο  

γηα φια  ηα  αλσηΫξσ βαξχλνπλ ηνλ αλΪδνρν θαη πεξηιακβΪλνληαη ζηα γεληθΪ ΫμνδΪ ηνπ. 

 

 

Άρθρο 27ο  ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 
 

ΠξνβιΫπεηαη ε ρνξάγεζε, ζηνλ αλΪδνρν, πξνθαηαβνιάο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 16 ηεο 

δηαθάξπμεο. 

 

 

Άρθρο 28ο  ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

ΓεληθΪ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016. 

 

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

πνηφηεηα θαη αληνρά ησλ Ϋξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο γηα απηΪ εέλαη ν αλΪδνρνο, ν δε θΪζε 
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θχζεσο Ϋιεγρνο δελ απαιιΪζζεη ηνλ αλΪδνρν απφ απηά ηελ επζχλε. 

 

ε πεξέπησζε ρξεζηκνπνέεζεο ππεξγνιΪβνπ γηα ηελ εθηΫιεζε εηδηθψλ εξγαζηψλ, ν 

αλΪδνρνο παξακΫλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζέεο . 

 

 

Άρθρο 29ο  ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

χκθσλα κε ην Ϊξζξν 15 ηεο "Γεληθάο πγγξαθάο Τπνρξεψζεσλ Καηαζθεπάο Γεκνζέσλ Έξγσλ" 

ν αλΪδνρνο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα ζπληΪμεη ην κεηξψν ηνπ λΫνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

εληνιΫο θαη ηηο νδεγέεο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζέαο. 

 

Σν κεηξψν ζπληΪζζεηαη θαη ππνβΪιιεηαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζέα καδέ κε ηελ ηειηθά 

επηκΫηξεζε. Ζ δαπΪλε γηα ηελ ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ ηνπ Ϋξγνπ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν θαη 

πεξηιακβΪλεηαη ζηα γεληθΪ ηνπ Ϋμνδα. 

 

 

Άρθρο 30ο  ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ 
 

Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο, κε ηελ απνπεξΪησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλά 

παξαιαβά, λα ζπληΪμεη κε δαπΪλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) αληέγξαθα ζηελ 

Τπεξεζέα θαηαζθεπαζηηθΪ ζρΫδηα θαη ζρΫδηα ησλ εγθαηαζηΪζεσλ, ζε θιέκαθα 1:50, φπσο 

αθξηβψο απηΫο εθηειΫζηεθαλ, πνπ λα πεξηιακβΪλνπλ ιεπηνκεξά δηαγξΪκκαηα δηΪηαμεο θαη 

εθηΫιεζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ζρΫδηα θΪηνςεο, φπνπ ζα ζεκεηψλεηαη ε ζΫζε, ην κΫγεζνο 

θαη ε ζπλδεζκνινγέα ησλ ζπζθεπψλ, ησλ κεραλεκΪησλ, ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θιπ. 

 

Σα παξαπΪλσ ζρΫδηα ζα παξαδέδνληαη ηππσκΫλα θαη ζε ειεθηξνληθά κνξθά. 

 

 

Άρθρο 31ο ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΤ – ΦΤΛΑΞΖ ΔΡΓΟΤ 
 

Ο αλΪδνρνο Ϋρεη εμ νινθιάξνπ ηελ πνηληθά θαη αζηηθά επζχλε γηα θΪζε αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεέ 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ ά ζην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζέαο ά ζε θΪζε Ϊιινλ ηξέην θαη ην νπνέν 

νθεέιεηαη ά πξνθαιεέηαη απφ νπνηνδάπνηε ιφγν, επεηδά δελ ζα ιεθζνχλ ηα απαξαέηεηα κΫηξα 

αζθαιεέαο, αλεμΪξηεηα απφ ηελ θαλνληθά ά φρη εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ. 

 

Ο αλΪδνρνο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα θπιΪζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ην Ϋξγν θαη επζχλεηαη γηα 

θΪζε δεκέα ά θζνξΪ πνπ ζα πξνθαιεέηαη ζε απηφ απφ νπνηαδάπνηε αηηέα, πιελ ηεο ζενκελέαο, 

Ϋζησ θαη αλ ε δεκέα ά θζνξΪ νθεέιεηαη ζε εζθεκκΫλε ά κε ελΫξγεηα φζσλ θπθινθνξνχλ ζηελ 

νδφ ά θνληΪ ζε απηάλ. 

 

ΚΪζε δεκέα ά θζνξΪ πνπ πξνθαιεέηαη ζην Ϋξγν ζα απνθαζέζηαηαη απφ ηνλ αλΪδνρν ρσξέο 

θακέα απνδεκέσζε γηα ηελ απνθαηΪζηαζε. 

 

Τγιεινή και αζθάλεια ηων εργαζομένων 
Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεέ ηα Ϋξγα κε αζθαιά ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

λφκνπο, δηαηΪγκαηα, 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: 

 Π.Γ. 22.12.1933 (ΦΔΚ 406 Α’/1933) θαη ε ηξνπνπνέεζά ηνπ κε ην Π.Γ. 17/78  “Πεξέ  

αζθαιεέαο εξγαηψλ θαη ππαιιάισλ εξγαδνκΫλσλ επέ θνξεηψλ θιηκΪθσλ “, 

 Π.Γ.  447/1975 (ΦΔΚ  142  Α’/1975)  ”Πεξέ  αζθαιεέαο  ησλ  ελ  ηαηο  νηθνδνκηθαέο  
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εξγαζέαηο αζρνινπκΫλσλ κηζζσηψλ”, 
 Ν. 495/1976 (ΦΔΚ 337 Α’/1976) “Πεξέ φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ”, 
 Π.Γ. 413/1977 (ΦΔΚ 128 Α’/1977) “Πεξέ αγνξΪο, κεηαθνξΪο θαη θαηαλΪισζεο εθξεθηηθψλ 

πιψλ”, 
 Π.Γ. 778/1980 (ΦΔΚ 193 Α'/1980) “Πεξέ κΫηξσλ αζθαιεέαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ”, 

 Π.Γ. 1073/1981 (ΦΔΚ 260 Α’/1981) “Πεξέ κΫηξσλ αζθαιεέαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

εξγαζηψλ ζε εξγνηΪμηα νηθνδνκψλ θαη πΪζεο θχζεσο Ϋξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ”, 

 Ν. 1430/1984 (ΦΔΚ 49 Α’/1984) “Κπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζέαο πνπ 

αθνξΪ ζηηο δηαηΪμεηο αζθαιεέαο ζηελ νηθνδνκά, βηνκεραλέα θιπ.”, 
 Ν.1568/1985 (ΦΔΚ 177 Α’/18.10.1985) “Πεξέ πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο εξγαδνκΫλσλ”, 

 Π.Γ. 294/1988 (ΦΔΚ 138 Α’/1988) “ΔιΪρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιεέαο 

θαη γηαηξνχ εξγαζέαο”, 
 Π.Γ. 225/1989 (ΦΔΚ 106 Α’/1989) “Πεξέ πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο εξγαδνκΫλσλ ζηα ππφγεηα 

Ϋξγα”, 
 Τπνπξγηθά  Απφθαζε  3046/304/30.1.1989  (ΦΔΚ 59 Γ’/1989) “Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο” 

(εηδηθΪ ην Ϊξζξν 5, παξΪγξαθνο 4.2 γηα ηε ρξάζε εθξεθηηθψλ), 

 Π.Γ. 31/1990 (ΦΔΚ 11 Α’/1990) “Δπέβιεςε ηεο ιεηηνπξγέαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληάξεζε 

κεραλεκΪησλ εθηΫιεζεο ηερληθψλ Ϋξγσλ”, 

 Π.Γ. 395/1994 (ΦΔΚ 220 Α’/1994) “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”, 

 Π.Γ. 396/1994 (ΦΔΚ 220 Α’/1994) “ΔιΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο αζθαιεέαο θαη πγεέαο γηα ηε 

ρξάζε απ’ ηνπο εξγαδνκΫλνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθάο πξνζηαζέαο θαηΪ ηελ εξγαζέα, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγέα 89/ 656 /ΔΟΚ” , 

 Π.Γ. 397/1994 (ΦΔΚ 221 Α’/1994) “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”, 

 Π.Γ. 398/1994 (ΦΔΚ 221 Α’/1994) “ΔιΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο αζθΪιεηαο θαη πγεέαο 

θαηΪ ηελ εξγαζέα ζε εμνπιηζκφ κε νζφλε  νπηηθάο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

νδεγέα 90/270/ΔΟΚ”, 

 Π.Γ. 399/1994 (ΦΔΚ 221 Α’/1994) “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”, 

 Π.Γ. 105/1995 (ΦΔΚ 67 Α’/1995) “ΔιΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο γηα ηελ ζάκαλζε αζθαιεέαο 

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

 Π.Γ. 16/1996 (ΦΔΚ 10 Α’/1996) “ΔιΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζέαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγέα 89/654/ΔΟΚ, 

 Π.Γ. 17/1996 (ΦΔΚ 11 Α’/1996) “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, 

 Π.Γ. 305/1996 (ΦΔΚ 212 Α’/1996) “ΔιΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο πνπ πξΫπεη λα 

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

92/57/ΔΟΚ, 

 Tελ Σερληθά Πξνδηαγξαθά άκαλζεο εθηεινχκελσλ νδηθψλ Ϋξγσλ εληφο θαη εθηφο 

θαηνηθεκΫλσλ πεξηνρψλ (Φ.Δ.Κ. 946 Β’/2003). 

 

Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ηεξάζεσο ησλ απαηηνπκΫλσλ κΫηξσλ αζθαιεέαο, αλαθΫξνληαη 

παξαθΪησ ελδεηθηηθΪ θαη φρη πεξηνξηζηηθΪ νξηζκΫλα ζεκεέα ηεο λνκνζεζέαο: 

 Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα ρνξεγεέ ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επέβιεςεο ηεο 

Τπεξεζέαο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ζπκβνχισλ επέβιεςεο θαη δηαρεέξηζεο), θαζψο 

θαη ζε θΪζε Ϊιιν πξφζσπν πνπ βξέζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Ϋξγνπ, ηα απαηηνχκελα θαηΪ 

πεξέπησζε κΫηξα αηνκηθάο πξνζηαζέαο (ΜΑΠ) θαη λα παέξλεη φια ηα απαξαέηεηα κΫηξα 

ζπιινγηθάο πξνζηαζέαο. ΔλδεηθηηθΪ ηα ΜΑΠ ζα εέλαη, πξνζηαηεπηηθΪ θξΪλε, κπφηεο 
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αζθαιεέαο, πιαζηηθΫο γαιφηζεο, νπηζζαλαθιαζηηθΪ θζνξέδνληα παλσθφξηα (γηα ην 

ρεηκψλα), νπηζζαλαθιαζηηθνέ θζνξέδνληεο επελδχηεο (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. 

 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. 

 

Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα πΪξεη φια ηα απαξαέηεηα κΫηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο 

εγθαηαζηΪζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ζηνπο ηφπνπο εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζην 

πεξηβΪιινλ. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη ηα αθφινπζα: 

 λα δηαζΫηεη εγθαηΪζηαζε θαηΪιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο, 

 λα θξνληέδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ (απνςέισζε) ησλ ρψξσλ απφ ηα πΪζεο θχζεσο 

εχθιεθηα πιηθΪ θαη αληηθεέκελα, 

 λα κελ πξαγκαηνπνηεέ εξγαζέεο θνιιάζεσλ ά Ϊιιεο αλνηθηάο ππξΪο θνληΪ ζε 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. 

 

Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ηεξεέ ην εγθεθξηκΫλν ζρΫδην αζθΪιεηαο θαη πγεέαο 

εξγαδνκΫλσλ (.Α.Τ.) θαζψο θαη ηνλ θΪθειν ΑζθΪιεηαο θαη Τγεέαο ηνπ Ϋξγνπ (Φ.Α.Τ.), ν 

νπνένο πξΫπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη θαζ φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋξγνπ ζχκθσλα 

κε ην Π.Γ. 305/1996 θαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγέα 92/57/ΔΟΚ "ΔιΪρηζηεο 

πξνδηαγξαθΫο αζθΪιεηαο θαη πγεέαο πνπ πξΫπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλΪ ά θηλεηΪ 

εξγνηΪμηα". 

 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηΪ ηελ θαηαζθεπά δεκνζέσλ 

Ϋξγσλ ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ηεξεέ ηα παξαθΪησ ζχκθσλα κε ηελ αξ. 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/889 απφθαζε πθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 16 Β’/14.1.2003): 

 

Κανονιζηικές απαιηήζεις 
Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεέ ην Ϋξγν κε ηξφπν αζθαιά θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

λφκνπο, δηαηΪγκαηα, αζηπλνκηθΫο δηαηΪμεηο θαη νδεγέεο ηνπ θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ, φπσο 

εθθξΪδνληαη κΫζσ ηεο Τπεξεζέαο αλαθνξηθΪ κε ηελ αζθΪιεηα θαη πγεέα ησλ εξγαδνκΫλσλ. 

 

Τποτρέωζη Αναδότοσ για αναθεώρηζη .Α.Τ. και Φ.Α.Τ. 
Ο 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 ΑΤΔ θαη λα ζπληΪμεη ηνλ ηειηθφ Φ.Α.Τ. 

 

Σν .Α.Τ. αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηελ εμΫιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε Φ.Α.Τ. 

εκπεξηΫρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηάζεηο πνπ Ϋρνπλ επΫιζεη. πλεπψο ν ΦΪθεινο ΑζθΪιεηαο 

θαη Τγεέαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθΪ θαη παξαδέδεηαη κε ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ ζηνλ θχξην 

ηνπ Ϋξγνπ ελεκεξσκΫλνο, ψζηε λα πεξηΫρεη ηα πξαγκαηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ Ϋξγνπ, Ϋηζη φπσο απηφ 

θαηαζθεπΪζηεθε. ε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη παξαδνζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. 

ζηνλ αλΪδνρν καδέ κε ηελ ηερληθά κειΫηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμά ησλ αδαπΪλσο γηα ην 

Γεκφζην. 
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Περιετόμενα .Α.Τ. 
 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 .Α.Τ. 
 Πιεξνθνξέεο γηα ππΪξρνληα δέθηπα ππεξεζηψλ θνηλάο σθειεέαο. 
 ηνηρεέα γηα ηελ πξνζπΫιαζε ζην εξγνηΪμην θαη ηελ αζθαιά πξφζβαζε ζηηο ζΫζεηο εξγαζέαο. 
 Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξέαο πεδψλ θαη νρεκΪησλ εληφο θαη πΫξημ ηνπ εξγνηαμένπ. 
 Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζάθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδάο αρξάζησλ. 
 πλζάθεο απνθνκηδάο επηθηλδχλσλ πιηθψλ. 
 ΓηεπζΫηεζε ρψξσλ πγηεηλάο, εζηέαζεο θαη πξψησλ βνεζεηψλ. 
 ΜειΫηεο θαηαζθεπάο ηθξησκΪησλ πνπ δελ πεξηγξΪθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο π.ρ. εηδηθνέ 

ηχπνη ηθξησκΪησλ, αληηζηεξέμεηο κεγΪισλ νξπγκΪησλ ά επηρσκΪησλ θιπ. θαη δηαηΪμεηο 

γηα πξφζδεζε θαηΪ ηελ εξγαζέα ζε χςνο. 

 Καηαγξαθά  ζε  πέλαθα  ησλ  θΪζεσλ  θαη  ππνθΪζεσλ  εξγαζηψλ  ηνπ  Ϋξγνπ,  ζχκθσλα  

κε  ην εγθεθξηκΫλν ρξνλνδηΪγξακκα εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ. 

 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.: Υ = Υακειά εθηέκεζε θηλδχλνπ, Μ = ΜΫηξηα εθηέκεζε θηλδχλνπ, Τ = 

Τςειά εθηέκεζε θηλδχλνπ. 

 ε πεξέπησζε ηαπηφρξνλεο εθηΫιεζεο θΪζεσλ εξγαζηψλ ζα πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη 

ππφςε νη επηπιΫνλ απνξξΫνληεο θέλδπλνη. 
 ΔλαιιαθηηθΫο κΫζνδνη εξγαζέαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 
 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. 305/1996). 

 

Περιετόμενα Φ.Α.Τ. 
Α. ΓεληθΪ: 
 Δέδνο Ϋξγνπ θαη ρξάζε απηνχ, 
 Αθξηβά δηεχζπλζε ηνπ Ϋξγνπ, 
 Αξηζκφ αδεέαο, 
 ηνηρεέα ηνπ θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ, 
 ηνηρεέα ηνπ ζπληνληζηά αζθΪιεηαο θαη πγεέαο πνπ ζα ζπληΪμεη ηνλ ΦΑΤ. 

 

Β. ηνηρεέα απφ ην κεηξψν ηνπ Ϋξγνπ: 
 Σερληθά πεξηγξαθά ηνπ Ϋξγνπ, 
 ΠαξαδνρΫο κειΫηεο, 
 Σα ζρΫδηα “σο θαηεζθεπΪζζε”. 
Γ. Οδεγέεο θαη ρξάζηκα ζηνηρεέα ζε ζΫκαηα αζθΪιεηαο θαη πγεέαο, ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα 

ιακβΪλνληαη ππφςε θαηΪ ηηο ελδερφκελεο κεηαγελΫζηεξεο εξγαζέεο ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 

δσάο ηνπ Ϋξγνπ, π.ρ. εξγαζέεο ζπληάξεζεο, κεηαηξνπάο, θαζαξηζκνχ θιπ. 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, θιπ.) ζηελ ππξαζθΪιεηα θιπ. 

Γ. Δγρεηξέδην Λεηηνπξγέαο θαη πληάξεζεο ηνπ Ϋξγνπ Σν αλσηΫξσ πεξηιακβΪλεη : 

 Σνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγέαο ηνπ Ϋξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεέα πνπ ζα θνξνχλ 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 εθηΪθησλ γεγνλφησλ. 

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

νδεγέεο ρξάζεο ηνπ αθέλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλάθεη ζηελ ζπγθεθξηκΫλε 

εξγνιαβέα ζε ζπλζάθεο θαλνληθάο ιεηηνπξγέαο θαη ζε ζπλζάθεο Ϋθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ. 

 Οδεγέεο ζπληάξεζεο ηνπ Ϋξγνπ. ΠεξηιακβΪλνληαη ζπγθεθξηκΫλεο νδεγέεο γηα ηελ πεξηνδηθά 

ζπληάξεζε ηνπ Ϋξγνπ. 

 



 

 22 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ, ην .Α.Τ. θαη ν Φ.Α.Τ. ηεξνχληαη ζην εξγνηΪμην κε επζχλε 

ηνπ αλαδφρνπ θαη εέλαη ζηε δηΪζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζέα 

ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεέ ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγά ησλ .Α.Τ. – Φ.Α.Τ. ΜεηΪ ηελ 

απνπεξΪησζε ηνπ Ϋξγνπ ν ΦΪθεινο ΑζθΪιεηαο θαη Τγεέαο ζπλνδεχεη ην Ϋξγν ζε φιε ηε 

δηΪξθεηα ηεο δσάο ηνπ θαη θπιΪζζεηαη κε επζχλε ηνπ θχξηνπ ηνπ Ϋξγνπ. 

 

Ζ δαπΪλε ζχληαμεο .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ., φπσο φιεο 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 32ο  ΑΦΑΛΗΔΗ 
 

ΚαηΪ ηε ζχλαςε ησλ αζθαιέζεψλ ηνπ ν αλΪδνρνο νθεέιεη λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο, φπσο ηζρχεη θαηΪ ηελ εκΫξα ζχλαςεο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβΪζεσλ. 

 

Οκνέσο νθεέιεη λα Ϋρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξέ αζθαιέζεσλ λνκνζεζέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 

θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηΪμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 

Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξέσλ. πγθεθξηκΫλα: 

 Ο αλΪδνρνο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα αζθαιέδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ, 

πνπ απαζρνιεέηαη ζην εξγνηΪμην ηνπ Ϋξγνπ, ζηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο (ΗΚΑ, ΣΔΑΔΓΞΔ θιπ), ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο γηα ηνπο 

Οξγαληζκνχο απηνχο δηαηΪμεηο. ΔΪλ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ δελ ππΪγεηαη ζηηο 

δηαηΪμεηο απηΫο, ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιέδεη θαηΪ αηπρεκΪησλ ζε 

ΑζθαιηζηηθΫο Δηαηξεέεο αλαγλσξηζκΫλεο απφ ην ΚξΪηνο. 

 Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιέζεη θαη λα δηαηεξεέ θαζ' φιε ηελ δηΪξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζπκβΪζεσο κΫρξη ηελ νξηζηηθά παξαιαβά, αζθΪιεηα αζηηθάο 

επζχλεο Ϋλαληη ηξέησλ θαη θζνξΪο πεξηνπζέαο, ε νπνέα ζα θαιχπηεη πηζαλΫο ά ελδερφκελεο 

νθεηιΫο, γηα πξνζηαζέα ηνπ Ϋλαληη φισλ ησλ δηεθδηθάζεσλ πνπ ελδΫρεηαη λα πξνθχςνπλ 

ζπλεπεέα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ά ησλ εξγαζηψλ ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ. 

 Θα θαζνξέδεηαη δε ζην αζθαιηζηηθφ ζπκθσλεηηθφ φξνο απαιιαγάο επζχλεο σο εμάο: Ζ 

αζθαιηζηηθά εηαηξεέα ζα απνδεκηψλεη θαη ζα απαιιΪζζεη απφ επζχλεο, ζην κΫγηζην 

επηηξεπφκελν απφ ην λφκν βαζκφ, ηνλ εξγνδφηε, ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, θαζψο θαη ηνπο 

επηβιΫπνληεο Μεραληθνχο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Θα ηνπο απαιιΪζζεη απφ 

νπνηαδάπνηε βιΪβε θαη απφ νπνηεζδάπνηε δαπΪλεο ά ακνηβΫο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ 

απνθαηΪζηαζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ ά θζνξΪο πεξηνπζέαο, νρεκΪησλ, κεραλεκΪησλ, εηδηθψλ 

εξγαιεέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ζαλΪηνπ, ηεο ζσκαηηθάο βιΪβεο, ηεο ςπρηθάο νδχλεο 

θαη ηεο εζηθάο βιΪβεο ησλ παζφλησλ θαη ηεο θζνξΪο παξαθεηκΫλσλ θηηζκΪησλ θαη 

εγθαηαζηΪζεσλ, πνπ ιακβΪλνπλ ρψξα ζην εξγνηΪμην, ά πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εξγαζέα, 

ζηα πιαέζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, εέηε ε επζχλε απηά εέλαη 

απφξξνηα ηεο ακΫιεηαο ηνπ αλαδφρνπ ά ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ά ησλ ππφ ηελ ππεξεζέα ηνπ 

ά ησλ ππαιιάισλ ά ππεξγνιΪβσλ ηνπ, εέηε φρη, εέηε πξνθχπηεη απφ πξΪμεηο ά 

παξαιεέςεηο ηνπ ηδένπ ηνπ Δξγνδφηε ά ηνπ Αλαδφρνπ ά ησλ πξνζηηζΫλησλ ηνπο. 

Οη αθφινπζεο πξνβιΫςεηο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ επέζεο ζην αζθαιηζηηθφ ζπκθσλεηηθφ αζηηθάο 

επζχλεο θαη θζνξΪο πεξηνπζέαο ηνπ αλαδφρνπ: 

 Σν ζπκθσλεηηθφ ζα πεξηΫρεη ηνλ φξν φηη δελ ζα αθπξσζεέ, ηεξκαηηζζεέ, ηξνπνπνηεζεέ ά 

αιιαρζεέ απφ ηελ αζθαιηζηηθά εηαηξεέα, εθηφο εΪλ Ϋρεη απνζηαιεέ ζηνλ αζθαιηδφκελν, 

δΫθα (10) εκΫξεο λσξέηεξα, ζπζηεκΫλε Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε. Αληέγξαθν ηεο εηδνπνέεζεο 

απηάο ζα απνζηαιεέ επέζεο ζηνλ εξγνδφηε. 

 Έλα αληέγξαθν ηνπ αλσηΫξνπ αζθαιηζηηθνχ πξΫπεη λα παξαδνζεέ ζηνλ εξγνδφηε θαηΪ ηελ  

ππνγξαθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
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Ζ αζθΪιεηα απηά ζα θαιχπηεη θαη ηνλ αλΪδνρν ζαλ ζπλαζθαιηδφκελν γηα νπνηαδάπνηε δεκηΪ 

ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ά ζηνπο επηζθΫπηεο θαζψο θαη γηα νπνηαδάπνηε θζνξΪ ζε μΫλε 

πεξηνπζέα. 

 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα παξαθξαηεέ απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαηΪ ηελ θξέζε 

ηνπ αλΪινγα πνζΪ κΫρξη ηελ πξνζαγσγά ησλ παξαπΪλσ αζθαιηζηεξέσλ ζπκθσλεηηθψλ ά θαη λα 

πξνβεέ ν έδηνο ζηελ αζθΪιηζε απηά γηα φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋξγνπ ά κΫξνο απηάο θαη λα ρξεψζεη 

ηε δαπΪλε ζηνλ αλΪδνρν. 

 

ΔΪλ ζε νπνηαδάπνηε ζηηγκά νπνηνδάπνηε απφ ηα πξναλαθεξζΫληα  αζθαιηζηηθΪ 

ζπκθσλεηηθΪ θαηαζηεέ κε ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηνλ εξγνδφηε, εέηε ζηνλ ηχπν εέηε ζηελ νπζέα, 

ά εΪλ ε αζθαιηζηηθά εηαηξεέα πνπ εθδέδεη ην αζθαιηζηηθφ απηφ ζπκθσλεηηθφ θξηζεέ κε 

αξεζηά ζηνλ Δξγνδφηε, ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηέζεη Ϋγθαηξα λΫν αζθαιηζηηθφ 

ζπκβφιαην θαη λα ην ππνβΪιιεη Ϋγθαηξα ζηνλ Δξγνδφηε γηα Ϋγθξηζε πξηλ απφ ηε ιάμε ά 

δηαθνπά ηεο πξνεγνχκελεο αζθΪιηζεο. 

 

 

Άρθρο 33ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 
 

Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) ελζσκαηψλεη θαη θσδηθνπνηεέ φιεο ηηο απαηηάζεηο 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πεξηγξΪθεη ηηο θΪζεηο αλΪπηπμεο ηνπ Ϋξγνπ θαη ηηο αληέζηνηρεο 

δξαζηεξηφηεηεο, εέλαη ζε πιάξε ελαξκφληζε θαη πεξηιακβΪλεη ην ρξνλνδηΪγξακκα ηνπ 

Ϋξγνπ, θαζνξέδεη ηνλ ηξφπν νξγΪλσζεο θαη δηνέθεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη ηνλ ηξφπν θαη ηηο 

ιεπηνκΫξεηεο ζπγθΫληξσζεο θαη αξρεηνζΫηεζεο ησλ ζηνηρεέσλ ηεο θαηαζθεπάο, ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηάζεηο ηρλειαζηκφηεηαο. 

 

Σν Π.Π.Δ. απνηειεέ ην εζσηεξηθφ θαλνληζηηθφ Ϋγγξαθν ηνπ Ϋξγνπ θαη παξΫρεη φια ηα 

εξγαιεέα παξαθνινχζεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ζπγθΫληξσζεο ησλ ζηνηρεέσλ, ηεθκεξέσζεο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ Ϋρνπλ εθηειεζηεέ θαη αξρεηνζΫηεζεο ηνπο. 

 

Σν Π.Π.Δ. ηνπ Ϋξγνπ ζα εθπνλεζεέ θαη ζα εθαξκνζηεέ κε θξνληέδα θαη δαπΪλεο  ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 158 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζψο θαη ην ηεχρνο «Οδεγέεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ εθαξκνγά ησλ ΠξνγξακκΪησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ (ΠΠΔ), φπσο απηφ 

Ϋρεη  εγθξηζεέ  θαη  ηζρχεη  κε  ηελ  κε  αξηζκ.  Πξση.  ΓΗΠΑΓ/νηθ./12  ηεο  13-01-2009  

απφθαζε  ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

 

 

Άρθρο 34ο  ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΚΗΜΔ 
 

ΑλεμΪξηεηα απφ εξγαζηεξηαθΪ κΫζα θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ηεο Γηεπζχλνπζαο ην 

Ϋξγν Τπεξεζέαο, ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη εθ' φζνλ ηνπ δεηεζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα, λα δηαζΫζεη κε 

κΫξηκλα θαη δαπΪλεο ηνπ, ηα θαηΪιιεια φξγαλα, ζπζθεπΫο θαη πξνζσπηθφ, πξνο εθηΫιεζε 

δεηγκαηνιεςηψλ θαη δνθηκψλ ειΫγρνπ. 

 

Σα απνηειΫζκαηα ησλ ππ' φςε δνθηκψλ ζα ππνβΪιινληαη ζηελ Τπεξεζέα ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ ηνπ πΫξαηνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειΫγρνπ, νζΪθηο απαηηεέηαη ρξνληθφ 

δηΪζηεκα γηα ηνλ Ϋιεγρν, Ϊιισο δελ ζα ιακβΪλνληαη ππ' φςε. Οη πΪζεο θχζεσο δνθηκΫο, 

κε αθξηβά ζηνηρεέα ησλ ζΫζεσλ θαη ηνπ εέδνπο ησλ δνθηκψλ, θαηαγξΪθνληαη ζε ηδηαέηεξν 

πέλαθα πνπ ζπλνδεχεη ηηο πηζηνπνηάζεηο θαη ηηο ηκεκαηηθΫο πξνζσξηλΫο επηκεηξάζεηο θαη 

απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηνπο. 

 

ΑλεμΪξηεηα απφ ηηο εξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο θαη δνθηκΫο πνπ ζα γέλνπλ απφ ηνλ ΑλΪδνρν, 
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ε Τπεξεζέα κπνξεέ λα πξνβαέλεη ζε ιάςε δεηγκΪησλ θαη ζε εξγαζηεξηαθά εμΫηαζε ηνπο, γηα 

ελδειερά πνηνηηθφ Ϋιεγρν ησλ εθηεινπκΫλσλ εξγαζηψλ. 

 

Οπνηνζδάπνηε Ϋιεγρνο ά δνθηκαζέα πνπ ζα αθνξΪ πιηθφ ά εξγαζέα, δελ παξΫρεη ζηνλ ΑλΪδνρν 

ην δηθαέσκα λα πξνβΪιεη αμέσζε ά αέηεκα, επηδεηψληαο αλΪινγε παξΪηαζε πξνζεζκέαο,  γηα 

νπνηνδάπνηε αλΪινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα ζα ρξεηαζζεέ γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο δηαπέζησζεο αλ Ϋλα 

πιηθφ ά εξγαζέα εέλαη δφθηκα ά φρη. 

 

 

Άρθρο 35ο  ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 
 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδάπνηε θαηεγνξέαο, ν αλΪδνρνο 

εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιάξσο κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγέαο 

θπξνδΫκαηνο 2016, φπσο ηζρχεη ζάκεξα. 

 

Ζ αλΪκημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδΫκαηνο ζα γέλεηαη απνθιεηζηηθΪ κε κεραληθφ αλακηθηάξα, 

απφδνζεο πνιιαπιαζένπ αθΫξαηνπ ζΪθνπ ηζηκΫληνπ. 

 

Οη θΪζε εέδνπο δαπΪλεο ειΫγρσλ θαη πξνειΫγρσλ, βαξχλνπλ ηνλ αλΪδνρν ηνπ Ϋξγνπ. Όκνηα 

ηνλ αλΪδνρν βαξχλνπλ θαη φιεο νη απνδεκηψζεηο ηνπ Κεθαιαένπ Γ ηνπ Καλνληζκνχ 

Σερλνινγέαο θπξνδΫκαηνο. 

 

Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδΫκαηνο (θεθΪιαην Γ4 ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγέαο 

θπξνδΫκαηνο) φισλ ησλ νπιηζκΫλσλ ηκεκΪησλ θαηαζθεπάο ζα γέλεηαη κε ρξάζε δνλεηψλ, 

ρσξέο ηδηαέηεξε απνδεκέσζε ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ ρξάζεο δνλεηψλ, ε νπνέα ζεσξεέηαη φηη 

πεξηιακβΪλεηαη ζηηο ζπκβαηηθΫο ηηκΫο κνλΪδαο εξγαζηψλ θαη ζηα θαη' απνθνπά ηηκάκαηα ηνπ 

Ϋξγνπ. Δπέζεο πεξηιακβΪλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ απνδεκηψλνληαη 

ηδηαέηεξα, θαη  ε ζπληάξεζε ηνπ ζθπξνδΫκαηνο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ 

Σερλνινγέαο θπξνδΫκαηνο. 

 

Γηα ηνλ Ϋιεγρν αληνράο ηνπ ζθπξνδΫκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκΫο κε ιάςε δνθηκέσλ θαηΪ 

ηε δηΪζηξσζά ηνπ ζχκθσλα κε ην θεθΪιαην Γ1 ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγέαο θπξνδΫκαηνο. Ζ  

ιάςε θαη νη δνθηκΫο ησλ δνθηκέσλ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη κε δαπΪλεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ 

παξνπζέα θαη ηηο νδεγέεο ηεο επέβιεςεο (Ϋμη δνθέκηα εκεξεζέσο γηα θΪζε ζχλζεζε θαη γηα 

θΪζε 150m3 ζθπξνδΫκαηνο). Λάςε ππξάλσλ (θαξφησλ) θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα θαη 

δνθηκά ηεο αληνράο ηνπο ζα γέλεηαη κε δαπΪλεο ηνπ αλαδφρνπ θαηφπηλ εληνιάο ηεο Τπεξεζέαο. 

 

Γηα ηνλ Ϋιεγρν ηνπ εξγΪζηκνπ (ζπλεθηηθφηεηα, πιαζηηθφηεηα) ηνπ ζθπξνδΫκαηνο, ζα 

εθηειεέηαη παξΪιιεια κε θΪζε ιάςε δνθηκέσλ αληνράο, κΫηξεζε  θαη Ϋιεγρνο ηεο θΪζηζεο, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 

8 ηνπ  Καλνληζκνχ Σερλνινγέαο θπξνδΫκαηνο. Ζ  ζρεηηθά  δεηγκαηνιεςέα ζα 

πξαγκαηνπνηεέηαη κε δαπΪλεο ηνπ αλαδφρνπ θαη κε ηελ παξνπζέα θαη ηηο νδεγέεο ηεο επέβιεςεο. 

 

ΠΫξα απφ απηφλ ηνλ Ϋιεγρν ε επέβιεςε Ϋρεη ην δηθαέσκα λα ειΫγμεη ηελ θΪζηζε γηα 

νπνηαδάπνηε αλΪκηγκα ά θνξηέν ζθπξνδΫκαηνο. Γη’ απηφ ν αλΪδνρνο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα 

Ϋρεη ζηε δηΪζεζε ηεο επέβιεςεο κηα Ϋηνηκε ζρεηηθά ζπζθεπά (θψλνο ηνπ ABRAMS), ρσξέο 

αμέσζε πξφζζεηεο απνδεκέσζεο. 

 

ε πεξέπησζε δηαπέζησζεο κεησκΫλεο αληνράο κηαο παξηέδαο ζθπξνδΫκαηνο,  ζε βαζκφ 

επνπζηψδε, ηφηε ην πνζνζηφ κεέσζεο ηεο αληέζηνηρεο ακνηβάο ηνπ αλαδφρνπ, νξέδεηαη έζν 

πξνο ην δηπιΪζην ηνπ πνζνζηνχ κεέσζεο ηεο ζπκβαηηθάο αληνράο. ' απηά ηελ πεξέπησζε, 

λΫα ζπκβαηηθά αληνρά ζα εέλαη ν κΫζνο φξνο ησλ ζπκβαηηθψλ αληνρψλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ 

ηνλ ηειεπηαέν Ϋιεγρν πνηφηεηαο ζθπξνδΫκαηνο ηεο παξηέδαο. 
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Άρθρο 36ο  ΓΟΚΗΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
 

Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη, ακΫζσο κεηΪ ηελ νιηθά πεξΪησζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ λα θΪλεη κε 

δηθΪ ηνπ κΫζα, φξγαλα θαη δαπΪλεο (ζ' απηΫο πεξηιακβΪλεηαη, ε δαπΪλε πξνκάζεηαο 

θαπζέκσλ γηα ηε δνθηκά ηεο εγθαηΪζηαζεο θεληξηθάο ζΫξκαλζεο, ε δαπΪλε θαηαλΪισζεο 

ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο θιπ.), ηηο απαηηνχκελεο δνθηκΫο, νη νπνέεο ζα επαλαιακβΪλνληαη κΫρξη 

πιάξνπο ηθαλνπνέεζεο ησλ απαηηεηψλ   απνηειεζκΪησλ   ηνπο,   νπφηε   θαη   ζα   ζπληΪζζεηαη   

πξσηφθνιιν   δνθηκψλ   πνπ   ζα ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ επηβιΫπνληα κεραληθφ θαη ηνλ αλΪδνρν 

θαη ζα πεξηιακβΪλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλάο παξαιαβάο. 

 

Οη δνθηκΫο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

 

Ο αλΪδνρνο νθεέιεη κε ηελ απνπεξΪησζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβά ηνπο, 

λα ζπληΪμεη ρσξέο πξφζζεηε ακνηβά θαη λα ππνβΪιεη ηελ επέβιεςε ζε δχν (2) αληέγξαθα, 

πιάξεηο θαη ιεπηνκεξεηαθΫο νδεγέεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγέαο θαη ζπληάξεζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ 

πνπ εθηειΫζηεθαλ απ' απηφλ. Μηα ζεηξΪ απφ ηηο νδεγέεο απηΫο θαηαρσξεέηαη ζην θΪθειν ηεο 

επέβιεςεο ελψ ε Ϊιιε δηαβηβΪδεηαη ζην αξρεέν ηνπ θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ. Ο αλΪδνρνο νθεέιεη 

επέζεο, πξηλ απφ ηελ παξΪδνζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ λα δηδΪμεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ θπξένπ ηνπ 

Ϋξγνπ ηε ρξάζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηΪζεσλ. 

 

ΚαηΪ ην ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθάο ζπληάξεζεο ηνπ Ϋξγνπ νθεέιεη λα επηζεσξεέ θαηΪ 

θαλνληθΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα ηηο εγθαηαζηΪζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεέ ζε Ϊξηζηε θαηΪζηαζε, 

ρσξέο πξφζζεηε ακνηβά γη απηφ. ΓεληθΪ γηα ηελ ππνρξεσηηθά ζπληάξεζε ησλ Ϋξγσλ θαη ην 

ρξφλν εγγχεζεο ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 171 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ε πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιΪβε ά δεκηΪ γηα ηελ νπνέα επζχλεηαη ν 

έδηνο, κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ζα ηνπ νξηζζεέ γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ Ϋξγνπ Ϋρεη ην 

δηθαέσκα λα εθηειΫζεη ηελ επαλφξζσζε απηά απ' επζεέαο ,ζε βΪξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 

Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκΪησλ ν αλΪδνρνο, εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πεξηνξηζζεέ 

ζηνλ εληφο ηνπ θηηξένπ ρψξν, πνπ ζα ππνδεηρζεέ απφ ηελ επέβιεςε θαη λα πΪξεη ηα θαηΪιιεια 

κΫηξα γηα λα κελ παξεκπνδέδεηαη ε εληφο ηνπ θηηξένπ θπθινθνξέα ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ Ϊιισλ εξγνιαβηψλ. 

 

 

Άρθρο 37ο ΥΡΖΖ ΔΡΓΟΤ Ή ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΤ ΠΡΟ ΣΖ 

ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ 
 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξΪιιεια κε ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεέ ην φιν 

Ϋξγν ά ηκάκα ηνπ, αλ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ απηά ε ρξάζε εέλαη δπλαηά (δηνηθεηηθά παξαιαβά γηα 

ρξάζε). 

 

Ζ παξαπΪλσ ρξάζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξΫιαβε ην Ϋξγν, ά φηη απηφ 

εθηειΫζηεθε θαιΪ θαη δηαηεξεέ φια ηα δηθαηψκαηΪ ηνπ λα ειΫγμεη θαη λα παξαιΪβεη ελ θαηξψ 

ην Ϋξγν, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπέζεο δελ 

απαιιΪζζεη ηνλ αλΪδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

 

Ζ παξαπΪλσ ρξάζε δηΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 169 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 38ο  ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ. 
 

Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληέζεη κε θΪζε δπλαηφ ηξφπν λα γέλεη ε παξνρά θαη ζχλδεζε 

ηνπ θηηξένπ κε ηα δέθηπα ησλ νξγαληζκψλ θνηλάο σθΫιεηαο (Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., Δ.Τ.Α.Θ. θιπ.). 

 

Ζ δαπΪλε ησλ παξαπΪλσ παξνρψλ θαη ζπλδΫζεσλ, βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε πνπ ηηο θαηαβΪιεη 

εέηε απ' επζεέαο ζηνπο Ο.Κ.Χ. εέηε ζηνλ αλΪδνρν ζηελ πεξέπησζε πνπ ν ηειεπηαένο ηηο Ϋρεη 

άδε πξνθαηαβΪιιεη, θπζηθΪ κε ηελ πξνζθφκηζε πΪληνηε ησλ ζρεηηθψλ εμνθιεηηθψλ 

απνδεέμεσλ θιπ. λνκέκσλ εγγξΪθσλ. 

 

 

Άρθρο 39ο ΒΛΑΒΔ ΔΡΓΟΤ – ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ 
 

Ο αλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακέα απνδεκέσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ Ϋξγνπ γηα νπνηαδάπνηε 

βιΪβε επΫξρεηαη ζην Ϋξγν, γηα νπνηαδάπνηε θζνξΪ ά απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθΪ γηα 

νπνηαδάπνηε δεκηΪ ηνπ, πνπ νθεέιεηαη ζε ακΫιεηα, απξνλνεζέα ά αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ά ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, ά ζε κε ρξάζε ησλ θαηαιιάισλ κΫζσλ ά ζε νπνηαδάπνηε Ϊιιε αηηέα, εθηφο αλ 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξΫα θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ ά αλσηΫξαο βέαο. Ο 

αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα απνθαηαζηάζεη ηηο βιΪβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθΫο ηνπ 

δαπΪλεο. 

 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 40ο ΣΔΛΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
 

Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο κεηΪ ηελ απνπεξΪησζε νιφθιεξνπ ηνπ Ϋξγνπ, λα αθαηξΫζεη 

θαη λα απνκαθξχλεη κε δαπΪλεο ηνπ, φιεο ηηο πξνζσξηλΫο εγθαηαζηΪζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη 

απφ πξνεγνχκελν Ϊξζξν απηάο ηεο Δ..Τ., ηα απνξξέκκαηα, εξγαιεέα, ηθξηψκαηα, κεραλάκαηα, 

ρξάζηκα ά Ϊρξεζηα πιενλΪδνληα πιηθΪ, πξνζσξηλΫο εγθαηαζηΪζεηο κεραλεκΪησλ θιπ., θαη λα 

παξαδψζεη ηειεέσο θαζαξΫο ηφζν ηηο θαηαζθεπΫο φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμένπ, 

θξνληέδνληαο γεληθΪ λα θΪλεη θΪζε ηαθηνπνέεζε πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ παξΪδνζε θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ Δ..Τ., ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ εγθεθξηκΫλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ Ϋξγνπ. 

 

Δπέζεο ν ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαζαηξΫζεη θαη λα απνθνκέζεη θΪζε πξνζηαηεπηηθά 

θαηαζθεπά πνπ απαηηάζεθε γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγάο πιηθψλ) 

ά γηα απνθπγά θΪζε εέδνπο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκΪησλ θιπ. Ϋρεη δε εθιεέςεη θαηΪ ηελ θξέζε 

ηεο Τπεξεζέαο ν ιφγνο θαηαζθεπάο ηεο. Αλ κΫζα ζε δΫθα (10) κΫξεο απφ ηελ Ϋγγξαθε 

ππφκλεζε ηεο Τπεξεζέαο ν ΑλΪδνρνο δελ αξρέζεη θαη κΫζα ζε εχινγε πξνζεζκέα δελ 

πεξαηψζεη φιεο απηΫο ηηο εξγαζέεο, απηΫο ζα εθηεινχληαη ζε βΪξνο ηνπ θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ θαη ε ζρεηηθά δαπΪλε  ζα αθαηξεέηαη απφ ηελ πξψηε πιεξσκά ηνπ θαη, 

εθηφο απηνχ, δελ ζα εθδέδεηαη βεβαέσζε εκπξφζεζκεο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ ά ηκάκαηνο πνπ 

αθνξνχλ. 
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