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Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ Α-1 : Αντικείμενο υγγραφισ Τποχρεϊςεων 

Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ υγγραφισ Τποχρεϊςεων (.Τ.) είναι θ διατφπωςθ των Γενικϊν, Ειδικϊν και 

Σεχνικϊν Όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί εκτελζςεωσ Δθμοςίων Ζργων 

(Ν. 1418/84 «Δθμόςια Ζργα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4075/2012, 

Ν.4025/2011, τον Ν. 4009/2011, τον Ν.3621/2007, τον Ν.3554/2007, Ν. 3481/2006, τον Ν. 3316/2005, τον 

Ν. 3263/2004, τον Ν. 3212/2003, τον Ν.3164/2003, τον Ν. 3127/2003, τον Ν. 2940/01, τον Ν. 2719/99, τον 

Ν. 2576/98, τον Ν.2412/96, τον Ν.2372/96, τον Ν. 2338/95, τον Ν. 2229/94, τον Ν.2052/92, τον Ν.1947/91, 

τον Ν. 1892/90, τον Ν.1914/90, τον Ν. 1959/91, τον Ν. 1958/91 τον Ν. 1799/88, το ΠΔ151/03, το ΠΔ334/00, 

το ΠΔ218/99, το ΠΔ210/97, το ΠΔ285/97, ΠΔ368/94, το ΠΔ 609/85 και τθν Οδθγία 2004/18/ΕΚ), τον 

Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ για το ζργο, τα 

λοιπά τεφχθ Δθμοπρατιςεωσ του ζργου και τθν Σεχνικι Μελζτθ, κα εκτελεςκοφν από τον Ανάδοχο οι 

εργαςίεσ του ζργου με τίτλο: " ΕΡΓΑ ΑΝΣΙΔΙΑΒΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΕΗΝΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ", το οποίο αφορά ςε ζργα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

διάβρωςθσ τθσ παραλίασ ςτον Άγιο Ανδρζα τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αίπειασ του Διμου Μεςςινθσ, 

προχπολογιςμοφ δαπάνθσ, κατά τθν μελζτθ, φψουσ 3.500.000,00 Ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., 

Γ.Ε. και Ο.Ε., Απροβλζπτων και Ανακεϊρθςθσ). 

 

ΑΡΘΡΟ Α-2 : Σιμολόγθςθ των εργαςιϊν 

Διευκρινίηεται και επιςθμαίνεται όλωσ ιδιαιτζρωσ, ότι οι αναφερόμενεσ τιμζσ μονάδοσ ςτο Σιμολόγιο 

Μελζτθσ είναι Γενικισ Ιςχφοσ, ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ και ζχουν κοςτολογθκεί με πλιρθ ευκφνθ του 

Αναδόχου και μετά από το ςυνδυαςμό του Σιμολογίου και των πραγματικϊν δεδομζνων εκτελζςεωσ του 

ζργου. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να προβάλλει οποιοδιποτε ιςχυριςμό 

για άγνοια των ςυνκθκϊν εκτελζςεωσ των υπόψθ εργαςιϊν, ι των δεδομζνων τθσ μελζτθσ για τα οποία με 

τθν κατάκεςθ τθσ προςφορά του δθλϊνει πλιρθ γνϊςθ όλων των ςυμβατικϊν ςχεδίων και τευχϊν τθσ 

εργολαβίασ που αναφζρονται ςτθ Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ και ότι κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του 

ζλαβε υπόψθ του όλουσ τουσ όρουσ των ςτοιχείων αυτϊν. 

Ο Ανάδοχοσ με τθν προςφορά του δθλϊνει ότι μελζτθςε πλιρωσ τισ γενικζσ και τισ τοπικζσ ςυνκικεσ του 

ζργου, κακϊσ επίςθσ και ότι αφορά ςτθ μεταφορά, προςζγγιςθ ςτθ κζςθ καταςκευισ, διάκεςθ, διαχείριςθ 

και αποκικευςθ των υλικϊν, μθχανθμάτων κ.λ.π., τισ απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ και τθν κάλυψθ 

απαιτιςεων εγγυθτικϊν ι πρόςκετων τελϊν από οποιοδιποτε Φορζα αυτό απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλα κζματα που με οποιονδιποτε τρόπο κα μποροφςαν να 

επθρεάςουν τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ αυτϊν, ςε ςυνδυαςμό με τα αναφερόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

Θεωρείται ότι οι πάςθσ φφςεωσ δυςχζρειεσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τισ εργαςίεσ και τισ 

δραςτθριότθτεσ που κα εκτελοφνται ςτθν περιοχι του ζργου από τον εργοδότθ ι από άλλουσ πικανοφσ 

εργολιπτεσ ζχουν λθφκεί υπόψθ κατά τθ μόρφωςθ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου. 

Παράλειψθ του Αναδόχου για ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ παραπάνω 

όρουσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τα αναφερόμενα ςτα ςυμβατικά 

τεφχθ. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-3 : Σόποσ διαμονισ του Αναδόχου 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 183 παρ.5 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν 

υπογραφι τθσ εργολαβικισ ςυμβάςεωσ να δθλϊςει τον τόπο και τθν διεφκυνςθ, κατά τθν διάρκεια του 

ζργου, διαμονισ του και να ορίςει αντίκλθτο αποδεκτό από τθν Τπθρεςία. 
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ΑΡΘΡΟ Α-4 : Διεφκυνςθ των ζργων από τον Ανάδοχο 

Θ διεφκυνςθ των ζργων από τον Ανάδοχο κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 139 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-5 : Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ και εργαλεία 

5.1. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί, με δικζσ του δαπάνεσ, όλα τα μθχανιματα (ξθράσ ι πλωτά) και 

τα εργαλεία που είναι αναγκαία για τθν εκςκαφι, καταςκευι, ανφψωςθ, μεταφορά και βφκιςθ ςτισ 

κακοριηόμενεσ κζςεισ των τεχνθτϊν ογκολίκων, των φυςικϊν πετρωμάτων (λικορριπϊν), κακϊσ και για τθν 

εν γζνει εκτζλεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου που 

αναλαμβάνει. Διευκρινίηεται ότι τα πλωτά μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με 

πιςτοποιθτικά αςφαλείασ ςε ιςχφ, κακ' όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων. 

5.2. Επειδι προβλζπεται να εκτελεςκοφν εκςκαφζσ και εργαςίεσ ςυναρμογισ πλθςίον υφιςτάμενων 

ζργων, ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίςει τον τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν με κατάλλθλα μθχανιματα 

και χωρίσ να προκλθκεί βλάβθ ςτα υφιςτάμενα ζργα. Ρθτά διευκρινίηεται ότι αποκλείεται οποιαδιποτε 

τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ ι καταβολισ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ για τισ επιμελθμμζνεσ εργαςίεσ πλθςίον 

υφιςτάμενων ζργων και για οτιδιποτε απαιτθκεί για τθν αποκατάςταςθ τουσ εφόςον προκλθκεί βλάβθ. 

5.3. Σα μθχανιματα που κα εγκαταςτακοφν ςτο εργοτάξιο κα πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ ΚΤΑ: 

α) 56206/1613/86/ΦΕΚ 570/Β/09-09-86: «Προςδιοριςμόσ τθσ θχθτικισ εκπομπισ των μθχανθμάτων και 

ςυςκευϊν εργοταξίου» ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 79/113/Ε.Ε. 

β) 69001/1921/88/ΦΕΚ 751/Β/18-10-88: «Ζγκριςθ τφπου Ε.Ε. για τθν οριακι τιμι ςτάκμθσ κορφβου 

μθχανθμάτων και ςυςκευϊν εργοταξίου»  

γ)Α5/2375/88/ΦΕΚ689/Β/18-10-88: «Περί χριςθσ καταςυγαςμζνων αεροςφυρϊν»  

δ) 765/91/ΦΕΚ 81/Β/21-02-91 :Περί κακοριςμοφ οριακϊν τιμϊν ςτάκμθσ κορφβου υδραυλικϊν πτφων κλπ. 

Ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο κορφβου, όπωσ αναφζρεται ςτθν ΤΑ 210474/2012 (ΦΕΚ 204/Β/2012. 

Κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου κα πρζπει να τθρείται θ περιβαλλοντικι νομοκεςία και οι ςχετικζσ 

διατάξεισ. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-6 : Κανονιςμόσ Σιμϊν Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν 

6.1. Αν μετά από απαίτθςθ τθσ Τπθρεςίασ και ςε ειδικζσ μόνο περιπτϊςεισ παραςτεί ανάγκθ εκτζλεςθσ 

νζων εργαςιϊν ι μθ ςυμβατικϊν, κα εφαρμόηεται ανάλογα το άρκρο 156 του Ν. 4412/2016. Για τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 3β ζχουν εφαρμογι τα όςα αναφζρονται τθν εγκφκλιο 25 του ΤΠΕΧΩΔΕ με 

αρικμ. Πρωτ. Δ17α/01/93/ΦΝ437/1-10-04. 

6.2. Θ κοςτολόγθςθ των εργαςιϊν αυτϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, δθλαδι με 

τισ παρ. 6 και 7 του άρκρου 156 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-7 : Ημερολόγιο προόδου των εκτελουμζνων επιμζρουσ εργαςιϊν 

7.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ θμερολογίου του ζργου, με βάςθ τα θμεριςια δελτία 

προόδου, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 146 του Ν. 4412/2016, τόςο για τθν πρόοδο των 

εργαςιϊν που εκτελοφνται, όςο για τθν αναγραφι κάκε ςχετικισ με τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ 

πλθροφορίασ (μζτωπα εργαςίασ, είδοσ εργαςιϊν, καιρικζσ ςυνκικεσ, καταςκευαςτικζσ δυςκολίεσ, 

μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, απαςχολοφμενο προςωπικό κλπ.). 

7.2. Για τισ αφανείσ εργαςίεσ που ενςωματϊνονται ςυμβατικά ςτο ζργο, κα καταρτίηονται κατά το χρόνο 

εκτζλεςισ τουσ και ποτζ εκ των υςτζρων πρωτόκολλα παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν, όπου κα βεβαιϊνεται 

ότι αυτζσ εκτελζςτθκαν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τθ μελζτθ, άλλωσ κα κεωροφνται άκυρα και οι 

εργαςίεσ ότι δεν εκτελζςτθκαν και ςυνεπϊσ δεν δφνανται να πιςτοποιθκοφν (βλ. άρκρο 151 του Ν. 

4412/2016). 
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ΑΡΘΡΟ Α-8 : Επιμετρθτικά και καταςκευαςτικά ςχζδια και μελζτεσ του Αναδόχου 

Οι εργαςίεσ που αναγράφονται ςτον προχπολογιςμό προμετρικθκαν με βάςθ τα καταςκευαςτικά ςχζδια 

τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. Οι οριςτικζσ ποςότθτεσ κάκε εργαςίασ που κα πιςτοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο κα 

λθφκοφν από τα ακριβι επιμετρθτικά ςτοιχεία του ζργου που κα καταςκευαςκεί ςφμφωνα με τα 

εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Τπθρεςίασ. Ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ ςφνταξθ όλων των τυχόν αναγκαίων καταςκευαςτικϊν ςχεδίων (ςχζδια 

εφαρμογισ), κακϊσ και των ςφμφωνα με το άρκρο 151 του Ν. 4412/2016 αναλυτικϊν και τελικϊν 

επιμετρθτικϊν ςτοιχείων και τευχϊν, ενϊ οι ςχετικζσ δαπάνεσ για τισ εργαςίεσ αυτζσ ςυμπεριλαμβάνονται 

ςτθν προςφορά του και τα γενικά του ζξοδα. 

8.1. Επιμετρθτικά/καταςκευαςτικά ςχζδια 

8.1.1. Μζςα ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι οι με δικζσ του δαπάνεσ, ευκφνεσ και επιμζλεια 

εκπόνθςθ ι και ο ζλεγχοσ των τυχόν καταςκευαςτικϊν ςχεδίων/μελετϊν που απαιτοφνται για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου. Οι μελζτεσ αυτζσ κα εκπονοφνται, ςυμπλθρϊνονται ι τροποποιοφνται με επιμζλεια, 

εργαςία και δαπάνεσ του Αναδόχου και κα περιλαμβάνουν: 

Σα αναγκαία καταςκευαςτικά ςχζδια του ζργου με τθν αντίςτοιχθ τεχνικι τεκμθρίωςθ δθλ. τουσ κατά 

περίπτωςθ απαιτοφμενουσ υπολογιςμοφσ, prospectus, τεχνικι περιγραφι κ.λπ. Ομοίωσ τα ςχζδια εργαςίασ 

(shopdrawings). 

Σα καταςκευαςτικά ςχζδια με τθν -κατά περίπτωςθ- αναγκαία τεκμθρίωςθ για όλεσ τισ 

προςωρινζσ/βοθκθτικζσ καταςκευζσ (Άρκρο ΓΑ-1). 

Κάκε άλλθ καταςκευαςτικι μελζτθ που απαιτείται ςτθν παροφςα .Τ. (Σεχνικοί Όροι) για τθν ζντεχνθ 

καταςκευι του ζργου και τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

Θ υποβολι κάκε ομάδασ καταςκευαςτικϊν ςχεδίων κα γίνεται ζγκαιρα και τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ 

προ τθσ ζναρξθσ τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, ϊςτε να μθν 

προκαλοφνται κακυςτεριςεισ ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και να αφινεται εφλογθ προκεςμία που δεν 

μπορεί να είναι μικρότερθ από δζκα θμερολογιακζσ (10) θμζρεσ ςτθν Τπθρεςία για τθν ζγκριςι τουσ. 

Οι Μελζτεσ τθσ ανωτζρω παραγράφου κα πρζπει να πλθροφν τα κριτιρια και τισ απαιτιςεισ των 

κανονιςμϊν που αναφζρονται ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και ςτθν Σεχνικι Περιγραφι. Οι Μελζτεσ ι οι 

τροποποιιςεισ κα λαμβάνουν απαραίτθτα υπόψθ και όλα τα ςτοιχεία των ςυμπλθρωματικϊν ερευνϊν, 

κακϊσ και τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν καταςκευι του ζργου. 

8.1.2. ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ από τον Εργοδότθ των ςυμβατικϊν ςτοιχείων προ ι κατά τθν εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται αμζςωσ με τθ γραπτι κοινοποίθςθ. 

Προφορικζσ οδθγίεσ δεν κα γίνονται δεκτζσ από τον Ανάδοχο ανεξάρτθτα από ποφ προζρχονται. Ο 

Ανάδοχοσ δεν κα μπορεί να τισ επικαλεςτεί ςε περίπτωςθ διαφωνίασ. 

8.1.3. τθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ικελε προτείνει τροποποιιςεισ, 

ςυμπλθρϊςεισ, βελτιϊςεισ κ.λπ. ςε επιμζρουσ τμιματα τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, τότε ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται φςτερα από πρόταςι του προσ τον Επιβλζποντα να υποβάλει μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ ςτθ 

Δ/νουςα το ζργο Τπθρεςία πλιρθ μελζτθ των παραπάνω για ζγκριςι τουσ. Παρερχομζνθσ απράκτου τθσ ωσ 

άνω προκεςμίασ, ουδεμία πρόταςθ τροποποίθςθσ γίνεται δεκτι για εξζταςθ, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να ςυνεχίςει τθν καταςκευι του ζργου του ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ είναι θ αποδοχι ι όχι των τροποποιιςεων αυτϊν. Όλεσ οι παραπάνω 

μεταβολζσ δεν ςυνεπάγονται ςε καμία περίπτωςθ αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ. 

8.2. Σρόποσ υποβολισ, ελζγχου & εγκρίςεωσ ςυμπλθρωματικϊν, επιμετρθτικϊν ι καταςκευαςτικϊν 

μελετϊν και ςχεδίων του Αναδόχου 

8.2.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ υποβάλει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθσ εγκατάςταςισ του όλα 

τα καταςκευαςτικά ςχζδια και λοιπά ςτοιχεία που είναι αναγκαία για τθν άμεςθ εφαρμογι όπωσ αυτά 

απαιτοφνται ςτο οικείο άρκρο των Σεχνικϊν Όρων τθσ παροφςθσ. Για τα καταςκευαςτικά ςχζδια και 

ςτοιχεία των λοιπϊν εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο Γ1 των Σεχνικϊν Όρων τθσ παροφςθσ, ο 
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Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τα υποβάλει το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν πριν από τθν προβλεπόμενθ 

από το Χρονοδιάγραμμα ζναρξθ τθσ εργαςίασ ςτθν οποία αναφζρονται. 

8.2.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να προβεί ςτθν ςφνταξθ των ςφμφωνα με το άρκρο 151 του 

Ν.4412/2016 αναλυτικϊν και τελικϊν επιμετρθτικϊν ςτοιχείων και τευχϊν, των ςχετικϊν δαπανϊν για τισ 

εργαςίεσ αυτζσ ςυμπεριλαμβανομζνων ςτισ κατά εργαςία επί μζρουσ τιμζσ του τιμολογίου και τα γενικά του 

ζξοδα. 

8.2.3 Οι υποβολζσ των καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και μελετϊν που κα εκπονιςει ο Ανάδοχοσ κα γίνουν 

ςε ςυμφωνία με το Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του ζργου. 

8.2.4 Οι εγκρίςεισ των υποβαλλομζνων ςτοιχείων και μελετϊν κα γίνονται υπό τθν προχπόκεςθ 

επαρκοφσ πλθρότθτασ και ορκότθτάσ τουσ μετά από ζλεγχο, εντόσ το πολφ δζκα (10) θμερολογιακϊν 

θμερϊν ανάλογα με τθν ζκταςθ και ςοβαρότθτα κάκε επιμζρουσ κζματοσ αλλά και τον διατικζμενο από τον 

χρονικό προγραμματιςμό του ζργου χρόνο. ε περίπτωςθ ελλιπϊν ι λανκαςμζνων ςχεδίων ι ςτοιχείων 

μελζτθσ, αυτά κα επιςτρζφονται και ο χρόνοσ ελζγχου και ζγκριςθσ κα μετράει από τθν 

ςυμπλιρωςθ/διόρκωςθ και επανυποβολι τουσ. 

8.2.5 Θ Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε λεπτομερειακό ζλεγχο 

μερικϊν ι και του ςυνόλου των καταςκευαςτικϊν μελετϊν και ςχεδίων του Αναδόχου με ι χωρίσ τθ 

ςφμπραξθ Σεχνικοφ υμβοφλου. Αν κατά τθ διαδικαςία ελζγχου προκφψουν αμφιςβθτιςεισ ωσ προσ τθν 

επάρκεια των ςχετικϊν ςτοιχείων, υπολογιςμϊν ι των εφαρμοηομζνων υπολογιςτικϊν μεκόδων, θ 

Τπθρεςία δφναται να ηθτιςει πρόςκετουσ υπολογιςμοφσ ι και ελζγχουσ με τθν εφαρμογι άλλων ςυναφϊν 

υπολογιςτικϊν μεκόδων, αδαπάνωσ για τθν Τπθρεςία. 

8.2.6 Θ υποβολι κάκε καταςκευαςτικοφ ςχεδίου ι μελζτθσ κα γίνεται προσ τθν Διευκφνουςα το ζργο 

Τπθρεςία ςε ψθφιακι μορφι, ςε μια ςειρά διαφανϊν ςχεδίων και ςε δφο (2) αντίγραφα. Διαφανι κα 

υποβάλλονται μετά τθν ζγκριςθ και κα περιλαμβάνουν τισ τυχόν διορκϊςεισ που απαιτικθκαν. 

8.2.7 Μετά τθν ζγκριςθ θ Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία κα παραδίδει ςτον Ανάδοχο μία (1) κεωρθμζνθ 

ςειρά ςχεδίων, θ οποία κα φζρει ςφραγίδα «ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΘ» και τότε μόνο ο Ανάδοχοσ μπορεί να 

εφαρμόςει τα ςχζδια αυτά. Αν όμωσ ο Ανάδοχοσ προχωριςει με δικι του ευκφνθ ςτθν εφαρμογι τουσ πριν 

ακόμθ εγκρικοφν από τθν Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία, δεν κα αποηθμιωκεί για τισ επιπλζον ποςότθτεσ 

εργαςιϊν που τελικά δεν κα εγκρίνει θ Τπθρεςία αλλά κα του περικοποφν οι κατά τα ανωτζρω μειϊςεισ των 

ποςοτιτων. 

8.2.8 Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και είναι υπεφκυνοσ για τθν εκπόνθςθ όλων των βοθκθτικϊν ςχεδίων που 

χρειάηονται κατά τθν καταςκευι του ζργου, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται ςτο άρκρο 

Γ1 τθσ παροφςασ .Τ. 

8.2.9 Κατά τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αιτιςεωσ του περί περαίωςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

υποβάλει ςτθν Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία πλιρθ ςειρά "ςχεδίων εκτελζςεωσ" του ζργου όπωσ αυτό 

υλοποιικθκε τελικά "ASBUILTDRAWINGS". Σα ςχζδια εκτελζςεωσ κα καλφπτουν κάκε καταςκευι που 

υλοποιικθκε ςε εφαρμογι τθσ φμβαςθσ, κα ανταποκρίνονται απόλυτα ςτθν τελικι μορφι των 

καταςκευϊν και κα περιλαμβάνουν όλα τα είδθ ςχεδίων (γενικά και λεπτομερειϊν) που εμφανίηονται ςτθ 

μελζτθ και ςτα ςχζδιά τθσ. 

Διευκρινίηεται ότι τα "ςχζδια εκτελζςεωσ" κα βαςίηονται μεν ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και ςτα 

καταςκευαςτικά ςχζδια, αλλά κα περιλαμβάνουν και τισ διορκϊςεισ ι τισ τροποποιιςεισ που ζγιναν κατά το 

ςτάδιο τθσ καταςκευισ. 

8.2.10 Σόςο τα καταςκευαςτικά ςχζδια όςο και το ςφνολο των υπολογιςμϊν του ζργου κα υποβλθκοφν ςε 

ψθφιακι μορφι ςε μια ςειρά πρωτοτφπων για αναπαραγωγι (ςε διαφανζσ χαρτί για τα ςχζδια) κακϊσ και 

ςε τρεισ ςειρζσ αντιγράφων για τα κείμενα. Μετά τθν υποβολι απάντων των παραπάνω ςτοιχείων κα γίνει 

ζλεγχοσ από τθν Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία και ζγκριςι τουσ, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να 

προθγθκεί χρονικά τθσ προςωρινισ παραλαβισ του ζργου. 
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ΑΡΘΡΟ Α-9 : Πιςτοποίθςθ εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν 

Σα κακοριηόμενα από τα άρκρα 151 και 152 του Ν. 4412/2016 ςτοιχεία ςυντάςςονται με μζριμνα και 

ευκφνθ του Αναδόχου και υποβάλλονται ςτθ Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία ςε χρονικά διαςτιματα, όπωσ 

ορίηεται ςτο άρκρο Β-8 των Ειδικϊν Όρων τθσ παροφςασ. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-10 : Μζτρα για τθν ακϊλυτθ διεξαγωγι τθσ ναυςιπλοΐασ και τθσ κυκλοφορίασ κατά τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων 

10.1. Κάκε ςχετικι δαπάνθ που απαιτείται για τθν εξαςφάλιςθ ςυνεχοφσ και ακϊλυτθσ (εκ τθσ παροφςασ 

εργολαβίασ) διεξαγωγισ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ και τθσ ναυςιπλοΐασ ςτθ κζςθ των ζργων, βαρφνει τον 

Ανάδοχο χωρίσ να μπορεί να προβάλει απαιτιςεισ για αποηθμιϊςεισ λόγω ςταλιϊν ι κακυςτεριςεων, 

παρατάςεισ και υποαπαςχόλθςθ του εργοταξίου του κακόςον αυτά ςυμπεριλαμβάνονται ανθγμζνα, ςτισ 

τιμζσ μονάδοσ του τιμολογίου και τα γενικά του ζξοδα. 

10.2. Ειδικότερα ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει αμζςωσ όλα τα κατάλλθλα προςτατευτικά μζτρα 

και να μετακινεί κάκε φορά το μθχανικό εξοπλιςμό του, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και τισ οδθγίεσ των 

Αςτυνομικϊν και Λιμενικϊν Αρχϊν, ϊςτε να μθ παρακωλφεται θ κίνθςθ οχθμάτων, πλοίων, αλιευτικϊν και 

τουριςτικϊν ςκαφϊν και άλλων ςκαφϊν, που κινοφνται ςτθν περιοχι, χωρίσ να δικαιοφται, από τθν αιτία 

αυτι, να προβάλει καμία αξίωςθ για τυχόν αποηθμίωςι του. 

10.3. Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται να προβαίνει, με δικζσ του δαπάνεσ, ςτθν προςωρινι 

φωτοςιμανςθ των χερςαίων και καλάςςιων ζργων που εκτελεί και να τθν επεκτείνει ι να τθν μετακινεί 

καταλλιλωσ κατά τθν πρόοδο των ζργων, ςφμφωνα με τισ εντολζσ και τισ οδθγίεσ των αρμοδίων Λιμενικϊν 

Αρχϊν, ςτισ οποίεσ πρζπει πάντοτε να απευκφνεται, κακόςον ζχουν τθν γενικι εποπτεία τθσ ςθμάνςεωσ 

των ζργων ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και ειδικότερα τον Ν. 1629/51 και υποχρεοφται επίςθσ ςτθν 

τοποκζτθςθ των απαιτοφμενων ςθμάτων και ενδεικτικϊν πινακίδων ςτισ διάφορεσ εργοταξιακζσ κζςεισ. 

10.4. Ο Ανάδοχοσ κακίςταται ο μόνοσ υπεφκυνοσ, ποινικά και αςτικά, για κάκε ατφχθμα, το οποίο κα 

οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ, ι και τθσ ανεπαρκοφσ φωτοςιμανςθσ, 

ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ του άρκρου 138 του Ν.4412/2016. 

10.5. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ εκτελζςει εςφαλμζνα τθν φωτοςιμανςθ των 

καλαςςίων ζργων και τθν επιςιμανςθ του εργοταξίου και των χερςαίων ζργων, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία, 

ανεξάρτθτα από τθν εφαρμογι των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεων δικαιοφται, μετά 

από ςχετικι απόφαςι τθσ, να ανακζςει τθν εκτζλεςθ τόςο των εργαςιϊν φωτοςιμανςθσ, όςο και αυτϊν 

τθσ επιςιμανςθσ χερςαίων εμποδίων, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου, ο οποίοσ δεν παφει 

όμωσ και για τθν περίπτωςθ αυτιν να ζχει ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα που ενδεχομζνωσ κα 

ςυμβεί, λόγω τθσ αμελείασ του να λάβει τα απαραίτθτα προλθπτικά μζτρα. Θ δαπάνθ των, ςε βάροσ του 

Αναδόχου, εκτελουμζνων ωσ ανωτζρω εργαςιϊν, εκπίπτει κατά τθν ςφνταξθ τθσ πρϊτθσ, μετά τθν εν λόγω 

παρζμβαςθ, εντολισ πλθρωμισ του. 

10.6 Μετά τθν περαίωςθ του ζργου που εκτελείται με τθν ςφμβαςθ αυτι, θ μόνιμθ φωτοςιμανςθ όπου 

απαιτείται κα γίνει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Κυρίου του ζργου, ςφμφωνα με τισ χορθγοφμενεσ 

οδθγίεσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ Φάρων του Γ.Ε.Ν/Τ.Ε.Α. 

10.7 Ο ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει κατά τισ μεταφορζσ των διαφόρων υλικϊν μόνο τουσ υφιςτάμενουσ 

δρόμουσ ι κα χρθςιμοποιεί κατόπιν οδθγιϊν του Εργοδότου προςωρινοφσ δρόμουσ, ι κα καταςκευάηει 

προςπελάςεισ εφ' όςον το επιτρζψει ο Εργοδότθσ. ε καμία δε περίπτωςθ δεν κα παρεμποδίηει και δεν κα 

παρακωλφει, ζςτω και ςποραδικά τθν κυκλοφορία ςε αυτοφσ οχθμάτων γενικά, δικφκλων ι και πεηϊν από 

τθν διακίνθςθ των μθχανικϊν του μζςων, τθν εκτζλεςθ των ζργων, τθν απόκεςθ υλικϊν, τθν δθμιουργία 

βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων και καταςκευϊν, τθν μεταφορά υλικϊν κλπ 

10.8 Όςον αφορά τουσ εν λειτουργία δρόμουσ, ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι δεν μπορεί να 

κυκλοφοριςει όχθμα βάρουσ μεγαλφτερου εκείνου για το οποίο ζχει υπολογιςτεί θ αντοχι του 

οδοςτρϊματοσ, ϊςτε να αποφευχκεί θ καταςτροφι του. ε περίπτωςθ που είναι αδφνατθ θ διζλευςθ 
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βαρζων οχθμάτων ι μθχανθμάτων, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ φςτερα από ςυνεννόθςθ με τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ να κάνει τισ αναγκαίεσ ενιςχφςεισ και να βρει οποιοδιποτε άλλο τρόπο διαβάςεωσ, ι να 

προβεί ςε μελζτθ τθσ κυκλοφοριακισ λειτουργίασ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Οπωςδιποτε εφ' όςον κάνει 

χριςθ τζτοιων οδϊν (εντόσ των ανωτζρω περιοριςμϊν), υποχρεοφνται ςτθ ςυντιρθςθ των δρόμων αυτϊν 

κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ πλιρουσ εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ εκ μζρουσ 

του δθμοςίου. Εφόςον εκπονιςει μελζτεσ αυτζσ κα ελζγχονται και κα εγκρίνονται αρμοδίωσ. 

10.9 Οίκοκεν νοείται, ότι ςε κάκε περίπτωςθ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου και τθν παραγωγι-μεταφορά 

υλικϊν, ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι ατφχθμα. Θ Τπθρεςία δεν αναλαμβάνει ευκφνθ ι 

υποχρζωςθ για καταβολι δαπανϊν ι αποηθμιϊςεων για τισ παραπάνω αιτίεσ. 

10.10 Οι μεταφορζσ των διαφόρων υλικϊν κα εκτελοφνται μζςω των δρόμων και των διαδρόμων που κα 

κακορίηονται από τθν Τπθρεςία. 

10.11 τθν περίπτωςθ διαφόρων χωματουργικϊν εργαςιϊν και τεχνικϊν ζργων προςωρινισ χριςεωσ για 

τθ διαμόρφωςθ των εργοταξιακϊν χϊρων και κάλυψθ γενικά καταςκευαςτικϊν αναγκϊν, οι δαπάνεσ κα 

επιβαρφνουν τον ανάδοχο. Επίςθσ θ καταςκευι των πάςθσ φφςεωσ οδϊν προςπελάςεωσ για πρόςβαςθ τθσ 

κζςεωσ των ζργων, δανειοκαλάμουσ και λατομεία βαρφνει τον ανάδοχο. 

10.12 Τποχρεοφται επίςθσ να μεριμνιςει για τθν πλιρθ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. ςιμανςθ 

θμζρασ και νφχτασ των χϊρων των εργοταξίων του με τισ κατάλλθλεσ κάκε φορά πινακίδεσ, φανοφσ κ.λ.π., 

προσ κακοδιγθςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και τροχοφόρων, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Τ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

αρικ. ΒΜ 5/30058/83, που δθμοςιεφτθκε ςτο υπ' αρικμ. 121/Β/23.3.83 ΦΕΚ. τισ επικίνδυνεσ για τθν 

κυκλοφορία κζςεισ κα τοποκετοφνται υποχρεωτικά αυτόματα αναβοςβφνοντα ςιματα (FLASHLIGHTS). 

10.13 Εκτόσ τοφτων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν τοποκζτθςθ εμποδίου τφπου εγκεκριμζνου από τθν 

Τπθρεςία. Σα εμπόδια αυτά κα τοποκετοφνται ςε εμφανι ςθμεία του ζργου (αρχι, τζλοσ και ςε ενδιάμεςα 

ςθμεία αναλόγωσ του εκτελουμζνου ζργου) και πάντωσ ςε αρικμό όχι λιγότερο των δφο ανά πενιντα μζτρα. 

10.14 Ο κφριοσ του ζργου επιφυλάςςει το δικαίωμα να τροποποιιςει τον τφπο του εμποδίου κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

10.15 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε όλα τα παραπάνω χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ τθσ ςχετικισ 

δαπάνθσ περιλαμβανομζνθσ ςτο ποςοςτά γενικϊν εξόδων, οφζλουσ κ.λ.π. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-11 : Παρατθριςεισ επί τθσ μελζτθσ - Διαδικαςία τροποποίθςθσ τθσ μελζτθσ 

11.1 Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει εγγράφωσ ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, εντόσ (20) είκοςι θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του και οπωςδιποτε όχι μετά τθν υποβολι του Χρονοδιαγράμματοσ, 

τεκμθριωμζνθ Σεχνικι Ζκκεςθ για παρατθριςεισ επί τθσ μελζτθσ. Παρεχόμενθσ άπρακτθσ υπό του 

Αναδόχου τθσ παραπάνω προκεςμίασ, κεωρείται ότι αυτόσ ζχει αποδεχτεί τθν ευκφνθ για τθν ορκότθτα τθσ 

μελζτθσ τθσ Τπθρεςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ αν θ Τπθρεςία δεν ζπραξε τίποτα ςτισ ζγγραφεσ παρατθριςεισ του 

και περαιτζρω ςτισ αναλυτικζσ τεχνικζσ προτάςεισ του, αλλά αντικζτωσ και παρά τισ αντιρριςεισ του τον 

διζταξε εγγράφωσ να ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ. 

11.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των ςχεδίων τθσ μελζτθσ να ηθτιςει ζγκαιρα -

πριν από κάκε κατά τθν κρίςθ του, μερικι ι ολικι εφαρμογι των ςχεδίων - ζγγραφεσ οδθγίεσ κλπ. από τθν 

Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

11.3 Εφόςον προτακοφν τροποποιθτικζσ ςυμπλθρϊςεισ ι βελτιϊςεισ των εγκεκριμζνων μελετϊν και πριν 

από οποιαδιποτε ζγκριςθ τουσ, κα καλείται υποχρεωτικϊσ ο Μελετθτισ που τισ ςυνζταξε προκειμζνου να 

διατυπϊςει τισ απόψεισ του ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

11.4 Εφόςον τυχόν κρικοφν αναγκαίεσ βελτιϊςεισ εγκεκριμζνων μελετϊν, τότε κα ακολουκείται θ 

διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 144 του Ν. 4412/2016. 
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11.5 ε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκοφν ευκφνεσ του Μελετθτι, κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν 

παρ. 2 του άρκρου 144 του ν. 4412/2016. Σα ίδια ωσ ανωτζρω κα εφαρμόηονται ςτισ περιπτϊςεισ, που κατά 

τθν διάρκεια του ζργου διαπιςτωκοφν μεγάλεσ αποκλίςεισ από τισ ποςότθτεσ των εργαςιϊν τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-12 : Αποκικευςθ και απόκεςθ υλικϊν - Εργοταξιακοί χϊροι και προςωρινζσ 
καταςκευζσ 

12.1 Ο Ανάδοχοσ δφναται να χρθςιμοποιιςει περιοριςμζνουσ χερςαίουσ χϊρουσ τθσ παραλίασ ι του 

λιμενίςκου κατόπιν άδειασ του Κυρίου του Εργου, για να εγκαταςτιςει τα εργοταξιακά του γραφεία 

(ςφμφωνα προσ το άρκρο Α-18 τθσ παροφςασ), αλλά και τισ λοιπζσ εγκαταςτάςεισ του εργοταξίου, όπωσ για 

τθν παραγωγι ςκυροδζματοσ, καταςκευι και αποκικευςθ τεχνθτϊν και φυςικϊν ογκολίκων κακϊσ και τθν 

αςφαλι φφλαξθ όλων των απαιτοφμενων για τθν καταςκευι του ζργου υλικϊν. 

12.2 Αν οι ςυνκικεσ τθσ περιοχισ ι ο κίνδυνοσ ηθμιϊν ςτο ζργο δεν επιτρζπουν, κατά τθν ελευκζρα 

κρίςθ του κυρίου του ζργου, τθν επί μακρό χρονικό διάςτθμα απόκεςθ ι αποκικευςθ είτε υλικϊν, είτε 

ζτοιμων καταςκευαςμζνων δομικϊν ςτοιχείων του ζργου, ςε χϊρουσ χριςιμουσ για τθ λειτουργία ι 

αςφάλεια του λιμενίςκου ι τθσ παραλίασ του Αγίου Ανδρζα, τότε ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ κα αποτίκενται 

μετά από ζγκριςθ του κυρίου του ζργου περιοριςμζνεσ μόνο ποςότθτεσ υλικϊν για τισ άμεςεσ ανάγκεσ των 

ζργων και για κακοριηόμενο χρονικό διάςτθμα, χωρίσ από το λόγο αυτό να γεννάται δικαίωμα ςτον Ανάδοχο 

για αποηθμίωςι του, από πρόςκετεσ ι πλάγιεσ μεταφορζσ, πρόςκετεσ φορτοεκφορτϊςεισ κλπ. Οι 

αντίςτοιχεσ αυτζσ δαπάνεσ βαρφνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ ςτθν προςφορά του. 

12.3 Συχόν άρνθςθ των Αρχϊν να διακζςουν του αιτοφμενουσ από τον Ανάδοχο χϊρουσ δεν ςυνεπάγεται 

ότι αίρονται και οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για εξεφρεςθ και χριςθ εργοταξιακϊν χϊρων με δικι του 

ευκφνθ και δαπάνθ αφοφ κεωρείται ότι κατά τθν φάςθ ςφνταξθσ τθσ προςφοράσ του, ο Ανάδοχοσ 

διερεφνθςε λεπτομερϊσ όλεσ τισ δυνατζσ λφςεισ ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που οι υπάρχοντεσ χϊροι δεν 

του διατεκοφν εν μζρει ι και κακ' ολοκλθρία, ζλαβε δε υπόψθ του τουσ ιςχφοντεσ περιοριςμοφσ, ιρκε ςε 

επαφι με του αρμόδιουσ φορείσ και Τπθρεςίεσ και κατζςτρωςε τισ εναλλακτικζσ λφςεισ που του επζτρεψαν 

όχι μόνον να υποβάλει τθν Προςφορά του αλλά και ειδικότερα να εκτιμιςει και τισ δαπάνεσ μεταφοράσ τθσ 

εργολαβίασ του (βλ. Άρκρο Α-13 τθσ παροφςασ). Όλεσ οι παραπάνω άμεςεσ και ζμμεςε δαπάνεσ βαρφνουν 

τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδοσ τθσ προςφοράσ του ι ςτθν ζκπτωςθ που 

προςζφερε. 

12.4 Αν οι ςυνκικεσ ςτθν περιοχι κάκε ζργου επιτρζπουν, κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ του κυρίου του 

ζργου και των αρμοδίων Λιμενικϊν ι Αςτυνομικϊν Αρχϊν, τθν ανάπτυξθ των εγκαταςτάςεων ςτον 

εργοταξιακό χϊρο ι τθν απόκεςθ υλικϊν εντόσ τθσ λιμενικισ ηϊνθσ ι τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ των ζργων, 

τότε θ χριςθ του χϊρου αυτοφ παραχωρείται δωρεάν ςτον Ανάδοχο για το διάςτθμα καταςκευισ του 

ζργου. ε κάκε περίπτωςθ θ Τπθρεςία δεν ζχει υποχρζωςθ ι ευκφνθ για τθν εξεφρεςθ και διάκεςθ 

εκτάςεων που απαιτοφνται εν γζνει για τθν ανάπτυξθ των εγκαταςτάςεων του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ 

του ζργου. Οι χϊροι που απαιτοφνται για τθν διαχείριςθ των υλικϊν καταςκευισ του ζργου κα 

εξαςφαλιςτοφν με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-13 : Πθγζσ λιψεωσ υλικϊν-Χερςαίεσ και καλάςςιεσ μεταφορζσ 

13.1. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εξαςφάλιςθ των πθγϊν λιψθσ των υλικϊν, όλεσ δε οι δαπάνεσ 

για τθν μεταφορά των υλικϊν, χερςαία ι/και καλάςςια, με οποιοδιποτε μζςο μεταφοράσ και από 

οποιαδιποτε απόςταςθ, περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ ςτθν προςφορά του. 

13.2. Για τθν λιψθ των απαιτοφμενων υλικϊν για τθν εκτζλεςθ του ζργου, υλικϊν λατομείου γενικά 

(αςβεςτολικικισ προζλευςθσ) ι ορυχείου κλπ. θ Τπθρεςία δεν κα παραδϊςει κανζνα λατομείο ι ορυχείο. 

ΓΓ αυτό ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν εξεφρεςθ κατάλλθλων πθγϊν λιψθσ υλικϊν, είτε με μίςκωςθ, 

είτε με αγορά κατάλλθλων κζςεων ι ακόμα με προμικεια από τισ λειτουργοφςεσ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ 
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λατομείων. Θ Τπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για απαλλοτρίωςθ εκτάςεων κατάλλθλων για 

παραγωγι υλικϊν για χριςθ του Αναδόχου. 

13.3. Οι τυχόν πθγζσ λιψεωσ που μνθμονεφονται ςε οποιοδιποτε τεφχοσ του υπόψθ ζργου είναι 

ενδεικτικζσ. Αν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου αποδειχτεί ότι από τισ προβλεπόμενεσ πθγζσ 

παράγονται ακαταλλιλου ποιότθτοσ υλικά ι δεν επαρκοφν οι ποςότθτεσ τουσ ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να 

εγείρει καμία απαίτθςθ πρόςκετθσ οικονομικισ αποηθμίωςθσ ι γενικότερα αφξθςθσ του οικονομικοφ 

αντικειμζνου του ζργου, οφτε να αρνθκεί να εκτελζςει το ζργο, αφοφ κεωρείται ότι κατά τθν φάςθ τθσ 

προςφοράσ του είχε επιλζξει τισ πθγζσ λιψεωσ των υλικϊν, εξαςφαλίςει τθν ποιοτικι και ποςοτικι 

επάρκεια τουσ και εκτιμιςει τθν απόςταςθ μεταφοράσ είτε προσ τον εργοταξιακό χϊρο είτε προσ τθν κζςθ 

των ζργων και ζλαβε υπόψθ τθν αντίςτοιχθ δαπάνθ ανθγμζνθ ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ του. υνεπϊσ θ 

προςφορά του Αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου περιλαμβάνει όλεσ τισ πρόςκετεσ δαπάνεσ που 

απαιτοφνται, για οποιοδιποτε τμιμα του ζργου, για τθν προμικεια από ιδιωτικό λατομείο των αργϊν 

υλικϊν που είναι αναγκαία, ι για μίςκωςθ, ι αγορά εκτάςεων αλλά και για τθν εξαςφάλιςθ κάκε 

απαραίτθτθσ άδειασ για τθν παραγωγι τουσ. 

13.4. Επίςθσ ςτθν προςφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ 

των οδϊν προςπζλαςθσ που κα απαιτθκοφν για τθν μεταφορά των υλικϊν που κα λθφκοφν από 

οποιαδιποτε πθγι και καμία αξίωςθ του Αναδόχου δεν αναγνωρίηεται για πλθρωμι άλλθσ αποηθμίωςθσ, 

λόγω πρόςκετων τυχόν μεταφορϊν, χερςαίων ι καλαςςίων, ι δυςμενϊν ςυνκθκϊν μίςκωςθσ, αγοράσ 

βραχωδϊν εκτάςεων ι λατομείων, αποκάλυψθσ και δθμιουργίασ ι εκμετάλλευςθσ, αλλά και 

περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ και απόδοςθσ τοφτων κλπ. 

13.5. Ο Ανάδοχοσ ζχει ακζραιθ τθν ευκφνθ για τθν άριςτθ ποιότθτα και το ςφμφωνο με τισ προδιαγραφζσ 

των υπειςερχόμενων ςτισ εργαςίεσ κάκε είδουσ υλικϊν επειδι εξυπακοφεται ότι με τθν υπογραφι τθσ 

φμβαςθσ ανζλαβε τθν υποχρζωςθ και τθν ευκφνθ τθσ ζντεχνθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν με δόκιμα υλικά, 

οποιοςδιποτε δε ζλεγχοσ που γίνεται από τθν Τπθρεςία δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από αυτι τθν ευκφνθ 

ανεξάρτθτα από τα αποτελζςματα των εν λόγω ελζγχων. υνεπϊσ αν οριςμζνεσ πθγζσ υλικϊν είναι ι 

αποβοφν ενδιάμεςα ακατάλλθλεσ για τθν παροχι δόκιμων υλικϊν, πρζπει ο Ανάδοχοσ να αναηθτιςει άλλεσ 

κατάλλθλεσ πθγζσ. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-14 : Ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν και ετοίμων ι θμικατεργαςμζνων προϊόντων 

14.1. Όλα τα υλικά κλπ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ τθσ Ελλθνικισ αγοράσ 

ι ειςαγόμενα επίςθσ αρίςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα. 

14.2. Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά 

δεδομζνα, τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ των Τπουργείων Τποδομϊν, Μεταφορϊν 

&Δικτφων και Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ, κακϊσ επίςθσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα 

τθσ εργολαβίασ ι τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ του κράτουσ παραγωγισ των ειςαγόμενων υλικϊν, κα είναι 

άριςτθσ ποιότθτασ και τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ςχετικά με τισ διαςτάςεισ, τθν 

αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ και λοιπζσ ςυμβατικά προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ. 

14.3. ε περίπτωςθ που ο κφριοσ του ζργου παραδϊςει ςτον Ανάδοχο υλικά απαιτοφμενα για τθν 

εκτζλεςθ των ζργων, ι εξοπλιςμό που κα αποξθλωκεί από το ζργο και κα επανατοποκετθκεί, ο Ανάδοχοσ 

δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε αποηθμίωςθ 

για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. 

14.4. Ο Ανάδοχοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν που 

παραδίδονται ςε αυτόν από τον κφριο του ζργου εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ. 

14.5. Σα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Κφριο του ζργου ςτον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε 

τθν παραλαβι τουσ από τον Ανάδοχο αυτόσ φζρει ακζραια τθν Ευκφνθ για κάκε βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια 

που τυχόν κα ςυμβοφν ςτα υλικά αυτά. 
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14.6. Πριν από κάκε παραγγελία, το υλικό, μθχάνθμα ι ςυςκευι κα εγκρίνεται από τθν Τπθρεςία ωσ εξισ: 

α. Αν πρόκειται για υλικά ςειράσ βιομθχανικισ παραγωγισ κα προςκομίηονται ςτθν Τπθρεςία 

πλθροφοριακά φυλλάδια (προςπζκτουσ) και προδιαγραφζσ του εργοςταςίου παραγωγισ, δελτία ελζγχων 

από ανεξάρτθτουσ ζγκυρουσ φορείσ (εκτόσ εάν τα προϊόντα- υλικά ι ο καταςκευαςτισ διακζτουν 

πιςτοποίθςθ ποιότθτασ), κακϊσ και δείγματα (εάν είναι εφικτό). 

β. Αν πρόκειται για υλικό αυτοςχζδιο, που πρόκειται να παραχκεί ειδικά για το εν λόγω Ζργο, κα 

προςκομίηεται ςτθν Τπθρεςία δείγμα, ςχζδια ι μοντζλα. 

Σα παραπάνω δείγματα, κλπ. που κα εγκρίνονται από τθν Τπθρεςία κα φυλάςςονται από αυτι μζχρι τθν 

παραλαβι του Ζργου ι τθν ενςωμάτωςι τουσ ςε αυτό, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου. 

Θ Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά τθν κρίςθ τθσ κάκε υλικό, μθχάνθμα ι ςυςκευι, το οποίο 

δεν κα είναι ςφμφωνο με τα δείγματα. 

Όλα τα μθχανιματα, ςυςκευζσ και εξοπλιςμόσ πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ελζγχου 

ποιότθτασ, θ δε Διευκφνουςα Τπθρεςία κα μπορεί να παραπζμπει αυτά για εργαςτθριακό ζλεγχο με 

μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν παραγγελία των υλικϊν, μθχανθμάτων, ςυςκευϊν, κλπ. να 

υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία πλιρθ κατάλογο των προσ παραγγελία υλικϊν για ζγκριςθ, 

γνωςτοποιϊντασ ςυγχρόνωσ και τθν θμερομθνία παραγγελίασ των ανωτζρω υλικϊν. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ςτα εξουςιοδοτθμζνα άτομα τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ελεφκερθ είςοδο 

και δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου ςτα εργοςτάςια ι εργοτάξια παραγωγισ των υλικϊν. 

Θ εκ των προτζρων ζγκριςθ τθσ παραγγελίασ των υλικϊν, των μθχανθμάτων και των ςυςκευϊν, ουδόλωσ 

απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τυχόν μειονεκτιματα που κα παρουςιαςκοφν εκ των υςτζρων ςτα υλικά 

αυτά, και τα οποία οφείλει να επανορκϊςει και αποκαταςτιςει. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-15 : Απολογιςτικζσ εργαςίεσ 

15.1. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία κατά τθν καταςκευι του ζργου δικαιοφται να διατάξει τθν εκτζλεςθ μθ 

προβλεπόμενων από τθ μελζτθ εργαςιϊν, με το απολογιςτικό ςφςτθμα, μετά από ζγκριςθ τθσ 

Προϊςταμζνθσ Αρχισ, και πάντοτε με εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 154 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα. 

15.2. Ειδικότερα: 

15.2.1. Μόλισ ο Ανάδοχοσ, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ παλαιϊν εκρθκτικϊν 

υλϊν ι οποιαςδιποτε φφςθσ εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν, κα αναφζρει αμζςωσ το γεγονόσ αυτό ςτον κφριο 

του ζργου, τθν Προϊςταμζνθ Αρχι και ςυγχρόνωσ κα ειδοποιιςει τθν αρμόδια τρατιωτικι Αρχι και το 

Λιμεναρχείο. 

15.2.2. Ο κφριοσ του ζργου, μόλισ λάβει το ςχετικό ζγγραφο του Αναδόχου, κα προβεί ςτισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ προσ τθν αρμόδια τρατιωτικι Αρχι κακϊσ και προσ το Λιμεναρχείο, για να επιςπευςκεί θ ςχετικι 

διαδικαςία απομάκρυνςθσ των εν γζνει εκρθκτικϊν υλϊν και να χορθγθκοφν οι ςχετικζσ οδθγίεσ και 

εντολζσ, τόςο για τθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν, όςο και για τθν αςφαλι διεξαγωγι τθσ ναυςιπλοΐασ ςτθν 

υπόψθ περιοχι. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί ςτισ εντολζσ των ανωτζρω Αρχϊν. 

15.2.3. Αν οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου επιβάλλουν τθν διερεφνθςθ τθσ εκςκαπτόμενθσ περιοχισ, 

λόγω φπαρξθσ εκρθκτικϊν ςτον πυκμζνα, θ αρμοδιότθτα ανικει ςτισ τρατιωτικζσ Αρχζσ που με το 

κατάλλθλο ειδικευμζνο προςωπικό προβαίνουν ςτθν διερεφνθςθ του χϊρου. Ο Ανάδοχοσ δφναται να κζςει 

τον μθχανικό εξοπλιςμό του ςτθ διάκεςθ των τρατιωτικϊν Αρχϊν. Μετά από ζγκριςθ τθσ Προϊςταμζνθσ 

Αρχισ οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται απολογιςτικά, ςε βάροσ του ζργου. 

15.2.4. ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ επικυμεί θ εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν να γίνει από τον ίδιο, το 

δθλϊνει εγγράφωσ και, μετά τθν ςφμφωνο γνϊμθ των τρατιωτικϊν Αρχϊν και υπό τισ οδθγίεσ αυτϊν, με 

κατάλλθλο ειδικευμζνο προςωπικό που κα προςλάβει -ειδικά για τισ εργαςίεσ αυτζσ -προβαίνει ςτθν 
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εκτζλεςι τουσ και κακίςταται αςτικά και ποινικά υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε ηθμιά προκλθκεί. Θ 

αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν κα προςδιοριςκεί απολογιςτικά. 

15.2.5. ε περίπτωςθ που υπάρχει βάςιμθ εκτίμθςθ φπαρξθσ αρχαιοτιτων ςτθν περιοχι και με τθν 

προχπόκεςθ του επείγοντοσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει, κατά το απολογιςτικό ςφςτθμα, τισ 

εργαςίεσ που ανάγονται ςτθν διερεφνθςθ τθσ εκςκαπτομζνθσ περιοχισ για τον εντοπιςμό αρχαιοτιτων, 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, μετά από ςυνεργαςία τθσ με τθν Προϊςταμζνθ Αρχι 

και τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, τθσ οποίασ θ γνϊμθ και οι οδθγίεσ είναι 

κακοριςτικζσ. 

15.2.6. ε περίπτωςθ που χωρίσ τθν εντολι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, κατά τθν καταςκευι του ζργου 

βρεκοφν αρχαιότθτεσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ρθτά ςτο 

άρκρο 138 του Ν. 4412/2016. 

τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 15.2 ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει αντίςτοιχθσ χρονικισ 

διάρκειασ παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-16 : Διευκολφνςεισ προσ τον Ανάδοχο από τθν Τπθρεςία 

16.1. Ο κφριοσ του ζργου, μετά από ζγγραφθ αίτθςθ του Αναδόχου, κα κάνει όλα τα απαραίτθτα 

διαβιματα ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ ςτισ οποίεσ κα πρζπει να απευκφνεται απ' ευκείασ ο Ανάδοχοσ, με 

κοινοποίθςθ των εγγράφων του ςτθν Τπθρεςία, για τθν επίςπευςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν και για να 

αρκοφν όλα τα εμπόδια που ενδεχομζνωσ κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου από τρίτουσ. 

16.2. Ο κφριοσ του ζργου κα ςυνδράμει, χωρίσ εκ τοφτου να κακίςταται και υπεφκυνοσ, τον Ανάδοχο για 

να του παραςχεκεί μετά από τισ ςχετικζσ ενζργειεσ του και με δαπάνεσ του, ο τυχόν διατικζμενοσ δθμόςιοσ 

ελεφκεροσ χϊροσ για τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου και τθν απόκεςθ ι αποκικευςθ, είτε των υλικϊν, 

είτε ζτοιμων καταςκευαςμζνων δομικϊν ςτοιχείων. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-17 : Μθτρϊο ζργου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου μαηί με τθν 

τελικι επιμζτρθςθ. Σο μθτρϊο του ζργου κα είναι ςυνταγμζνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν με αρικμ 

ΔΝγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/2017 (ΦΕΚ Β' 1956/07.06.2017) Απόφαςθ Τπουργοφ Μεταφορϊν και Τποδομϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-18 : Γνϊςθ ςυνκθκϊν καταςκευισ ζργου - Ευκφνεσ του Αναδόχου 

18.1. Σονίηεται ότι οποιαδιποτε ςτοιχεία ςχετικά με τισ ςυνκικεσ του ζργου (μετεωρολογικά, 

εδαφοτεχνικά κ.λ.π), ι άλλεσ παρατθριςεισ που ενδεχόμενα ζγιναν από τθν Τπθρεςία, ετζκθςαν ςτθ 

διάκεςθ του Αναδόχου για ενθμζρωςι του και μόνο. 

18.2. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προβεί με δικι του ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ ςε οποιεςδιποτε 

ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ, που κα ζκρινε, ότι του είναι χριςιμεσ για να επαλθκεφςουν, να επεκτείνουν ι 

να κακορίςουν επακριβϊσ τα ςτοιχεία που του διατζκθκαν. 

18.3. φμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, τόςο για τθν εφαρμογι των 

μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ και 

οποιοςδιποτε ζλεγχοσ τυχόν γίνεται από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από 

αυτι τθν ευκφνθ. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι εξ" ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των εν γζνει 

υλικϊν, τθ χρθςιμοποίθςι τουσ και τθν εν γζνει εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των 

ιςχυουςϊν ςχετικϊν Πρότυπων Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ Μελζτθσ και 

των λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. 

ε περίπτωςθ που κάποια υλικά, μθχανιματα ι τρόποι εργαςίασ, από τα απαιτοφμενα για το ζργο, 

καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, τα ζξοδα απόκτθςθσ τουσ δικαιϊματοσ για τθν χρθςιμοποίθςθ 

του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ βαρφνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκευτεί, με δικι 
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του δαπάνθ, όλα τα υλικά, εργατικά και μθχανιματα που είναι αναγκαία για τθν καταςκευι του ζργου, 

κακϊσ και για τθν μεταφορά τουσ από τισ πθγζσ λιψθσ τουσ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ να επιςκευάηει, 

ςυντθρεί και αςφαλίηει με δικζσ του δαπάνεσ τα μθχανιματα και εργαλεία ζναντι παντόσ κινδφνου. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα, ςφμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά ςχζδια τθσ 

μελζτθσ κακϊσ και με τα καταςκευαςτικά που αυτόσ κα εκπονιςει κατά το ςτάδιο καταςκευισ για τθν 

εφαρμογι των οποίων κα πρζπει να ζχει λθφκεί προθγουμζνωσ θ ζγκριςθ τθσ Δ/νουςασ Τπθρεςίασ. 

18.4. Οποιαδιποτε ηθμιά ςτο ζργο, είτε ςτα μθχανιματα, είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ που προζρχεται από 

οποιοδιποτε λόγο ι δολιοφκορά, κατά τθ διάρκεια τθσ εργολαβίασ, βαρφνει τον Ανάδοχο, ο οποίοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ και να τθν αποκαταςτιςει. 

18.5. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ για ηθμιζσ και καταςτροφζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ, ςτα 

μθχανιματά του κλπ. που κα οφείλονται ςε δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, ζςτω και αν είναι εξαιρετικά 

ςπάνιασ εμφάνιςθσ (π.χ. πλθμμφρεσ, κφελλεσ, χιονοπτϊςεισ κλπ.). 

18.6. Οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιματα ι ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου, ι ςε τρίτουσ, ι και ςε 

περιουςίεσ τρίτων που οφείλονται ςε αμζλεια, ι υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του Αναδόχου, βαρφνουν 

αποκλειςτικά και μόνο τον ίδιο. 

18.7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων όλα τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ 

που επιβάλλονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

18.8. ε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβων, για τθν εκτζλεςθ ειδικισ φφςθσ εργαςιϊν, ο 

Ανάδοχοσ ενθμερϊνει τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία και παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τισ 

υπόψθ εργαςίεσ. 

18.9 Σονίηεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι, μζτρα και περιοριςμοί που ζχουν τεκεί ςτθν Α.Ε.Π.Ο. ι 

απαιτοφνται για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ οφείλουν να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν διαμόρφωςθ τθσ 

προςφοράσ του Αναδόχου και εφόςον προκφπτουν τζτοιεσ δαπάνεσ να αναχκοφν ςτθν προςφερόμενθ τιμι, 

κακόςον δεν αναγνωρίηεται ουδεμία επιπλζον δαπάνθ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-19 : Εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ - Γραφεία - Εργαςτιρια 

19.1. Με τθν εγκατάςταςι του, μζςα ςτον προβλεπόμενο από το πρόγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου χρόνο, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να προβεί ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου καταςκευάηοντασ όλα τα απαιτοφμενα 

οικιματα, εγκαταςτάςεισ κλπ. Όλεσ οι βοθκθτικζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ όπωσ γραφεία, υπόςτεγα, 

ςυνεργεία, αποκικεσ κλπ. οι αναγκαίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα ανεγερκοφν από τον Ανάδοχο μζςα 

ςτθν περιοχι που κα εγκρίνει θ Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

τισ ωσ άνω εγκαταςτάςεισ κα περιλαμβάνονται, κατόπιν εντολισ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ: 

α. Οίκθμα γραφείων Εργοταξίου, β. Οίκθμα γραφείων Επίβλεψθσ. 

γ. Οίκθμα γραφείων Σεχνικοφ υμβοφλου Επίβλεψθσ, εφόςον οριςκεί Σεχνικόσ φμβουλοσ Επίβλεψθσ για το 

ζργο 

δ. Χϊρουσ υγιεινισ για τουσ εργαηομζνουσ ςτο ζργο. 

Όλεσ οι εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ μποροφν να είναι προςωρινισ φφςθσ, πρζπει όμωσ να πλθροφν τουσ 

όρουσ υγιεινισ, να παρζχουν λογικζσ ανζςεισ (κζρμανςθ και κλιματιςμό), να είναι εφοδιαςμζνεσ με παροχι 

πόςιμου νεροφ και με θλεκτρικζσ, τθλεφωνικζσ και αποχετευτικζσ εγκαταςτάςεισ. Σο γραφείο τθσ 

Επίβλεψθσ, του οποίου τθν αποκλειςτικι χριςθ κα ζχει θ Επίβλεψθ, κα ζχει επιφάνεια τουλάχιςτον 20 τ.μ., 

με ζνα προκάλαμο, χϊρο παραςκευισ πρόχειρων ροφθμάτων με νιπτιρα και χϊρουσ υγιεινισ. 

Για τθν ανζγερςθ των ανωτζρω εγκαταςτάςεων, ο Ανάδοχοσ με τθν εγκατάςταςθ του κα υποβάλει για 

ζγκριςθ ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία γενικό διάγραμμα των εγκαταςτάςεων, ςυνοδευμζνο από ςφντομθ 

περιγραφι του είδουσ, μεγζκουσ και διαςτάςεων. Από τθν ζγκριςθ πάντωσ αυτι δεν μειϊνεται θ ευκφνθ 

του Αναδόχου ςε ςχζςθ με τθν καταςκευι όλων των απαιτοφμενων εγκαταςτάςεων. 
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Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνά, με δαπάνεσ και ευκφνθ του, για τθν ζκδοςθ των αναγκαίων 

οικοδομικϊν, υγειονομικϊν και λοιπϊν αδειϊν, κακϊσ και των άλλων τυχόν εγκρίςεων για τθν καταςκευι 

των εργοταξιακϊν και λοιπϊν εγκαταςτάςεων. 

Θ καταςκευι, διαχείριςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των ωσ άνω εγκαταςτάςεων, βαρφνει εξ1 ολοκλιρου 

τον Ανάδοχο, και οι ωσ άνω εγκαταςτάςεισ κακαιροφνται επίςθσ με δαπάνεσ του Αναδόχου, μετά τθν 

προςωρινι παραλαβι του ζργου και πριν από τθν οριςτικι παραλαβι του. 

19.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικιζσ του δαπάνεσ, για τθν προμικεια, διάκεςθ επί τόπου των ζργων 

και λειτουργία του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ εκτζλεςθσ τοπογραφικϊν και βυκομετρικϊν αποτυπϊςεων 

και των ςχετικϊν οργάνων μζτρθςθσ, ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ καταςκευισ του Ζργου, για 

τθν επίτευξθ υψθλοφ βακμοφ ακρίβειασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των τοπογραφικϊν και βυκομετρικϊν 

εργαςιϊν, αποτυπϊςεων και μετριςεων κακ'όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν. Σο ςφνολο του ανωτζρω 

εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι κατάλλθλο και πλιρωσ προςαρμοςμζνο ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ 

των εργαςιϊν και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν προςκόμιςθ επί τόπου των ζργων, ςε κάκε περίπτωςθ 

πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. 

Ο ανωτζρω εξοπλιςμόσ και όργανα μζτρθςθσ κα χρθςιμοποιοφνται από κοινοφ από το προςωπικό τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και του Αναδόχου, κακόλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου και μζχρι τθν 

οριςτικι παραλαβι του ζργου. Εντόσ δεκαθμζρου από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, πλιρθ κατάλογο του εξοπλιςμοφ εκτζλεςθσ 

τοπογραφικϊν και βυκομετρικϊν αποτυπϊςεων και οργάνων μζτρθςθσ που προτίκεται να διακζςει επί 

τόπου του ζργου. Ο κατάλογοσ αυτόσ κα περιζχει κατ' ελάχιςτον το είδοσ, τφπο, αρικμό(πλικοσ), τεχνικά 

φυλλάδια και προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι κάκε οργάνου/εξοπλιςμοφ. Ο Ανάδοχοσ κα προχωριςει 

ςτθν προμικεια και διάκεςθ επί τόπου του ζργου του ανωτζρω εξοπλιςμοφ και οργάνων μετριςεωσ μόνον 

κατόπιν λιψεωσ ςχετικισ ζγγραφθσ ζγκριςθσ από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικιζσ του δαπάνεσ, να διατθρεί τον ανωτζρω εξοπλιςμό πλιρωσ λειτουργικό, 

να προβαίνει ςτθν ςυντιρθςθ, επιςκευι και αντικατάςταςθ αυτοφ ςε περίπτωςθ φκοράσ ι απϊλειασ και να 

διενεργεί τακτικζσ βακμονομιςεισ, υπό τθν επίβλεψθ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ 

Τπθρεςίασ. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα ανά πάςα χρονικι ςτιγμι να προβαίνει ςε 

τοπογραφικζσ/βυκομετρικζσ αποτυπϊςεισ και μετριςεισ και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κάκε φορά να 

παρζχει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και βοθκθτικό προςωπικό για αποκλειςτικι χριςθ από τθν Επίβλεψθ. 

19.3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται είτε να ςυνεργαςτεί, είτε να ςυγκροτιςει και να ςτελεχϊςει επί τόπου 

του ζργου εργαςτιριο δοκιμαςίασ υλικϊν και ελζγχου ποιότθτασ των ζργων. Οι δοκιμζσ που κα εκτελοφνται 

ςτο εργαςτθριακό εργαςτιριο, ι και εργοτάξιο, αποςκοποφν ςτον ςυςτθματικό ι και κακθμερινό, όπου 

απαιτείται ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και τθσ καταλλθλότθτασ των υλικϊν ςτθν κζςθ λιψεωσ, ι ςτον τόπο τθσ 

παραγωγισ τουσ, ςτον κακοριςμό των αναλογιϊν ςυνκζςεωσ των κάκε φφςεωσ ςκυροδεμάτων 

αιωρθμάτων μπετονίτθ και αςφαλτομιγμάτων, κακϊσ και ςτθν εκτζλεςθ όλων των οριηομζνων ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ελζγχων και δοκιμαςιϊν υλικϊν, ι και τελειωμζνων ζργων ςτο εργοτάξιο, για τον 

ςυςτθματικό και ςυνεχι ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υλικϊν και καταςκευϊν. 

Οι απαιτοφμενεσ δοκιμαςίεσ εκτελοφνται με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου. Δοκιμαςίεσ που απαιτοφν 

τθν χριςθ ειδικοφ δαπανθροφ εξοπλιςμοφ εκτελοφνται με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου ςε 

Εργαςτιριο που κα υποδεικνφει θ Επίβλεψθ. 

Εφόςον επιλεγεί θ ςυγκρότθςθ εργαςτθρίου, πριν από τθν εγκατάςταςθ του εργαςτθρίου, ο Ανάδοχοσ κα 

υποβάλει ςτθν Επίβλεψθ, για ζγκριςθ, ςχζδιο που να φαίνεται το μζγεκοσ και θ διάταξθ του εργαςτθρίου 

και λεπτομερι κατάλογο του εξοπλιςμοφ και των εφοδίων του. Θ ανωτζρω ζγκριςθ με κανζνα τρόπο δεν 

απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ, ωσ προσ τθν επάρκεια και τθν καταλλθλότθτα των 

εργαςτθριακϊν εγκαταςτάςεων και οργάνων, για τθν ορκι εκτζλεςθ όλων των δοκιμϊν που απαιτοφνται. 

Σο είδοσ των δοκιμϊν και ελζγχων και οι μζκοδοι εκτζλεςισ τουσ, κακορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

ι και τα υπόλοιπα ςυμβατικά τεφχθ. 
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Θ ςυχνότθτα εκτζλεςθσ των δειγματολθψιϊν, ελζγχων και δοκιμϊν κα κακορίηονται από τθν Διευκφνουςα 

Τπθρεςία, ανάλογα με τα παρατθροφμενα αποτελζςματα, τον όγκο των εργαςιϊν και τισ υπόλοιπεσ 

ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθν καταςκευι των ζργων, οφτωσ ϊςτε να υπάρχει ςυνεχισ 

παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των ζργων. ε ουδεμία όμωσ περίπτωςθ ο αρικμόσ των δοκιμαςιϊν και 

ελζγχων δεν κα είναι μικρότεροσ των προβλεπόμενων ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα υπόλοιπα ςυμβατικά 

τεφχθ ι και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ δαπάνεσ ιδρφςεωσ, λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ, εξοπλιςμοφ και 

ςτελεχϊςεωσ του εργαςτθρίου, κακϊσ επίςθσ και με τισ δαπάνεσ λιψεωσ μεταφοράσ, αποκθκεφςεωσ, 

προπαραςκευισ των δειγμάτων και με τισ δαπάνεσ εκτελζςεωσ των δοκιμϊν και των ελζγχων, τόςο ςτο 

εργοτάξιο, όςο και ςτο εργαςτιριο. Για τισ δοκιμζσ οι οποίεσ για οποιοδιποτε λόγο, μετά από ζγκριςθ τθσ 

Τπθρεςίασ, δεν κα εκτελεςτοφν ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο του Αναδόχου, κα παραμείνει υπεφκυνοσ ο 

Ανάδοχοσ και κα καταβάλλει κάκε δαπάνθ για ςυνεννοιςεισ, αποςτολι δειγμάτων και δοκιμίων ςε κρατικά 

εργαςτιρια, εκτζλεςθ των δοκιμϊν, λιψθ των αποτελεςμάτων και εκκζςεων ςτον ταχφτερο δυνατό χρόνο 

κλπ. 

Θ Επίβλεψθ και τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν πρόςωπα, ζχουν το δικαίωμα ελεφκερθσ ειςόδου και 

ελεφκερθσ χριςεωσ των εγκαταςτάςεων και οργάνων του εργαςτθρίου, δικαιοφται δε να εκτελεί 

οποιεςδιποτε δοκιμζσ και ελζγχουσ ςτο εργαςτιριο ι και το εργοτάξιο, με δικό τθσ αποκλειςτικά 

προςωπικό. 

Όλεσ οι δοκιμζσ και ζλεγχοι ςτο εργαςτιριο και το εργοτάξιο κα εκτελοφνται, κατά κανόνα, παρουςία και 

κάτω από τον ζλεγχο των εντεταλμζνων γι' αυτό οργάνων τθσ Επιβλζψεωσ. Σα αποτελζςματα των δοκιμϊν 

και ελζγχων κα εμφανίηονται ςε ειδικά τυποποιθμζνα ζντυπα και δελτία εγκεκριμζνα από τθν Επίβλεψθ, κα 

υπογράφονται για μεν τον Ανάδοχο, από τον Διευκυντι του εργοταξίου και τον Διευκυντι του εργαςτθρίου, 

για δε τθν Επίβλεψθ από τα εντεταλμζνα ωσ άνω όργανα και κα υποβάλλονται αμζςωσ προσ κεϊρθςθ ςτον 

Επιβλζποντα. 

ε περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ από τα όργανα τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ των αποτελεςμάτων κάποιασ 

δοκιμισ ι ελζγχου, επειδι δεν τθρικθκαν οι προδιαγραφζσ εκτζλεςθσ τθσ γίνεται ειδικι μνεία γι' αυτό από 

τα όργανα τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςτα ςχετικά δελτία, ο δε Επιβλζπων διατάςςει ζγγραφα τθν άμεςθ 

επανάλθψθ των αμφιςβθτοφμενων δοκιμαςιϊν και ελζγχων, ι και τθν εκτζλεςθ ςυμπλθρωματικϊν 

δοκιμϊν, ςτο πλθςιζςτερο κρατικό εργαςτιριο, ι ςε άλλο αναγνωριςμζνο εργαςτιριο. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-20 : Προςτατευτικζσ καταςκευζσ - Φφλαξθ υλικϊν -Προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ - 
Κακαριςμόσ και απομάκρυνςθ εργοταξίων και εγκαταςτάςεων 

20.1. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, να προβεί ςτθ λιψθ των 

απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ (αντιςτιριξθσ, προςταςίασ γειτονικϊν καταςκευϊν, κλπ) όπωσ αυτά 

προβλζπονται από το άρκρο 138 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και ςτθ διαφφλαξθ και ςυντιρθςθ του τυχόν 

υπάρχοντοσ πραςίνου. Θ δαπάνθ αυτι περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων, οφζλουσ 

κλπ. 

20.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να φυλάςςει με δαπάνθ του τα παραδιδόμενα από τον Κφριο του Ζργου 

προσ χριςθ ι ενςωμάτωςθ μθχανιματα, εργαλεία, υλικά κλπ. Όλεσ οι απαιτοφμενεσ προςωρινζσ 

εγκαταςτάςεισ (υπόςτεγα αποκικευςθσ, κάλαμοι διαμονισ, εργαςτιρια, γραφεία κλπ.) για τθν εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν, κα ανεγερκοφν με μζριμνα, δαπάνθ και ευκφνθ του Αναδόχου, ςε κζςεισ επιτρεπόμενεσ από 

τθν Τπθρεςία και τισ λοιπζσ αρμόδιεσ αρχζσ. 

20.3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται με δαπάνεσ του και πριν από τθν παράδοςθ προσ χριςθ κάκε τμιματοσ 

του ζργου, κακϊσ και μετά τθν περαίωςθ ολόκλθρου του ζργου, να αφαιρζςει και απομακρφνει από τουσ 

χϊρουσ γφρω από το ζργο και γενικά από το εργοτάξιο, κάκε απαιτθκείςα προςωρινι εγκατάςταςθ 

προβλεπόμενθ από τθν προθγοφμενθ παράγραφο, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριϊματα, μθχανιματα, 

υλικά πλεονάηοντα χριςιμα ι άχρθςτα, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων κλπ., να καταςτρζψει 
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κάκε βοθκθτικό ζργο κλπ., το οποίο κα υποδειχκεί από τθν Τπθρεςία ςαν άχρθςτο ι επιηιμιο για τθ 

μετζπειτα λειτουργία του ζργου, ϊςτε να είναι τελείωσ κακαρζσ οι καταςκευζσ και οι πζριξ χϊροι και γενικά 

να μεριμνιςει για κάκε τι που απαιτείται για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ζργου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ φμβαςθσ. 

20.4. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να προβαίνει όταν δεν υπάρχει λόγοσ, κατά τθν κρίςθ τθσ 

Τπθρεςίασ και ςτθν άρςθ (κακαίρεςθ, αποκόμιςθ, κλπ.) κάκε προςτατευτικισ καταςκευισ που 

καταςκευάςτθκε για τθν εκτζλεςθ του Ζργου (εργαςιϊν και παραγωγισ υλικϊν) ι επιβλικθκε από 

οποιοδιποτε λόγο, προσ αποφυγι κάκε φφςθσ ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κλπ., ςε ιδιοκτθςίεσ, 

οικοδομζσ, δζνδρα, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και κάκε φφςθσ ζργο, κακϊσ και απομάκρυνςθ των 

περιφράξεων των εργοταξίων. 

Εάν μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία ο Ανάδοχοσ δεν 

προβεί ςτθν ζναρξθ και μζςα ςε εφλογθ προκεςμία περαίωςθ των παραπάνω εργαςιϊν, αυτζσ εκτελοφνται 

ςε βάροσ και για λογαριαςμό του και εκπίπτει θ δαπάνθ αυξθμζνθ κατά εκατό τοισ εκατό (100%) από τθν 

πρϊτθ επόμενθ πλθρωμι, ενϊ δεν βεβαιϊνεται και θ εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου για το λόγο αυτό. 

20.5 Μετά το πζρασ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να απομακρφνει εντόσ δφο μθνϊν από τθν 

ζγγραφθ εντολι τθσ Δ/νουςασ Τπθρεςίασ όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ, μθχανιματα, πλωτά μζςα και άχρθςτα 

υλικά και να παραδϊδει τον χϊρο κακαρό. ε περίπτωςθ μθ ςυμμορφϊςεωσ του θ Δ/νουςα Τπθρεςία 

μπορεί να προχωριςει ςτθν κακαίρεςθ, απομάκρυνςθ και απόρριψθ των αχριςτων ςε βάροσ και για 

λογαριαςμό του Αναδόχου ι ςε χρζωςθ τελϊν καταλιψεωσ λιμενικοφ χϊρου ι ελλιμενιςμοφ. Θ ςχετικι 

δαπάνθ κα αφαιρεκεί από τθν τελικι πιςτοποίθςθ ι κα ειςπραχκεί ςε βάροσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-21 : Αςφαλίςεισ 

21.1 Γενικά 

21.1.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΕΦΚΑ (πρϊθν ΙΚΑ και ςτα λοιπά αςφαλιςτικά 

ταμεία) όλο το Προςωπικό που κα απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

21.1.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και λοιπό προςωπικό του ζναντι 

ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ που λειτουργοφν νόμιμα εντόσ χϊρασ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι Ε.Ο.Χ., 

εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςτισ περί ΕΦΚΑ διατάξεισ. Θ διάταξθ αυτι ιςχφει τόςο για το 

θμεδαπό όςο και για το αλλοδαπό προςωπικό. 

21.1.3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνα ςε αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία όλα τα 

αυτοκίνθτα που κα χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλφψει με πλιρθ αςφάλεια ςε αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία όλα τα 

μθχανιματά του πλωτά και χερςαία. Διευκρινίηεται ότι ςε ουδεμία περίπτωςθ, οφτε ςε περίπτωςθ 

ανωτζρασ βίασ ι ατυχιματοσ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να διεκδικιςει από τον Κφριο του ζργου αποηθμίωςθ 

για τυχόν ηθμιά ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ. 

21.1.4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει για το ςφνολο τθσ αξίασ τουσ και κατά παντόσ κινδφνου 

(κλοπι, φκορά, φωτιά, κατολιςκιςεισ κ.λ.π.) για το χρονικό διάςτθμα από τθν παραλαβι μζχρι τθν 

ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο, τα υλικά που κα ζχουν παραλθφκεί από τθν Τπθρεςία επί τόπου του ζργου. ε 

περίπτωςθ που θ παραλαβι των υλικϊν από τθν Τπθρεςία γίνεται ςε αποκικεσ του Αναδόχου ι ςε άλλουσ 

χϊρουσ μακριά από το εργοτάξιο, αλλά μζςα ςτα όρια του Ελλθνικοφ Κράτουσ, θ αςφάλιςθ κα καλφπτει 

όπωσ παραπάνω και τθ μεταφορά. Κανζνα υλικό δεν κα παραλαμβάνεται ςτο εξωτερικό (ζςτω και αν εκεί 

γίνεται ο ποιοτικόσ του ζλεγχοσ μερικά ι ολικά) και γΓ αυτό θ αςφάλιςι για τθν μεταφορά υλικϊν από το 

εξωτερικό είναι αποκλειςτικά ευκφνθ του Αναδόχου. Οι αςφάλειεσ κα καλφπτουν και τον κίνδυνο τθσ 

καλάςςιασ ρφπανςθσ. 

21.1.5. Ο Ανάδοχοσ κα ςυνάψει με δικζσ του δαπάνεσ με μία ι περιςςότερεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, που 

λειτουργοφν νόμιμα εντόσ χϊρασ-μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του E.O.X. και οι οποίεσ, χωρίσ να παραβιάηονται οι όροι 
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των Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ και θ Ελλθνικι Νομοκεςία, μποροφν να αςφαλίςουν παρεμφερι ζργα, τισ 

αςφάλειεσ των ακόλουκων παραγράφων 21.2 και 21.3 και ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 21.4 και 21.5 του παρόντοσ. 

21.1.6. Για το αςφαλιςτιριο «Κατά παντόσ κινδφνου του Ζργου» (τθσ παραγράφου 21.2), θ Αςφαλιςτικι 

Εταιρεία κα πρζπει να ςυνεργαςτεί (και το ςχετικό ςυμφωνθτικό κα ςυνυποβλθκεί) με εξειδικευμζνο 

«γραφείο αςφάλιςθσ και ελζγχου καταςκευϊν» διεκνοφσ κφρουσ για όλο το διάςτθμα αςφάλιςθσ. 

21.1.7 Σο αςφαλιςτιριο «Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι Σρίτων» (τθσ παραγράφου 21.3) κα υποβλθκεί από τον 

Ανάδοχο ςτθν Τπθρεςία κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. Σο ι και τα αςφαλιςτιρια εργαςιϊν 

ςυντιρθςθσ, επιςκευισ ι άλλθσ ρφκμιςθσ ςχετικισ και μζςα ςτα πλαίςια των άλλων ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων, πρζπει να υποβάλλονται πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν 

ςυντιρθςθσ κ.λ.π. 

21.1.8. Σο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα καλφπτει ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ τρίτων λόγω παράλειψθσ του 

Αναδόχου να αποκτιςει κατά νόμιμο τρόπο (όπωσ ζχει υποχρζωςθ) τα δικαιϊματα χριςθσ υλικϊν, 

μθχανθμάτων ι μεκόδων καταςκευισ καλυπτόμενων από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ. 

Επίςθσ το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα καλφπτει απαιτιςεισ τρίτων λόγω ηθμιϊν ςε γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ 

από υπαιτιότθτα ι αμζλεια του αναδόχου. 

21.2 Αςφάλιςθ του ζονου «κατά παντόσ κινδφνου» 

21.2.1. Αντικείμενο αςφάλιςθσ 

21.2.1.1 Αντικείμενο αςφάλιςθσ κα είναι θ ςυνολικι αξία του υπό καταςκευι ζργου (εξοπλιςμόσ, υλικά, 

υπθρεςίεσ, κ.λ.π.) ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν ςυμπλθρωμάτων τθσ φμβαςθσ, ανακεωριςεων ι/και 

αναπροςαρμογϊν (κετικϊν ι αρνθτικϊν) του υμβατικοφ Σιμιματοσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά από 

τουσ Αςφαλιςτζσ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα τθν αναπροςαρμογι του αςφαλιηόμενου κεφαλαίου, 

ςφμφωνα με τθν πραγματικι αξία του ζργου και οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του δικαιϊματοσ τθσ 

υπαςφάλιςθσ. 

Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαδιποτε απϊλειασ, ηθμιάσ ι καταςτροφισ, μερικισ ι 

ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία (δθλ. ανωτζρα βία, τυχαία περιςτατικά 

κακϊσ επίςθσ λανκαςμζνθ καταςκευι (MANUFACTURER'SRISK), λανκαςμζνθ μελζτθ, ελαττωματικά υλικά, 

λανκαςμζνθ εργαςία κ.λ.π. με εξαίρεςθ τουσ κινδφνουσ, που ςυνικωσ εξαιροφνται και δεν καλφπτονται από 

τα ςυνικθ αςφαλιςτιρια «κατά παντόσ κινδφνου» (π.χ. πόλεμοσ, ειςβολι, ανταρςία, λαϊκι εξζγερςθ, 

επανάςταςθ, κατάςχεςθ, μόλυνςθ από ραδιενζργεια ι ιονίηουςα ακτινοβολία κ.λ.π.). Θα καλφπτονται 

επίςθσ οι βλάβεσ/καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα παρόμοια γεγονότα. 

21.2.1.2. Επίςθσ κα αςφαλίηονται οι μόνιμεσ ι/και προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, 

κακϊσ επίςθσ και ο εν γζνει μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του 

ζργου. Θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ κ.λ.π. 

(εξαιρουμζνων των μθχανολογικϊν και θλεκτρολογικϊν βλαβϊν), που οφείλονται ι προκαλοφνται από 

ανωτζρα βία ι/και τυχαία περιςτατικά. 

21.2.2. Διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ 

Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, κα λιγει δε τθν θμερομθνία κατά 

τθν οποία κα κεωρείται ςυντελεςκείςα θ Οριςτικι Παραλαβι. θμειϊνεται ότι θ αςφαλιςτικι κάλυψθ 

ζναντι λανκαςμζνθσ μελζτθσ κα παρζχεται εντόσ διμινου από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, περίοδο εντόσ 

τθσ οποίασ υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ να προβεί ςτον ζλεγχο και τθν επαλικευςθ όλων των μελετϊν. Σο εν 

λόγω αςφαλιςτιριο «κατά παντόσ κινδφνου» κα υποβλθκεί από τον Ανάδοχο ςτθν Τπθρεςία, μαηί με τθν 

απόδειξθ πλθρωμισ τθσ προκαταβολισ των αςφαλιςτθρίων, κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ. 

21.3. Αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι Σρίτων 

21.3.1. Αντικείμενο αςφάλιςθσ 

Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ του Αναδόχου ΕΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΩΝ» και οι 



19 

 

αςφαλιςτζσ κα υποχρεϊνονται να καταβάλλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι 

οδφνθ ι θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα ακίνθτα ι κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται κακ' όλθ 

τθ διάρκεια και εξ' αιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ ηθμιϊν και 

διαφόρων άλλων ρυκμίςεων οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ και εφόςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

21.3.2. Διάρκεια αςφάλιςθσ 

Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ι με τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου 

ςτον τόπο του ζργου, κα λιγει δε τθν θμερομθνία τθσ αποπεράτωςθσ των εργαςιϊν καταςκευισ. Μετά τθν 

αποπεράτωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ ζνα όμοιο ςυμβόλαιο κα καλφψει όλθ τθν περίοδο μζχρι τθν 

Οριςτικι Παραλαβι. 

21.3.3. Όρια αποηθμίωςθσ 

21.3.3.1. Σα όρια αποηθμίωςθσ για τα οποία κα πραγματοποιείται θ αςφάλιςθ ςε ζνα αυτοτελζσ 

αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, πρζπει να είναι κατά περιςτατικό τα ακόλουκα: 

Για υλικζσ ηθμιζσ (κετικζσ ι αποκετικζσ) ςε πράγματα 

τρίτων κινθτά ι ακίνθτα, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των 

τυχόν ηθμιωκζντων τρίτων 

600.000€ 

Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων κατ' άτομο και 

ατφχθμα 
300.000€ 

Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων μετά από ομαδικό 

ατφχθμα, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των πακόντων 
900.000€ 

Ανϊτατο όριο ευκφνθσ αςφαλιςτϊν ςε όλθ τθν διάρκεια 

τθσ αςφάλειασ (το ποςό αυτό κα μειϊνεται ςτο 20% κατά 

τθν περίοδο ςυντιρθςθσ) 

1.800.000€ 

 

21.3.3.2. Σα ποςά αυτά κα αυξάνονται κατά περίπτωςθ (αυξθμζνων κινδφνων, χρονικισ διάρκειασ, 

αςφαλιηομζνου κεφαλαίου κ.λ.π.) και κα ανακεωροφνται ςτισ ετιςιεσ επετείουσ τθσ φμβαςθσ ςφμφωνα με 

τον παρακάτω ςυντελεςτι ανακεϊρθςθσ: 

 = 20% χ (AIM1210)+25% χ (AIM2210)+50% χ (AIM2340) 

21.3.4. Ειδικοί όροι 

21.3.4.1. Θ Τπθρεςία, το εν γζνει Προςωπικό τθσ, οι τυχόν φμβουλοι και Μελετθτζσ και το 

προςωπικό τουσ κεωροφνται ΣΡΙΣΑ ΠΡΟΩΠΑ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ 

διαςταυροφμενθσ ευκφνθσ αλλιλων (CROSSLIABILITY). 

21.3.4.2. το αςφαλιςτιριο υμβόλαιο κα πρζπει ρθτϊσ να αναφζρεται ότι: 

Θ αςφαλιςτικι εταιρεία υποχρεϊνεται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται κατά του Αναδόχου ι 

τθσ Τπθρεςίασ και του προςωπικοφ τουσ, ςτθν περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμία οφείλεται ςε πράξθ ι 

παράλειψθ των παραπάνω προςϊπων, θ οποία καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι 

τρίτων. Θα καταβάλλει δε κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κ.λ.π. που ςχετίηονται με τθν 

αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ςαν ανϊτατα όρια ευκφνθσ των 

αςφαλιςτϊν. 

21.4. Γενικοί όροι που αφοροφν ςτα αςφαλιςτιρια «Κατά Παντόσ Κινδφνου του ΕΡΓΟΤ» και «Αςτικισ 

Ευκφνθσ Σρίτων». 

21.4.1. τα αςφαλιςτιρια των παραγράφων 21.2 και 21.3 κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι ακόλουκοι 

γενικοί όροι: 
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21.4.1.1. Θ Τπθρεςία, οι τυχόν φμβουλοι τθσ, οι Μελετθτζσ, οι ςυνεργάτεσ τθσ και οι υπάλλθλοι τθσ 

κα είναι ςυναςφαλιηόμενοι. 

21.4.1.2. Σα εν λόγω αςφαλιςτιρια δεν δφνανται να ακυρωκοφν, τροποποιθκοφν ι λιξουν χωρίσ τθν 

γραπτι, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ, θ οποία κα ζχει επιδοκεί 

τόςο προσ τον Ανάδοχο, όςο και προσ τθν Τπθρεςία τουλάχιςτον εξιντα (60) θμζρεσ προ τθσ οριηόμενθσ 

θμερομθνίασ ακφρωςθσ. 

21.4.1.3. ε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ καταςτροφισ του ζργου ο Ανάδοχοσ μεταβιβάηει και εκχωρεί 

ςτθν Τπθρεςία εξ αρχισ τα ποςά των απαιτιςεων του από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, που κα 

καταβάλλονται απ' ευκείασ ςτθν Τπθρεςία φςτερα από ςχετικι αίτθςι τθσ, χωρίσ να χρειάηεται ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ ι άλλθ ενζργεια του Αναδόχου. 

21.4.1.4. Θ αςφαλιςτικι εταιρεία παραιτείται από κάκε δικαίωμα ανταγωγισ κατά τθσ Τπθρεςίασ, 

των υπαλλιλων τθσ, των Μελετθτϊν, των υμβοφλων και ςυνεργατϊν τθσ και των υπαλλιλων τουσ ςε 

περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, όχι θκελθμζνθ, των προςϊπων αυτϊν. 

21.4.1.5. Σο προςωπικό τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ κακϊσ και οι φμβουλοι ςυνεργάτεσ τθσ, οι 

μελετθτζσ και το προςωπικό τουσ κεωροφνται ωσ τρίτα πρόςωπα. Με το αςφαλιςτιριο καλφπτεται και θ 

ευκφνθ τθσ Τπθρεςίασ, που απορρζει από το άρκρο 922 του Αςτικοφ Κϊδικα (ευκφνθ προςτιςαντοσ). 

21.4.1.6. Κάκε αςφαλιςτιριο κα είναι ςε ιςχφ και δεν μπορεί να τροποποιθκεί ι να ακυρωκεί ι να 

λιξει θ ιςχφσ του, χωρίσ γραπτι ειδοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ. 

21.4.1.7. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδίδει ςτθν Τπθρεςία τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια δζκα πζντε 

(15) θμζρεσ τουλάχιςτον πριν αρχίςει θ περίοδοσ αςφάλιςθσ. Διαφορετικά, θ Τπθρεςία, χωρίσ ειδοποίθςθ, 

μπορεί να ςυνάψει το υπόψθ αςφαλιςτιριο με αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ προτίμθςισ τθσ, ςτο όνομα και 

για λογαριαςμό και με δαπάνεσ του Αναδόχου. τθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και 

για λογαριαςμό του ςαν πλθρεξοφςιοσ. 

21.4.2. ε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το ζργο ςε ο 

οιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, μπορεί να αςφαλιςτεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων κινδφνων από τθν 

Τπθρεςία και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

21.5. Γενικοί όροι αςφάλιςθσ 

21.5.1. Κατά τθν ςφναψθ των παραπάνω αςφαλίςεων ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται και να 

λαμβάνει υπόψθ τισ διατάξεισ των Νόμων, Νομοκετικϊν Διαταγμάτων, Κανονιςμϊν κ.λ.π. που ιςχφουν 

εκάςτοτε και ζχουν εφαρμογι ςτθν Ελλάδα (π.χ. Ν. 489/76, Ν. 237/86, Ν. 4412/2016, Ν 4472/2017 κ.λ.π.). 

21.5.2. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ κ.λ.π. των Αςφαλιςτθρίων. Οι παρεχόμενεσ 

αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, οι οικονομικοί και αςφαλιςτικοί όροι, εξαιρζςεισ, απαλλαγζσ κ.λ.π. υπόκεινται ςε 

κάκε περίπτωςθ ςτθν τελικι ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. 

21.5.3. Οι παραπάνω αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν ι περιορίηουν κατά κανζνα τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και 

ευκφνεσ του Αναδόχου που απορρζουν από τθ φμβαςθ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά ςτισ προβλεπόμενεσ από 

τα ςχετικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κ.λ.π. και ο Ανάδοχοσ 

παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν 

από τα ποςά των αςφαλιςτθρίων. 

21.5.4. ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ 

υποχρεϊςεισ του ι οι αςφαλίςεισ που ςυνομολογεί κρικοφν ωσ μθ ικανοποιθτικζσ από τθν Τπθρεςία, θ 

τελευταία δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου τα πιο πάνω Αςφαλιςτιρια και 

να παρακρατιςει (εντόκωσ με το νόμιμο επιτόκιο υπερθμερίασ) το ποςό των αςφαλίςεων, είτε από το 

«λαβείν» του, είτε με κατάπτωςθ ανάλογου ποςοφ από τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ του καλισ εκτζλεςθσ ι 

ανάλθψθσ κρατιςεων. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ 

αςφαλιςτζσ το οφειλόμενο ποςό των αςφαλίςτρων, θ Τπθρεςία για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ του 

ι των αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ για λογαριαςμό του 

Ανάδοχο και να τα παρακρατιςει από το «λαβείν» του, ςφμφωνα με τα προθγοφμενα. 
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Θ Τπθρεςία επιφυλάςςει ςε αυτιν το δικαίωμα να παρακρατεί από το «λαβείν» του Αναδόχου κάκε ποςό, 

το οποίο δεν κα είναι δυνατό να ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κ.λ.π., 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εν λόγω Αςφαλιςτθρίων. 

21.5.5. ε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρεία, με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνομολόγθςε τισ αςφαλίςεισ, 

παραλείψει ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμιά για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, ο 

Ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ μθ εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ ι βλάβθσ κ.λ.π., 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ και θ Τπθρεςία δικαιοφται να παρακρατιςει, από 

οποιονδιποτε λογαριαςμό του Αναδόχου ι εγγφθςι του οποιαςδιποτε φφςθσ, τα ποςά που κατά τθν κρίςθ 

τθσ απαιτοφνται για τθν αποκατάςταςθ τθσ εν λόγω ηθμιάσ ι βλάβθσ. 

21.5.6. Ο Ανάδοχοσ προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ Τπθρεςία για τισ απαιτιςεισ τθσ από αυτόν ςε ςχζςθ 

με τα ποςά που του ζχει καταβάλει, υποχρεοφται να ηθτιςει από τουσ αςφαλιςτζσ του να ςυμπεριλάβουν 

τόςο ςτα αςφαλιςτιρια «Κατά Παντόσ Κινδφνου» όςο και ςτα άλλου τφπου αςφαλιςτιρια, που καλφπτουν 

το ίδιο το ζργο (ΠΤΡΟ, ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ & Θ/Μ ΜΘΧΑΝΙΚΟΤ 

κλπ) τον εξισ Ειδικό Όρο: 

ε περίπτωςθ μερικισ ι ολικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου: 

«Προκειμζνου θ αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά αποηθμίωςθ, 

πρζπει να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ. Εφόςον θ 

Τπθρεςία δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και χωρίσ άλλεσ 

διατυπϊςεισ (ειδικζσ ι άλλου είδουσ εντολι ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ του Αναδόχου 

κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ εκχωρείται ςτθν Τπθρεςία και θ 

αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ ςχετικι αποηθμίωςθ ςτθν 

Τπθρεςία μετά από αίτθςθ τθσ τελευταίασ για το ςκοπό αυτό». 

21.5.7. Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του Αναδόχου ςτθν Τπθρεςία κατ' ουδζν τρόπο τον απαλλάςςει 

από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ φμβαςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-22 : Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο1. 

22.1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των 

διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα 

του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων 

ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν. 4412/2016 

(αρ. 138), Ν. 3850/10 (αρ. 42). 

22.2. τα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και να 

λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.4412/2016. 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ 

(ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 

και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27- 11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ 

ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου : 

Ν.4412/2016 (αρ. 138 και 378). γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και 

υγείασ των εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων 

αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα 

αςφάλειασ και υγείασ : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 

Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από 

αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και 

τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το 

                                                           
1 Η έννοια ηου επγοηαξίου οπίζεηαι ζηο άπθπο 2 παπ.1 ζε ζυνδυαζμό με ηο παπάπηημα I ηου άπθπου 12 ηου ΠΔ 305/96. 
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ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

22.3. φμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 22.2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα : 

3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ ( ΑΤ ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Τγείασ (ΦΑΤ) 

και ςυγκεκριμζνα : 

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των 

προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα 

υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 

εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 

12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα IIIτου άρκρου 12 του ΠΔ 305/96. β. Να 

ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΑΤ-ΦΑΤ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ μελζτθσ του 

ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του 

(τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/2016 (αρ. 138). γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να 

ςυμπλθρϊςει τα ΑΤ-ΦΑΤ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του 

ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν 

καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτεσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ 

φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ). 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω 

τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/2016 (αρ. 138). ε. Να τθριςει τα ΑΤ-ΦΑΤ 

ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν, ςτ. υμπλθρωματικζσ 

αναφορζσ ςτο χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Τγείασ (ΦΑΤ). 

Σο ΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα άλλα 

εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά 

αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

1. Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΦΑΤ αναφζρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και ςτισ ΤΑ : 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν 

ςτο Ν.4412/2016(αρ. 138 και 378). 

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΑΤ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται υντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν 

περιςςότερα του ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι, β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν 

ιδιαίτερουσ κινδφνουσ : Π.Δ.305/96 

(αρκ. 12 παράρτθμα II). γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, 

δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο 

δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΑΤ,ΦΑΤ) του ζργου από τθν 

αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-

11- 2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του .ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΤ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε 

Δθμόςιου Ζργου : ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4070/2012 αρ. 

(136 και 137). 

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΤ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το 

ςυνοδεφει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 

(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του  ΑΤ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΤ περιλαμβάνονται ςτθν 
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ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. 

3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και 

υγείασ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ 

από 50 εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4). β. Να ανακζςει κακικοντα 

τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με 

το Ν.3850/2010 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25). 

γ. Σα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ 

επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Τπθρεςίεσ Προςταςίασ και Πρόλθψθσ ι να 

ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται 

εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφο τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, 

ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : Ν.3850/2010 (αρ.9). δ. τα πλαίςια τ ων 

υποχρεϊςεων τ ου αναδόχου κακϊσ και των : τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, εντάςςεται και θ 

υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων: 

1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των 

υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων 

που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/2010 (αρ.43 παρ. 1 α 

και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ 

υποδείξεισ τουσ ο Σεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/2010 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. Σο βιβλίο υποδείξεων 

τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν αρμόδια επικεϊρθςθ 

εργαςίασ. Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ 

εργαςίασ (Ν 3850/2010 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν 

Επιτροπι Τγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι 

αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. ε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά 

επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το 

κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/2010 (αρ.43 παρ.2β). Σα μζτρα που λαμβάνονται για τθν 

αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ 

αςφαλείασ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ 

αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο 

εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ 

ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων 

του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα 

εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/2010 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/2010 (αρ. 18 παρ.9).  

3.3 Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείται εκ 

των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο 

εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Τ.Α 130646/1984 του (τ.) 

Τπουργείου Εργαςίασ και τθν με αρικμ με αρικ. 14867/825/2014 ΤΑ (ΦΕΚ 1241/Β/2014). 

Σο ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Τ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Σμιματα ι Γραφεία 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ 

Δ/νουςασ Τπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι 
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αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ 

εργαςίασ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. 

ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 υςχετιςμόσ χεδίου Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και Ημερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ) 

Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΑΤ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το ΘΜΑ. τα 

πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του ΑΤ 

και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων 

ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΑΤ. Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ 

πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 

22.4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω 

μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 

α. Σθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV 

μζροσ Α, παρ. 18.1). β. Σον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του 

εργοταξίου θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν 

ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ 

: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2). γ. Σθ ςιμανςθ των 

εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) και τα απαιτοφμενα 

μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τ ουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 

95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6). δ. Σθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων 

καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, 

εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι 

ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV 

μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). ε. Σθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων 

υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, 

νιπτιρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, 

παρ. 13, 14). ςτ. Σθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) ςτουσ 

εργαηόμενουσ όπωσ : προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ 

αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ 

οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του : Π.Δ. 

1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΤΑ 8881/94 και 

Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ - 

εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και 

των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με: 

• Σθν Τ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΟΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ ιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» 

(ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

• Σθ ΚΤΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΟΜΕΔΙ «Τποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι 

διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που 

προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν » 

Σισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52 ) και τθν τροπ. αυτοφ : 

Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ 

υλικϊν ςτισ οδοφσ, κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: 
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Ν. 3542/07 (αρ.43,44). γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και 

να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, 

των κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 

1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.Ι\/μζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). δ. Να 

προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, 

αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 

(αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 και 

μζροσ Β τμιμα II παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ.30). ε. Να τθρεί μζτρα 

προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν : α) κραδαςμοφσ : ΠΔ 176/05, β) κόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 

149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : ΠΔ 

397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 

82/10. 

4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργικϊν 

και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν 

και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα 

ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 

499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 

305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, 

Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). β. Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV, μζροσ Β', 

τμιμα II, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία : 

1. Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

2. Αδεια κυκλοφορίασ 

3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 

4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

5. Αδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μζροσ Β', τμιμα II, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). θμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ 

ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, 

καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των 

ελζγχων ςφμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο 

βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

22.5. Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, 

τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενοφ ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφμενα 

μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. 

Σα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα: 

5.1 Κατεδαφίςεισ: 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΤΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν μζροσ Β τμιμα II, παρ.11), 

ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΠΔ 2/06, ΠΔ 

212/06,ΤΑ 21017/84/09. 
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5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- αςφάλεια και αντοχι 

κτιρίων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΤΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. Ill), ΤΑ3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΤΑΦ.6.9/13370/1560/95 

και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β 

τμιμα II παρ. 10 ). 

5.3 Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ - ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε 

ςτζγεσ. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΤΑ16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. Ill), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙΝ/ μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα II παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), 

Πυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ. 16289/330/99. 

5.5 Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ. 12). 

5.6 Προετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 

(ιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και 

εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και ςε 

ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 

3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΤΑΦ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), 

ΤΑ2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑΦ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 

3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΠΔ2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ. 

10). 

5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα 

(Τποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ πλωτϊν 

ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ. 17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.ΐν μζροσ Β τμιμα II παρ.8.3 και παρ.13). 

22.6. Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα 

απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 

Α. ΝΟΜΟΙ 
 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 ΤΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 ΚΤΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 ΚΤΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 ΚΤΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 ΚΤΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 ΤΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ451/Β/93 

Ν.3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 ΤΑ 2254/230/Φ .6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 
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  ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 

 

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 ΚΤΑ αρ.οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 ΚΤΑαρ.οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΚΤΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ420/Β/11 

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΤΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

Π. Δ.70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΤΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΤΑ ΔΙΠΑΔ/ςχ</177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΤΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΤΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 Πυροςβεςτικι διάταξθ 7, ΦΕΚ 155/Β/96 

Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 Απόφ. 7568.Φ.700.1/96  

Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99   

Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00   

Π. Δ.155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ  

Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 ΕΓΚΤΚΛΙΟ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ 

Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06  Π/208/12-9-03 

Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/ 

Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06  οικ/215/3 1-3-08 

Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 ΕΓΚΤΚΛΙΟ .ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10  ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΗ | 

 

Ρθτά κακορίηεται ότι ανεξάρτθτα από όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά 

υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτο ζργο και υποχρεοφται να εκτελεί το ζργο με τρόπο 

αςφαλι και ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, διατάγματα, αςτυνομικζσ διατάξεισ και οδθγίεσ του ΚτΕ, όπωσ 

εκφράηονται μζςω τθσ Τπθρεςίασ αναφορικά με τθν αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων. Ο Ανάδοχοσ κα 

πρζπει να εφαρμόςει το φςτθμα Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ Αςφάλειασ και Τγείασ των Εργαηομζνων 

(ΟΔΑΤΕ) ςτο ζργο ϊςτε να περιοριςτεί ο εργαςιακόσ κίνδυνοσ ςτο ελάχιςτο. Ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για 
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το ΟΔΑΤΕ ορίηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 2 τθσ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-02 Απόφαςθσ Τφυπουργοφ ΠΕΧΩΔΕ 

για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων (ΑΤ και 

ΦΑΤ). 

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να εφοδιάςει τθν περιοχι των ζργων κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ με 

όλα τα απαραίτθτα τεχνικά μζςα και εξοπλιςμό αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν ρφπανςθσ τθσ 

κάλαςςασ από πετρελαιοειδι (π.χ. πλωτά φράγματα, απορροφθτικζσ αντλίεσ, διαςκορπιςτικζσ ουςίεσ κ.λπ.) 

που κα υποδειχκοφν από τθν οικεία 

λιμενικι αρχι κακϊσ και να γνωςτοποιιςει ςτο οικείο Λιμεναρχείο με τθν εγκατάςταςι του τθν "ςχεδίαςθ" 

τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ που κα εφαρμόςει ςε παρόμοια περιςτατικά (βλ. Άρκρο Β-15). Οι δαπάνεσ που 

προκφπτουν από τα παραπάνω κεωροφνται ότι ζχουν λθφκεί υπόψθ ανθγμζνεσ ςτθν τιμι προςφοράσ του 

Αναδόχου και ωσ εκ τοφτου ουδεμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ αναγνωρίηεται. 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκεί όλεσ τισ υποδείξεισ των εντεταλμζνων οργάνων του 

Κράτουσ (Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, Επικεϊρθςθ Μεταλλείων κλπ.). 

Όλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου και απαιτοφνται 

από τον νόμο, βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςκεί από αυτόν κατά τθν 

διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του και ωσ εκ τοφτου ουδεμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ αναγνωρίηεται. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-23 : ιμανςθ κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ του ζργου 

23.1 Εκτόσ από όςα κακορίηονται ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ θμάνςεωσ εκτελουμζνων ζργων εντόσ ι 

εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν (απόφ. εγκρ. ΒΜ5/30428/17-06-80 και ΒΜ5/30058/1983ΤΔΕ), ςθμειϊνεται 

ότι ο Ανάδοχοσ κα επιβαρυνκεί με τθ δαπάνθ των προςκζτων ενδεικτικϊν και πλθροφοριακϊν πινακίδων 

που κα τοποκετθκοφν ςτισ ειςόδουσ των περιοχϊν του ζργου και που κα φζρουν τον τίτλο τθσ εργολαβίασ, 

το όνομα του εργοδότθ και τθσ διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, το όνομα του Αναδόχου και το όνομα του 

Μελετθτι του ζργου, κακϊσ και οιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που κα ηθτιςει θ Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

23.2. Αναφορικά με τθ φωτοςιμανςθ και τα μζτρα αςφάλειασ κάκε ζργου βλζπε το άρκρο Α-10 τθσ 

παροφςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-24 : Διευκολφνςεισ ςε άλλουσ εργολάβουσ 

24.1. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να διευκολφνει τισ διελεφςεισ άλλων εργολθπτϊν που, ενδεχόμενα, κα εκτελοφν 

ζργα ςε παράπλευρουσ χϊρουσ, ι μζςα ςτο ίδιο εργοτάξιο, εφόςον πρόκειται περί αντικειμζνου που δεν 

καλφπτει θ δικι του ςφμβαςθ. 

24.2. Ρθτά κακορίηεται ότι όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του Αναδόχου κα περιορίηονται αποκλειςτικά ςτουσ 

χϊρουσ που κα του παραχωριςει θ Διευκφνουςα Τπθρεςία και μόνο ςε περίπτωςθ που δεν κα προκφψει 

ενόχλθςθ και φςτερα από ςχετικι ζγκριςθ, κα μπορεί να επεκτακεί πζρα από τα κακοριςμζνα όρια, με δικι 

του ευκφνθ και δαπάνθ. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-25 : Σιρθςθ νόμων-Αςτυνομικϊν διατάξεων-Ζκδοςθ αδειϊν 

25.1. Ο Ανάδοχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τουσ 

Νόμουσ του Κράτουσ, τα Διατάγματα και τουσ Κανονιςμοφσ, τισ Αςτυνομικζσ διατάξεισ ι διαταγζσ, κακϊσ 

και με τισ νόμιμεσ απαιτιςεισ οποιαςδιποτε Δθμόςιασ, Δθμοτικισ ι άλλθσ αρχισ για τον Ανάδοχο και για 

τισ εργαςίεσ του. 

25.2. Ο Ανάδοχοσ, ςαν υπεφκυνοσ να τθρεί τουσ Νόμουσ κ.λ.π., υποχρεοφται να ανακοινϊςει αμζςωσ 

ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία τισ διαταγζσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν, κατά τθ διάρκεια 

τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και τα ζγγραφα των διαφόρων Αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, 

αςφαλείασ κλπ 25.3. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, 

κάκε άδειασ που προβλζπεται από τουσ ανωτζρω Νόμουσ, Διατάγματα κλπ και που απαιτείται για τθν 
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εκτζλεςθ των εργαςιϊν του. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-26 : Νυκτερινι Τπερωριακι -Εργαςία τισ αργίεσ και εορτζσ 

26.1. Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ νυκτερινισ ι υπερωριακισ εργαςίασ και εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και 

εορτζσ, ςφμφωνα με όςα ςχετικά ορίηονται από τουσ Νόμουσ και κανονιςμοφσ που αφοροφν τζτοια 

εργαςία. Εφόςον κακίςταται αναγκαία, κατά τθν κρίςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, θ νυκτερινι ι 

υπερωριακι εργαςία ι θ εκτζλεςθ εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και εορτζσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί 

αυτι χωρίσ αντίρρθςθ και χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, τόςο για τισ αρχικζσ ςυμβατικζσ τιμζσ 

μονάδοσ και ποςότθτεσ που κα δοκοφν με Α.Π.Ε., όςο και για τισ νζεσ τιμζσ μονάδοσ που κα γίνουν με 

Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε. 

26.2. Ειδικά για τθν υπερωριακι εργαςία, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία κα ςυνθγοριςει εφόςον κρίνεται 

απαραίτθτθ και δεν υπάρχει άλλθ δυνατότθτα για εξαςφάλιςθ περιςςότερου προςωπικοφ, αλλά δεν μπορεί 

να εγγυθκεί τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

26.3. Αν ο Ανάδοχοσ δεν μπορζςει να εξαςφαλίςει ζγκριςθ για υπερωριακι εργαςία, αυτό δεν κα 

αποτελζςει δικαιολογία για παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ του Ζργου. Σθν αδυναμία εκτζλεςθσ 

εργαςιϊν με υπερωριακι Σθν αδυναμία εκτελζςεωσ εργαςιϊν με υπερωριακι απαςχόλθςθ ο Ανάδοχοσ 

οφείλει να τθν καλφψει με εργαςία ςε περιςςότερεσ φυλακζσ (βάρδιεσ). 

26.4. Κατά τθν εκτζλεςθ νυχτερινισ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει με δαπάνθ του 

πρόςκετο και ικανοποιθτικό φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του και του κοινοφ, κακϊσ και 

κατάλλθλα μζςα που να επιτρζπουν τθν καλι τοποκζτθςθ και επικεϊρθςθ υλικϊν και τθν από κάκε άποψθ 

αποδοτικι εκτζλεςθ των ζργων. 

26.5 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ και για οποιαδιποτε αιτία καταβολισ αποηθμίωςθσ 

για ςταλία μθχανθμάτων, προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ τισ επίςθμεσ αργίεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ Α-27 : Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου 

Ο Ανάδοχοσ κα εκπονιςει πριν τθν ζναρξθ του ζργου πρόγραμμα ποιότθτασ ζργου (Π.Π.Ε.) ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο πρότυπο ISO10005, 1995 ι ςε κάποιο άλλο από τα διεκνϊσ αποδεκτά πρότυπα 

ποιότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 158 του Ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει το Π.Π.Ε., ςε δφο (2) αντίτυπα ςτθ διευκφνουςα το ζργο υπθρεςία, 

μζςα ςε προκεςμία 60 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία 

εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν πρζπει να επιςτρζψει ζνα εγκεκριμζνο αντίτυπο ςτθν ανάδοχο με τισ 

τυχόν παρατθριςεισ τθσ. 

Κάκε πικανι ανακεϊρθςθ του παραπάνω Π.Π.Ε., που κα απαιτθκεί, κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν, από 

τισ ανάγκεσ του ζργου, κα υποβάλλεται για ζγκριςθ ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

 

 

Β’ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ Β-1 : Αντικείμενο εργολαβίασ 

Σο τεχνικό αντικείμενο τθσ υπόψθ εργολαβίασ που περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ τθσ Σεχνικισ 

Περιγραφισ του ζργου. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-2 : Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ - χρονικόσ προγραμματιςμόσ 

2.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Τπθρεςία Πρόγραμμα Καταςκευισ του 

όλου ζργου : «Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του Ζργου», ςτο οποίο κα τθρθκοφν οι προκεςμίεσ του ζργου 
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που ορίηονται ςτο άρκρο Β-4 τθσ παροφςθσ, κακϊσ και οι ειδικοί τεχνικοί όροι τθσ παρ. 2.10 του παρόντοσ 

άρκρου Β-2. 

2.2. Σο πρόγραμμα(Χρονοδιάγραμμα) καταςκευισ του ζργου, που καλφπτεται γενικά από το άρκρο 145 

του Ν. 4412/2016, κα περιλαμβάνει: 

2.2.1. Λεπτομερειακι ανάλυςθ για το ςφνολο των δραςτθριοτιτων εκτζλεςθσ του ζργου, με διάκριςθ τουσ 

ςε δραςτθριότθτεσ με ευκφνθ του Αναδόχου και ςε τυχόν δραςτθριότθτεσ με ευκφνθ τθσ Διευκφνουςασ 

Τπθρεςίασ. Θ παραπάνω διάκριςθ κα είναι ςαφισ και κα ςυνοδεφεται και από εκτίμθςθ ι υπολογιςμό, τθσ 

διάρκειασ που φαίνεται αναγκαία, για τθν εκτζλεςθ τθσ κάκε δραςτθριότθτασ. 

2.2.2. Εφιςτάται θ προςοχι ότι, θ διάρκεια εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων από άλλουσ φορείσ, εκτόσ από 

τον Ανάδοχο, κα πρζπει να είναι λογικζσ και να ζχουν περικϊρια (κακοριςμόσ μεγίςτων-ελαχίςτων), όπου 

δεν κακορίηονται ςαφϊσ ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Επίςθσ για τθν καλφτερθ εποπτεία και τθν 

αποφυγι κακυςτεριςεων εξ υπαιτιότθτασ εμπόρων, προμθκευτϊν ι μεταφορζων, ςυνιςτάται θ 

επιςιμανςθ δραςτθριοτιτων (και χρονικοφ προςδιοριςμοφ αυτϊν) παραγγελιϊν, προμικειασ και άφιξθσ 

υλικϊν και προϊόντων από το εξωτερικό ι απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ. 

2.2.3. Πλιρθ αιτιολόγθςθ των χρονικϊν διαρκειϊν που προβλζπονται για κάκε δραςτθριότθτα, με 

ανάλυςθ τθσ, ανά μονάδα χρόνου, παραγωγικισ καταςκευαςτικισ του δυνατότθτασ για τισ εργαςίεσ του 

τιμολογίου ι υποεργαςίεσ ι και τισ προεργαςίεσ, που δεν προβλζπονται ςτο τιμολόγιο. 

2.2.4. Διευκρίνιςθ του τρόπου με τον οποίο κα επιτευχκοφν οι προκεςμίεσ π.χ -Δραςτθριότθτα : Γενικζσ 

εκςκαφζσ-εκβακφνςεισ 

-υνολικι ποςότθτα : m3 

-υνολικι διάρκεια : θμερολογιακζσ θμζρεσ 

-Προβλεπόμενθ καταςκευαςτικι δυνατότθτα : m3 

-Προβλεπόμενοσ βακμόσ προςπάκειασ : μθχανικόσ εκςκαφζασ 3m3για 7ωρθ 

εργαςία ανά θμζρα και πζντε εργάςιμεσ μζρεσ τθν εβδομάδα. 

Οι ποςότθτεσ κα είναι αυτζσ που δθμοπρατοφνται, με ζνα εφλογο περικϊριο τθσ επάρκειασ χρονικισ 

αςφάλειασ για τυχόν μεταβολι τουσ. 

2.3. Με βάςθ τθν παραπάνω μεκοδολογία κα υπολογιςτοφν οι απαιτοφμενοι χρόνοι κατά 

δραςτθριότθτα και κα υποβλθκοφν ςυμπλθρωματικά από τον Ανάδοχο τα παρακάτω: 

α. Διάγραμμα ανάλυςθσ κρίςιμθσ διαδρομισ (CPM), ςτο οποίο κα επιςθμαίνεται θ κρίςιμθ διαδρομι και τα 

όρια, μζςα ςτα οποία μπορεί να κυμανκεί θ ζναρξθ και το πζρασ των δραςτθριοτιτων που είναι ζξω από 

τθν κρίςιμθ διαδρομι. 

β. Γραμμικό διάγραμμα (GANTT) που προκφπτει από τα προθγοφμενα, με αναφορά ςτουσ υπεφκυνουσ κάκε 

δραςτθριότθτασ, ςτο οποίο επιπλζον κα απεικονίηονται ποςότθτεσ και δαπάνεσ ανά μινα, για κάκε 

δραςτθριότθτα, κακϊσ και το ςφνολο των προβλεπόμενων δαπανϊν για εργαςίεσ ανά μινα. 

γ. Πρόγραμμα με μορφι ςχθματικισ κάτοψθσ (βλζπε και παράγραφο 2.7). 

δ. Πίνακα κατ' είδοσ εργαςίασ, ςυνοπτικά (π.χ. εκςκαφζσ, ςκυροδζματα κ.λ.π.) των προσ εκτζλεςθ, ανά μινα 

ποςοτιτων εργαςιϊν και μθνιαίασ προβλεπόμενθσ απορρόφθςθσ πιςτϊςεων, για το ςφνολο του ζργου (κα 

περιλαμβάνει εργαςίεσ, Ο.Ε. και Γ.Ε., προβλεπόμενθ ανακεϊρθςθ, προκαταβολζσ, αποςβζςεισ, Φ.Π.Α. κλπ 

και ςτο τζλοσ του πίνακα κα φαίνεται το αναπόςβεςτο μζροσ τθσ προκαταβολισ). τον υπόψθ πίνακα κα 

προβλεφκοφν και οι αντίςτοιχεσ ςτιλεσ για τθν ςυμπλιρωςθ ποςοτιτων εργαςιϊν και δαπανϊν που κα 

εκτελοφνται κάκε μινα και κα ςυμπλθρϊνονται μετά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ςυγκεκριμζνου μθνόσ. 

ε. Πίνακασ απαιτοφμενου μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και χρονοδιάγραμμα απαςχόλθςθσ του ςτο ζργο. 

ςτ. Πίνακασ διακζςιμου μθχανικοφ εξοπλιςμοφ με τισ αποδόςεισ του κάκε μθχανιματοσ, η. Σεχνικι ζκκεςθ 

που κα τεκμθριϊνει τα παραπάνω. 

2.4. (1) Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ και μζςα ςε διάςτθμα δεκαπζντε (15) 
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θμερολογιακϊν θμερϊν, κα ςυντάξει και κα υποβάλει προσ ζγκριςθ το «Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του 

Ζργου». Σο χρονοδιάγραμμα αυτό δεν κα υπερβαίνει τισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ και κα ακολουκεί τισ 

οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Οι πλθροφορίεσ και μορφζσ του χρονοδιαγράμματοσ τοφτου δεν κα 

είναι λιγότερεσ από εκείνεσ που περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 2.2 και 2.3. 

(2) ε περίπτωςθ παρατθριςεων τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ επί του χρονοδιαγράμματοσ που κα 

υποβλθκεί από τον Ανάδοχο, τότε το χρονοδιάγραμμα τθσ παραπάνω παραγράφου κα αναςυνταχκεί από 

αυτόν και κα πρζπει να περιλάβει τισ παρατθριςεισ αυτζσ (εντόσ ευλόγου προκεςμίασ που κα κζςει θ 

Τπθρεςία). 

(3) Κακυςτζρθςθ υπαιτίωσ πζραν του μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ι παράλειψθ ι αμζλεια 

ωσ προσ τθν άρτια, λεπτομερι και πλιρθ ανάλυςθ κατά τα παραπάνω για τθν υποβολι του 

χρονοδιαγράμματοσ ςφμφωνα με τα υμβατικά Σεφχθ, επιφζρει τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 

160 του Ν. 4412/2016 περί εκπτϊςεωσ του Αναδόχου. 

(4) Μετά τθν υποβολι του χρονοδιαγράμματοσ θ Διευκφνουςα Τπθρεςία εγκρίνει αυτό όπωσ 

υποβλικθκε, ι όπωσ κα το τροποποιιςει, μζςα ςε δζκα (10) μζρεσ από τθν υποβολι του. Κακυςτζρθςθ για 

ζγκριςθ από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία μεγαλφτερθ από τθν παραπάνω προκεςμία των δζκα (10) θμερϊν 

ςυνεπάγεται τθν αποδοχι του χρονοδιαγράμματοσ του Αναδόχου. 

Οποιαδιποτε ζγκριςθ ι/και αποδοχι από τθν Δ/νουςα Τπθρεςία του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του 

ζργου, ι μελλοντικϊν τροποποιιςεων αυτοφ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο παρόν άρκρο, δεν 

δφναται να εκλθφκεί ι ερμθνευτεί ωσ ςυμφωνία ι ςυγκατάκεςθ του Κυρίου του Ζργου για τθν επάρκεια 

του καταςκευαςτικοφ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου, ι ωσ προσ τθν άρτια και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του ζργου, οφτε 

απαλλάςςει τον Ανάδοχο των αποκλειςτικϊν ευκυνϊν του για τθν άρτια και ζγκαιρθ αποπεράτωςθ των 

εργαςιϊν εντόσ των κακοριηομζνων από τθν φμβαςθ ςυνολικϊν και ενδεικτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν, 

ι των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τουσ Γενικοφσ όρουσ τθσ ΕΤ και τθσ παρ. 2.9 του παρόντοσ 

Άρκρου τθσ ΕΤ. 

Σθν ευκφνθ για τισ οποιεςδιποτε ανωμαλίεσ που κα ςυμβοφν ςτθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ και για τισ 

οποιεςδιποτε ποινικζσ ριτρεσ ικελαν επιβλθκεί ςτον Ανάδοχο, από τθν καταςτρατιγθςθ τμθματικϊν 

προκεςμιϊν, κα φζρει ςτθν περίπτωςθ αυτι εξ ολοκλιρου ο Ανάδοχοσ. 

Ανάλογα ιςχφουν και για τισ οποιεςδιποτε άλλεσ ςυνζπειεσ ικελαν προκφψει για τον Ανάδοχο (ζκπτωςθ 

κ.λ.π.) 

2.5. Ο Ανάδοχοσ κατά το χρονικό διάςτθμα μζχρι και τθν δζκατθ (10θ) θμζρα από τθν υποβολι για 

ζγκριςθ του οριςτικοφ χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου, κα ενεργεί ςφμφωνα με το δικό του 

χρονοδιάγραμμα, φζροντασ ακζραια τθν ευκφνθ αν αυτό αντίκειται ςτουσ όρουσ των τευχϊν (και ςχεδίων) 

τθσ δθμοπραςίασ. Για το λόγο αυτό κεωρείται ςυμβατικά ότι θ διαδικαςία τθσ κατάρτιςθσ και ζγκριςθσ ι 

μεταβολισ του χρονοδιαγράμματοσ δεν επιφζρει κακυςτζρθςθ. Θ ζγκριςθ του χρονοδιαγράμματοσ δεν 

περιλαμβάνει τθν με οποιαδιποτε ζννοια ςυμφωνία τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ πάνω ςτο βακμό 

προςπάκειασ που προβλζφκθκε από τον Ανάδοχο. 

2.6. (1) Μετά τθν κατά οιονδιποτε τρόπο, ςφμφωνα με τα προθγοφμενα, ζγκριςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ, που όπωσ κα διαμορφωκεί κα αποτελεί και τον πίνακα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία διυθνιαία ζκκεςθ προόδου και ςε πζντε (5) 

αντίτυπα, ςτθν οποία κα φαίνεται θ πρόοδοσ των εργαςιϊν και θ ςυμφωνία ι όχι με το εγκεκριμζνο 

χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του Ζργου. Επίςθσ κα αναφζρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιιςεων και 

αποκλίςεων. τθ 1θ διμθνιαία ζκκεςθ (60 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ) και ζχοντασ αναλφςει 

τισ μελζτεσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ζνα πλζον τεκμθριωμζνο και ανακεωρθμζνο 

χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά τθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ (θ οποία πρζπει να γίνει εντόσ δζκα (10) 

θμερολογιακϊν θμερϊν), κα αποτελεί και το οριςτικό χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

(2) Επί πλζον ο Ανάδοχοσ οφείλει εκτόσ από τθν παραπάνω διμθνιαία ζκκεςθ προόδου να υποβάλει ςτθν 

επίβλεψθ ανά τρίμθνο και ςε πζντε (5) αντίτυπα: 
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α. Αντίγραφο του χρονοδιαγράμματοσ (CPMκαι GANTT), όπωσ αυτό οριςτικοποιικθκε, ςφμφωνα με τθν 

πραγματικι κατάςταςθ ωσ ανωτζρω, με ζνδειξθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν ςε ςχζςθ με τισ αρχικζσ 

προβλζψεισ. 

β. Αντίγραφο του αρχικοφ πίνακα δραςτθριοτιτων, με προςκικθ ςε ειδικι ςτιλθ παρατθριςεων, των 

μεταβολϊν, που ζχουν γίνει ςτισ αρχικζσ προβλζψεισ, δθλαδι ανακεφαλαιωτικά το μζροσ που εκτελζςτθκε, 

αυτό που υπολείπεται, τθν τυχόν μεταβολι του ρυκμοφ κ.λ.π. 

γ. Σεχνικι Ζκκεςθ με τισ τεκμθριωμζνεσ παρατθριςεισ του Αναδόχου, εφόςον υπάρχουν, επί τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ του ζργου και προτάςεισ του Αναδόχου. 

Παράλειψθ ι αμελισ ςφνταξθ και υποβολι των παραπάνω ςυνεπάγεται εφάπαξ ανζκκλθτθ ποινικι ριτρα, 

μζχρι ποςοφ ίςου προσ 0,15 τθσ ποινικισ ριτρασ τθσ παραγράφου 2.4(3)α, θ οποία επιβάλλεται για κάκε 

περίπτωςθ παράλειψθσ ι αμελοφσ ςφνταξθσ και υποβολισ διμθνιαίασ ζκκεςθσ. 

Σα παραπάνω ςτοιχεία (ανά τριμθνιαία υποβολι) είναι επιβοθκθτικά για τον ζλεγχο τθσ πορείασ των 

εργαςιϊν του Αναδόχου και για τθν ςφγκριςθ με τθν πορεία που επιβάλλεται για τθν άρτια και ζγκαιρθ 

αποπεράτωςθ του ζργου. Πρόκειται δθλαδι για ςτοιχεία που δεςμεφουν τον Ανάδοχο και όχι τθν 

Διευκφνουςα Τπθρεςία, ςε περίπτωςθ που αυτι ςυμφωνιςει ι δεν αντιδράςει 

2.7. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθν αρχι κάκε μινα, ςε πζντε ςειρζσ, αντίγραφο του 

μθνιαίου προγράμματοσ ςε μορφι ςχθματικισ κάτοψθσ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2.3.γ, ςτο οποίο 

κα απεικονίηονται οι εργαςίεσ ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

1) Οι απεικονιηόμενεσ με λευκό χρϊμα εργαςίεσ 

κα είναι αυτζσ που δεν εκτελοφνται ακόμα. 

2) Οι απεικονιηόμενεσ με απλι διαγράμμιςθ εργαςίεσ κα είναι οι προσ εκτζλεςθ του τρζχοντα μινα. 

3) Οι απεικονιηόμενεσ με ρομβοειδι διαγράμμιςθ εργαςίεσ κα είναι οι περαιωμζνεσ τον τελευταίο μινα. 

4) Οι απεικονιηόμενεσ με μαφρο χρϊμα εργαςίεσ κα είναι οι παλιζσ περαιωμζνεσ (πριν από τον τελευταίο 

μινα). 

Επίςθσ, κα πρζπει κάκε μινα να υποβάλει, ςε πζντε ςειρζσ, αντίγραφο του πίνακα που αναφζρεται ςτθν 

παράγραφο 2.3.δ, ςυμπλθρωμζνο με τα ςτοιχεία των εκτελεςκειςϊν εργαςιϊν και πιςτϊςεων που ζχουν 

απορροφθκεί μζχρι τον τρζχοντα μινα. Θ Τπθρεςία επιφυλάςςει για τον εαυτό τθσ το δικαίωμα να ηθτιςει 

τθν ςυνυποβολι, μαηί με τα προθγοφμενα και άλλων ςτοιχείων, που είναι επιβοθκθτικά, για να ςχθματιςκεί 

πλιρθσ εικόνα τθσ ανακεφαλαιωτικισ, ςε κάκε χρονικι περίοδο, προόδου του ζργου, ςε ςφγκριςθ πάντα με 

τισ αρχικζσ προβλζψεισ του χρονοδιαγράμματοσ. 

2.8. ε περίπτωςθ ανάγκθσ τροποποίθςθσ του αρχικοφ εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, για τισ 

περιπτϊςεισ που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ (παράταςθ, αφξθςθ του αντικειμζνου), κα 

ςυντάςςεται προςαρμοςμζνο χρονοδιάγραμμα, για το οποίο κα ιςχφουν όλα τα αναφερκζντα ςτισ 

παραπάνω παραγράφουσ. Ο Ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν Δ/νουςα Τπθρεςία, εγκαίρωσ ςε κάκε 

περίπτωςθ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, για οποιαςδιποτε φφςεωσ ελαττϊματα ι προβλιματα, λόγω των 

οποίων, ενδεχομζνωσ, μζροσ του καταςκευαςτικοφ εξοπλιςμοφ δεν λειτουργεί ςφμφωνα με τθν 

αναμενόμενθ απόδοςθ και κα προβαίνει εντόσ δεκαθμζρου ςε τροποποίθςθ του προγράμματοσ 

(χρονοδιαγράμματοσ) καταςκευισ του ζργου. τθν περίπτωςθ αυτι θ Δ/νουςα Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα 

να απαιτιςει απόςυρςθ και αντικατάςταςθ του ελαττωματικοφ εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο Α-5 των 

Γενικϊν Όρων τθσ ΕΤ. 

2.9. Μετά από τθν πρϊτθ υποβολι του οργανογράμματοσ, ο Ανάδοχοσ, υποχρεοφται μζςα ςε ςαράντα 

(40) θμζρεσ θμερολογιακζσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ να ςυντάξει και να υποβάλει το Οριςτικό 

Οργανόγραμμα του Ζργου, ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, 

εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων, που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου 

και μπορεί να λάβει υπόψθ και τθν γνωμοδότθςθ τθσ Τπθρεςίασ επί τθσ πρϊτθσ υποβολισ του 

οργανογράμματοσ. 
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ΑΡΘΡΟ Β-3 : Πινακίδεσ ενδεικτικζσ του καταςκευαηόμενου ζργου 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, ςε ζνα μινα από τθν εγκατάςταςι του ςτο ζργο, να προμθκευτεί και να 

τοποκετιςει καλαίςκθτεσ πινακίδεσ με πλθροφορίεσ για το ζργο που καταςκευάηεται. Οι διαςτάςεισ των 

πινακίδων, ο αρικμόσ αυτϊν, οι αναγραφόμενεσ ενδείξεισ (ονομαςία ζργου, κφριοσ ζργου, χρθματοδότθςθ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Διευκφνουςα Τπθρεςία, Μελετθτισ, Σεχνικόσ φμβουλοσ Επίβλεψθσ, Ανάδοχοσ, 

προχπολογιςμόσ ζργου), ο χρωματιςμόσ, ο τρόποσ ςτιριξθσ και οι κζςεισ τοποκζτθςισ τουσ κα 

κακοριςκοφν κατά τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. Οι δαπάνεσ 

προμικειασ, μεταφοράσ και τοποκζτθςθσ των πινακίδων αυτϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο του ζργου και 

περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ ςτθν προςφορά του και τα γενικά του ζξοδα. τθν περίπτωςθ μθ 

ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου ςτθν κακοριηόμενθ ανωτζρω προκεςμία, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία δικαιοφται 

να προβεί ςτθν προμικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ των πινακίδων ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 

Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-4 - Προκεςμίεσ 

4.1 Θ ολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 

φμβαςθσ.  

4.2 ε περίπτωςθ ζγκριςθσ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ, από οποιαδιποτε αιτία, ο Ανάδοχοσ δεν 

δικαιοφται καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ, λόγω τθσ παράταςθσ αυτισ, με εξαίρεςθ τθ νόμιμθ ανακεϊρθςθ. 

4.3. Παράταςθ προκεςμιϊν δεν κα αναγνωριςκεί ςτον Ανάδοχο, με δικαιολογία τθν άγνοια των 

εδαφικϊν και κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ του ζργου, του χρόνου εκμετάλλευςθσ των πθγϊν 

λιψθσ υλικϊν, τθσ κατάςταςθσ των οδϊν προςπζλαςθσ, τθσ δυςκολίασ προςζγγιςθσ των περιοχϊν λιψθσ 

αδρανϊν υλικϊν, ι αδυναμίασ ζγκαιρθσ εξεφρεςθσ εργατϊν, μθχανθμάτων και υλικϊν από τθν Ελλθνικι και 

ξζνθ βιομθχανία. 

4.4. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει ςυνεκτιμιςει κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του το χρόνο 

που απαιτείται για τισ διατυπϊςεισ εκτελωνιςμοφ υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων που ενδεχόμενα κα 

ειςάγει από το εξωτερικό, κακϊσ και για τθν ζκδοςθ όλων των απαιτοφμενων αδειϊν από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-5 : Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ απαιτείται θ προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο του Ζργου, εγγυθτικισ 

επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ και τα διαλαμβανόμενα ςτα άρκρα 

136 και 137 του Ν. 4412/2016 όπωσ τοφτο ιςχφει κατά τθν θμερομθνία τθσ υπογραφισ. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-6 : Ποινικζσ Ριτρεσ 

6.1. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ επιβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 148 του 

Ν. 4412/2016 ωσ ακολοφκωσ : 

Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ, ποινικι ριτρα ίςθ με το δεκαπζντε τοισ εκατό 15% τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ 

του ζργου που επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το 20% τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που προβλζπεται 

ςτθν παράγραφο Β4.1. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ μζχρι ακόμα το δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ ςυνολικισ 

προκεςμίασ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο Β4.1., ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ ίςθ με το 

είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου. 

6.2 Για κάκε υπζρβαςθ αποκλειςτικι τμθματικισ προκεςμίασ επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο ποινικι ριτρα 

ωσ εξισ : 

1) Για τισ πρϊτεσ τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ υπζρβαςθσ προκεςμίασ, ποινικι ριτρα ίςθ με το 

δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ μζςθσ θμερθςίασ αξίασ του ζργου για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ. 

2) Για τισ επόμενεσ τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ υπζρβαςθσ προκεςμίασ, ποινικι ριτρα ίςθ με 
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δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμερθςίασ αξίασ του ζργου για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ. 

6.3 Οι ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ είναι επιπρόςκετεσ ςτισ ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπονται για 

παραλείψεισ ενεργειϊν του Αναδόχου ςτουσ λοιποφσ όρουσ των Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-7 : Διοικθτικι παραλαβι για χριςθ 

Θ κατά το άρκρο 169 του Π.Δ. 4412/2016 διοικθτικι παραλαβι για χριςθ κα γίνει μετά τθν αποπεράτωςθ 

του ζργου και πριν τθν προςωρινι παραλαβι. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-8 : Πλθρωμζσ 

8.1. Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ κα γίνονται βάςει πιςτοποιιςεων και κα ςυντάςςονται ςε χρονικά 

διαςτιματα όχι μικρότερα των τριάντα (30) θμερϊν και κα ςτθρίηονται δε ςε επιμετρθτικά ςτοιχεία και με 

τθν διαδικαςία του άρκρου 152 του Ν. 4412/2016. 

8.2. Από τισ υπόψθ τμθματικζσ πλθρωμζσ κα παρακρατείται ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) ςτθν αξία 

των εκτελεςκειςϊν εργαςιϊν και ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) ςτθν αξία των τυχόν πιςτοποιοφμενων 

υλικϊν μζχρισ ότου ενςωματωκοφν ςτο Ζργο. Οι κρατιςεισ κα καταβλθκοφν ςτον Ανάδοχο μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι των λιμενικϊν ζργων. 

8.3 Ειδικά για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ πχ δζςτρεσ, προςκρουςτιρεσ, κλπ, θ 

προμικεια επί τόπου του ζργου απάντων των υλικϊν κα αποηθμιϊνεται με το 70% τθσ τιμισ μονάδοσ του 

τιμολογίου, ενϊ το υπόλοιπο 30% κα καταβάλλεται μετά τθν οριςτικι τοποκζτθςθ τουσ ςτο ζργο και τθν 

παραλαβι τουσ. 

8.4 Οι κρατιςεισ που γίνονται ςε κάκε πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο και ςυμπλθρϊνουν τθν εγγφθςθ 

καλισ εκτελζςεωσ προβλζπονται από το άρκρο 302 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-9 : Ανακεϊρθςθ 

Για τθν ανακεϊρθςθ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 153 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ Β-10 : Χρόνοσ Εγγφθςθσ και υντιρθςθσ 

φμφωνα με τισ διατάξεισ και προχποκζςεισ του άρκρου 171 του Ν. 4412/2016 ο χρόνοσ εγγφθςθσ, μετά 

τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, κακορίηεται ςε 15 μινεσ. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ 

αρχίηει από τθν βεβαιωμζνθ περαίωςθ των εργαςιϊν, αν μζςα ςε δφο μινεσ απ' αυτιν υποβλθκεί από τον 

Ανάδοχο θ τελικι επιμζτρθςθ, άλλωσ από τθν θμερομθνία που υποβλικθκε θ τελικι επιμζτρθςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-11 : Διεφκυνςθ των ζργων από τον Ανάδοχο 

11.1. Θ διεφκυνςθ του ζργου από τθν πλευρά του Αναδόχου κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 139 του Ν 4412/2016. 

11.2. Σο αργότερο ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ καταςκευισ 

του Ζργου κα αναλάβει τα κακικοντά του και ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου. 

11.3. Προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου κα είναι ζμπειροσ διπλωματοφχοσ μθχανικόσ Ε.Μ.Π. ι 

άλλθσ ιςότιμθσ χολισ 1 κετοφσ τουλάχιςτον πείρασ, με καταςκευαςτικι πείρα ςθμαντικϊν λιμενικϊν 

ζργων που κα διορίηεται από τον Ανάδοχο, φςτερα από ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. 

Για τθν ζγκριςθ του παραπάνω προτεινόμενου Διπλωματοφχου Μθχανικοφ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν 

Τπθρεςία, πριν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ, πιςτοποιθτικά και λοιπά 

λεπτομερι ςτοιχεία, που κα αφοροφν τα προςόντα και τθν πείρα του προτεινόμενου Μθχανικοφ. Θ 

Τπθρεςία μπορεί, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, να μθν δϊςει τθν ζγκριςι τθσ για τον προτεινόμενο 

Μθχανικό, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία κεωριςει ότι αυτόσ δεν ζχει τα απαραίτθτα προςόντα και πείρα ι 
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δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν παραπάνω κζςθ. Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου οφείλει να 

ομιλεί, διαβάηει και γράφει άριςτα τθν Ελλθνικι γλϊςςα. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα υπάρχει μόνιμα 

τεχνικόσ διερμθνζασ. 

Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου κα είναι αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για το υπόψθ ζργο και θ 

απουςία του από το εργοτάξιο κα είναι αιτιολογθμζνθ και κα οφείλεται μόνο ςε λόγουσ που ζχουν να 

κάνουν με εκτόσ εργοταξίου απαςχόλθςι του που αφορά ςτο υπόψθ ζργο. 

Όταν ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου απουςιάηει ωσ ανωτζρω, κα υπάρχει ςτο εργοτάξιο ο 

αντικαταςτάτθσ του που κα είναι Μθχανικόσ από το υπόλοιπο προςωπικό και κα ζχει εγκρικεί από τθν 

Τπθρεςία. 

11.4. Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου κα είναι πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνοσ, με 

ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, να εκπροςωπεί τον Ανάδοχο ςε όλα τα κζματα του εργοταξίου, 

περιλαμβανομζνθσ τθσ παραλαβισ των εντολϊν, ειδοποιιςεων, οδθγιϊν ι παρατθριςεων τθσ Τπθρεςίασ, 

επί τόπου του ζργου και τθσ υπογραφισ κάκε εγγράφου και ςτοιχείου που θ υπογραφι του προβλζπεται 

επί τόπου του ζργου (παραλαβζσ, επιμετριςεισ, θμερολόγια κλπ). 

11.5. Ο προϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου είναι αρμόδιοσ για τθν ζντεχνθ, άρτια και αςφαλι 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν και για τθν λιψθ και εφαρμογι των απαιτοφμενων μζτρων προςταςίασ και 

αςφαλείασ των εργαηομζνων ςτο ζργο, κακϊσ και κάκε τρίτου. ΓΓ αυτό ο προϊςτάμενοσ αυτόσ πρζπει να 

υποβάλει ςτθν Τπθρεςία υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία να αποδζχεται τον διοριςμό του και τισ ευκφνεσ 

του. 

11.6. Θ Τπθρεςία δφναται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, να ανακαλζςει τθν ζγγραφθ ζγκριςι τθσ, για τον 

οριςμό οποιουδιποτε από τα παραπάνω πρόςωπα, οπότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να απομακρφνει και να 

το αντικαταςτιςει με άλλο, του οποίου ο διοριςμόσ κα υπόκειται επίςθσ ςτθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ 

Τπθρεςίασ. 

11.7. Εκτόσ από τον προϊςτάμενο του εργοταξίου, ςτο προςωπικό του εργοταξίου κα περιλαμβάνονται 

απαραίτθτα και οι παρακάτω : 

 Ζνασ διπλωματοφχοσ Αγρονόμοσ - Σοπογράφοσ Μθχανικόσ δεκαετοφσ τουλάχιςτον πείρασ, για 
όλο το διάςτθμα καταςκευϊν, με πλιρθ και αποκλειςτικι 

 απαςχόλθςθ ςτο ζργο, που κα είναι προϊςτάμενοσ των τοπογραφικϊν ςυνεργείων του 
αναδόχου και αρμόδιοσ για τθν ορκι γεωμετρικι καταςκευι των ζργων. 

 Ζνασ Διπλωματοφχοσ Πολιτικόσ Μθχανικόσ με εξειδίκευςθ και αποδεδειγμζνθ δωδεκαετι τουλάχιςτον 

εμπειρία ςε καταςκευζσ ςκυροδζματοσ, για όλο το διάςτθμα που εκτελοφνται οι ςχετικζσ εργαςίεσ. 

 Ζνασ Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ ι Σεχνολόγοσ ι Τπομθχανικόσ προβλζπεται επί τόπου του ζργου, κακ' 

όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςισ του, και ςε ςυνεχι παρουςία τθσ καταςκευισ του ζργου. 

11.8. Προβλζπεται θ ςυνεχισ παρουςία επί τόπου του ζργου, ενόσ τουλάχιςτον ζμπειρου εργοδθγοφ, 

κακϊσ και υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ γραμματειακισ υποςτιριξθσ ζργου. 

11.9. Όλο το παραπάνω αναφερόμενο προςωπικό κα τυγχάνει τθσ ζγκριςθσ τθσ Τπθρεςίασ. Επίςθσ θ 

Τπθρεςία μπορεί να διατάςςει τθν ςτελζχωςθ του εργοταξίου με πρόςκετο προςωπικό, όταν κατά τθν κρίςθ 

τθσ είναι απαραίτθτο. Ρθτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων από τον Ανάδοχο ςε καμία 

περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ του και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε Ανάδοχοσ 

παραμζνει πάντοτε αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι τθν Τπθρεςία. 

11.10. Θ παρουςία του ανωτζρω προςωπικοφ κα ελζγχεται ςυνεχϊσ από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία και 

ςε περίπτωςθ ςυςτθματικισ μθ ςυμμόρφωςθσ κα ενθμερϊνεται θ Προϊςτάμενθ Αρχι. ε περίπτωςθ που ο 

Ανάδοχοσ αμελιςει ι αςτοχιςει να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του άρκρου τοφτου, θ Τπθρεςία μπορεί 

εκτόσ των άλλων κυρϊςεων για αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά να του επιβάλλει και πρόςτιμο, μζχρι του 

διπλαςίου τθσ δαπάνθσ για προςωπικό που, ενϊ κα ζπρεπε κατά τα ανωτζρω να υπάρχει, ελλείπει. Σοφτο 

δε ανεξάρτθτα αν το προςωπικό αυτό είναι μόνιμο ι περιςταςιακό προςωπικό του Αναδόχου. 
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11.11. Γενικά για το προςωπικό του Αναδόχου ιςχφει το άρκρο 37 του Ν.3668/2009. Επίςθσ ιςχφουν οι 

διατάξεισ του ΠΔ305/96 για τον υντονιςτι ςε Θζματα Αςφάλειασ και Τγείασ κακϊσ και το αντίςτοιχο 

απαιτοφμενο προςωπικό όπωσ προβλζπεται από τθ Νομοκεςία. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-12 : Περιβαλλοντικοί όροι 

12.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων να λαμβάνει υπόψθ του και να 

τθρεί απαρεγκλίτωσ τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ που ζχουν επιβλθκεί και αφοροφν το διάςτθμα που κα 

καταςκευάηεται το ζργο. 

12.2. τθν προςφορά του Αναδόχου κεωρείται ότι περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ όλεσ οι δαπάνεσ που 

προκφπτουν για τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ κατά τθν 

εκτζλεςθ των ζργων. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-13 : Σεχνικόσ φμβουλοσ Επίβλεψθσ 

Θ Τπθρεςία δφναται να ανακζςει ςε ελλθνικό ι αλλοδαπό οίκο ι ςε ιδιϊτθ τεχνικό, ζμπειρο ςε κζματα 

καταςκευισ λιμενικϊν ζργων, τθν παροχι Τπθρεςιϊν Σεχνικοφ υμβοφλου Επίβλεψθσ, κακ' όλθ τθ διάρκεια 

καταςκευισ του ζργου, ςτα πλαίςια των διατάξεων του Ν. 1418/84 και των εκτελεςτικϊν του Π.Δ., όπωσ 

κωδικοποιικθκε με το άρκρο 41 του Ν. 4412/2016. Θ ςχετικι δαπάνθ κα καταβάλλεται από τθν Τπθρεςία. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει ςτα εντεταλμζνα όργανα του Σεχνικοφ υμβοφλου τισ ίδιεσ διευκολφνςεισ 

που προβλζπονται για το προςωπικό τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-14 : Τποκαλάςςιεσ βιντεοςκοπιςεισ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνθ του να προβεί ςτθ διενζργεια υποκαλάςςιων βιντεοςκοπιςεων των 

ζργων και ιδιαίτερα τθσ κεμελίωςθσ και τθσ τοποκζτθςθσ των φυςικϊν ογκολίκων, ςε δφο φάςεισ. Πρϊτον, 

κατά τθν ιςοπζδωςθ τθσ άνω επιφανείασ του πρίςματοσ ζδραςθσ και δεφτερον, μετά τθν μόρφωςθ των 

πρανϊν με φυςικοφσ ογκολίκουσ. Θ βιντεοςκόπθςθ κα γίνεται από ζμπειρο πτυχιοφχο αυτοδφτθ, κα 

μεταδίδεται δε ςυγχρόνωσ και εικόνα ςτθν επιφάνεια. Οι βιντεοςκοπιςεισ κα γίνονται παρουςία τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, θ οποία κα δίδει και τισ ςχετικζσ εντολζσ ςτον δφτθ. 

Εκτόσ από τισ παραπάνω βιντεοςκοπιςεισ θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μπορεί να δϊςει εντολι και για άλλεσ 

πρόςκετεσ βιντεοςκοπιςεισ τμθμάτων του ζργου. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-15 : Προςωρινζσ εργαςίεσ 

Ο Εργοδότθσ δφναται να απαιτιςει και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τυχόν προςωρινζσ εργαςίεσ 

που ικελε απαιτθκοφν για τθν εφρυκμθ λειτουργία των υφιςτάμενων ζργων ςε κάκε περιοχι και ςε 

οποιοδιποτε ςθμείο του κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ των ζργων. Σζτοιεσ εργαςίεσ μπορεί να είναι 

τοπικζσ αςφαλτοςτρϊςεισ μετά τθσ κατάλλθλου υποβάςεωσ τουσ, τα ςυναρτϊμενα μζτρα αςφαλείασ (πχ. 

περιφράξεισ μετά του φωτιςμοφ αςφαλείασ) κακϊσ και οποιεςδιποτε προςωρινζσ ξυλοκαταςκευζσ (για 

προςπζλαςθ κλπ). 

Οι εν λόγω προςωρινζσ εργαςίεσ κα πλθρϊνονται με τισ τιμζσ τθσ εργολαβίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ Β-16: Προςταςία υπαρχόντων δικτφων παροχϊν κοινισ ωφζλειασ 

16.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ κατά τθν διάρκεια εκτελζςεωσ των ζργων, λαμβάνει υπόψθ του τα 

υπάρχοντα ςτθν περιοχι του ζργου πάςθσ φφςεωσ δίκτυα παροχϊν κοινισ ωφζλειασ (υπόγεια, επίγεια ι 

εναζρια) και μεριμνά όπωσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δεν κίγονται τα δίκτυα αυτά. ε περίπτωςθ 

που για τθν προϊκθςθ των εργαςιϊν απαιτείται οποιαδιποτε μετατόπιςθ (προςωρινι ι οριςτικι) των 

δικτφων αυτϊν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ μετατόπιςθσ των 
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δικτφων, μεριμνϊντασ για τθν ςυνεχι διατιρθςθ των παροχϊν από τα δίκτυα αυτά (θλεκτροφωτιςμόσ, 

φδρευςθ κλπ). 

16.2 τισ τιμζσ προςφοράσ του Αναδόχου κεωρείται ότι περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ όλεσ οι δαπάνεσ που 

προκφπτουν για τισ εργαςίεσ μετατόπιςθσ των δικτφων. 

 

 

Γ’ ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ Γ-1 : Σρόποσ εκτζλεςθσ του ζργου 

1.1. Ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει το ζργο ςφμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ 

μελζτθσ και τα τυχόν ςυμπλθρωματικά που κα του χορθγθκοφν κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ του ζργου. Σο 

ζργο κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τθν μελζτθ. Ο Ανάδοχοσ δφναται να υποδείξει εναλλακτικι μεκοδολογία 

καταςκευισ π.χ. μεταβατικά επιχϊματα αντί για τθ χριςθ πλωτϊν μζςων χωρίσ τθν απαίτθςθ ιδιαίτερθσ 

αποηθμίωςθσ, κακ όςον οι όποιεσ δαπάνεσ προκφψουν οφείλουν να αναχκοφν ςτθν προςφερόμενθ τιμι, 

κακόςον δεν αναγνωρίηεται ουδεμία επιπλζον τζτοια δαπάνθ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ 

μπορεί να υποδείξει τισ τυχόν κατά τθ γνϊμθ του αναγκαίεσ παραλλαγζσ ωσ προσ τθν εκτζλεςθ των 

διαφόρων επί μζρουσ τμθμάτων του ζργου, που δεν αλλοιϊνουν όμωσ τον γενικό ςχεδιαςμό του ζργου. Για 

το ςκοπό αυτό είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλει τα ςχετικά ςχζδια για ζγκριςθ ςτθ Διευκφνουςα το ζργο 

Τπθρεςία, θ δε εφαρμογι των παραλλαγϊν που κα προτείνει επιτρζπεται να γίνει μόνο μετά τθν ζγκριςθ 

από τθν αρμόδια αρχι. 

1.2. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ για τισ τυχόν ηθμιζσ που κα προκφψουν ςτο ζργο και 

οφείλονται ςε ςφάλματα των εγκεκριμζνων ςχεδίων, αν δεν διατυπϊςει ζγγραφα, ςτθν Διευκφνουςα το 

ζργο Τπθρεςία, τισ παρατθριςεισ του πάνω ςε αυτά τα ςχζδια, μζςα ςτθν προκεςμία που τάςςεται ςτο 

άρκρο Β-4 τθσ παροφςθσ. 

1.3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, προ τθσ εφαρμογισ των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, να προβαίνει και ςτον 

αρικμθτικό ζλεγχο των αναγραφομζνων διαςτάςεων. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ δφο ςχεδίων, ι του αυτοφ 

ςχεδίου, ςχετικά με τθν ίδια διάςταςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ηθτιςει εγγράφωσ και εγκαίρωσ από τθν 

Διευκφνουςα Τπθρεςία τθν ςχετικι διόρκωςθ. Σο ίδιο ακριβϊσ πρζπει να ςυμβαίνει και ςε περίπτωςθ 

ςφάλματοσ τθσ μελζτθσ. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ για τισ τυχόν ηθμιζσ που κα 

προκφψουν ςτο ζργο και οφείλονται ςε ςφάλματα των εγκεκριμζνων ςχεδίων, αν πριν από τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν δεν διατυπϊςει εγγράφωσ ςτθν Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία, μζςα ςτθν προκεςμία του 

άρκρου Α-11, τισ παρατθριςεισ του πάνω ςε αυτά τα ςχζδια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν καλι και πιςτι εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων ςχεδίων τθσ μελζτθσ, μθ 

δικαιοφμενοσ, χωρίσ ρθτι ζγγραφθ εξουςιοδότθςι του εκ μζρουσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, να 

επιφζρει οποιαδιποτε τροποποίθςι τουσ. 

1.4. Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία δφναται με ζγγραφο εντολι τθσ να τροποποιιςει τα ςχζδια, είτε για να 

επιτευχκεί το περιγραφόμενο ζργο, είτε για αφξθςθ τθσ ικανότθτοσ ι λειτουργικότθτασ του ζργου, χωρίσ 

λόγω τθσ τροποποίθςθσ αυτισ ο Ανάδοχοσ να δικαιοφται ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι άλλθσ πρόςκετθσ 

αποηθμίωςθσ, ι χρονικισ παράταςθσ, εφόςον θ αλλαγι αυτι δεν ςυνεπάγεται αποξιλωςθ ιδθ 

καταςκευαςκζντοσ ζργου ι προπαραςκευι για τθν εκτζλεςθ άλλου. 

1.5. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθσ για αφξθςθ ποςοτιτων προερχομζνθ από μεταβολζσ των 

ςχεδίων που ζγιναν χωρίσ ζγγραφθ εντολι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ζςτω και αν οι μεταβολζσ αυτζσ 

κακιςτοφν το ζργο ςτερεότερο ι βελτιϊνουν τθν μορφι του. 

1.6. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία διαπιςτωκοφν εκ των υςτζρων ςφάλματα ωσ προσ τθν ορκι χάραξθ 

και τοποκζτθςθ των ζργων, θ ευκφνθ και αν ακόμθ οι χαράξεισ αυτζσ τζκθκαν υπό τον ζλεγχο τθσ 

Διευκφνουςασ το ζργο Τπθρεςίασ, για τισ οποιεςδιποτε ςυνζπειεσ, βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, ο 

οποίοσ υποχρεοφται ςτθν λιψθ των απαραιτιτων μζτρων είτε για αποκατάςταςθ των ζργων ςτισ ακριβείσ 
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τουσ κζςεισ, είτε για τθν καταςκευι των προςκζτων ζργων προσ αποκατάςταςθ τθσ λειτουργικότθτασ, χωρίσ 

καμία πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ για τον Κφριο του ζργου. 

1.7 Ο Ανάδοχοσ ςε εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του εκ των άρκρων Α8 και Β2 οφείλει να ςυντάξει 

ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά τισ κάτωκι καταςκευαςτικζσ μελζτεσ και ςχζδια εντόσ των προκεςμιϊν του 

άρκρου Α8. Θ Δ/νουςα Τπθρεςία δφναται να απαιτιςει ςε κάκε περίοδο τθσ καταςκευισ πρόςκετα τεχνικά 

ςτοιχεία, μελζτεσ και ςχζδια των εργαςιϊν του Αναδόχου χωρίσ εκ τοφτου να δθμιουργείται ςτον τελευταίο 

δικαίωμα για αμοιβι ι αποηθμίωςθ. 

α) Καταςκευαςτικζσ μελζτεσ και ςχζδια άμεςθσ εφαρμογισ 

Οι κάτωκι καταςκευαςτικζσ μελζτεσ και ςχζδια άμεςθσ εφαρμογισ που κα πρζπει να υποβλθκοφν μετά τθν 

εγκατάςταςθ του Αναδόχου είναι: 

α1. Ακριβισ τοπογραφικι και βυκομετρικι αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςε κλίμακα 1:250 ι 

ακριβζςτερθ. 

α2. Μελζτθ ακριβοφσ χαράξεωσ όλων των επιμζρουσ ςτοιχείων, ςφμφωνα με το άρκρο Γ2 παροφςθσ. Ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται εφ' όςον απαιτείται να ςυνορκϊςει τθν ταχυμετρικι αποτφπωςθ που κα εκτελζςει 

ςτο ζργο (άρκρο Γ2) με αυτιν τθσ Τπθρεςίασ όπωσ θ τελευταία δίδεται ςτα τοπογραφικά ςχζδια τθσ 

μελζτθσ και παράλλθλα επικαιροποιιςει τθν υψομετρία. 

α3. Μελζτθ και ςχζδια των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεϊν του. 

β) Καταςκευαςτικά ςχζδια υποβαλλόμενα ςταδιακά με τθν εξζλιξθ τθσ εργολαβίασ. 

β1. Καταςκευαςτικά ςχζδια ςχετικά με τον τρόπο ανάρτθςθσ μετά του ενδεχόμενου τρόπου ανάρτθςθσ των 

προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (πχ προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ, τεχνθτοί και 

ειδικοί ογκόλικοι κλπ). 

1.8 ειρά ιςχφοσ των τεχνικϊν ςτοιχείων τθσ μελζτθσ τθσ Τπθρεςίασ. 

Θ ςειρά ιςχφοσ των τεχνικϊν ςτοιχείων τθσ μελζτθσ τθσ Τπθρεςίασ κα είναι κατά φκίνουςα ςειρά θ 

ακόλουκοσ : 

Σεχνικι Ζκκεςθ χζδια τθσ μελζτθσ 

1.9. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, θ κατά φκίνουςα ςειρά ιςχφοσ αυτϊν 

ορίηεται από τα γενικά ςχζδια (των οριηοντιογραφιϊν) προσ τα μερικά ιτοι τισ τομζσ και τα τεφχθ 

λεπτομερειϊν. 

Όςον αφορά τθν ςειρά ιςχφοσ μεταξφ ςχεδίων τθσ αυτισ ακριβείασ (π.χ. μεταξφ οριηοντιογραφιϊν), αυτι 

ορίηεται κατά φκίνουςα φορά από τα ςχζδια ειδικότθτασ προσ τα γενικά. 

1.10. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάςςει και κάκε 

άλλο Καταςκευαςτικό χζδιο που τυχόν ικελε απαιτθκεί για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ και δεν 

περιγράφεται ςτουσ Σεχνικοφσ Όρουσ τθσ παροφςθσ. Σα ςχζδια αυτά κα υποςτθρίηονται από αποτελζςματα 

μετριςεων, τυχόν δοκιμζσ από αξιολογιςεισ των αποτελεςμάτων τουσ, υπολογιςμοφσ και οποιοδιποτε 

άλλο κείμενο κρίνεται απαραίτθτο. Θ διαδικαςία του ελζγχου και τθσ εγκρίςεωσ των ςτοιχείων αυτϊν κα 

είναι θ περιγραφόμενθ ςτισ παραπάνω παραγράφουσ. 

Σα Καταςκευαςτικά χζδια εκτόσ από τθν πλιρθ ςχεδιαςτικι απεικόνιςθ όλων των λεπτομερειϊν του ζργου 

και των προςωρινϊν καταςκευϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν ολοκλιρωςι του κακϊσ και των 

καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων κ.λπ. τεχνικϊν ζργων που επθρεάηονται από τθν καταςκευι και από τθ 

λειτουργία του ζργου, κα περιλαμβάνουν και τουσ αναγκαίουσ ςυμπλθρωματικοφσ υπολογιςμοφσ, 

περιγραφζσ, προδιαγραφζσ υλικϊν και μεκόδων καταςκευισ που κακίςτανται απαραίτθτοι για τθν 

υποςτιριξθ των Καταςκευαςτικϊν χεδίων. 

 

ΑΡΘΡΟ Γ-2 : Χαράξεισ, ςθμάνςεισ και λιψθ αρχικϊν βυκομετρικϊν ςτοιχείων 

2.1. Πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τουσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
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ςτθν πλιρθ τοπογραφικι και χωροςτακμικι αποτφπωςθ και εξάρτθςθ με επιμζλεια και δαπάνεσ του τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ των ζργων από το δίκτυο Γ.Τ. . ςτθν χάραξθ και ςιμανςθ, με ζξοδά του, των ορίων τα 

οποία κακορίηουν τα προσ εκτζλεςθ τμιματα του ζργου και ςτθν τοποκζτθςθ όλων των αναγκαίων 

ςθμάτων, για τον κακοριςμό των αξόνων και των ορίων των τμθμάτων του ζργου. 

ςτθν χάραξθ κλειςτισ εξθρτθμζνθσ περιμετρικισ όδευςθσ, για να προβεί εν ςυνεχεία ςτθν ακριβι χάραξθ 

του άξονα του ζργου. Ειδικότερα ςθμειϊνεται ότι οι εμφαινόμενοι άξονεσ αλλά και ςυντεταγμζνεσ των 

κρίςιμων ςτοιχείων του ζργου κα πρζπει να υλοποιθκοφν από τον Ανάδοχο και αφοφ αποδοκοφν ςτθν 

τοπογραφικι βάςθ να εγκρικοφν από τθν Διευκφνουςα το ζργο Τπθρεςία για εφαρμογι. Θ τελευταία 

μπορεί κατά τθν κρίςθ τθσ να τροποποιιςει τισ ςχετικζσ χαράξεισ, να μεταβάλλει τθν ζκταςθ των 

επιφανειϊν ι τροποποιιςει τα υψόμετρα των χαράξεων μζςα ςτα όρια τθσ προςαρμογισ τθσ υψομετρικισ 

αφετθρίασ, των παλαιϊν μετριςεων και των απαιτιςεων τθσ παροφςθσ μελζτθσ. Θ ωσ άνω εργαςία 

κεωρείται ότι περιλαμβάνεται ανθγμζνα ςτισ τιμζσ του τιμολογίου προςφοράσ του Αναδόχου, κα 

υποβλθκεί δε ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία ςτισ προκεςμίεσ τθσ παραγράφου 8.2.2 του άρκρου Α8 τθσ 

παροφςθσ. 

Μετά από τα παραπάνω ο Ανάδοχοσ προβαίνει ςτθ χάραξθ των χερςαίων και καλαςςίων ζργων και ςτθν 

αναπαςςάλωςθ και χωροςτάκμθςθ των αξόνων των οδϊν, λιψθ των διατομϊν, εξαςφαλίςεισ των 

υψομετρικϊν και οριηοντιογραφικϊν ςθμείων, κακϊσ επίςθσ και ςτθν παςςάλωςθ και χωροςτάκμθςθ των 

αξόνων των δικτφων κλπ. εφόςον αυτά περιλαμβάνονται ςτα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ, με τθν 

παρουςία και κάτω από τον ζλεγχο τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. 

Επίςθσ υποχρεοφται να τοποκετιςει, ςε δφο διαφορετικά ςθμεία τθσ ξθράσ, ςτακερά χωροςτακμικϊν 

αφετθριϊν (REPERES) εφ' όςον δεν υπάρχουν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ το ζργο 

Τπθρεςίασ. Από τα ςτακερά αυτά ςθμεία κα εξαρτθκοφν τα βυκομετρά των εκςκαφϊν που κα εκτελεςκοφν 

και κα αναχκοφν ςτθν ςτάκμθ αναφοράσ ±0,00 τθσ μελζτθσ. Κατά τον ίδιο τρόπο κα οριςκοφν και οι λοιπζσ 

ςτάκμεσ των φφαλων και ζξαλων τμθμάτων του ζργου. 

2.2. Πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα προβεί, παρουςία 

τριμελοφσ Επιτροπισ που αποτελείται από τον Προϊςτάμενο τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ι, ςε περίπτωςθ 

κωλφματοσ του, τον νόμιμο αναπλθρωτι του, από τον Επιβλζποντα το ζργο μθχανικό και ζναν ακόμθ 

μθχανικό τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ςτθν ακριβι βυκομζτρθςθ τθσ καλάςςιασ περιοχισ του ζργου, ςτθν 

οποία ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ προβλζπεται θ καταςκευι του και ςτθν λιψθ διατομϊν. Κατά τισ 

μετριςεισ αυτζσ τα βυκομετρά κα παίρνονται με θχοβολιςτικό μθχάνθμα ςε αποςτάςεισ το πολφ πζντε (5) 

μζτρων ςε κάκε διατομι και οι διατομζσ ςε αποςτάςεισ το πολφ δζκα (10) μζτρων, ι ακόμθ και ςε άλλεσ 

κζςεισ, ανά μικρότερεσ αποςτάςεισ, εφ' όςον τοφτο κρικεί ςκόπιμο από τον Επιβλζποντα, κακϊσ και ςτον 

ζλεγχο και πφκνωςθ όπου απαιτείται για τισ ανάγκεσ τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, των εγκαταςτάςεων 

υψομετρικϊν αφετθριϊν ςτθν περιοχι του ζργου. 

ε περίπτωςθ που παρουςιαςκοφν μθ αμελθτζεσ διαφορζσ μεταξφ των τοπογραφικϊν - βυκομετρικϊν 

διαγραμμάτων ςτα οποία βαςίςτθκαν τα ςχζδια και των πραγματικϊν ςτοιχείων του εδάφουσ και του 

πυκμζνα, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςαρμόςει κατάλλθλα τθ χάραξθ των αξόνων και να ςυντάξει 

τροποποιθτικζσ μελζτεσ εφαρμογισ ςε ςυνεννόθςθ με τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. Θ δαπάνθ όλων των 

ανωτζρω εργαςιϊν περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ τιμζσ μονάδοσ και ςυνεπϊσ ουδεμία επί πλζον αμοιβι 

δικαιοφται ο Ανάδοχοσ για τισ εργαςίεσ αυτζσ. 

Οι βυκομετριςεισ και οι διατομζσ που λαμβάνονται με βυκομετριςεισ κα εξαρτθκοφν από ςτακερι 

υψομετρικι αφετθρία τθσ ξθράσ. Οι εργαςίεσ αυτζσ κα εκτελεςκοφν με τθν βοικεια προςωπικοφ και με 

υλικά του Αναδόχου. 

2.3. Σα ςτοιχεία που κα λθφκοφν επί τόπου κα αναγραφοφν ςε 3 αντίγραφα και κα προςυπογραφοφν 

από τον Επιβλζποντα, τον Εκπρόςωπο (Προϊςτάμενοσ ι αναπλθρωτισ του) τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ 

και τον Ανάδοχο. τθν ςυνζχεια κα ςυνταχκεί πρακτικό ςτο οποία κα περιλαμβάνονται τα ςχετικά ςχζδια με 

βάςθ τα λθφκζντα ςτοιχεία. Σο πρακτικό κα προςυπογραφεί από τον Ανάδοχο και τα μζλθ που 

αναφζρονται παραπάνω και κα αναγράφονται με κάκε λεπτομζρεια όλα τα ςτοιχεία που λιφκθκαν υπόψθ, 
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κατά τθν διενζργεια των βυκομετριςεων, κακϊσ και οι επικρατοφςεσ ςυνκικεσ καιροφ και κάλαςςασ και τα 

χρθςιμοποιοφμενα μζςα. 

2.4. Εάν υπάρχει διαφωνία του Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχοσ κα υπογράψει με επιφφλαξθ, τόςο τα 

αντίγραφα των λθφκζντων ςτοιχείων, όςο και τα ςχζδια των διατομϊν και βυκομετριςεων, οφείλει δε να 

υποβάλει γραπτϊσ, μζςα ςε 3 θμζρεσ από τθν υπογραφι, τισ αντιρριςεισ του ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία, θ 

οποία κα επιλθφκεί τθσ διαφωνίασ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα. Αν μζςα ςτθν τακτι προκεςμία των τριϊν (3) 

θμερϊν από τθν υπογραφι με επιφφλαξθ των βυκομετρικϊν ςτοιχείων που αποτυπϊκθκαν, δεν υποβάλει 

εγγράφωσ τισ αντιρριςεισ του, διευκρινίηοντασ ςυγχρόνωσ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ υπζγραψε με 

επιφφλαξθ τα βυκομετρικά ςτοιχεία, τα βυκομετρικά αυτά ςτοιχεία γίνονται οριςτικά και ο Ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ ςτθν ςφνταξθ των ςχετικϊν διατομϊν, με βάςθ τα ςτοιχεία αυτά και τθν αποδοχι χωρίσ 

καμία επιφφλαξθ και υπογραφι τόςο των διατομϊν όςο και του Πρακτικοφ. τθν περίπτωςθ που ο 

Ανάδοχοσ υποβάλει εμπρόκεςμα και εγγράφωσ τισ αντιρριςεισ του. το ςχετικό υπόμνθμά του τίκεται υπ' 

όψθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ με ανάλογθ ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Θ 

Προϊςταμζνθ Αρχι αποφαίνεται τελεςίδικα και το όλο κζμα δεν επιδζχεται καμία άλλθ αμφιςβιτθςθ. 

2.5. Εάν ο Ανάδοχοσ αδυνατεί ι αρνθκεί να χορθγιςει τα μζςα για τθν εκτζλεςθ των βυκομετριςεων 

και τθν λιψθ των διατομϊν, τισ ςχετικζσ δαπάνεσ κα καταβάλλει ο Εργοδότθσ ςε βάροσ του Αναδόχου και 

αυτζσ κα κρατθκοφν από τον πρϊτο επόμενο λογαριαςμό πλθρωμισ του Αναδόχου. 

2.6. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να κζτει ςτθν διάκεςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ το αναγκαίο 

προςωπικό κακϊσ και απαραίτθτα εργαλεία και υλικά όπωσ δφτεσ, βολίδεσ, ςθμαντιρεσ, ακόντια, 

παςςάλουσ χάραξθσ, ςυρματόςχοινα, πλωτό υλικό κλπ. για τθν επαλικευςθ των χαράξεων. 

2.7. Εάν ο Ανάδοχοσ αρνθκεί να χορθγιςει τα μζςα για τθν επαλικευςθ των χαράξεων ιςχφουν τα όςα 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.5. 

2.8. Βάςει των παραπάνω ςτοιχείων, ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία, ςε 

τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ, το διάγραμμα γενικϊν εκςκαφϊν του ζργου που κα περιλαμβάνει και τουσ 

άξονεσ των ζργων, ςε κλίμακα τουλάχιςτον 1 : 250. 

Σο ανωτζρω ςχζδιο υποβάλλεται ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία εντόσ δζκα θμερϊν από τθν ζγκριςθ των 

βυκομετρικϊν από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι (βλ. παρ. 2.4). Αν ςτο ανωτζρω ςχζδιο προτείνεται οποιαδιποτε 

άξια λόγου τροποποίθςθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, ο Ανάδοχοσ δικαιολογεί τισ ανωτζρω τροποποιιςεισ με 

ςχετικό υπόμνθμα. Ο Επιβλζπων υποβάλει το ανωτζρω ςχζδιο για ζγκριςθ ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, 

διατυπϊνοντασ και τισ παρατθριςεισ του. Σο ανωτζρω ςχζδιο, όπωσ τυχόν διορκϊκθκε, εγκρινόμενο από 

τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, μετά τθν ζγγραφο λιψθ και τθσ γνϊμθσ του Μελετθτι επιςτρζφεται ςτον 

Ανάδοχο και τον Επιβλζποντα με ζνδειξθ "ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΣΑΚΕΤΘ". 

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία παρζλκουν είκοςι (20) θμζρεσ θμερολογιακζσ από τθν υποβολι των ςχεδίων 

από τον Ανάδοχο και δεν επιςτραφοφν αυτά, εγκεκριμζνα από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, τότε 

κεωροφνται ωσ "ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΣΑΚΕΤΘ" ςχζδια. 

 

ΑΡΘΡΟ Γ-3 : Επιμζτρθςθ εργαςιϊν 

3.1  Για τθν επιμζτρθςθ των εργαςιϊν και τθν πιςτοποίθςι τουσ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 

151 του Ν. 4412/2016, που ςυμπλθρϊνονται με τουσ κατωτζρω ειδικοφσ όρουσ: 

3.2. Οι εργαςίεσ που αναγράφονται ςτον προχπολογιςμό, προμετρικθκαν με βάςθ τα ςχζδια τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. Οι οριςτικζσ ποςότθτεσ κάκε εργαςίασ που κα πιςτοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο, κα 

λθφκοφν από τα ακριβι αρχικά και τελικά επιμετρθτικά ςτοιχεία του ζργου που κα καταςκευαςκεί 

ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ τα πρόςκετα τοπογραφικά, βυκομετρικά ςχζδια που 

υποχρεοφται να ςυντάξει ο Ανάδοχοσ και να εγκρίνει θ Τπθρεςία και με τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ 

Διευκφνουςασ το ζργο Τπθρεςίασ. 

3.3. Οι εκςκαφζσ επιμετρϊνται ςε μ3 πραγματικοφ όγκου με επιμζτρθςθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν. 

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ, για οποιουςδιποτε λόγουσ ι αιτίεσ, ζςτω και τεχνικοφσ ι 
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καταςκευαςτικοφσ, για να επιτφχει τθ ςυμβατικά οριςκείςα ςτάκμθ εκςκαφϊν, εκτζλεςε είτε γενικά είτε 

ςποραδικά εκςκαφζσ, πζρα από τισ κακοριςκείςεσ από τθν ςτάκμθ τθσ μελζτθσ, οι επί πλζον αυτζσ 

ποςότθτεσ, πζραν τθσ ανοχισ, δεν κα επιμετρϊνται. 

Ορίηεται ότι για τισ φφαλεσ καταςκευζσ όπου προβλζπεται θ επιμζτρθςθ φαινομζνου όγκου, ο όγκοσ αυτόσ 

κα ευρεκεί με διατομζσ που κα ςχεδιαςτοφν από τον Ανάδοχο και κα ελεγχκοφν από τθν Διευκφνουςα 

Τπθρεςία, με βάςθ τα βυκομετρά που κα λθφκοφν πριν τθν ζναρξθ και μετά το πζρασ κάκε εργαςίασ, όπωσ 

περιγράφεται ςτο άρκρο Γ -2 τθσ παροφςασ. 

Κάκε απϊλεια υλικοφ λόγω κακιηιςεων οι οποίεσ κα γίνουν κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ ι λόγω 

διαςποράσ κατά τθν βφκιςθ ι από οποιαδιποτε άλλθ αιτία, δεν αναγνωρίηεται, δεν επιμετράται και δεν 

πλθρϊνεται ιδιαίτερα, κεωρουμζνου ότι θ πρόςκετθ αυτι δαπάνθ ελιφκθ υπόψθ από τον Ανάδοχο κατά 

τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του. 

3.4 Οι φφαλεσ και ζξαλεσ επιχϊςεισ κα επιμετρϊνται ςε μ3 πραγματικοφ όγκου με επιμζτρθςθ αρχικϊν και 

τελικϊν διατομϊν. 

Αν οι πραγματοποιοφμενεσ διατομζσ, μετά από ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ είναι μικρότερεσ από 

εκείνεσ τθσ μελζτθσ κα επιμετράται ο εκτελοφμενοσ μικρότεροσ όγκοσ. Εάν ο Ανάδοχοσ για διάφορουσ 

λόγουσ, ζςτω και τεχνικοφσ, για να επιτφχει κλίςεισ, όρια και ςτάκμεσ που προβλζπονται από τθν μελζτθ, 

εκτελζςει επιχϊςεισ τοπικά ι γενικά ςε περιοχζσ ζξω από τα όρια, τα πρανι ι τισ ςτάκμεσ που ορίηονται 

ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ, ι τα τυχόν τροποποιθτικά, οι επί πλζον ποςότθτεσ δεν κα επιμετρθκοφν. 

Πρόςκετοσ όγκοσ πετρωμάτων που τυχόν απαιτθκεί λόγω υποχωριςεωσ του χαλαροφ πυκμζνα ι κακίηθςθσ 

ι ςυνίηθςθσ ι διείςδυςθσ του υλικοφ των επιχϊςεων ενόσ αυτοφ, δεν αναγνωρίηεται, δεν επιμετράται και 

δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα και θ πρόςκετθ αυτι δαπάνθ περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ 

του τιμολογίου. 

Ωσ ςτάκμθ διαχωριςμοφ των υφάλων και εξάλων επιχϊςεων, κα λαμβάνεται θ ςτάκμθ ±0.00 τθσ Γ.Τ.., 

όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο Γ-2 παρ.2.1 τθσ παροφςθσ. Κατά το ςτάδιο καταςκευισ και μζχρι τθν πλιρθ 

ολοκλιρωςθ των επιχϊςεων, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τισ διατομζσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, θ 

επιμζτρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν υπ' αρικμ. 697/92 γνωμοδότθςθ του Ν..Κ. 

τθν περίπτωςθ που οι επιχϊςεισ παραμείνουν, με υπαιτιότθτα του Αναδόχου θμιτελείσ μζχρι περαιϊςεωσ 

τθσ εργολαβίασ, κα ιςχφουν ανάλογα οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν. 4412/2016. 

3.5. Οι λικορριπζσ πάςθσ φφςεωσ, φυςικοί λίκοι και οι φυςικοί ογκόλικοι πάςθσ κατθγορίασ και 

προελεφςεωσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν δθμιουργία των απαιτοφμενων ςτρϊςεων ςφμφωνα με τθν 

μελζτθ, κακϊσ και τα προϊόντα λατομείου για τθν καταςκευι των επιχϊςεων, κα επιμετρϊνται ςε μ3 

φαινόμενου όγκου με βάςθ τισ πραγματοποιοφμενεσ διατομζσ και ςε ςφγκριςθ με τισ αντίςτοιχεσ των 

ςχεδίων τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, οι οποίεσ κα πρζπει να εφαρμόηονται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

και τισ κεωρθτικζσ διαςτάςεισ. 

Πρόςκετοσ όγκοσ πετρωμάτων που τυχόν κα απαιτθκεί, λόγω κακιηιςεωσ, υποχωριςεωσ του εδάφουσ ι 

του χαλαροφ πυκμζνοσ ι διείςδυςθσ του υλικοφ εντόσ αυτοφ ι ςυνιηιςεωσ του ιδίου του υλικοφ, δεν 

αναγνωρίηεται, δεν επιμετράται και δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα και θ πρόςκετθ αυτι δαπάνθ κεωρείται ότι 

περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου. 

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία οι πραγματοποιοφμενεσ διατομζσ καταςκευαςτοφν μεγαλφτερεσ των 

κεωρθτικϊν τθσ μελζτθσ, και αν αυτζσ ζγιναν χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Τπθρεςίασ, δεν 

κα πλθρϊνεται ο επί πλζον τθσ κεωρθτικισ διατομισ όγκοσ που καταςκευάςτθκε. 

Κατά το ςτάδιο καταςκευισ και μζχρι πλιρουσ διαμόρφωςθσ των διατομϊν όπωσ αυτζσ κακορίηονται από 

τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ θ πλθρωμι των αντιςτοίχων εργαςιϊν ςε εφαρμογι τθσ παραγράφου 4 

του άρκρου 152 του Ν. 4412/2016. 

ε περίπτωςθ κατά τθν οποία με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, οι προβλεπόμενεσ από τθ μελζτθ διατομζσ 

παραμείνουν θμιτελείσ μζχρι περαιϊςεωσ τθσ εργολαβίασ, ιςχφει ανάλογα το άρκρο 159 του Ν. 4412/2016. 

3.6. Οι πάςθσ φφςεωσ και είδουσ τεχνθτοί ογκόλικοι επιμετρϊνται ςτον πραγματικό καταςκευαηόμενο 
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όγκο των ςκυροδεμάτων με βάςθ τα ςχετικά ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, μθ αφαιρουμζνων των τυχόν 

καταςκευαηόμενων αυλάκων αναρτιςεωσ εφόςον ο Ανάδοχοσ ικελε επιλζξει το ςφςτθμα αυτό για τθν 

ανάρτθςθ των ογκολίκων και τφχει τθσ εγκρίςεωσ τθσ Τπθρεςίασ. 

3.7. Σα πάςθσ φφςεωσ και είδουσ μεταλλικά ςτοιχεία επιμετρϊνται με το τεμ. (π.χ οβελοί κλπ.). 

 

3.8. Για τουσ ρευςτοποιθτζσ και τα ςτεγανωτικά υλικά που ενςωματϊνονται ςτθν μάηα του 

ςκυροδζματοσ, οι ποςότθτεσ κα επιμετρϊνται με βάςθ τισ ςυνιςτϊμενεσ από τον καταςκευαςτι αναλογίεσ 

ανά κυβικό ςκυροδζματοσ ι τετραγωνικό επιχριςμζνθσ επιφάνειασ των εν λόγω υλικϊν, οι οποίεσ όμωσ ςε 

καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 3,5 χγρ υλικοφ ανά κυβικό ςκυροδζματοσ, ζςτω και αν ο 

Ανάδοχοσ επιλζξει υλικό, ο καταςκευαςτισ του οποίου να απαιτεί μεγαλφτερθ αναλογία ανάμειξθσ. 

3.9. Οι βάςεισ και υποβάςεισ επιφανειϊν κυκλοφορίασ καταςκευάηονται με κραυςτό υλικό λατομείου 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Ε.Σ.Ε.Π. που αναφζρονται ςτθν Σεχνικι περιγραφι και τα Σιμολόγια τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και επιμετρϊνται ανά τετραγωνικό μζτρο επιφάνειασ ςτρϊςεωσ πλιρωσ 

καταςκευαςμζνθσ και ςυμπυκνωμζνθσ όχι μικροτζρου πάχουσ των 10εκ. 

3.10. Για όλεσ τισ εργαςίεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου και δεν περιγράφονται 

ςτα προθγοφμενα άρκρα κα ιςχφει θ μεκοδολογία μζτρθςθσ και θ επιλεγόμενθ μονάδα του Σιμολογίου 

Προςφοράσ. ε περίπτωςθ που δεν γίνεται τυχόν μνεία του τρόπου επιμζτρθςθσ ςτα λοιπά ςυμβατικά 

τεφχθ τθσ μελζτθσ, θ επιλεγόμενθ μονάδα και θ μεκοδολογία μζτρθςθσ κα προτείνεται από τον Ανάδοχο 

κατά τθν υποβολι του προγράμματοσ εργαςιϊν και κα εγκρίνεται από τθν Τπθρεςία. 

3.11. Όλεσ οι εργαςίεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου και δεν περιγράφονται ςτα 

προθγοφμενα άρκρα ι δεν γίνεται τυχόν μνεία του τρόπου επιμζτρθςθσ ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ τθσ 

μελζτθσ, θ επιλεγόμενθ μονάδα και θ μεκοδολογία μζτρθςθσ κα προκφπτει από τον Ανάδοχο κατά τθν 

υποβολι του περιγράμματοσ εργαςιϊν και κα εγκρίνεται από τθν Τπθρεςία. 

3.12. Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και με τθν τελικι επιμζτρθςθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

υποβάλει ςτθν Δ/νουςα Τπθρεςία τα ςχζδια και τθν διάταξθ του ζργου «όπωσ καταςκευάςτθκε ("asbuilt")» 

ςφμφωνα με τθν υπ αρικμ ΔΝγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466 Τ.Α. (βλ. Αρκρο Α-17). 

 

ΑΡΘΡΟ Γ-4 : Σμθματικζσ πλθρωμζσ, εργαςιϊν 

Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ των εργαςιϊν, κα γίνονται με βάςθ τισ επιμετριςεισ κάκε εργαςίασ, όπωσ αυτζσ 

κακορίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ του άρκρου Γ-3 και τθν προςφορά του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ Γ-5 : Αρτιότθτα καταςκευϊν 

5.1. Ο κακοριςμόσ από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ και των ειδικϊν 

προδιαγραφϊν των επί μζρουσ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (τρόποσ εκτζλεςθσ καταςκευϊν, 

επί μζρουσ διαςτάςεισ κ.λπ.) δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να πάρει κάκε μζτρο για τθν 

άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των διαφόρων ειδϊν καταςκευϊν, που ςυνκζτουν κάκε ζργο, επιφάνεια ι 

χϊρο ι λειτουργία ι περιβάλλοντα χϊρο. 

5.2. Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι από τα 

ςχζδια λεπτομερειϊν ι από τα άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ι τζλοσ από τισ οδθγίεσ ι διαταγζσ τθσ 

Τπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου πρζπει να είναι άρτιο ωσ προσ τθν άμεςθ ςφνδεςι του 

με τα υπόλοιπα. 

5.3. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν ςυμπλιρωςθ ι επανόρκωςθ ςτον χρόνο που κα ορίηει θ Τπθρεςία, αλλιϊσ θ Τπθρεςία 

ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει αυτό εισ βάροσ και για λογαριαςμό του άνευ ετζρου και με τιμι που κα 

ηθτιςει ο νζοσ καταςκευαςτισ. Γενικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 157 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ Γ-6 : Σεφχοσ Σεχνικϊν υγγραφϊν Τποχρεϊςεων - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

Οι τεχνικοί όροι τθσ παροφςασ .Τ ςυμπλθρϊνονται από το τεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Σ.Π.) και των 

Ε.Σ.Ε.Π. και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ ι και αντίκεςθσ επικρατζςτεροι είναι οι όροι του Σεφχουσ των 

Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και τα αναφερόμενα ςτισ ςχετικζσ Ε.Σ.Ε.Π.. 
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