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1. ΓΔΝΙΚΑ – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

1.1. Αληηθείκελν 

(1) Σν παξφλ ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Τ) αθνξά ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο  
ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ Σεπ-
ρψλ θαη ζηνηρείσλ Γεκνπξάηεζεο, ζα εθηειεζηεί  απφ ηνλ Αλάδνρν, ην έξγν «ΒΔΛΣΙΧΗ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΛΟΚΡΧΝ».   

(2) Σν αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεη:  

 την εκπόνηςη τησ Οριςτικήσ Μελζτησ, τησ Μελζτησ Εφαρμογήσ και κάθε είδουσ 
ςυμπληρωματικήσ μελζτησ και ζρευνασ, 

 την καταςκευή εγκατάςταςησ επεξεργαςίασ νεροφ, δυναμικότητασ 120 m3/h,  

 την καταςκευή αγωγών μεταφοράσ νεροφ ςυνολικοφ μήκουσ 23,830 μ και τριών 
δεξαμενών αποθήκευςησ νεροφ 2 Χ 1,000m3 και 1 X 1,000m3  

 Σην ενεργειακή αναβάθμιςη 33 αντλιοςταςίων του Δήμου Λοκρών 

 την θζςη ςε αποδοτική λειτουργία και τισ δοκιμζσ ολοκλήρωςησ,  

 την δοκιμαςτική λειτουργία και ςυντήρηςη τησ εγκατάςταςησ επεξεργαςίασ νεροφ για 
χρονικό διάςτημα δώδεκα (12) μηνών 

(3) Σν αθξηβέο αληηθείκελν ηνπ  έξγνπ  ζα είλαη φπσο νξίδεηαη ζηελ Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο, ην 
Σεχρνο Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξά-
ηεζεο.  

1.2. Οξηζκνί – ζπληνκνγξαθίεο 

1.2.1. Οξηζκνί  

Οη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ ην λφεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 1 ηνπ 
Ν.3669/08 θαη επί πιένλ φπσο θαζνξίδεηαη θαησηέξσ: 

α.  «πκβαηηθφ Σίκεκα»: ην πνζφ ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ (δαπάλε εξγαζηψλ καδί κε ΓΔ 
θαη ΟΔ θαη πνζφ απξνβιέπησλ δαπαλψλ) ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην ΦΠΑ. 

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

γ.  «Πξνζσξηλέο Δξγαζίεο» ή «Πξνζσξηλά Έξγα»: φιεο νη εξγαζίεο, ηα έξγα θαη νη εγθαηαζηά-
ζεηο θάζε είδνπο, πνπ έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξ-
γνπ. 

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

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

ζη. «Τπεξεζία»: ε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Τπεξεζία ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ), ε νπνία 
δεκνπξαηεί ην έξγν θαη ζπλαιιάζζεηαη κε ηνλ Αλάδνρν σο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή / θαη σο 
Πξντζηακέλε Αξρή, φπσο θαηά πεξίπησζε νξίδεηαη ζηνλ Νφκν. 
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δ. «Γηαγσληδφκελνη» ή «Γηαγσληδφκελνο»: νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή / θαη θνηλνπξαμίεο ησλ 
αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Γηαγσληζκφ 
ηεο αλάζεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

ε. «Απξφβιεπηεο Γαπάλεο»: νη δαπάλεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεηδηθεπηνχλ πιήξσο ζηε 
θάζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη δεζκεχνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο δαπάλεο πνπ νξίδνληαη 
ζην Άξζξν 57 ηνπ Ν.3669/2008. 

ζ. «Δπξσπατθά πξφηππα»: ηα πξφηππα πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ ΚηΔ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ 
θαη ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή ηππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ 
Δπξσπατθή επηηξνπή ειεθηξνηερληθήο ηππνπνίεζεο (CENELEC) σο "Δπξσπατθά πξφηππα 
(ΔΝ)" ή σο "θείκελα ελαξκφληζεο (HD)", ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο απηψλ ησλ νξγα-
ληζκψλ. 

η. «Δπξσπατθή ηερληθή έγθξηζε»: ε επλντθή ηερληθή εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφ-
ληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο 
θαη κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο 
θαη ρξήζεο ηνπ. Η επξσπατθή έγθξηζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΔΛΟΣ. 

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

1.2.2. πληνκνγξαθίεο 

1.2.2.1. πληνκνγξαθίεο Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο 

ΓΓ : Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

Τ :  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ΠΜ :  Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

ΠΠ :  Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο 

ΣΠ :  Σηκνιφγην Πξνζθνξάο 

ΣΔΠΔΠ :  Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο 

ΣΜ :  Σηκνιφγην Μειέηεο 

ΣεΠξν : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

1.2.2.2. πληνκνγξαθίεο Κσδίθσλ, Πξνδηαγξαθψλ, Καλνληζκψλ, Οδεγηψλ 

ΔΝ : Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο  

CEN :  Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο 

ISO :  Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

ΔΛΟΣ :  Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

CENELEC :  Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ηιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο 

CIE :  Γηεζλήο Δπηηξνπή Φσηηζκνχ 

ΔΣΑ :  Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο 

DIN :  Γεξκαληθφ Ιλζηηηνχην Σππνπνίεζεο 

BS :  Βξεηαληθά Πξφηππα 
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ANFOΣ : Γαιιηθέο Πξνδηαγξαθέο 

ASTM :  Ακεξηθαληθέο Πξφηππεο Μέζνδνη Γνθηκψλ 

ΚΜΛΔ :  Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ 

ΚΣ :  Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 

ΚΣΥ :  Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υάιπβα 

NF :  Γαιιηθά Πξφηππα 

ΠΣΠ :  Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

1.2.2.3. πληνκνγξαθίεο Τπεξεζηψλ / Οξγαληζκψλ 

ΤΠΔΓΓΑ :  Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 

ΤΠΟΜΔΓΤ :  Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ  

ΤΠΔΥΧΓΔ :  Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ  Έξγσλ  

ΤΠΔΚΑ : Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

ΓΓΓΔ :  Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ΓΤ :  Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ 

ΓΔΗ :  Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ 

ΓΔΚΟ :  Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί 

Δ.Γ. :  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ΔΔ :  Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΟΚ :  Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα   

ΔΟΥ :  Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο  

ΙΚΑ :  Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

ΚΔΓΔ :  Κεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ΝΠΓΓ :  Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

ΝΠΙΓ :  Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ 

ΝΚ :  Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο 

ΟΚΧ :  Οξγαληζκνί Κνηλήο Χθέιεηαο 

ΠΔΓΔ :  Πεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ΠΔΠ :  Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

ΣΔΔ :  Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

1.2.2.4. Άιιεο πληνκνγξαθίεο 

ΑΠΔ :  Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ 

ΚΤΑ :  Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

Ν :  Νφκνο 

ΠΓ :  Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 
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ΠΚΣΜΝΔ :  Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ 

ΦΔΚ :  Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο 

ΦΠΑ :  Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

ΤΑ :  Τπνπξγηθή Απφθαζε 

1.3. Δξκελείεο 

ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, εθηφο αλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ξεηά πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά: 

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

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

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

(4) Δθηφο εάλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, «εκέξα», «βδνκάδα», «κήλαο», «έηνο» θηι. ζα ζεκαί-
λεη «εκεξνινγηαθή εκέξα», «εκεξνινγηαθή βδνκάδα», «εκεξνινγηαθφο κήλαο», «εκεξνινγη-
αθφ έηνο» θηι. 

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

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

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

(8) Όπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη «κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ», «βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν», «ζε βά-
ξνο ηνπ Αλαδφρνπ», «ρσξίο ηδηαίηεξν αληάιιαγκα», «ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε», λνείηαη 
φηη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ πεξηιεθζεί αλνηγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο θαη ν Α-
λάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πξφζζεην αληάιιαγκα ή/ θαη θακία πξφζζεηε ακνηβή ή απν-
δεκίσζε πέξα απφ ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

(9) Όπνπ ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα άξ-
ζξα, παξαγξάθνπο, εδάθηα θηι. λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θηι., απηή γίλεηαη γηα δηεπθφιπλζε θαη επζεία αλαθνξά ζηηο πιένλ ζπλα-
θείο δηαηάμεηο, ρσξίο απφ ηελ αλαθνξά απηή λα απνθιείεηαη ε ηζρχο άιιεο ηζρχνπζαο δηάηα-
μεο πνπ ηπρφλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά. 

1.4. Δπηθνηλσλία – Κνηλνπνίεζε εγγξάθσλ 

(1) Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 θαη 9  ηνπ Άξζξνπ 30 θαζψο θαη ζην Άξζξν 44 ηνπ 
Ν.3669/2008. 

(2) Ο Αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο 
Τπεξεζίαο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηα γξαθεία ηεο Γηεπζχ-
λνπζαο Τπεξεζίαο ή ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο.  

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

i. λα γίλνληαη εγγξάθσο κε ηελ έλλνηα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,  
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ii. λα επηβεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο κε θάζε λφκηκν ηξφπν θαη 

iii. να γίλνληαη ζηηο δεισκέλεο κε ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ή ηεο ζχκβαζεο δηεπζχλ-
ζεηο, εθηφο εάλ έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηαβνιέο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί εγ-
γξάθσο, άιισο νη αλσηέξσ πξάμεηο ινγίδεηαη φηη γίλνληαη εγθχξσο ζηηο ήδε δεισκέ-
λεο δηεπζχλζεηο. 

1.5. Θεζκηθό πιαίζην, πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνί θαη γιώζζα πνπ δηέπνπλ ηε 

ζύκβαζε 

1.5.1. Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο 

(1) Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη, εξκελεχεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζε-
ζία θαη γηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε επηπιένλ θαη απφ 
ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Δηδηθφηεξα, ζε ζέκαηα παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ, ηζρχνπλ νη δη-
αηάμεηο ηνπ Ν.3669/08 «Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» θαη νη ινη-
πνί ζρεηηθνί Νφκνη θαη δηαηάμεηο. Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπκπιεξψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.  

(2) Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία, ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή θείκελεο δηαηάμεηο, λνείηαη, εθηφο 
εάλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θαλφλαο δηθαίνπ, εζληθφο, θνηλνηηθφο ή δηεζλήο ε-
θαξκνδφκελνο ζηελ Διιάδα, πεξηερφκελνο ζε θάζε πεγή δηθαίνπ (χληαγκα, Νφκνη, Πξνε-
δξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, Οδεγίεο, Καλνληζκνί, Δζληθνί θαη Δπ-
ξσπατθήο Έλσζεο) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά 
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο. 

1.5.2. Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνί 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 176 ηνπ Ν.3669/08. Δπηπξφζζεηα, ελ-
δεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηε παξνχ-
ζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηηο ΣεΠξν.  

1.5.3. Γιψζζα 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα έγγξαθα, ε 
αιιεινγξαθία θηι. Αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θείκελα ζπληαγκέλα ζε 
δχν γιψζζεο, γηα θάζε πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη ππεξηζρχνπζα είλαη ε Διιεληθή Γιψζζα. 

1.6. ύκβαζε 

(1) Η ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Άξζξν 
30 ηνπ Ν.3669/08 θαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο.  

(2) Η «χκβαζε» ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε, πνπ απνηε-
ινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

(3) Σα πκβαηηθά Σεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο, 
θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. Οη φξνη «χκβαζε», «χκβαζε Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ» θαη 
«Δξγνιαβηθφ πκθσλεηηθφ» ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα. 
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1.7. Μειέηεο ηνπ έξγνπ 

1.7.1. Τπάξρνπζεο κειέηεο θαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία  θαηά ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ 

(1) Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν:
 1
 

 *********  

 *********  

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ απφ έξεπλεο ή 
θαη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ή αθφκε θαη κε αλαδεηήζεηο / ζπλεληεχμεηο ζηνπο θνξείο, νξγαλη-
ζκνχο, γξαθεία γεσηερληθψλ εξεπλψλ θηι., πνπ έρνπλ εθπνλήζεη ζρεηηθέο κειέηεο / έξεπλεο 
γηα ηελ Τπεξεζία θαη ην έξγν.   

1.7.2. Δθπφλεζε κειεηψλ θαη ιήςε ζηνηρείσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ε ακνηβή ησλ νπνίσλ 
εκπεξηέρεηαη αλνηγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηελ Οξηζηηθή Μειέηε  θαη ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο γηα 
ην ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ ζα θαηαζθεπάζεη, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Μειεηψλ, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην Σεχρνο 3 (ΣΔΠΔΠ). Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ κειεηψλ αλαθέξνληαη ζην 
Άξζξν 8 ηεο παξνχζεο. 

(2) Δπηπιένλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη φιεο ηηο κειέηεο θαη έξεπλεο, πνπ είλαη α-
λαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα Τ θαη ηα ινηπά ζπκβα-
ηηθά ηεχρε. ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά

2
: 

- απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη δηθηχσλ,   

- γεσηερληθή έξεπλα ηνπ γεπέδνπ θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ 

- ζχληαμε θαη ελεκέξσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, αδεηνδνηήζεηο, θηι.,  

- ζχληαμε θαη ελεκέξσζε πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ΑΤ θαη ΦΑΤ,  

- εθπφλεζε Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο, ρψ-
ξνπο απφζεζεο θηι. πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ,  

- εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζχληαμε ζρεδίσλ ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο ησλ πξνζσξηλψλ 
ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, θηι. 

(3) Οη σο άλσ κειέηεο ή/ θαη έξεπλεο ζα εθπνλεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  θαη ηα 
νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε, απφ Οκάδα Μειεηψλ, πνπ ζα δηαζέηεη ηα λφκηκα πξνζφληα. Η π-
πνβνιή ησλ κειεηψλ απηψλ ζα γίλεηαη έγθαηξα ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, γηα ηελ αξκφδηα 
έγθξηζε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Τ. 

(4) Τπελζπκίδεηαη φηη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή 
ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο θαη ν έιεγρνο πνπ ζα αζθε-
ζεί απφ ηελ Τπεξεζία, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπν-
ηε άιιε πνπ πξνθχπηεη γη’ απηφλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηά-
μεηο. 

                                                      
1
  θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ππάξρνπζεο ηερληθέο κειέηεο θαη έξεπλεο, πνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ν Αλάδνρνο, θα-

ζψο επίζεο θαη ηα «σο θαηαζθεπάζηεθαλ» ζρέδηα πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ   
2
  θαηαγξάθνληαη ηπρφλ πξφζζεηεο κειέηεο ή/θαη έξεπλεο πνπ απαηηνχληαη  
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(5) Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζα βα-
ξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

1.7.3. Σξφπνο ππνβνιήο, ειέγρνπ θαη εγθξίζεηο κειεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ 

(1) Γηα ηελ εθπφλεζε θαη ππνβνιή ησλ κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ Άξζξν, ν Αλάδν-
ρνο πέξα απφ ην γεληθφ ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα εθπνλήζεη θαη εηδηθφ α-
λαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ, ζπλδπαζκέλν κε ην ρξνλνδηάγξακκα θα-
ηαζθεπήο, ην νπνίν ζα ππνβάιεη γηα έγθξηζε κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε ζην Άξζξν 8 ηεο πα-
ξνχζαο  πξνζεζκία. Οη ππνβνιέο ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο ζα γίλνπλ 
ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα κειεηψλ ηνπ έξγνπ. 

(2) Οη εγθξίζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ κειεηψλ ή/θαη απνηειεζκάησλ εξεπλψλ ζα γίλνληαη, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε επαξθνχο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηάο ησλ, κεηά απφ έιεγρν, εληφο  πξνζε-
ζκίαο ελφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ δηαηηζέκελν, απφ ην 
ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, ρξφλν. ε πεξίπησζε ειιηπνχο ή ιαλζαζκέλεο κειέηεο 
ή / θαη έξεπλαο, ε κειέηε ή / θαη ε έξεπλα ζα επηζηξέθεηαη θαη ν ρξφλνο ειέγρνπ θαη έγθξηζεο 
ζα εθθηλεί απφ ηε ζπκπιήξσζε / δηφξζσζε θαη επαλππνβνιή ηεο. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο / 
δηφξζσζεο θαη επαλειέγρνπ δελ αλαγλσξίδεηαη σο αηηία θαζπζηέξεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ θαη ησλ κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ. 

(3) Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε ιεπηνκεξή έιεγρν κεξηθψλ ή θαη ηνπ ζπλφινπ 
ησλ κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ ηνπ Αλαδφρνπ, κε ή ρσξίο ηε ζχκπξαμε πκβνχισλ. Αλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία ειέγρνπ πξνθχςνπλ ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ ππνιν-
γηζκψλ ή ησλ εθαξκνδφκελσλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ, ε Τπεξεζία δχλαηαη λα δεηήζεη 
πξφζζεηνπο ππνινγηζκνχο ή/θαη ειέγρνπο κε ηελ εθαξκνγή άιισλ ζπλαθψλ ππνινγηζηηθψλ 
κεζφδσλ. 

(4) Όιεο νη ππνβνιέο ζα γίλνληαη ζηελ Τπεξεζία ζε ηξία (3) αληίηππα. Η δηάξζξσζε θαη ηα πεξη-
ερφκελα ησλ κειεηψλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Σεχρνο 4 (ΚΜΔ), θαζψο θαη ηα αλαθε-
ξφκελα ζην ΠΓ.696/74. Μεηά ηελ έγθξηζε ε Τπεξεζία ζα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν κηα (1) 
ζεσξεκέλε ζεηξά. 

1.7.4. Αιιεινπρία κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ 

(1) Οπδεκία θαηαζθεπή ζα εθηειείηαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εγθξηζεί ε αληίζηνηρε κειέηε 
Δθαξκνγήο. Σνχην αθνξά θαη ηα ελδηάκεζα ζηάδηα θαηαζθεπήο ησλ πξνζσξηλψλ ή ησλ κφ-
ληκσλ έξγσλ. 

(2) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνγξακκαηίζεη θαηάιιεια ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, 
ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ θαη γηα ηηο 
αληίζηνηρεο εγθξίζεηο. 

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

(4) ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ πθίζηαηαη αλάγθε άκεζεο θαηαζθεπαζηηθήο επέκβαζεο 
πξνο απνηξνπή θηλδχλνπ αηπρήκαηνο, ν φξνο ηεο παξ. 1.6.4 (1) κπνξεί, θαηά ηελ απφιπηε 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, λα κελ εθαξκφδεηαη.  Όκσο θαη ηφηε νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο ζα αθνινπ-
ζνχλ. 

1.7.5. Γιψζζα κειεηψλ / εξεπλψλ / ζρεδίσλ 

Σφζν νη αλαγξαθέο ζηα ζρέδηα φζν θαη νη παξαδνρέο κειέηεο θαη νη ππνινγηζκνί ζα είλαη ζηελ Δι-
ιεληθή γιψζζα.  Ξελφγισζζεο εθηππψζεηο ζα είλαη απνδεθηέο κφλν γηα θχιια ππνινγηζκψλ απφ 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, εθφζνλ απηνί ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε - ππφκλεκα ζηελ Διιεληθή 
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γιψζζα, πνπ ζα ηχρεη ηεο απνδνρήο ηεο Τπεξεζίαο. Σα ηερληθά θπιιάδηα (brochures)  επηζπκεηφ 
είλαη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, αιιά κπνξεί λα είλαη ζηε γιψζζα πνπ εθδίδνληαη, θαηά πξν-
ηίκεζε ζηελ Αγγιηθή 

1.8. Παξνρή θαη κέξηκλα ησλ ηεπρώλ 

(1) Σα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ ζα είλαη ζηελ θαηνρή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα θπιάζζνληαη κε 
κέξηκλά ηεο.  ηνλ Αλάδνρν, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα ρνξεγεζνχλ κία  ζεηξά  
ζεσξεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ  ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα παξάγεη γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ πξφζζεηα αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ ηεπρψλ, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ. 

(2) Όια ηα ηερληθά έγγξαθα, ηεχρε, ινγηζκηθφ θηι., πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο, ζρέδηα, κειέηεο, θαηακεηξεηηθά / επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, εθαξ-
κνγέο πξνγξακκάησλ Η/Τ θηι. ζα είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα θπιάζζνληαη κε 
κέξηκλά ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Τπεξεζία αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ 
ζηνηρείσλ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, φπνηε δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ή ηνπο εθπξνζψ-
πνπο ηεο.  

(3) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ έλα ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθν ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο, ησλ κειεηψλ πνπ ν ίδηνο ζπλέηαμε, 
θαζψο θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ έξγνπ.  Η Τπεξεζία ζα δηθαηνχηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα 
αλσηέξσ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ή θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ, 
εθφζνλ απηέο ππεξβαίλνπλ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ εξγάζηκεο. 

(4) Δθφζνλ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςε ελφο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζθάικα ή ειάηησκα 
ηερληθήο θχζεο ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν, ζρέδην, κειέηε θηι., πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ππφςε κέξνο ζα ελεκεξψζεη άκεζα ην άιιν κέξνο ζρεηηθά. 

1.9. Καζπζηέξεζε ζηε ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ή νδεγηώλ 

(1) Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.11 ηνπ Άξζξνπ 36 ηνπ Ν.3669/08, κε ηηο θαησηέξσ δηεπθξηλί-
ζεηο: 

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία νπνηεδήπνηε δηαθαίλεηαη 
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ή, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζεο ησλ εξγαζηψλ, ζε πεξί-
πησζε θαηά ηελ νπνία θάπνην ζρέδην, νδεγία θηι. πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν, δελ παξαζρεζεί 
ζε απηφλ απφ ηελ Τπεξεζία ή ηνπο ηπρφλ πκβνχινπο ηεο κέζα ζε εχινγε δηνξία.  Η έγγξα-
θε εηδνπνίεζε ζα πεξηέρεη ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ ζρεδίνπ, νδε-
γίαο θηι., ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ απηφ ζα εμππεξεηήζεη, θαζψο θαη ηεο δην-
ξίαο πνπ απηφ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο θχζεο θαη 
ηεο έθηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηπρφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ εάλ ην δεηνχκελν έγγξαθν, 
νδεγία θηι. δελ εθδνζεί έγθαηξα. 

(3) Αλ ε Τπεξεζία θαηαζηεί ππεξήκεξε ζηελ έθδνζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ αηηεζέληνο εγγξάθνπ, 
νδεγίαο θηι. θαη ν Αλάδνρνο ππνζηεί απνδεδεηγκέλα θαζπζηέξεζε ή απμεκέλν θφζηνο θαηά 
ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο ππφςε ππε-
ξεκεξίαο ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία 
ζρεηηθά θαη ζα δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17.1 ηεο παξνχζαο: 

i. Να ππνβάιεη πιήξσο αηηηνινγεκέλε αίηεζε παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ, εθφζνλ πα-
ξαβηαζηεί ή ππάξρεη θίλδπλνο παξαβίαζεο ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ 
έξγνπ (θαηά ην Άξζξν 8.2 ηεο παξνχζαο) θαη  

ii. Να ππνβάιεη πιήξσο αηηηνινγεκέλε αίηεζε γηα ηελ θαηαβνιή ζε απηφλ απνδεκίσζεο 
κφλν γηα ηηο ζεηηθέο ηνπ δεκίεο. 
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1.10. Κπξηόηεηα θαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ Αλαδόρνπ από ηνλ ΚηΔ 

(1) Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (copyright) θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 
ησλ εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, κειεηψλ, ινγηζκηθνχ, εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θηι, πνπ ζπληάρζεθαλ 
απφ απηφλ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κε δηθή ηνπ δαπάλε.  Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν 
Αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη παξαρσξεί ζηνλ ΚηΔ θαη ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ην δσ-
ξεάλ αλέθθιεην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ησλ ππφςε εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, κειεηψλ, ινγηζκηθνχ, 
εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θηι., ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηξνπνπνηήζεσλ, 
βειηηψζεσλ θηι. απηψλ, θαζψο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ππφςε ηξνπνπνηεκέλσλ 
ή/θαη βειηησκέλσλ εθδφζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο ή 
ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ηνπ έξγνπ. 

(2) Η θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ Η/Τ θαη ινγηζκηθνχ εκπνξίνπ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηε-
ζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν παξακέλεη ζε απηφλ, φκσο ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί 
ρσξίο θακία επηβάξπλζε θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα θαη γηα ηηο αλάγθεο 
ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Δάλ ηα θαηά ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ζρέδηα, κειέηεο,  εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ Η/Τ θηι. επ-
ξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζηνλ ΚηΔ θαηά ηελ κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο.  ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξ-
θή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή 
ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 

1.11. Κπξηόηεηα θαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ ΚηΔ από ηνλ Αλάδνρν 

Ο ΚηΔ δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (copyright) θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ ΣεΠξν, 
ησλ ηερληθψλ ή άιισλ κειεηψλ, ησλ εγρεηξηδίσλ πνηφηεηαο, ησλ  ζρεδίσλ θηι. πνπ ζπληάρζεθαλ 
απφ απηφλ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.  Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ην δηθαίσκα, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα 
ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα παξάγεη αληίγξαθα ησλ ππφςε εγγξάθσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο.  Σα 
ππφςε έγγξαθα δελ ζα αληηγξαθνχλ, θνηλνπνηεζνχλ ή ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, 
απφ ηξίηα πξφζσπα πέξαλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, παξά κφλν γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

1.12. Δκπηζηεπηηθόηεηα 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ππφςε ηεο Τπεξεζίαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηε-
ζνχλ εθάζηνηε, αθφκα θαη ηα ζεσξνχκελα σο εκπηζηεπηηθά (θνζηνινγηθά θηι.), πνπ εχινγα 
ζα επηηξέςνπλ ζηελ Τπεξεζία λα δηαπηζηψζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο ζπκβα-
ηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

(2) Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κελ γλσζηνπνηήζεη πξνο ηξίηνπο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ, γξαπηνχ ή/θαη 
ειεθηξνληθνχ) νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή/θαη πιεξνθνξίεο, πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ρσξίο πξνεγνχκε-
λε έγγξαθε άδεηα ηνπ ΚηΔ. 

1.13. πκκόξθσζε κε ην ζεζκηθό πιαίζην – ηήξεζε αζηπλνκηθώλ δηαηάμεσλ 

(1) Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηνπ 
εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηε δηεζλή λνκνζεζία, πνπ έρεη θαηα-
ζηεί εζσηεξηθφ δίθαην. Η θαηά ηα πξνεγνχκελα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ αλαθέ-
ξεηαη ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκ-
βαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο.  Δπηπξνζζέησο, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ ηεο εζσηεξηθήο λνκν-
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ζεζίαο άιισλ θξαηψλ, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δηέπνπλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθπιήξσζε 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο. 

(2) Δπίζεο ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ην 
πεξηερφκελν φισλ ησλ δηθνγξάθσλ ή άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ ηνπ θνη-
λνπνηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  Η ππν-
ρξέσζή ηνπ απηή θαιχπηεη θαη έγγξαθα πνπ εθδφζεθαλ απφ αξρέο ηεο αιινδαπήο. 

(3) Ο Αλάδνρνο,  σο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ, ησλ Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηα-
ηάμεσλ, ππνρξενχηαη εηδηθφηεξα λα αλαθνηλψλεη ρσξίο ακέιεηα ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 
ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ε-
ιέγρνπ θαη αζθαιείαο θηι., πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, θάζε άδεηαο πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θηι., πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

1.14. Δπζύλε κειώλ θνηλνπξαμίαο 

Η επζχλε κειψλ Κνηλνπξαμίαο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 39 ηνπ Ν.3669/08. 

1.15. Δγθεθξηκέλνη ππεξγνιάβνη  

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 68 ηνπ Ν.3669/08.  

1.16. Δγρώξεζε δηθαησκάησλ – ππνθαηάζηαζε 

Η εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3669/08.  

1.17. ηνηρεία πεδίνπ ηνπ έξγνπ 

1.17.1. Γλψζε ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο  

(1) Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην, φηη νη 
δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηελ θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ, έρνπλ 
πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο απηνχ θαη έρνπλ ζπκπεξηιάβεη 
ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηνπ γεπέδνπ ησλ εγθαηαζηά-
ζεσλ θπξίσο ζε φηη αθνξά: 

- ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, 

- ηηο θάζε θχζεο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, 

- ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο, 

- ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, 

- ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, 

- ηηο ζπλήζσο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, 

- ηε δηαθχκαλζε ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο ή πα-
ξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ,  
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- ηε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (πςνκεηξηθά, θηι.) θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ εδαθηθψλ ζπλ-
ζεθψλ, ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηε θχζε ηνπ εδάθνπο ζην δηαηηζέκελν γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ έξγσλ γήπεδν, 

- ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, 
πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή, 

- ην είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο), ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,  

- ηνπο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο θαη ηα πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο, 

- ηηο δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχ-
ληαη ηαπηφρξνλα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ΚηΔ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο,  

- ηηο δπζρέξεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚηΔ θαη 
ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ή λα  παξελνριείηαη θαη ηέινο, 

- άιια ζέκαηα, ηα νπνία κπνξεί θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ 
πξφνδν, ή ην θφζηνο απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. 

(2) Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 
πιαίζην, ηελ ΣεΠε θαη ηα ζρέδηα δεκνπξάηεζεο, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ηελ ππφςε 
πεξηνρή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ηα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο 
Σνπηθέο Αξρέο, Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά 
ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηε-
ινχλ καδί κε ηε δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλεπη-
θχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αλσ-
ηέξσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

(3) Σνλίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ., πνηφηεηα ππεδά-
θνπο, απνηειέζκαηα θάζε θχζεο εξεπλψλ, ζηνηρεία θάζε θχζεο παξαηεξήζεσλ θηι., πνπ έ-
γηλαλ ή γίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ άιινπο, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ 
γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη κφλν. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ δεζκεχνπλ ζπκβαηηθά 
ηελ Τπεξεζία, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο βνήζεκα γηα ηε ζχληαμε ησλ πξνζθν-
ξψλ. Αθήλεηαη πάλησο ζηελ θξίζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία απηά ή 
θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηη-
θέο έξεπλεο ή παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε ή/θαη αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ. Ο Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πιή-
ξσο ελεκεξσζεί γηα ηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ην παξφλ Άξζξν. 

(4) Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά 
ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσ-
ζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δη-
θαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

1.17.2. Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο (ΟΚΧ) 

(1) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα πθίζηαληαη 
ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ΟΚΧ, νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ηνπο θπξί-
νπο ησλ. 

(2) Με ηηο εξγαζίεο απηέο νπδεκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ν Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη 
φκσο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαη-
νχηαη εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ 
πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ, Παξά κφλνλ ηεο απφ 
ηνλ Νφκν παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
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(3) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έξεπλα πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία ησλ αξκνδίσλ 
ΟΚΧ, λα αλαδεηήζεη ζηνηρεία γηα ηνπο πθηζηάκελνπο, ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, αγσγνχο χ-
δξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θηι., νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε ην έξγν. Η επαιήζεπζε θαη ζπ-
κπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξα-
θή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε νδεγηψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 
θνξείο (ΟΣΔ, ΓΔΗ, ΓΔΤΑ, Φπζηθφ Αέξην θηι.) γηα ηπρφλ αγσγνχο ή θαιψδηα ζηηο ζέζεηο ησλ 
έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ απνθάιπςε θαη αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνχησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, φπσο θαη ζηε κεηέπεηηα πξνζηαζία ησλ πξνο απνθπγή δεκηψλ, ε 
απνθαηάζηαζε ή ε απνδεκίσζε ησλ νπνίσλ ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

 

1.18. Δπάξθεηα ζπκθσλεκέλνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο 

(1) Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φηη ην ζπκθσλεκέλν εξγνιαβηθφ 
αληάιιαγκα επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ θάζε θχζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηε ζχκβαζε. 

(2) Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, λα έρνπλ ζπλεθηηκήζεη 
κε επάξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε 
δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη: 

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

ii. γηα ηηο εγθξίζεηο κειεηψλ θηι. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ 
θάζε θχζεο αδεηψλ. 
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2. Ο ΔΡΓΟΓΟΣΗ (ΚΣΔ) 

2.1. Δμαζθάιηζε ρώξσλ  

(1) Ο ΚηΔ ππνρξενχηαη, κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, λα ηνπ παξαδψζεη  ηα απαξαίηεηα 
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ γήπεδα, ειεχζεξα απφ θάζε δέζκεπζε, φπσο απηά νξίδνληαη ζε 
ζρεηηθφ ζρέδην δεκνπξάηεζεο.  

(2) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ πνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο πνπ 
πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα ζα πξέπεη γηα ηα δηάθνξα δίθηπα, πνπ 
δηέξρνληαη απηψλ, λα γίλεη ν αθξηβήο εληνπηζκφο ηνπο. Απηφ απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο κεηαζθεπήο θαη κεηαηφπηζεο πθηζηακέλσλ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 
γίλνληαη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε θαη δελ απνηεινχλ ιφγν παξάηαζεο. 

(3) Ο ΚηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή θαη παξαρσξήζεη ρψξνπο 
γηα ίδξπζε ιαηνκείσλ, γηα δαλεηνιεςία, γηα απφζεζε, γηα εγθαηαζηάζεηο εξγνηαμίσλ ζε άιιε 
ζέζε πέξα απφ απηή ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ θηι. Οη ρψξνη απηνί ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη 
ελνηθηαζηνχλ ή/θαη αγνξαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε. 

2.2. Πξνζσπηθό ηνπ ΚηΔ 

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

(1) πλεξγάδνληαη κε ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ  

(2) πκπεξηθέξνληαη θαηά ηξφπν πνπ πξνζήθεη κε ηα φζα απαηηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηα 
πιαίζηα ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα Τ.  

2.3. Αμηώζεηο ηνπ ΚηΔ  

(1) Η εηδνπνίεζε ζα θαηαηίζεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ππέπεζε 
ζηελ αληίιεςε ηνπ ΚηΔ ην γεγνλφο ή νη πεξηζηάζεηο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αμίσζή ηνπ θαη 
κέζα ζηηο εθάζηνηε πξνζεζκίεο πνπ ηπρφλ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηά-
μεηο ηνπ Άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο. ηελ εηδνπνίεζε ζα θαζνξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα 
ζηελ νπνία πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ηα νθεηιφκελα. 

(2) ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, νη ζρεηηθέο 
δαπάλεο ζα επηβαξχλνληαη κε ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ηξί-
κελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα: 

- λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε θαηαβνιή 
πξνο ηνλ Αλάδνρν, αλ ππάξρεη, είηε 

- λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχ-
ζεο εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, είηε 

- λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο δηαδη-
θαζίεο είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην. 

Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδν-
ρν ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ. 
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3. H ΔΠΙΒΛΔΦΗ 

3.1. Καζήθνληα θαη δηθαηνδνζία ηεο Δπίβιεςεο 

(1) Η Τπεξεζία δηνηθεί, παξαθνινπζεί θαη επηβιέπεη ην έξγν θαη εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσ-
πηθφ επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν δηεπζχλεη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 
Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο θαη νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ εί-
ζνδν ζηνπο επηβιέπνληεο θαη ζε φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ π-
παιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, φπσο επίζεο θαη ζηνπο ζπκβνχινπο, πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνη-
ήζεη ε Τπεξεζία γηα λα ηε ζπλδξάκεη θαη ζε  φπνηνλ άιιν ε Τπεξεζία απνθαζίζεη λα δψζεη 
ζρεηηθή έγθξηζε. 

(2) Η Τπεξεζία κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο ζα 
θνηλνπνηήζεη κε έγγξαθφ ηεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ηνλ κεραληθφ ή ηνπο κεραληθνχο, νη νπνίνη 
ζα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ησλ Δπηβιεπφλησλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 36 ηνπ Ν.3669/08.  

(3) Σν γεγνλφο φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπν-
ηε επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο.  

(4) Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 36 ηνπ Ν.3669/08.  

3.2. Οδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο πξνθνξηθέο ή έγγξαθεο εληνιέο ηεο 
Τπεξεζίαο πνπ δίλνληαη γηα ηελ θαλνληθή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ Άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3669/08.  

3.3. Αληηθαηάζηαζε Δπηβιέπνληα 

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

4.1. Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ  

4.1.1. Δπαιήζεπζε ζηνηρείσλ πνπ ρνξεγνχληαη 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη φινη νη δηαγσληδφκε-
λνη θαηά ηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν, λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε 
δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία απφ ηελ Τπεξεζία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπ-
λεο θαη κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ.  

(2) Η επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία 
ησλ εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο 
ζηνλ Αλάδνρν. ρεηηθά κε ηελ απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ηζρχνπλ ηα α-
λαθεξφκελα ζηα Άξζξν 7.2 ηεο παξνχζαο. 

4.1.2. Καηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Ν.3669/08.  

(2) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ηα ζρέδηα ηεο νξηζηηθήο κειέηεο - κειέηεο εθαξ-
κνγήο, πνπ ζα ππνβάιεη θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ πιήξε 
επζχλε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (βι. θαη Άξζξν 14.2 ηεο παξνχζαο). 

4.1.3. Γηεπθνιχλζεηο πξνο ηελ Τπεξεζία 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 8.2.2 ηεο πα-
ξνχζαο θαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, λα παξαρσξήζεη ζηελ Δπίβιεςε θαηάιιειν ρψξν γξαθεί-
νπ κεηά ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ, απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία, γηα ην πξνζσπηθφ 
ηεο Δπίβιεςεο, ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θαη ηνπο ηπρφλ πκβνχινπο ηεο. Σν γξαθείν απηφ ζα 
θαηαζθεπαζζεί εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη παξαπιεχξσο πξνο ην Γξαθείν ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
ζα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο. 

4.1.4. Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ 
ηελ Δ.Δ. 

(1) ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη αθφκα, άλεπ ηδηαίηεξεο α-
κνηβήο, θαη ε άκεζε θαη απξνθάζηζηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ:  

i. ηα πνξίζκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ ηπρφλ ζα δηελεξγεζεί απφ αλεμάξηεην θνξέα ή 
χκβνπιν ηνπ Γεκνζίνπ, ζηα πιαίζηα ηήξεζεο ησλ φξσλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξ-
γνπ  απφ ηελ Δ.Δ. 

ii. ηηο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ην έξγν θαη 
επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ηνλ φξσλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δ.Δ, θαη ηδίσο 
ζε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζε δξάζεηο θαη κέηξα δεκνζηφηεηαο.  

(2) ε θαηάιιεια ζεκεία, θαη ζε εκθαλείο ζέζεηο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθά ηνπ έμνδα, 
λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί δεκν-
ζηφηεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ ηελ ΔΔ.  
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4.2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ Άξζξνπ 35 ηνπ Ν.3669/08.  

(2) Καηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ε παξαπάλσ εγγχεζε ζα παξακείλεη ακείσηε, 
θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν εγγχεζεο θαη ζα απνδνζεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ  

4.3. Νόκηκνο Δθπξόζσπνο Αλαδόρνπ 

χκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Άξζξν 38 ηνπ Ν.3669/08, ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, 
ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

(1) Σν βξαδχηεξν ζε ηξηάληα  (30) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηα-
ζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθεί-
νπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη Γη-
πισκαηνχρνο Μεραληθφο Αλσηάηεο ρνιήο κε δεθαεηή εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή θαη δηνίθε-
ζε αλαιφγνπ κεγέζνπο θαη θαηεγνξίαο έξγσλ. 

(2) Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξνηεηλφκελνπ πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, ν 
Αλάδνρνο, καδί κε ην νξγαλφγξακκα ηεο παξαγξάθνπ 6.6 ηεο παξνχζαο, ζα ππνβάιεη ζηελ 
Τπεξεζία φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα αθν-
ξνχλ ζηα πξνζφληα θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ. Η Τπεξεζία κπνξεί, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, 
λα κελ δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξήζεη 
φηη απηφο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλσηέ-
ξσ ζέζε. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ νθείιεη λα νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη 
άξηζηα ηελ Διιεληθή  γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππάξρεη κφληκα εηδηθφο ηερληθφο δη-
εξκελέαο. 

(3) Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην π-
πφςε έξγν θαη ε απνπζία ηνπ απφ ην εξγνηάμην ζα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη κφλν 
ζε ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε εθηφο εξγνηαμίνπ απαζρφιεζε πνπ αθνξά ζην ππφςε 
έξγν. Όηαλ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ απνπζηάδεη, σο αλσηέξσ, ζα ππάξρεη 
ζην εξγνηάμην ν αλαπιεξσηήο ηνπ πνπ ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

(4) Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε ζπκβν-
ιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν ζε φια ηα ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή παξαηεξήζεσλ 
ηεο Τπεξεζίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ θαη ζηνηρείνπ πνπ ε 
ππνγξαθή ηνπ πξνβιέπεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο, επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα 
θηι). 

(5) Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έγθαηξε, έληερλε, άξηηα 
θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ. Γη απηφ ν 
πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ππεχζπλε δή-
ισζε, κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ. Οκνίσο θαη ν αλα-
πιεξσηήο ηνπ. 

(6) Η Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αλαθαιέζεη  έγγξαθα ηελ έγθξηζή ηεο γηα 
ηνλ νξηζκφ ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, νπφηε ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπο απνκαθξχλεη θαη λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε άιινπο, ησλ ν-
πνίσλ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  
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(7) Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε 
δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο πα-
ξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία. 

4.4. πλεξγαζία κε ηνλ Κύξην ηνπ Δξγνπ, ην πξνζσπηθό ηεο Δπίβιεςεο θαη κε ηξίηνπο 

(1) Γεληθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηε παξ.13 θαη παξ.14  ηνπ Άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3669/08. 

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ή απφ 
άιινπο εξγνιήπηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζε εξγαζίεο παξά-
πιεπξσλ ρψξσλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ, ελψ πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί, 
θαηά ην δπλαηφλ, κε ηνπο ηπρφλ αλαδφρνπο ησλ έξγσλ γηα ηελ ηάρηζηε απνηχπσζε θαη πα-
ξαιαβή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ έξγσλ σο έρνπλ.   

(3) Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη σο κέηξα δηεπθφιπλζεο, ε εμαζθάιηζε δηειεχζεσλ (νρεκάησλ / κε-
ραλεκάησλ / πξνζσπηθνχ / πιηθψλ) άιισλ εξγνιεπηψλ, ε ξχζκηζε ηεο ζεηξάο ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ ψζηε λα ζπληνλίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο απφ ηελ παξνπζία άιισλ εξγνιεπηψλ ζηνπο ρψ-
ξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή/θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηνπ ΚηΔ ή άιισλ. Κα-
ηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα ζπλεξγεία ή ηνπο εξγνιήπηεο ησλ 
Δηαηξεηψλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο, πνπ ηπρφλ ζα εξγάδνληαη ζηα εξγνηάμηα ή ηηο 
παξπθέο ηνπ έξγνπ. 

(4) Κάζε δηαθσλία ή θάζε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη άιισλ εξγνιεπηψλ, πνπ ρξεζηκν-
πνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζε εξγαζίεο παξαπιεχξσλ ρψξσλ ζα δηεπζεηεζεί 
θαη’αξρήλ κε ηελ κεζνιάβεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, κε ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε ζπ-
λέρηζε ησλ εξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπ-
ζαο Τπεξεζίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαθσλεί κπνξεί λα αζθήζεη θάζε λφκηκν δηθαίσκά 
ηνπ, ρσξίο ε άζθεζε απηή λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.   

4.5. Άδεηεο θαη Δγθξίζεηο 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, 
ησλ θάζε είδνπο αδεηψλ ή ππνρξεσηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 
λνκνζεζία ή αιινχ θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε εί-
δνπο εξγαζηψλ. Πξνο ηνχην ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ ζηελ, 
θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΚηΔ ή αιινχ. Παξάιιεια νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην 
αίηεκά ηνπ (κε αληίγξαθα φισλ ησλ ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ) ζηελ Δπίβιεςε. Η ππνρξέσ-
ζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αδεηψλ ή ππνρξεψζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο. 

(2) Ο ΚηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο απαηηνχκελεο δη-
νηθεηηθέο άδεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψ-
ζεσλ. 

(3) Όζνλ αθνξά άδεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αξκφδηαο δηνηθε-
ηηθήο αξρήο, ν Αλάδνρνο εμαθνινπζεί λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηνλ θίλδπλν κε έθδνζήο ηνπο. 
Καη' εμαίξεζε, ν ΚηΔ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ ζπλδξάκεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

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

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

(4) ρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε γηα αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο θαη ρψξνπο απφζε-
ζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 5.3 ηεο παξνχζαο. 
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(5) Γηα ηε ζέζε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ ζε ιεηηνπξγία απαηηείηαη ε έθδνζε α-
δεηψλ ιεηηνπξγίαο απφ ζρεηηθέο Τπεξεζίεο, φπσο ελδεηθηηθά ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ην 
Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο,  ε ΓΔΗ θηι. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπληάμεη έγθαηξα φια ηα απαξαί-
ηεηα ζρέδηα θαη κειέηεο θαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ψζηε λα κελ πξν-
θχςεη θακία θαζπζηέξεζε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

(6) ε πεξίπησζε, πνπ κε ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνβιέπεηαη επέθηαζε πθηζηάκελεο Δγθαηά-
ζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ, ν ΚηΔ αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν θαηφπηλ ζρεηη-
θνχ αηηήκαηφο ηνπ, φιεο ηηο απαηηνχκελεο αδεηνδνηήζεηο ηεο πθηζηάκελεο Δγθαηάζηαζεο, ψ-
ζηε λα εθδνζνχλ έγθαηξα νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο γηα ην ζχλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο.  

(7) Ο ΚηΔ αλαιακβάλεη λα πξνβεί ζηηο φπνηεο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ 
δηάζεζεο ησλ παξαπξντφλησλ επεμεξγαζίαο (εζραξίζκαηα, άκκνο, ηιχο θηι.), πξηλ ηελ πεξά-
ησζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλδξάκεη ηνλ ΚηΔ πα-
ξέρνληαο ηηο απαξαίηεηα ζρέδηα θαη πιεξνθνξίεο (πνζφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξα-
πξντφλησλ επεμεξγαζίαο θηι.).   
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5. ΔΡΓΟΣΑΞΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 

5.1. Γξαζηεξηόηεηεο Αλαδόρνπ ζην εξγνηάμην 

5.1.1. Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο 

(1) Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακν-
λήο, εξγαζηήξηα, γξαθεία θηι.), γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξ-
ζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζηηο πεξηνρέο πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα 
ρέδηα Γεκνπξάηεζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα πξνβεί έγθαηξα ζηελ θαηάιεςε θαη δη-
επζέηεζε ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ Τπεξεζία, ε νπνία ζα εθδψ-
ζεη θαη ζρεηηθή έγθξηζε. 

(2) Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζ' απηφ, δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ απφζεζε πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο, ηφηε ζα απνηίζεληαη 
κφλνλ ηα πιηθά εξγαζίαο κηαο εκέξαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα απν-
δεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή πιάγησλ κεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ θηι., γηαηί ζεσξείηαη 
φηη φιεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

(3) Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ 
έξγνπ ιφγσ ηπρφλ αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αη-
ηία, δηφηη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε 
γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

(4) Ο Αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε, ζα δηαξξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ (ηνπο) εξγνηα-
μηαθφ (νπο) ρψξν (νπο), πνπ ζα πεξηιακβάλεη (νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο, 
ρσξίο λα εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ινηπψλ  εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΚηΔ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξ-
γαζηψλ. Όιεο νη σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 
θαη ηηο ηπρφλ θαηά πεξίπησζε εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

(5) Όινη νη ρψξνη πγηεηλήο ζα ζρεδηαζηνχλ θαη θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τ-
πεξεζίαο. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο (πδξαπιηθέο, ειεθηξνινγηθέο, ινηπέο) ζα ζρεδηαζηνχλ, θα-
ηαζθεπαζζνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ππφςε ε-
γθαηαζηάζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

(6) Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είηε πξφθεηηαη 
γηα ρψξνπο ηνπ Αλαδφρνπ είηε πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο Τπεξεζί-
αο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή 
ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

5.1.2. Καζαξηζκφο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε θάζε ηκή-
καηνο έξγνπ, θαζψο θαη κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκα-
θξχλεη απφ ηνπο πεξί ην επίκαρν ηκήκα ηνπ έξγνπ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα, θάζε 
πξνζσξηλή θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε πνπ απαηηήζεθε, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψ-
καηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κε-
ραλεκάησλ θηι., λα άξεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν θηι., ην νπνίν ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξε-
ζία σο άρξεζην ή επηδήκην γηα ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ, λα ηζν-
πεδψζεη ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο απηά είραλ απνηεζεί ή εγθαηαζηαζεί θαη λα παξαδψζεη 
ηειείσο θαζαξέο/νχο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ην εξγνηάμην θαη 
γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ψ-
ζηε λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα, θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
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(2) Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ εμέιηπε ν ιφγνο, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θηι.) θάζε πξνζηαηεπηηθήο θα-
ηαζθεπήο πνπ θαηαζθεπάζηεθε  γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιη-
θψλ) θαη πνπ επηβιήζεθε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν, γηα ηελ απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζν-
ξψλ, αηπρεκάησλ θηι. ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέλδξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, 
θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε θχζεο έξγα, θαζψο θαη απνκάθξπλζε ησλ εξγνηαμίσλ. 

(3) Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε εθ κέξνπο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τ-
πεξεζίαο δελ πξνβεί ν Αλάδνρνο ζηελ έλαξμε θαη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, πεξάησζε  
ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη εθπίπηεη ε δαπάλε 
πνπ έγηλε απφ ηελ πξψηε επφκελε πιεξσκή ή ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ή θαηά νπνην-
δήπνηε άιιν ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πέξα απφ ηε κε έθδνζε βεβαίσζεο 
εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

5.2. Πξνζβαζηκόηεηα ζην εξγνηάμην - Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηα-

ζθεπή 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε, λα εμαζθαιίζεη ηα δη-
θαηψκαηα γηα πξνζσξηλέο ή/θαη εηδηθέο πξνζβάζεηο ζηα εξγνηάμηα, γηα εθηάζεηο, εγθαηαζηά-
ζεηο, θαη θάζε θχζεο ππνδνκέο είηε ζηα εξγνηάμηα είηε εθηφο απηψλ, είηε λα κηζζψζεη ή/θαη λα 
θαηαζθεπάζεη ηηο ππφςε ππνδνκέο, εθφζνλ απαηηείηαη, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηνπ ππνρξεψζεσλ. Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε αδεηνδνηήζεηο, αγνξέο, ελνηθηάζεηο, πιηθά, 
κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχ-
λνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

(2) Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί πθηζηάκελεο νδνχο γηα ηελ πξνζπέιαζε, κε ηε 
ξεηή ππνρξέσζε φηη ηα κεραλήκαηα θαη ηα ινηπά κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα θηλνχληαη ζε δε-
κφζηεο νδνχο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα φξηα δηαζηάζεσλ θαη βαξψλ πνπ πξνβιέπν-
ληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα λα απνθεχγνληαη εκπφδηα ζηελ νκαιή θπθινθνξία θαη 
θίλδπλνη αηπρεκάησλ θαη βιάβεο ζηηο νδνχο. Οπνηεζδήπνηε άιιεο πξφζζεηεο πξνζπειάζεηο 
ρξεηαζζνχλ γηα ην Έξγν, ζα θαηαζθεπαζζνχλ θαη ζα ζπληεξεζνχλ κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 
Αλαδφρνπ.  

(3) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε γέ-
θπξεο, ινηπά ηερληθά έξγα θαη δξφκνπο θάζε θχζεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηε 
ρξήζε ηνπο σο νδψλ κεηαθνξάο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη π-
πφςε πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα 
κεηαθνξηθά κέζα, κε ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά ή αζπλήζε θζνξά ησλ ππφςε ππνδν-
κψλ, αθφκα θαη ρσκαηφδξνκσλ. 

(4) Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν κέηξν 
πξνθχιαμεο ή ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, γεθπξψλ, ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ρσκαηφ-
δξνκσλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη ζηα επηκέξνπο ζπκβαηηθά 
ηεχρε. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ν Αλά-
δνρνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζή ηνπο.  

(5) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε, ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε πξνο 
θαη απφ ηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ 
(εθρηνληζκφο, απνθαηάζηαζε θαηαπηψζεσλ, δηαβξψζεσλ θηι).  Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε 
κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχ-
λνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

(6) Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο θπθινθνξίαο 
θαζψο θαη νη εξγαζίεο ζήκαλζεο θαη εμνπιηζκνχ απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε θά-
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ζε θάζε εθηέιεζεο απηνχ, ζα γίλνληαη κε βάζε κειέηε, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη 
ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. Η ζρεηηθή κειέηε ζα 
ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 
Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο, εξγαζίεο εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο δελ πιεξψλνληαη ηδηαί-
ηεξα, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

(7) Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, φπσο, πρ. 
ζηδεξά βαξέιηα, θνξδέιεο, πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί νξηνδείθηεο, ζθαισ-
ζηέο, θηι, επηηξεπφκελσλ ηνχησλ κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο θαη ειαρίζηεο ρξνληθήο δηάξ-
θεηαο επείγνπζεο ηνπηθέο ξπζκίζεηο. 

(8) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα ησλ ηνκψλ ηνπ 
νδνζηξψκαηνο πνπ γίλνληαη απφ απηφλ ζε νπνηεζδήπνηε ππάξρνπζεο αζθαιηνζηξσκέλεο 
νδνχο κε ζπλερηδφκελε θπθινθνξία, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ, ζηα 
ειάρηζηα δπλαηά ρξνληθά φξηα, ησλ δπζθνιηψλ νη νπνίεο πξνθαινχληαη ζηελ θπθινθνξία, ιφ-
γσ ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Αλάινγεο απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα άκεζε θάιπςε ηνκψλ ζε κε 
αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θπθινθνξία. 

(9) Οπδεκία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξήζηεπζε νδνχ ή ηκήκαηνο δηαηνκήο νδνχ, ή εξεί-
ζκαηνο, ή πεδνδξνκίνπ ή άιιεο πξφζβαζεο επηηξέπεηαη, πξηλ εγθξηζεί αξκνδίσο  θαη νιν-
θιεξσζεί πιήξσο ε θαηαζθεπή απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσξηλήο δηάβαζεο ηξνρνθφξσλ ή πε-
δψλ. ε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ απφ νδνχο, πεδνδξφ-
κηα θαη ινηπέο πξνζβάζεηο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη λα ππάξρεη 
πξνζηαηεπηηθή ζθεπή, ε νπνία λα απνθιείεη ηελ πεξίπησζε πηψζεο εξγαιείσλ, πιηθψλ ηεο 
θαηαζθεπήο θηι. επί ηεο θπθινθνξνχκελεο πξφζβαζεο. Η θαηαζθεπή ηεο σο άλσ πξνζηα-
ηεπηηθήο ζθεπήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηε-
ξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. Καηά ζπλέπεηα ηελ εξγαζία απηή ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ηελ πε-
ξηιάβεη, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

(10) Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ 
απηνχ ηνπ Άξζξνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφ-
ρνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Η Τπεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην 
δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηή-
ζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ.  Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξίπησζε 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ / ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφ-
ληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή 
ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ). 

(11) Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξη-
νρέο, ζηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη ρψξνη / πεξηνρέο 
κπνξεί λα είλαη ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο, εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο 
ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θηι.  

5.3. Αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρώξνη απόζεζεο 

5.3.1. Γεληθά 

(1) Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.10 ηνπ Άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3669/08. 

(2) Οη πεγέο ιήςεο πιηθψλ πξέπεη λα είλαη λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία ή θαηάιιεια πιηθά 
απφ πεξίζζεηα άιινπ θαηαζθεπαζκέλνπ έξγνπ, γηα ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρεη άδεηα απφ 
ηελ Τπεξεζία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Ο ΚηΔ δελ έρεη π-
πνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη γηα ηνλ Αλάδνρν ρψξνπο ιήςεο πιηθψλ.  
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(3) Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεγή πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, κε 
δαπάλεο ηνπ, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην πξνο δηαπίζησζε ηεο 
θαηαιιειφηεηάο ηνπ. 

(4) ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δελ επαξθνχλ ή απν-
δεηθλχνληαη αθαηάιιεια, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα βξεη λέεο πεγέο πιηθψλ, πνπ ζα 
εγθξίλεη ε Τπεξεζία. 

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

5.3.2. Υψξνη Απφζεζεο    

(1) Η απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ησλ ηπρφλ αθαηάιιε-
ισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ 
θάζε είδνπο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ επέκβαζεο, ζα 
απνκαθξχλνληαη θαη ζα δηαζηξψλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ρψξνπο, 
πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία.  

(2) Ο Αλάδνρνο, ρσξίο θακία επί πιένλ απνδεκίσζε, ππνρξενχηαη, πέξα απφ ηε κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο, λα εμα-
ζθαιίζεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπο κε ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο θαη κε θαηάιιειε ζπκπχ-
θλσζε, ψζηε νη επηθάλεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη βαηέο ζε νρήκαηα θαη αμηνπνηήζηκεο. 
Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ ηα «έξγα απνθαηάζηαζεο» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ε-
γθεθξηκέλνπο φξνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο, ζα πξέπεη λα απνκέλνπλ κφλνλ νη παξα-
θάησ εξγαζίεο: 

- Οη επηθαλεηαθέο εηδηθέο ρσκαηνπξγηθέο δηακνξθψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηπρφλ πξν-
βιεπφκελα ηερληθά έξγα 

- Οη νπνηεζδήπνηε εθζθαθέο ζεκειίσλ  

- Η δηάζηξσζε επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο θεπνρψκαηνο θαη ε θχηεπζή ηνπ  

- Η θαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ (αζθαιηηθψλ, απφ ζθπξφδεκα, αλαζθάιησησλ), πιαθν-
ζηξψζεσλ θηι. 

- Σπρφλ άιιεο εηδηθέο θαηαζθεπέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο γεληθέο ρσκαηνπξγηθέο δηακνξ-
θψζεηο θαη ηα ζρεηηθά ηερληθά έξγα ζηαζεξνπνίεζεο απηψλ 

(3) Οη αλσηέξσ δαπάλεο ζεσξνχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, ζηηο ηηκέο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. Γη' απηφ γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ 
ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ απφ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά ην ζηάδην ησλ πξνζθνξψλ.  

5.4. Παξνρή ειεθηξηζκνύ, ηειεθώλνπ θαη λεξνύ  

(1) Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε, ζα εμαζθαιίζεη απφ ηε ΓΔΗ ηελ ειε-
θηξνδφηεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ. Ο Αλάδνρνο παξάιιεια ζα θξνληίζεη λα έρεη ζην εξγνηάμηφ 
ηνπ ηηο θαηάιιειεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα πξνζσξηλή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 
είηε γηα ηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηεο ΓΔΗ γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο ελέξγεηαο απφ ην εζληθφ δίθηπν, είηε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην δίθηπν ππνζηεί βιάβε ή 
ππάξμνπλ δηαθνπέο ζηελ παξνρή ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. Οη 
βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ αζθαιείαο, ηα ηπ-
ρφλ ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαζψο . 

(2) ε πεξίπησζε πνπ ε δηαηηζέκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηνπ ΚηΔ επαξθεί, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε 
ειεθηξηθήο ηζρχνο απφ ηνλ ΚηΔ ζηνλ Αλάδνρν κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ 
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απηφ κε δαπάλεο ηνπ ν Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη ηηο ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 
ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα ηνπνζεηήζεη κεηξεηή ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Η ε-
ιεθηξνδφηεζε ζα γίλεη κεηά απφ πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο εγθαηαζηάηνπ θαη ηελ επ-
ζχλε γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζα θέξεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ζα ρξεψλεηαη γηα ηελ παξερφ-
κελε ηζρχ θαη ελέξγεηα  κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ΓΔΗ πξνο ηνλ ΚηΔ.  

(3) Αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θνξηίσλ θαη ηνλ ειάρηζην αλαγθαίν ρξφλν ζπλερνχο παξνρήο 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο εθεδξηθά 
ζπζηήκαηα παξαγσγήο (ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε, γελλήηξηεο) ή απνζήθεπζεο θαη απφδνζεο 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (ζπζζσξεπηέο, ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο - 
UPS). Σα ππφςε ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη ηχπνπ "STAND BY" εθφζνλ νη ειεθηξνληθνί π-
πνινγηζηέο έρνπλ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπ-
ζηήκαηνο "STAND BY", αιιηψο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ ζπζηήκαηα ηχπνπ "ON LINE". 

(4) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα θαηαβάιιεη φ-
ιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ ππνζηαζκψλ θαη ηελ θαηα-
ζθεπή ησλ απαξαίηεησλ δηθηχσλ γηα ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απφ 
ηα ζεκεία παξνρήο ζηα ζεκεία θαηαλάισζεο ηνπ έξγνπ. 

(5) Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλεο ζα εμαζθαιίζεη απφ επηρεηξήζεηο πα-
ξνρήο ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο λα γίλεη ζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εμσηεξηθψλ 
γξακκψλ (κηαο ζηα εξγνηαμηαθά ηνπ γξαθεία θαη κηαο ζηα γξαθεία Δπίβιεςεο), θαζψο επίζεο 
θαη παξνρή πφζηκνπ λεξνχ ή άιιεο εγθαηάζηαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θνηλήο σθέιεηαο γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

(6) Όιεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, δελ ζα πιεξσζνχλ  
ηδηαηηέξσο, θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Α-
λαδφρνπ. 

5.5. ήκαλζε θαη αζθάιεηα ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ   

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζί-
εο, λα πξνβαίλεη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεληθά απαηηνχκελσλ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξ-
γσλ, ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο, πξνεηδνπνηεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ 
θαη λα επηκειείηαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ην-
πνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά πεξίθξαμε, ηδηαίηεξε ζήκαλζε, απηφκαηα ζήκαηα πνπ ζα αλαβν-
ζβήλνπλ (FLASH LIGHTS) θαη θαηάιιειεο δηαηάμεηο αζθαιείαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ 
Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, φπσο ηζρχεη. 

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

5.6. Φύιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο απφ άηνκα κε έρνληα 
εξγαζία ή κε δηαπηζηεπκέλα ή κε δηθαηνχκελα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα επξίζθνληαη ζηνπο 
ρψξνπο πνπ εθηεινχληαη έξγα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη 
αλάγθε, θχιαθεο ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ 
εκέξα θαη ηε λχρηα. Σα αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφ-
ρνπ. 

(2) O Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη γηα ηε θχιαμε πιηθψλ, εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ 
θηι, ηα νπνία αλήθνπλ ζε απηφλ, ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα 
ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθαιείαο θαζψο επίζεο λα δηαζέηεη θαη ην θαηάιιειν 
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, λπθηνθχιαθεο θηι.). 
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(3) ε πεξίπησζε απψιεηαο, θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ κεραλήκαηνο θηι., πνπ αλή-
θεη ζε απηφλ, ή ζε ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα θάζε απνδεκίσζε θαη 
απνθαηάζηαζή ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη νπνηαδήπνηε δηθαηνινγία γηα ηε δεκηά, 
νχηε λα πξνβάιιεη αμίσζε γηα απνδεκίσζή ηνπ.  
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6. ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

6.1. Πξόζιεςε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ 

(1) Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε, 
πξφζιεςε θαη θηλεηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εξγαηνηερληθνχ, επηζηε-
κνληθνχ ή άιινπ, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ζε απηφ ησλ κέζσλ, 
εξγαιείσλ θηι. γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  ρεηηθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο 
παξ.5 θαη παξ.8 ηνπ Άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3669/08. 

(2) Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ειιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε ζρε-
ηηθή άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφ-
ρνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαηηθή θαη ινηπή λνκνζεζία. 

6.2. Ακνηβέο θαη Καλνληζκόο Δξγαζίαο 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηε παξ.7 θαη παξ.9 ηνπ Άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3669/08. 

6.3. Δξγαηηθή λνκνζεζία 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.7 ηνπ Άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3669/08. 

6.4. Χξάξην εξγαζίαο – ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή εξγαζία – αξγίεο θαη ενξηέο 

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

(2) Δλψ θαη’ αξρή ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκε-
ησπηζηνχλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία δσήο ή πεξηνπζίαο ή α-
ζθάιεηαο ησλ έξγσλ ή γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, επηηξέπεηαη 
ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο ή λπθηεξηλήο εξγαζίαο θαη εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο ζχκ-
θσλα κε φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέ-
ηνηαο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέ-
ιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο  θαη 
λα ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο, πνπ αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ θαζί-
ζηαηαη αλαγθαία ε ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη 
ενξηέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ εθηειεί ρσξίο αληίξξεζε, αλαιακβάλνληαο θαη φιεο 
ηηο δαπάλεο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ν Αλάδνρνο ππν-
ρξενχηαη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Τπεξεζία. 

(3) Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε 
θαη δελ ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα γηα εμαζθάιηζε πεξηζζνηέξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ 
κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

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

(5) Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε δαπάλε ηνπ 
πξφζζεην θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηνπ θνηλνχ θαη 
ελ γέλεη θάζε θχζεο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη θαηάιιεια κέζα, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαιή 
ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηελ απφ θάζε άπνςε νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

(6) Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ερνξχπαλζε θαη 
ψξεο θνηλήο εζπρίαο ζηελ πεξηνρή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  Καηά ηηο 
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ψξεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ 
πνπ ερνξππαίλνπλ ηελ πεξηνρή θαη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια πξνο ηνχην κέηξα. 

6.5. Τπνδνκέο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ 

(1) Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξν-
ζσπηθφ ηνπ φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο ζε ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

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

6.6. Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ 

(1) Σν βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θα-
ηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη νξηζηηθφ νξγαλφγξακκα εξγνηαμηαθνχ 
πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηεζεί ππφςε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα έιεγρν θαη απνδνρή σο 
πξνο ηελ ειάρηζηε θάιπςε ησλ ππεχζπλσλ ζέζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

(2) Δηδηθφηεξα ν Αλάδνρνο εθηφο απφ ην δηνξηζκφ ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ 
θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ (Άξζξν 4.3 ηεο παξνχζαο), ππνρξενχηαη λα ζηειερψζεη κφληκα ηηο 
εξγνηαμηαθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο κε εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ, αλαγθαίν επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ γηα ηελ επαξθή θαζνδήγεζε, παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ην αλσηέξσ 
πξνζσπηθφ, απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο ππεχζπλνπ ρξνλη-
θνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ππεχζπλνπ πνηφηεηαο έξγνπ θαη 
ππεχζπλνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ζα πεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα, θαη' ειάρηζηνλ νη αθφ-
ινπζνη

3
: 

iii. Έλαο Γηπισκαηνχρνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο, σο ππεχζπλνο έξγσλ ΠΜ, κε επηαεηή -
ηνπιάρηζηνλ- εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηε θαηαζθεπή παξνκνίσλ έξγσλ. 

iv. Έλαο Μεραλνιφγνο-Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, Γηπισκαηνχρνο Αλσηάηεο ρνιήο σο 
ππεχζπλνο έξγσλ ΗΜ, κε επηαεηή -ηνπιάρηζηνλ- εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηε θα-
ηαζθεπή παξνκνίσλ έξγσλ. 

v. Έλαο Υεκηθφο  Μεραληθφο, Γηπισκαηνχρνο Αλσηάηεο ρνιήο σο ππεχζπλνο ιεηηνπξ-
γίαο θαη ζπληήξεζεο, κε επηαεηή -ηνπιάρηζηνλ- εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηε θαηα-
ζθεπή παξνκνίσλ έξγσλ. 

vi. Έλαο Ηιεθηξνιφγνο ή Μεραληθφο Απηνκαηηζκψλ,  Πηπρηνχρνο ΑΔΙ ή ΣΔΙ, κε επηαεηή 
ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή  παξνκνίσλ έξγσλ. 

Η ειάρηζηε ππνρξεσηηθή ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 
έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν νξίδεηαη ζην Σεχρνο 3 (ΣΔΠΔΠ).  

(3) Όια ηα ζηειέρε, ηα νπνία ζα απαζρνιεζνχλ ζην Έξγν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ζα ζπ-
κπεξηιεθζνχλ επσλχκσο ζην «Οξγαλφγξακκα Δξγνηαμίνπ» πνπ ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππν-
βιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαπάλσ. Σν νξγαλφγξακκα ζα ζπλν-
δεχεηαη απφ ηα Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα θαη απφ ηα Πηζηνπνηεηηθά Δκπεηξίαο ησλ πξναλαθε-
ξφκελσλ ζηειερψλ. 

                                                      
3
  Καζνξίδεηαη αξηζκφο, ε εηδηθφηεηα θαη ε εκπεηξία ησλ ηερληθψλ, πνπ ζα ζηειερψζνπλ ην εξγνηαμηαθφ γξαθείν 
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(4) Ο Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ψζηε λα 
πξνιεθζεί νπνηαδήπνηε αηαζζαιία, παξαλνκία, βίαηε δηαηάξαμε ηάμεο ή θαηά νπνηνδήπνηε 
ηξφπν αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα ηε δηαηήξεζε νκα-
ιψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ θαη πεξηνπζηψλ ζηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο 
ή γχξσ απφ απηνχο. 

(5) Η Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε κέινπο ή κε-
ιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην έξγν, νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπο 
απνκαθξχλεη θαη λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε άιινπο, ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη 
ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.  Δπίζεο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηε ζηε-
ιέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, φπνηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, γίλεηαη απαξαί-
ηεην. 

(6) Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε 
δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο πα-
ξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία. 
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7. ΔΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ 

7.1. Σξόπνο εθηέιεζεο 

(1) Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπ-
λνο κε δηθή ηνπ δαπάλε γηα ηελ επηινγή θαη παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εξγαηηθψλ, πιηθψλ θαη 
κεραλεκάησλ, ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηηο πεγέο πξνκήζεηάο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρξεζηκν-
πνίεζε ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηη-
θψλ Πξνηχπσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 
θαη ζρεδίσλ. 

(2) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα γεληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά 
ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηε εθαξκνγήο, πνπ ζα ζπληάμεη ν ίδηνο.  

(3) ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξα-
ιαβή ηνπ, νη εξγαζίεο ή ηκήκα ηνπο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή πνπ ρξεζηκνπνηήζε-
θαλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ειαηησκαηηθά, αηειή 
ή αθαηάιιεια ή δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθά δελ ζπκθσλνχλ 
κε εθείλα πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε, ή ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε εξγαζία παξνπζηά-
δεη ειαηηψκαηα ηα νπνία δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ηφηε εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο παξ.2 θαη ηεο παξ.3 ηνπ Άξζξνπ 60 ηνπ Ν.3669/08. 

(4) O Δξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί, αλά πάζα ζηηγκή, δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρν 
πνηφηεηαο, δηαζηάζεσλ θηι, ηφζν ησλ θάζε θχζεο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, φζν θαη ησλ εξγα-
ζηψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Οη παξαπάλσ έιεγρνη θαη 
δνθηκέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ζαλ κνλαδηθνχ θαη εμ νινθιήξνπ 
ππεχζπλνπ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην δφθηκν ησλ θάζε θχζεο πιηθψλ, εηδψλ, εμνπιηζκνχ θαη 
εξγαζηψλ. 

(5) Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί ηελ παξνπζία εθπξφζσπσλ 
ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, γηα λα απαιιαρζεί απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 
ηνπ, εθεί φπνπ δηαπηζηψζεθαλ, κεηαγελέζηεξα, ειαηησκαηηθέο εξγαζίαο, παξαιείςεηο ή αηέ-
ιεηεο, εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε γξαπηέο εληνιέο ή νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

(6) Ο Αλάδνρνο ζα έρεη φιε ηελ επζχλε γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζηελ πξφνδν ή απνπεξάησζε 
ηνπ έξγνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγα-
ζηεξηαθψλ δνθηκψλ απνβνχλ ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απνδεηρζεί φηη ηα έξγα δελ είλαη θαθφ-
ηερλα. 

7.2. Σνπνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έιεγρνη – ραξάμεηο – ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα  

(1) Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη πιήξε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ γεπέδνπ, ζην νπνίν 
ζα θαηαζθεπαζηεί ε Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηπρφλ ππαξ-
ρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππφγεησλ ή ππέξγεησλ δηθηχσλ ζηε πεξηνρή ησλ έξγσλ. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ ζα ιάβεη ππφςε ηελ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο θαη (ζηε πεξίπησζε πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ) θαη φια ηα «σο θαηα-
ζθεπάζηεθαλ ζρέδηα», πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε Τπεξεζία. Η ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ζα 
ζπλδεζεί κε ην Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ. 

(2) Ο Αλάδνρνο, πξηλ αξρίζεη θάζε κφληκε εξγαζία, πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη έλα νινθιεξσκέλν 
ζχζηεκα κφληκσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERES) ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, 
φπσο απαηηείηαη ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ηνπ δνζνχλ (Άξζξν 114, ΠΓ.696/74). Οη 
αλσηέξσ αθεηεξίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ κε θιεηζηή φδεπζε, ζα νξηνζεηεζνχλ θαη ζα πξνζηα-
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ηεπζνχλ απφ θάζε πηζαλή θζνξά θαη ζα είλαη εθηφο εχξνπο θαηάιεςεο ησλ θαηαζθεπψλ, ψ-
ζηε λα κε ζίγνληαη θαη λα είλαη πξνζβάζηκεο αλεμάξηεηα ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ.  

(3) Η ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε, ε ηνπνζέηεζε, νξηνζέηεζε, πξνζηαζία θαη εμαζθάιηζε ησλ π-
ςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, ζα γίλεη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζεσξνχληαη αλνηγκέλεο ζηηο 
ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ. 

(4) ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαηάιιεινο ηνπνγξαθηθφο εμνπιη-
ζκφο, πνπ ζα βξίζθεηαη επηηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη κε ηνλ νπνίν ζα γίλνληαη φινη νη ηνπνγξαθη-
θνί έιεγρνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο.  

(5) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζε φζεο ζέζεηο είλαη αλα-
γθαία θαη δελ ππάξρνπλ, ζηελ θαηάιιειε θαη απνδεθηή απφ ηελ Τπεξεζία αθξίβεηα θαη θιί-
καθα, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηα δηαγξάκκαηα ζα απαηηεζνχλ, φπσο π.ρ., γηα δα-
λεηνζαιάκνπο, ιαηνκεία, ρψξνπο απφζεζεο, πξνζσξηλά έξγα, ρψξνπο εξγνηαμίσλ, ηερληθά 
έξγα θηι. Σα δηαγξάκκαηα απηά ζα ζπλδένληαη κε ην Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν ηεο Γεσγξαθη-
θήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ. 

(6) Γηα φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ είλαη εθείλεο ηνπ 
ΠΓ.696/74, φπσο ηζρχεη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξαλ κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο, θαη 
ησλ ζπλαθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 

7.3. Δμνπιηζκόο Αλαδόρνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη θαη λα κεηαθέξεη επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη ινηπφ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ έληε-
ρλε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Τπνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά, αλπ-
ςσηηθά θαη άιια κεραληθά κέζα, εξγαιεία θαη ζπζθεπέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηνλ έιεγρν, ηνλ 
εληνπηζκφ ηπρφλ βιαβψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο κεηά ηνλ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα α-
ληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε.  

(2) Αλ, παξ' φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ θξηζνχλ θαηάιιεια ή ε-
παξθή ηα κεραληθά θαη ινηπά κέζα πνπ εηζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έ-
ληερλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κέζα ζε 15κεξε πξνζεζκία 
απφ ηε ιήςε ζρεηηθήο γξαπηήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο, λα αληηθαηαζηήζεη ή εληζρχζεη ηνλ 
επί ηφπνπ ππάξρνληα  εμνπιηζκφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.   

(3) ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 
εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έζησ θαη αλ ε Τπεξεζία  έθαλε 
ή φρη ρξήζε ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 

(4) Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θχξην θαη εμεηδηθεπκέλν  κεραληθφ εμνπιηζκφ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο 
απηφο πξνθχπηεη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νξίδεηαη φηη απηφο ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο 
απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπ ζην έξγν γηα έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξ-
γαζηψλ θαηαζθεπήο. Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη  λα θνηλνπνηεί πξνεγνχ-
κελα ζηελ Τπεξεζία ηνπο ηχπνπο ησλ κεραλεκάησλ κε ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
θαηαζθεπήο θαη απφδνζεο, πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηε-
ζεο . 

(5)  Δπίζεο, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα εμνπιίζεη 
πιήξσο φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο απηέο απαηηνχληαη γηα 
ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή/θαη νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

(6) Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο επεηδή ε δαπάλε 
ηνπο πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηα θνλδχιηα ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 
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7.4. Τιηθά, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία  

7.4.1. Γεληθά  

(1) O Αλάδνρνο θέξεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ηε ζπκθσλία κε ηηο πξν-
δηαγξαθέο ησλ θάζε θχζεο πιηθψλ θηι., πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα δηάθνξα έξγα θαη εμππα-
θνχεηαη, φηη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε λα εθηειέζεη έληε-
ρλα ηα έξγα κε δφθηκα πιηθά. 

(2) O Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα, 
πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ηελ κεηαθνξά θάζε είδνπο πιηθνχ απφ ηα 
ιαηνκεία θαη ηηο ινηπέο πεγέο, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη γεληθά γηα 
ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο. 
Οθείιεη επίζεο ν Αλάδνρνο λα επηζθεπάδεη, λα ζπληεξεί θαη λα αζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπά-
λεο ηα κεραλήκαηα θαη ηα εξγαιεία απφ θάζε θίλδπλν. 

(3) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά θαη έηνηκα ή εκη-
θαηεξγαζκέλα πξντφληα πνπ πξνδηαγξάθνληαη, ζπλνδεπφκελα, φπνπ απαηηείηαη απφ ηα ζπκ-
βαηηθά ηεχρε, απφ θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθήο ζπκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ην ΠΠΔ. 
Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ απξνζδηφξηζηεο πνηφηεηαο ή άγλσζηεο πξνέιεπζεο 
ή ε ελζσκάησζε ζην έξγν πιηθψλ πνπ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τ-
πεξεζίαο. 

(4) Όια ηα πξνζθνκηδφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν είδε θαη πιηθά γηα ελζσκάησζε ζηα έξγα ζα είλαη 
θαηλνχξγηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ 
θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, θαηεγνξία θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ θαη πιηθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

(5) Γηα ηελ νπνηαδήπνηε πιεξσκή πιηθνχ, κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο απηή ζα πξέπεη λα πξν-
ζθνκηζζεί ζην εξγνηάμην ηνπ έξγνπ ή ζε απνζήθε θχιαμεο ζηελ πεξηνρή. 

7.4.2. Τπνβνιή ηερληθψλ ζηνηρείσλ θαη δεηγκάησλ πιηθψλ 

(1) Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε παξάγξαθν 7.8.4 ηεο παξνχζαο Τ.  

(2) Οη αλσηέξσ ππνβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα 
πξηλ απφ ηελ παξαγγειία, θαηά ηξφπνλ ψζηε ε Τπεξεζία, αθνχ εθηειέζεη ηηο νπνηεζδήπνηε 
θαη΄ απηήλ αλαγθαίνπο ειέγρνπο θαη δηεξεπλήζεη θαηάιιεια ην ζέκα, λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 
επαξθή ρξφλν γηα λα δηαηππψζεη δηαθσλία, απνδνρή, ή νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε θαη λα 
απνκέλεη επίζεο επαξθήο ρξφλνο ζηνλ Αλάδνρν γηα λα αλαπξνζαξκφζεη, ζχκθσλα κε ηηο 
απφςεηο ηεο Τπεξεζίαο ηελ παξαγγειία ηνπ.  

(3) χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζα εμαζθαιίδνληαη ηα θαηάιιεια 
ρξνληθά πεξηζψξηα πξηλ απφ ηηο παξαγγειίεο ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ, πιηθψλ, ζπζθεπψλ 
θαη έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ζα γίλεηαη έγθαηξε πξφβιεςε παξαγγειηψλ, ψζηε λα κε δεκηνπξ-
γνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

(4) Η έγθξηζε ησλ εηδψλ απηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πα-
ξαγγειίαο απφ ηνλ Αλάδνρν, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηελ ππν-
ρξέσζε ηνπ λα είλαη ηα είδε πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη λα 
απνδεηρζεί ηνχην θαηά ηηο δνθηκέο θαη παξαιαβέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

(5) Παξακέλεη ζην αθέξαην ην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζε ηπραία δεηγκαηνιεςία επί 
ησλ πιηθψλ, ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, έηνηκσλ πξντφλησλ θηι. πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην 
εξγνηάμην θαη λα εθηειέζεη δνθηκέο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, λα δηαηάμεη 
δε ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην θάζε είδνπο πιηθνχ, κεραλήκαηνο, ζπζθεπήο, 
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εηνίκνπ πξντφληνο θηι., πνπ δελ πιεξνί ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

(6) Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πξνθχςεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε επηινγή απφ ηνλ Αλάδνρν, θαη 
απφξξηςε ηεο απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη ε επαλππνβνιή λέσλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ Αλά-
δνρν, δελ ζα απνηειεί ιφγν γηα παξάηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ απνπεξάησζεο ηνπ 
έξγνπ. 

(7) Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηελ ελζσκάησζε ζην έξ-
γν πξντφλησλ γηα ηα νπνία ζα εθθξάδνληαη ακθηβνιίεο δηαζεζηκφηεηαο αληαιιαθηηθψλ, αμην-
πηζηίαο ηεο παξαγσγήο (βηνηερληθήο ή βηνκεραληθήο) ή κε χπαξμεο νξγαλσκέλεο αληηπξν-
ζσπείαο ζηελ Διιάδα (γηα εηζαγφκελα πξντφληα απφ ην εμσηεξηθφ).  Δπηπξφζζεηα, ε Τπε-
ξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αμηνινγήζεη κφλε εθείλε φηη ηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθά πξντφληα 
ζα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη, γηα  ηε ρξνληθή 
πεξίνδν γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, θαη κε πξνυπφζεζε εχινγεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, θα-
ηά ηα ινηπά φπσο νξίδεηαη ζηηο ΣεΠξν. Απφ ηα θαηά ηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα ηεο Τπεξεζίαο 
γηα πξντφληα, θαηά ηα άιια ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν 
θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο. 

7.4.3. Φχιαμε πιηθψλ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ζε ηδηαίηε-
ξνπο θπιαζζφκελνπο ρψξνπο φζα πιηθά έρνπλ πξνζθνκηζηεί ζην εξγνηάμην. Οκνίσο, ζε η-
δηαίηεξνπο ρψξνπο ζα θπιάζζνληαη ηα θαηά ηα αλσηέξσ δείγκαηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ, κερα-
λεκάησλ, θηι. 

(2) Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη δεηγκάησλ ζα ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην ή ζε θαηάιιειν 
εξγνηαμηαθφ ρψξν ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Τπε-
ξεζίαο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 

7.5. Δπηζεώξεζε 

(1) Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 177 ηνπ Ν.3669/08.  

(2) Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε επηζεψξεζε θαη έιεγρν ήζειε 
θξίλεη αλαγθαίν ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, 
ηα πιηθά, ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ην εξγαηηθφ θφζηνο θηι. Ο Αλά-
δνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί κε αθξίβεηα θαη πιήξε ελεκεξφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε 
λφκνπο, φια γεληθά ηα ινγηζηηθά βηβιία, ζηνηρεία θαη κεηξψα πνπ αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ 
πνπ απαζρνιεί, ηνπο κηζζνχο, ηα εκεξνκίζζηα θαη ηα επηδφκαηα, ηηο αζθαιηζηηθέο θαη άιιεο 
εηζθνξέο θηι., ηηο απνγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 
πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην εξγνηάμην θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ θαη γεληθά φια ηα βηβιία, 
δειηία θαη θαηαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ηα δηαγξάκκαηα, ηνπο αλαθε-
θαιαησηηθνχο πίλαθεο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ ήζειε δεηήζεη ε Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγεί ζηελ Τπεξεζία, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο, αληίγξαθα απφ ηηο 
εθζέζεηο θαηαζηάζεηο θηι., πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

7.6. Μέηξα Αζθαιείαο – Πξόιεςε αηπρεκάησλ – Έιεγρνο επηβιαβώλ αεξίσλ 

(1) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο, γηα 
ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιε-
ζεο ησλ έξγσλ, είλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη' απηά θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο αζηη-
θέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ζπκβεί, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα (απφ πξά-
μεηο ή/θαη παξαιείςεηο ηνπ), είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ απαζρνινχληαη ζην 
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έξγν ηνπ. Οη ζρεηηθέο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδνληαη πεξαηηέξσ ζην Άξζξν 14 ηεο παξνχ-
ζαο. 

(2) Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψ-
ξσλ θαη ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζε θάζε κεράλεκα ηνπ εμνπιη-
ζκνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη : 

i. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 
ii. Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε πιηθά θαη ηελ 

θαηάιιειε δηάζεζή ηνπο. 
iii. Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή εξγαζίεο αλνηθηήο θιφγαο θνληά ζε 

ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ, ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ 
γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο. 

iv. Γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ θαη ζχκ-
θσλα κε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο θαη βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ δηαρεί-
ξηζήο ηνπο. 

(3) Δπίζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ 
θαη αηπρεκάησλ απφ ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο π.ρ. ειεγρφκελεο εθξήμεηο, ζπζηήκα-
ηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε πξν-
ζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο, ππνθείκελεο ή παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζί-
εο θηι., εθφζνλ βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη εθξεθηηθέο χιεο 
ζηηο εθζθαθέο. Σέινο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ εληε-
ηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο (Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ θηι.). 

(4) Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απν-
θιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κε άιιν ηξφπν εκπιεθνκέ-
λσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ αζθα-
ιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ 
φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαηά ην ρξφλν εθαξκνγήο 
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

(5) Όιεο νη δαπάλεο, πνπ ζπλεπάγνληαη ηα αλσηέξσ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζεσξνχληαη 
αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

7.7. Αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ρέδην Αζθαιεί-
αο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεη Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) ζχκ-
θσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 3 ηνπ ΠΓ.305/96. Σα αλσηέξσ ΑΤ θαη ΦΑΤ ζα ζπληα-
ρζνχλ έηζη, ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην 
ΣΔΔ (ΣΔΔ/10068/22-4-98 έγγξαθν πξνο Τπνπξγνχο ΠΔΥΧΓΔ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ). 

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφ-
κνπο, Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθν-
ξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξνο ηνχην πξέπεη ν Αλάδνρνο λα π-
πνβάιεη έγθαηξα πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία εγρεηξίδην αζθάιεηαο, καδί κε πίλαθα δηα-
λνκήο θαη βεβαίσζεο ελεκέξσζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ, αιιά θαη θάζε λε-
νπξνζιακβαλνκέλνπ ζην εξγνηάμην. Σέινο πξέπεη λα νξίζεη έλα κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ 
ζαλ Τπεχζπλν Αζθαιείαο. Σν ελ ιφγσ κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα έρεη ππνρξέσζε γηα ελεκέ-
ξσζε θαη παξαθνινχζεζε ηήξεζεο φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απφ φινπο 
ηνπο εξγαδφκελνπο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ηνπ Αλαδφρνπ παξακέλεη 
πάληα ηειηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα. 
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(3) Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ α-
ζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη 
νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο α-
ηπρεκάησλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαηά 
ην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ. 

(4) Όιεο νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν 
θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί απ’ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
θαηά αλεγκέλν ηξφπν ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

7.8. Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο 

7.8.1. Πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζχκθσλα θαη κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ  Απφθαζε ΓΔ-
ΔΠΠ/ΟΙΚ/802/2000 (ΦΔΚ Β1265/18-10-2000), γηα ηελ αλάπηπμε, ηεθκεξίσζε θαη εθαξκνγή 
ζην έξγν Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ), ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνλη-
θνχο, νηθνλνκηθνχο, πνηνηηθνχο θηι. πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πα-
ξνχζα Τ θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

(2) Σν ΠΠΔ ζα απνηειεί ηελ ηεθκεξησκέλε θαη ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ εηδηθψλ κέηξσλ θαη 
πξαθηηθψλ πνπ ζα εθαξκφζεη ν Αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο. Θα πεξηιακβάλεη θαη’ 
ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Απφθαζε ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/611/01 (ΦΔΚ Β1013/2-
8-2001).  

(3) Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε ην ΠΠΔ. Σα εγθεθξηκέλα έγ-
γξαθα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ ζα απνηειέζνπλ ηα έγγξαθα ειέγρνπ, ηα νπνία 
ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθαξκφδεη ζε θάζε πεξίπησζε. Σν ΠΠΔ πξέπεη λα είλαη εχρξεζην θαη 
εχθνια εθαξκφζηκν. Η  Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί επηζεσξήζεηο γηα ηε δηα-
πίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο. 

(4) Η αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζε επίπεδν κειέηεο εθαξκνγήο 
ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο θαη φιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη ηα παξαδνηέα 
ζηνηρεία ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κειεηψλ ηεο παξνχζαο (κειέηεο ε ακνηβή ησλ ν-
πνίσλ πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο). 

(5) Ο Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ αξρείν ζηνηρείσλ θαη βηβιην-
ζήθε ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη ε αιιεινγξαθία, φια ηα έγγξαθα ειέγρσλ, ηα πξσηφ-
θνιια, ηα ζπκθσλεηηθά, ηα ζρέδηα θηι., θαη ζα ειέγρεηαη ε δηαλνκή ηνπο. Οη ιεπηνκέξεηεο νξ-
γάλσζεο θαη ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ απηνχ ζα θαζνξίδνληαη ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ 
Έξγνπ, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα επηηεξείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 

(6) Γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο δελ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλά-
δνρν νπνηαδήπνηε ακνηβή, γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζεσξνχληαη φηη έρνπλ πεξηιεθζεί αλεγ-
κέλα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη, ζπληάμεη θαη 
ππνβάιεη γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ), ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθ. ΓΙΠΑΓ/611/01 (ΦΔΚ Β1013/2-8-01). 

7.8.2. Τπεχζπλνο πνηφηεηαο έξγνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, λα θαιχπηεη κε έλα εμεηδηθεπκέλν 
ζηέιερνο ηε ζέζε ηνπ Τπεχζπλνπ Πνηφηεηαο έξγνπ.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαζνξίζεη, 
ζην νξγαλφγξακκα, ηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηε-
ηαο θαη λα πξνζδηνξίζεη γξαπηά απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο ζην ΠΠΔ πνπ ζα ππνβάιεη. Ο Τπεχ-
ζπλνο Πνηφηεηαο ζα έρεη πιήξε εμνπζία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε πνιηηηθή πνηφηεηαο είλαη 
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γλσζηή ζε φιν ην πξνζσπηθφ θαη εθαξκφδεηαη, φηη ην ΠΠΔ, πνπ εγθξίζεθε, εθαξκφδεηαη, θα-
ζψο επίζεο θαη λα αλαθέξεη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, ζρεηηθά κε ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα ιακβάλνληαη κέηξα βειηίσζεο ηνπ.  

(2) Δπίζεο ν Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί αξκνδίσο ηηο ζρεηηθέο κε ην αληηθεί-
κελφ ηνπ δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ δηαηί-
ζεηαη ηέηνην, γηα λα ηηο ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο ηνπ 
Έξγνπ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ. 

7.8.3. Τπνβνιή απνηειεζκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ παξαδνηέσλ 

(1) Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο ζα ππνβάιινληαη άκεζα ζηελ Τπεξεζία. Σα απνηε-
ιέζκαηα ειέγρνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο απαηηνχκελεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, ππν-
ινγηζκνχο θαη ζπκπεξάζκαηα ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ο Αλάδνρνο ζην αξρείν 
ηνπ ζα δηαηεξεί ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπλέρεηα ηεο δηα-
δηθαζίαο απφ ηελ δεηγκαηνιεςία κέρξη ηηο ηειηθέο δνθηκέο. 

(2) Ο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο ζε εί-
δνο θαη αξηζκφ κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. θαζψο θαη ηνπο θαλν-
ληζκνχο θηι. ζηνπο νπνίνπο απηέο παξαπέκπνπλ. 

(3) Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζπληζηνχλ δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πιε-
ξσκψλ. Απνδεθηά απνηειέζκαηα ηέηνησλ ειέγρσλ δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ 
επζχλε πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα πκβαηηθά Σεχρε. 

7.8.4. Έιεγρνο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ  

(1) Όρη αξγφηεξα απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Τ θαη ηηο ΣεΠξν, ν Αλάδν-
ρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία, γηα πξνέγθξηζε ηεο παξαγγειίαο, ηα αλαγθαία 
ηερληθά ζηνηρεία (πξνέιεπζε, ηερληθά θπιιάδηα, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφ-
ηεηαο θαη ινηπά ζηνηρεία) θαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, δείγκαηα φισλ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ, πνπ ελ-
ζσκαηψλνληαη ζην έξγν.  

(2) Γηα ηνλ έιεγρν πξνζθνκηδφκελσλ εηδψλ θαη πιηθψλ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

i. Όια ηα είδε θαη πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε απηφ ζα 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ΣεΠξν, φπσο νξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

ii. Γηα ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία νπζηαζηηθά δηθαηνιν-
γεηηθά ζεσξνχληαη νη ηερληθέο εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο θαη ηα ζήκαηα πνηφηεηαο 
πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηηο ρψξεο παξαγσγήο ησλ, αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη 
ηνπ ΔΟΥ, ηεο Διβεηίαο, ησλ ΗΠΑ θαη ηνπ Καλαδά. 

iii. ρεηηθά κε ηελ παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνη-
νχληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξννξίδνληαη γηα ελζσκάησζε ζε απηφ, θαζψο θαη 
γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ εδαθψλ, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 36 ηνπ 
Ν.3669/08. 

iv. ρεηηθά κε ηελ απνδνρή ησλ πιηθψλ θαη εηδψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ.334/94 
«Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ». 

(3) Γηα ηνλ εμνπιηζκφ νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο, ν νπνίνο παξαγγέιιεηαη έηνηκνο απφ ην ε-
κπφξην θαη πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζην έξγν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη γηα 
έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ηηο πιεξνθνξίεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Σεχρνο 4 (ΚΜΔ). 
Οη ζρεηηθέο ππνβνιέο ζα γίλνληαη εηο ηξηπινχλ. Η κία ζεηξά (απφ ηηο ηξεηο) ησλ ζηνηρείσλ θηι. 
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πνπ ππέβαιε ν Αλάδνρνο, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ καδί κε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ έθθξαζε ησλ 
απφςεσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

7.8.5. Γεληθέο ππνρξεψζεηο  

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηα πιηθά, ηηο θαηαζθεπέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ κε κέξηκλα 
θαη δαπάλεο ηνπ, σο πξνο ηελ επάξθεηα, πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα κε ηελ 
Τ, ηηο ΣεΠξν, θαζψο επίζεο θαη ηνπο θψδηθεο, θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ απηέο 
παξαπέκπνπλ. 

(2) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία έγθαηξα γηα θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά 
επηζεψξεζε θαη δνθηκέο πιηθψλ ή θαηαζθεπήο ή εμνπιηζκνχ θαη ηηο ζρεηηθέο δεηγκαηνιεςίεο. 

(3) Ο ΚηΔ ζα αζθήζεη δηα ηεο Δπίβιεςεο έιεγρν πνηφηεηαο (quality control) ησλ πιηθψλ, θαηα-
ζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ θαη έιεγρν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (quality assurance) ζηελ έθηαζε 
πνπ ζα θξίλεη αλαγθαία. Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα παξεκβαίλεη κε παξαηεξήζεηο θαη ππνδεί-
μεηο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

(4) Γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο αθαηαιιειφηεηαο πιηθψλ θαη πξνθαηα-
ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, ειαηησκάησλ ηεο θαηαζθεπήο, θαη παξαιείςεσλ ηεο ζπληήξεζεο 
ηζρχνπλ γεληθά φζα αλαθέξνληαη ζηα ΄Άξζξα 58 θαη 60 ηνπ Ν. 3669/08. 

7.9. Απνθπγή όριεζεο 

(1) Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα παίξλεη φιεο ηηο πξνθπιά-
μεηο θαη αλαγθαία κέηξα θαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο γεηηνληθέο 
εγθαηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο ζ' απηέο.  

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

(3) 
4
 

7.10. Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

7.10.1. Γεληθά 

(1) Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.7 ηνπ Άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3669/08. 

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη  πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληαο 
ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα θαζνξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα φια ηα κέηξα 
πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ, πνπ ππνρξεσηηθά ζα ππνζηνχλ δε-
κηέο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  Οη πξνηάζεηο απηέο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο πεξη-
βαιινληηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ην έξγν. Θα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ α-
πφθαζε έγθξηζήο ηνπο. 

(3) Δλδεηθηηθά, ηέηνηα κέηξα ζα είλαη, κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ 
εξγνηαμίσλ, ε απνμήισζε φισλ ησλ πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε απνθνκηδή φισλ ησλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη αρξήζησλ θαη θάζε άιιν θαηάιιειν κέηξν, ψζηε ηειηθά ε επηξξνή 
ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην πεξηβάιινλ λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

(4) Σνλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα είλαη κφλνο ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε 
ηξίηνπο απφ απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ, απφ απνζήθεπζε πιηθψλ, απφ θαθφ ρεηξηζκφ 

                                                      
4
  Δηδηθή αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζε πεξίπησζε, πνπ ην θαηαζθεπαδφκελν έξγν αθνξά επέθηαζε ιεηηνπξγνχζαο ΔΔΝ 
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ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ή θαηαπάηεζε θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ ηα κεραληθά κέζα πνπ δηα-
ζέηεη, θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο δεκηάο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

7.10.2. Απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

(1) Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγν-
ηαμίνπ, ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη  θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγρά-
λεηαη απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

(2) Η αλάπηπμε ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ρέδηα 
Γεκνπξάηεζεο πεξηνρέο. Δξγνηάμηα πνπ αλαπηχζζνληαη (πεξίθξαμε, ζήκαλζε, εθζθαθή 
θηι.) θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιείπνληαη ρσξίο λα εθηεινχληαη εξγαζίεο, ζα ππφθεηληαη, θαηά 
ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ζε άκεζε απνθαηάζηαζε κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλα-
δφρνπ, εθαξκνδφκελσλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξ.5.1.2 ηεο παξνχζαο. 

(3) Θα πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απνβιήησλ, θαη λα ηεξνχληαη νη πα-
ξαθάησ φξνη: 

i. Θα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθέληξσζε ησλ ιπκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ζηεγαλνχο βφζξνπο 
θαη ε δηάζεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζε ρψξνπο, πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία.  

ii. Αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα ππφινηπα απφβιεηα ηνπ εξγν-
ηαμίνπ φπσο ιάδηα - πεηξειαηνεηδή - ρεκηθά θηι. ζε ρσξηζηνχο βφζξνπο απφ απηνχο 
ησλ ιπκάησλ. Ιδηαίηεξνη ρψξνη ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξψλ θαζαξη-
ζκνχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο. 

iii. Απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηε θφξησζε, κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ησλ πιηθψλ, θαπζί-
κσλ θηι. απφ νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο. 

iv. Η ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνμηθψλ νπζηψλ ζα επηηξέπεηαη κφλνλ χζηεξα απφ ζρεηηθή έ-
γθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη επξείαο δηάρπζεο. 

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

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

(5) Γηα ηηο απνζέζεηο ησλ πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ εξ-
γαζηψλ, πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ θηι., ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην Άξζξν 5.3.2 ηεο παξνχ-
ζαο. 

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

i. Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ή/θαη θαηαζθεπή παξαθακπηήξησλ εμππεξέ-
ηεζεο ηεο θπθινθνξίαο. ρεηηθά γίλεηαη αλαθνξά ζην Άξζξν 5.2 ηεο παξνχζαο. 

ii. Απνθπγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληέο, θαπλφ ή ζθφλε, έζησ θαη αλ θάηη 
ηέηνην απαηηεί εγθαηαζηάζεηο θίιηξσλ ή/θαη θαηάιιειεο επηζηξψζεηο κέξνπο ηνπ εξγν-
ηαμηαθνχ ρψξνπ.  

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

iv. Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξξχπαλζεο, αθφκε θαη κε ρξήζε ερνπεηαζκάησλ 
ή/θαη κε θαηάιιειε ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ εθνδηαζκέλνπ κε αληηζνξπβηθέο δηα-
ηάμεηο. 

v. Πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα: 

vi. ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο 

vii. ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο ζην εθηθηφ 
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viii. ήκαλζε / επηζήκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο. ρε-
ηηθά γίλεηαη αλαθνξά ζην Άξζξν  5.5 ηεο παξνχζαο 

7.11. Δπξήκαηα αξραηνινγηθνύ ή άιινπ ελδηαθέξνληνο 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.12 ηνπ Άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3669/08. Γελ αλακέλεηαη ε χπαξμε αξραη-

νηήησλ ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ απηφ ζπκβεί: 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε αξραηνηήησλ, νπνηαζδή-
πνηε ειηθίαο, λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία θαη ηελ Αξκφδηα Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη λα 
δηαθφςεη ακέζσο θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο φια 
ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε αξραηνηήησλ. 

(2) Μεηά ην πξψην ραξαθηεξηζκφ ησλ επξεκάησλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζα δνζνχλ 
νδεγίεο ζηνλ Αλάδνρν, είηε γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, είηε γηα ηελ δηελέξγεηα αξραηνιν-
γηθήο έξεπλαο κε δηθά ηνπ κέζα θαη ηελ επίβιεςε ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο ψζηε λα κεηαθηλεί, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ηνλ ε-
μνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ απφ ην έλα κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν θαη λα κεηψλεη κε ηνλ 
ηξφπν απηφλ ηηο θαζπζηεξήζεηο απφ ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο. 

(3) Γηα ηελ πεξίπησζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπε-
ξεζία, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο θαη λα ζπληνλίδεη 
κε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ. 

(4) Όια ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη αμίαο πνπ αλαθαιχπηνληαη θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε Διιελη-
θή Ννκνζεζία. 

(5) Παξάηαζε ηκεκαηηθψλ ή / θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν 
ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ απφ αξραηνινγηθέο έξεπλεο, κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, 
νη νπνηεζδήπνηε δηεξεπλεηηθέο ηνκέο, ιφγσ πηζαλφηεηαο ζπλάληεζεο αξραηνινγηθψλ επξε-
κάησλ, σο θαη νη ηπρφλ ινηπέο εξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αξ-
ραηνινγηθψλ εξεπλψλ γηα νπνηαζδήπνηε ζέζε βξίζθνληαη πάλσ ζηελ θξίζηκε δηαδξνκή ηνπ 
δηαγξάκκαηνο PERT ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηελ επεξεάδνπλ δπ-
ζκελψο θαη κφλν αθνχ ε θαζπζηέξεζε πεξάζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ. ε αληί-
ζεηε πεξίπησζε νη έξεπλεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα. 

(6) Οη εξγαζίεο γηα αξραηνινγηθέο έξεπλεο πιεξψλνληαη κέζσ ηδηαίηεξνπ ππνέξγνπ. 

7.12. Ηκεξνιόγην έξγνπ 

Με κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 47 
ηνπ Ν.3669/08. 

7.13. Δθζέζεηο πξνόδνπ εξγαζηώλ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνο ηελ Τπεξεζία κεληαίεο εθζέζεηο πξνφδνπ ζε 
ηξία (3) αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ απηή ζα θαζνξίζεη.  Η πξψηε έθζεζε πξνφδνπ 
ζα θαιχπηεη ηελ πεξίνδν κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα κεηά ηελ ππνγξα-
θή ηεο ζχκβαζεο. Οη εθζέζεηο πξνφδνπ ζα ππνβάιινληαη εληφο ηνπ πξψηνπ επηαεκέξνπ θά-
ζε κήλα θαη ζα αθνξνχλ ζηελ πξφνδν πνπ επεηεχρζε θαηά ηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν κήλα.  
Οη εθζέζεηο πξνφδνπ ζα ππνβάιινληαη θαηά ηα αλσηέξσ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
έξγσλ.   

(2) ηηο Δθζέζεηο Πξνφδνπ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη κεληαία θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ α-
παζρνιείηαη ζην έξγν (εηδηθφηεηα, πιήζνο αλά εηδηθφηεηα, εκέξεο απαζρφιεζεο αλά κήλα) 
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θαζψο θαη ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ (είδνο, δπλακηθφηεηα, πιήζνο, εκέξεο απαζρφιεζεο 
αλά κήλα).  

(3) Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη νπνηεζδήπνηε άιιεο εθζέζεηο, πνπ ζα δεηε-
ζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζπλαξηψληαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, κε ηελ πξφνδν ησλ 
έξγσλ.   

(4) Παξάιεηςε ή ακειήο ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλαθνξψλ πξνφδνπ ζπλεπά-
γεηαη εθάπαμ αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα κέρξη πνζνχ ίζνπ πξνο ην 15% ηεο κέζεο εκεξήζηαο 
αμίαο ηνπ έξγνπ, ε νπνία  ζα επηβάιιεηαη ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε.  
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8. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΔΜΙΔ 

8.1. Έλαξμε εξγαζηώλ 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηε παξ.5 ηνπ Άξζξνπ 30 ηνπ Ν.3669/08 θαη ζηα Άξζξα 46 θαη 48 ηνπ 
Ν.3669/08. 

8.2. Πξνζεζκίεο  

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 48 ηνπ Ν.3669/08. 

8.2.1. πλνιηθή πξνζεζκία 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη
5
  ζε ηξηάληα (30) κήλεο από ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο εθ ησλ νπνίσλ δεθανθηώ κήλεο (18) αθνξνύλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ θαη δώδεθα (12) κήλεο αθνξνύλ ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε . 

ηελ ππφςε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πεξηιακβάλνληαη νη ρξφλνη γηα ηελ:  

 εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ, ηνπνγξαθηθψλ απνηππψζεσλ, θηι. 

 εθπφλεζε ηεο Οξηζηηθήο κειέηεο θαη ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο 

 πιήξε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ  

 ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ απνδνρήο  

 Σελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επί 12 κήλεο 

8.2.2. Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

(1) Δθηφο απφ ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ηηο Απνθιεη-
ζηηθέο Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο (ΑΠ) θαη ηηο ελδεηθηηθέο Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο (ΣΠ), ζχκθσ-
λα κε ην Άξζξν 48 ηνπ Ν.3669/08. Όιεο νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ππνινγίδνληαη ζε εκεξν-
ινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθή ηεο χκβαζεο

6
.  

(2) Καζνξίδνληαη νη παξαθάησ Απνθιεηζηηθέο Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο (ΑΠ):  

i. Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκ-
βαζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φ-
πσο πξνβιέπεηαη απφ ην Άξζξν 8.3 ηεο παξνχζαο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.  

ii. Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβα-
ζεο ζα ππνβιεζεί ην νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιε-
πηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ ζηειερψλ θαη νη αξκνδηφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 38 ηνπ Ν.3669/08.  

iii. Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (45) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβα-
ζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη:  

- λα έρεη παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία ηηο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο επθνιίεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 4.1.3 ηεο παξνχζαο. 

- λα ππνβάιεη Πξφγξακκα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην ΠΓ.305/96. 

                                                      
5
  Καζνξίδεηαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ  

6
  Γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο επηζεκαίλεηαη ηα αλαθεξφκελα ζηε παξ.6 ηνπ Άξζξνπ 48 ηνπ Ν.3669/08 
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- λα ππνβάιεη Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ΓΙΠΑΓ 
611/01(ΦΔΚ 1013Β/2-8-01) 

iv. Όρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβα-
ζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ Οξηζηηθή Μειέηε, ζχκθσλα κε ηα αλα-
θεξφκελα ζην Σεχρνο 4 (ΚΜΔ).   

v. Όρη αξγφηεξα απφ 540 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζα πξέπεη λα έρεη 
νινθιεξσζεί ε ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη νη δνθηκέο απνδνρήο ηνπ ζπλφινπ 
ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ.  

(3) Καζνξίδνληαη νη παξαθάησ Δλδεηθηηθέο Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο (ΔΠ):  

i. Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκ-
βαζεο κε ηνλ Αλάδνρν παξαδίδεηαη βεβαίσζε / δήισζε παξαιαβήο απφ ηελ Τπεξε-
ζία φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην έξγν ζπλνδεπφκελε απφ αληίζηνηρν 
πίλαθα, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα ππφςε ζηνηρεία θαη ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 
ηνπο. 

ii. Όρη αξγφηεξα απφ ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη: 

- πιήξσο πινπνηεκέλε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, ησλ π-
παξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δηθηχσλ ζηε πεξηνρή ησλ έξγσλ. 

- ε αμηνιφγεζε γεσηερληθψλ εξεπλψλ, γεσηερληθή κειέηε θαη γλσκάηεπζε ζεκε-
ιίσζεο ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπψλ. 

- νη πξνβιεπφκελεο απφ ην ΠΓ.305/96 θαη ην ΠΓ.17/96 δειψζεηο θαη γλσζην-
πνηήζεηο γηα αλάζεζε θαζεθφλησλ Σερληθνχ Αζθαιείαο, πληνληζηή  Τγηεηλήο θαη 
Αζθάιεηαο θαη Γηαηξνχ Αζθαιείαο.  

- Οξηζηηθά Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα (αλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππε-
βιήζε κφλνλ ην COVER NOTE ή αλ θαηά ηνλ έιεγρν πξνέθπςαλ παξαηεξήζεηο) 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο θαη ηηο ελδερφκελεο 
παξαηεξήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

iii. Όρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβα-
ζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ νη πιεξνθνξίεο φινπ ηνπ θχξηνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα 
κε ηα αλαθεξφκελα ζην Σεχρνο 4 (ΚΜΔ).   

iv. Όρη αξγφηεξα απφ ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκ-
βαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο γηα ην ζχλνιν 
ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Σεχρνο 4 (ΚΜΔ).   

8.3. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

8.3.1. χληαμε πξνγξάκκαηνο  

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία Υξνλνδηάγξακκα ηεο φ-
ιεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζεζκίεο ηεο παξνχζαο Τ. 
Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ, πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 46 ηνπ Ν.3669/08, ζα 
ζπληαρζεί ζε ηχπν γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε πνπ ζα αλαιχεη 
θαη ζα δηθαηνινγεί πιήξσο ηνλ πξνηεηλφκελν πξνγξακκαηηζκφ. Η αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκα-
ηνο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππν-πξνγξακκάησλ ηνπ πξέπεη λα γίλεη έηζη, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη 
φηη ηεξνχληαη νη πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 8.2 ηεο παξνχζαο. 

(2) Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Τπεξεζία εγθξίλεη απηφ φπσο ππνβιήζεθε, κε ηπρφλ 
ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ (παξ.2, 
Άξζξνπ 46, Ν.3669/08).  Καζπζηέξεζε γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία κεγαιχηεξε απφ ηελ 
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αλσηέξσ πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

(3) Ο Αλάδνρνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ νξηζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ ρξνλνδηάγξακκα, θέξνληαο αθέ-
ξαηα ηελ επζχλε, αλ απηφ αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 
ζεσξείηαη, ζπκβαηηθά, φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ή κεηαβνιήο ηνπ ρξνλν-
δηαγξάκκαηνο δελ επηθέξεη θαζπζηέξεζε. Η έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ πεξηιακβά-
λεη ηελ, κε νπνηαδήπνηε έλλνηα, ζπκθσλία ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο 
απηνχ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

(4) Μεηά ηελ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ρξν-
λνδηαγξάκκαηνο, πνπ φπσο ζα δηακνξθσζεί ζα απνηειεί θαη ηνλ πίλαθα εθηέιεζεο ησλ εξ-
γαζηψλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηξηκεληαία έθζεζε πξνφδνπ, ζηελ 
νπνία ζα θαίλεηαη ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ θαη ε ζπκθσλία ή φρη κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλν-
δηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. Δπίζεο ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη ησλ ηπρφλ δηαθνξνπνηή-
ζεσλ θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ηπρφλ θαζπζηεξήζεσλ. 

(5) Η Τπεξεζία επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή, καδί κε ηα 
πξνεγνχκελα θαη άιισλ ζηνηρείσλ (φπσο π.ρ. δηαγξάκκαηα θαηαζθεπήο ησλ ηερληθψλ θαη 
ινηπψλ επί κέξνπο έξγσλ κε ελδείμεηο ηνπ κέξνπο πνπ εθηειέζζεθε θηι.), ηα νπνία είλαη επη-
βνεζεηηθά γηα λα ζρεκαηηζζεί πιήξεο εηθφλα ηεο αλαθεθαιαησηηθήο, ζε θάζε ρξνληθή πεξίν-
δν, πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ζε ζχγθξηζε πάληα κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκα-
ηνο. 

(6) Κάζε κεηαγελέζηεξε ελεκέξσζε ή αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, ή/θαη ησλ π-
πνπξνγξακκάησλ ηνπ, ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξη-
ζε.  ε πεξίπησζε παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ππνπξνγξακκά-
ησλ, πνπ ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα ηα αλαζπληάμεη, ψζηε λα πε-
ξηιάβεη ηηο παξαηεξήζεηο απηέο. 

8.4. Ρπζκόο πξνόδνπ εξγαζηώλ 

(1) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα ζπγθαιείηαη, κε ζπρλφηεηα ή θαηά ηα ρξνληθά 
νξφζεκα πνπ ζα νξίδεη ε Τπεξεζία, ζχζθεςε κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη αληηπξνζψπσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ, γηα θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ, έιεγρν πξνφδνπ, παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ή ηξν-
πνπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο θαη ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, 
ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ νη ηκεκαηηθέο ή άιιεο ρξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. Καηά ηε 
ζχζθεςε απηή ζα θξαηνχληαη επίζεκα πξαθηηθά, ηα νπνία ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ κε-
ηξψν ηνπ έξγνπ. 

(2) Δάλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ε πξαγκαηηθή πξφνδνο ησλ εξ-
γαζηψλ ππνιείπεηαη ηεο αλακελφκελεο ή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο, θαηά ην Άξζξν 8.3 ηεο 
παξνχζαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα, ζπλνδεπφκελν απφ αηηηνινγηθή έθζεζε, ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζα πεξη-
γξάςεη ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο πνπ ζθνπεχεη λα πηνζεηήζεη γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ εξ-
γαζηψλ θαη ηελ εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

(3) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Άξζξν 47 ηνπ Ν.3669/08 θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.   

8.5. Πνηληθέο ξήηξεο 

Ιζρχνπλ γεληθά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 49 ηνπ Ν.3669/08.  



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

  

Κσδ. Αξ. Σεχρνπο:2. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡ_ΛΟΚΡΟ  ειίδα 

  42  
 

9. ΓΟΚΙΜΔ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ  

9.1. Γεληθά 

(1) Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 60 ηνπ Ν.3669/08 ηεο παξνχζαο. 

(2) O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη θαη' αληηπαξάζηαζε κε ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ, 
ζηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θηι, πνπ ζα πξνζθνκίδεη ζην Δξγνηάμην, θαζψο ε-
πίζεο θαη ησλ εθάζηνηε πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, θαηαρσξψληαο ζε βηβιίν παξαιαβψλ, ζχκ-
θσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο (βι. παξάγξαθν 7.9 ηεο παξνχζαο 
πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ) ηηο επαθξηβείο δηαζηάζεηο, ηηο εθηειεζζείζεο δνθηκέο θαη ειέγρνπο 
θαη ηηο ελδερφκελεο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο. 

(3) Με κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ην ζχλνιν ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ πξηλ ηελ εγθαηάζηα-
ζε ηνπ ζην έξγν ζα έρεη ππνβιεζεί, ζε δνθηκέο θαη ειέγρνπο ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, 
φπσο ηα ζπκβαηηθά ηεχρε νξίδνπλ θαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Πξφγξακκα Πνηφηε-
ηαο.  

(4) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε πιηθφ, ζπζθεπή, εμνπιηζκφ, φξγαλν, ζπλδξνκή, 
ζπκβαηηθφ ή άιιν ηεχρνο ή πιεξνθνξία, ειεθηξηθφ ξεχκα, θαχζηκα, αλαιψζηκα, θαζψο θαη 
ην θαηάιιειν εξγαηνηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ απφιπηε 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε. 

(5) Ακέζσο κφιηο ηειεηψζεη απηνηειέο κέξνο ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο θαη 
έιεγρνη ηεο ππφςε κνλάδαο, ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο. Οη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη 
ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο, ηηο Σερληθέο Πξνδηα-
γξαθέο, θαη ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ:   

- Γνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ησλ δηαθφξσλ δεμακελψλ,  

- Γνθηκέο ζηεγαλφηεηαο δηθηχσλ λεξνχ, αθαζάξησλ, ηιχνο, θηι. 

- Τδξαπιηθή δνθηκή ζσιελψζεσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη νξγάλσλ ζε 
πίεζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο  

- Έιεγρνο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο  

- Γνθηκέο αληίζηαζεο κφλσζεο ησλ θαισδίσλ θαη κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο  

- Έιεγρνο θηλεηήξσλ εμνπιηζκνχ: έιεγρνο θάζεσλ, δνθηκέο εθθίλεζεο θαη νκαιήο επη-
ηάρπλζεο ρσξίο θξαδαζκνχο θαη ηαιαληψζεηο 

- Γνθηκή ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ρσξίο αδηθαηνιφγεηνπο ζνξχβνπο, ηαιαληψζεηο δηαξξνέο 
θηι. 

- Γνθηκή ζηάζκεο ζνξχβνπ κεραλεκάησλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία (φπνπ έρεη εθαξκνγή) 

- έιεγρνο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλα (interlocked),  

(6) Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ θαη ησλ ειέγρσλ θάζε επηκέξνπο κνλάδαο θαη 
αθνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ νη ηπρφλ απαηηνχκελεο επηδηνξζψζεηο 
ή/θαη απνθαηαζηάζεηο, ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία: 

- ιεπηνκεξή ζρέδηα κε ηελ έλδεημε «σο θαηαζθεπάζηεθε», ζηα νπνία ζα εκθαίλνληαη 
αλαιπηηθά νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, νη δηαζηάζεηο θαη ηα πςφκεηξα ηνπ έξγνπ, 
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- νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο επεμεγή-
ζεηο.  

Σα ζρέδηα απηά, καδί κε ηα ηεχρε πνπ ελδερφκελα ηα ζπλνδεχνπλ, πεξηιακβάλνληαη ζην κε-
ηξψν ηνπ έξγνπ θαη ζπλνδεχνπλ απαξαίηεηα ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ. 

(7) Μεηά ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Η/Μ εμν-
πιηζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ, ν Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Άξζξν θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηα-
γξαθέο, ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ παξαιαβήο. Δηδηθφηεξα ζα ζέζεη ην ζχλνιν 
ηνπ έξγνπ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία (γξακκή λεξνχ θαη γξακκή ηιχνο) θαη ζα πξνβεί ζε δνθη-
κέο νινθιήξσζεο. Οη δνθηκέο νινθιήξσζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νπσζδήπνηε παξνπζία 
ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο γηα 
ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδν-
πνηήζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά 
ηελ νπνία ζα είλαη έηνηκνο γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ «ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη 
δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ νινθιήξσζεο». 

(8) Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δνθηκψλ ηνπ πεξαησζέληνο έξγνπ, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηα απνηειέζκαηα ησλ ππφςε δνθηκψλ. 

9.2. Καζπζηέξεζε δηεμαγσγήο δνθηκώλ 

(1) Δάλ ε θαζπζηέξεζε δηεμαγσγήο ησλ δνθηκψλ νινθιήξσζεο νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδψζεη εληνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 
άκεζε δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο δνθηκέο ζηηο πξν-
ζεζκίεο πνπ ζα νξίδεηαη ζηελ εληνιή. 

(2) Δάλ ν Αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο αλαγθαίεο δνθηκέο εληφο ηεο νξηζζείζαο δηνξίαο, ν ΚηΔ δηα-
ηεξεί ην δηθαίσκα λα ηηο εθηειέζεη, κε επζχλε, δαπάλε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
λα θνηλνπνηήζεη ζε απηφλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ.  ηελ πεξίπησζε απηή, ζα ζεσξε-
ζεί φηη νη δνθηκέο εθηειέζηεθαλ σο εάλ ν Αλάδνρνο ήηαλ παξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζα ζε-
σξεζνχλ αθξηβή θαη έγθπξα. 

9.3. Θέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη δόθηκεο νινθιήξσζεο  

9.3.1. Γεληθά 

(1) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία «Θέ-
ζεο ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαθνινπζήζνπλ νη «Γνθη-
κέο Οινθιήξσζεο». Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο νθείιεη κε δηθή ηνπ επζχλε λα ππνβάιιεη 
ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ πξνο έγθξηζε ζηελ Τπε-
ξεζία ην πξφγξακκα «ζέζεο ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία», θαζψο επίζεο θαη απηφ 
ησλ «Γνθηκψλ νινθιήξσζεο».  

(2) Η δηάξθεηα ηεο «ζέζεο ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» νξίδεηαη ζε
7
 ηξηάληα (30) εκέ-

ξεο θαη αξρίδεη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Η «ζέζε ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηη-
θή ιεηηνπξγία» κπνξεί λα γίλεη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή ρσξηζηά γηα ηελ γξακκή λεξνχ θαη 
ρσξηζηά γηα ηελ γξακκή ηιχνο, κεηά ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο θαη νινθιεξψλεηαη, 
αθνχ απνδεδεηγκέλα έρνπλ αλαπηπρζεί νη δηεξγαζίεο (πρ. παξαγσγή βηνκάδαο, παξαγσγή 
βηναεξίνπ θηι.) θαη κεηά ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ γηα ηνπιάρηζηνλ

8
 πέ-

ληε (5) εκέξεο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επαθνινπζήζνπλ νη «δνθηκέο νινθιήξσζεο».   
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(3) Οη δνθηκέο νινθιήξσζεο γίλνληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ (γξακκή λεξνχ θαη γξακκή ηιχνο), 
θαη ζα αξρίζνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο «ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» ηφζν ηεο γξακ-
κήο λεξνχ, φζν θαη ηεο γξακκήο ηιχνο. Η δηάξθεηα ησλ Γνθηκψλ Οινθιήξσζεο νξίδεηαη ζε

9
 

δέθα (10) εκέξεο θαη νινθιεξψλνληαη κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νξίσλ, πνπ νξίδνληαη ζην 
Σεχρνο 3 (ΣΔΠΔΠ).  

(4) Η βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ ρνξεγείηαη ζηνλ Αλάδνρν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πα-
ξαπάλσ δηαδηθαζίαο, δειαδή κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ Γνθηκψλ Οινθιήξσζεο.  

9.3.2. Θέζε ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία  

(1) Η ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη ηελ ειεγρφκελε δηνρέηεπζε λεξνχ ζηηο επηκέ-
ξνπο κνλάδεο, ψζηε λα: 

- αλαπηπρζεί ε απαξαίηεηε βηνκάδα, δειαδή ε ζπγθέληξσζε ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ ζηνπο 
βηνινγηθνχο αληηδξαζηήξαο λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 80% ηεο ζπγθέληξσζεο ζρεδηα-
ζκνχ, λα έρεη παξαρζεί επαξθήο πνζφηεηα πεξίζζεηαο ηιχνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
γξακκήο ηιχνο, ή/θαη ε παξαγσγή βηναεξίνπ απφ ηελ κνλάδα ρψλεπζεο λα είλαη κεγα-
ιχηεξε ηνπ 80% ηεο ηηκήο ζρεδηαζκνχ θηι.  

- ξπζκηζηεί φινο ν επηκέξνπο εμνπιηζκφο θαη γίλεη έιεγρνο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ α-
ζθαιείαο, πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλα (interlocked)   

- λα ιεηηνπξγήζεη ε εγθαηάζηαζε ζπλερψο επί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο.  

(2) Η ζπλερήο ιεηηνπξγία κίαο επηκέξνπο κνλάδαο (π.ρ. πξνεπεμεξγαζία) ή ησλ ιεηηνπξγηψλ ε-
λφο ειεθηξηθνχ πίλαθα ζεσξείηαη φηη έιεμε επηηπρψο κεηά απφ ζπλερή επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία 
ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο επί δέθα (10) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλν-
πνηεζεί ε παξαπάλσ απαίηεζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα: 

- εληνπίζεη ηνλ ιφγν ηεο απνηπρίαο 

- ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα επαλφξζσζε 

- ιάβεη γξαπηή έγθξηζε γηα ηηο πξνηάζεηο απηέο απφ ηελ Τπεξεζία 

- επαλνξζψζεη ην πξφβιεκα θαη λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο. 

(3) Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή 
ιεηηνπξγία. ηηο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά θαη 
νη θαησηέξσ δαπάλεο: 

 Γαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ. ηνλ εμνπιη-
ζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη εθεδξηθέο κνλάδεο (αληιίεο, θηλεηήξεο θηι.) γηα ηελ 
νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ.  

 Οη δαπάλεο γηα θάζε απαξαίηεηε εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ, 
αλαισζίκσλ πιηθψλ θηι., αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, πξν-
θεηκέλνπ ε φιε δηαδηθαζία λα είλαη άξηηα θαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 
επηζηήκεο. 

 Γαπάλεο πξνκήζεηαο, κηζζψζεσλ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εξγαιείσλ, εθνδίσλ, κερα-
λεκάησλ, νρεκάησλ, βπηηνθφξσλ θηι., πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξ-
γία φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ.  
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 Γαπάλεο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. Γαπάλεο απνδεκηψζεσλ γηα α-
ηπρήκαηα απφ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
ζε ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη ή κε ζην έξγν. 

 Γαπάλεο γηα ην ζπζηεκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ρψ-
ξνπ φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, 

(4) Οη δαπάλεο ελέξγεηαο, λεξνχ, ρεκηθψλ βαξχλνπλ ηελ Τπεξεζία.  

(5) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη πιή-
ξε θαη ζπλερή ηερληθή θάιπςε θαη λα πξαγκαηνπνηεί θάζε ξχζκηζε θαη επηδηφξζσζε πνπ ζα 
θαηαζηεί αλαγθαία. Δπίζεο ζα πξνβεί ζε απνθαηαζηάζεηο ή/θαη επηδηνξζψζεηο, φπνπ απηφ 
απαηηείηαη, νχησο ψζηε ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηα έξγα πνιηηηθνχ κερα-
ληθνχ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο.  

(6) Οη φπνηεο δαπάλεο πξνθχςνπλ απφ ηελ παξάηαζε ηεο «ζέζεο ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή 
ιεηηνπξγία» βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο απηφο λα δηθαηνχηαη νπδεκία πξφ-
ζζεηε απνδεκίσζε εθ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. 

9.3.3. Γνθηκέο νινθιήξσζεο 

(1) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο «ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» μεθηλά ηελ δηαδηθαζία ησλ δνθη-
κψλ νινθιήξσζεο. Πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζεσξείηαη ε επίηεπμε ησλ νξίσλ ε-
θξνήο, πνπ νξίδνληαη ζην Σεχρνο 3 (ΣΔΠΔΠ) γηα

10
 δέθα (10) ζπλερφκελεο εκέξεο θαη κεηά 

απφ έγγξαθε βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο. 

(2) Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδείμεη ζηελ Τπεξεζία φηη ν επηκέ-
ξνπο εμνπιηζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αμηφπηζηα φπσο έρεη κειεηεζεί, φηη αληαπνθξίλεηαη 
πιήξσο ζηα θξηηήξηα απφδνζεο πνπ έρνπλ πξνδηαγξαθεί θαη φηη θάζε ηκήκα ηνπ εμαζθαιίδεη 
φια ηα επίπεδα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιείαο πνπ πξνδηαγξάθνληαη. 

(3) Δάλ ν έιεγρνο απνηχρεη είηε ιφγσ ηνπ φηη ε απφδνζε ηεο κνλάδαο δελ είλαη απηή πνπ απαη-
ηείηαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε, είηε ιφγσ ηνπ φηη παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα ζηνλ εμνπιη-
ζκφ ή ζην ζχζηεκα απηφκαηνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα: 

- εληνπίζεη ηνλ ιφγν ηεο απνηπρίαο 

- ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα επαλφξζσζε 

- ιάβεη γξαπηή έγθξηζε γηα ηηο πξνηάζεηο απηέο απφ ηελ Τπεξεζία 

- επαλνξζψζεη ην πξφβιεκα θαη λα επαλαιάβεη ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 

(4) Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ δεηγκάησλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απαη-
ηνχκελσλ κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ ζε εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία Δξγαζηήξην. Κάζε 
δείγκα ζα δηαρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα παξαιακβάλεη ν Αλάδνρνο, 
ελψ ην δεχηεξν ζα παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία, ε νπνία ζα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο ζηα δηθά 
ηεο ή εμσηεξηθά εξγαζηήξηα ηεο επηινγήο ηεο. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζθέ-
πηεηαη ην εξγαζηήξην πνπ εθηειεί ηηο αλαιχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα ειέγρεη 
εάλ ηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. 

(5) Ο Αλάδνρνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ζα πξνκεζεχζεη φια ηα απαξαίηεηα φξ-
γαλα, πξνζσπηθφ θαη φινλ ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ θαη ζα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη 
κε φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ. ηηο δα-
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πάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά θαη νη θαησηέξσ δα-
πάλεο πνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ: 

 Γαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ. ηνλ εμνπιη-
ζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη εθεδξηθέο κνλάδεο (αληιίεο, θηλεηήξεο θηι.) γηα ηελ 
νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

 Οη δαπάλεο γηα θάζε απαξαίηεηε εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ, 
αλαισζίκσλ πιηθψλ θηι. αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, πξνθεη-
κέλνπ ε φιε δηαδηθαζία λα είλαη άξηηα θαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επη-
ζηήκεο. 

 Γαπάλεο πξνκήζεηαο, κηζζψζεσλ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εξγαιείσλ, εθνδίσλ, κερα-
λεκάησλ, νρεκάησλ, βπηηνθφξσλ θηι., πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία φ-
ισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

 Γαπάλεο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. Γαπάλεο απνδεκηψζεσλ γηα α-
ηπρήκαηα απφ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
ζε ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη ή κε ζην έξγν. 

 Γαπάλεο γηα ην ζπζηεκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ρψ-
ξνπ φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

 Δπίζεο ηνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο, θαζψο επί-
ζεο θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο. 

(6) Σελ Τπεξεζία βαξχλνπλ νη δαπάλεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θαη ρεκηθψλ, θα-
ζψο επίζεο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ παξαπξντφλησλ επεμεξγαζίαο (ε-
ζραξίζκαηα, άκκνο, ηιχο θηι.). 

(7) Οη εξγαζίεο δνθηκψλ είλαη ελδερφκελν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηα-
ζε επεμεξγαζίαο ζε ιεηηνπξγία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ δπ-
ζρεξαίλεηαη, παξεκπνδίδεηαη, δηαθφπηεηαη, επηβαξχλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ε νκαιή ιεηηνπξ-
γία ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα παξαπά-
λσ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο «ζέζεο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ζε απνδνηηθή 
ιεηηνπξγία», έηζη ψζηε λα ηεξείηαη ν βαζηθφο απηφο φξνο. 

(8) ην Σεχρνο 3 (ΣΔΠΔΠ) γηα θάζε επηκέξνπο κνλάδα πξνζδηνξίδνληαη νη κεηξνχκελεο παξάκε-
ηξνη (COD, BOD5 θηι.), ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο (ζπλερήο, εκεξήζηα θηι.), ν ηχπνο ηνπ 
δείγκαηνο (ζχλζεην 24σξν, ηπραίν δείγκα θηι.), θαζψο επίζεο θαη νη απαηηήζεηο πξνζέγγηζεο 
ησλ νξίσλ, δειαδή επηηξεπφκελε ζπρλφηεηα ππέξβαζήο ηνπο. 

(9) Καηά ηελ δηαδηθαζία ησλ δνθηκψλ νινθιήξσζεο, είλαη ελδερφκελν ε παξνρή ή ην ξππαληηθφ 
θνξηίν ζηελ είζνδν ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ λα είλαη κηθξφηεξα απφ απηά ηνπ 
ζρεδηαζκνχ. ηε πεξίπησζε απηή ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην θαηάιιειν πιήζνο παξάιιε-
ισλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, ψζηε λα πξνζεγγίδνληαη θαηά ην δπλαηφ ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ 
ησλ αληηζηνίρσλ κνλάδσλ, ρσξίο λα γίλεηαη ππέξβαζή ηνπο.  

(10) Οη φπνηεο δαπάλεο πξνθχςνπλ απφ ηελ παξάηαζε ησλ δνθηκψλ νινθιήξσζεο ηεο Δγθαηά-
ζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ, ιφγσ κε ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ απαηηήζεσλ, βαξχ-
λνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο απηφο λα δηθαηνχηαη νπδεκία πξφζζεηε απνδεκίσζε 
εθ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. 

(11) ε πεξίπησζε ηειηθήο αζηνρίαο ησλ δνθηκψλ νινθιήξσζεο θαη κεηά ηε ηξίηε επαλάιεςε, ζα 
ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηε παξ.3, ηνπ Άξζξνπ 71 ηνπ Ν.3669/08.  
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10.  ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

(1) Ο Αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζα ζπληεξήζεη ην ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ ζα θαηαζθεπάζεη 
γηα πεξίνδν

11
 δψδεθα (12) κελψλ, απφ ηελ εκέξα ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζέζεο ζε απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία θαη ησλ δνθηκψλ νινθιήξσζεο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ν Αλάδνρνο ζα εθπαηδεχ-
ζεη θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο  Σερληθέο Πξνδηα-
γξαθέο. Σν ειάρηζην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πνπ ζα απαζρνιείηαη ζην έξγν θαηά ηελ πε-
ξίνδν ηεο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, νξίδεηαη ζην Σεχρνο 3 
(ΣΔΠΔΠ).  

(2) Καηά ηελ πεξίνδν  ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο ΔΔΝ, φιεο νη δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ Αλά-
δνρν, κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο: 

- πξνκήζεηαο λεξνχ, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ρεκηθψλ,  

- κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ παξαπξντφλησλ επεμεξγαζίαο (εζραξίζκαηα, άκκνο, ηιχο 
θηι.)  

(3) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν Αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ κε ηνλ πιένλ απνδνηηθφ 
ηξφπν, ψζηε λα ηεξνχληαη νη εγγπεκέλεο απνδφζεηο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο εξγα-
ζίεο ζπληήξεζεο. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ αλσηέξσ αλά πάζα ζηηγκή 
θαη ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. 

(4) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δηνξζσηηθή παξέκβαζε ή 
βειηίσζε ζην έξγν απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ην ζπ-
ληνκφηεξν δπλαηφλ. Όιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο ζηνλ 
εμνπιηζκφ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δηθή ηνπ δαπάλε. 

(5) ε πεξίπησζε, πνπ δηαπηζησζεί φηη, ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, δελ ηεξνχληαη νη απν-
δφζεηο θαη ηα ινηπά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
ηα πκβαηηθά Σεχρε, ηφηε ε Τπεξεζία ζα εθαξκφζεη ηηο ζρεηηθέο γηα ηελ πεξίπησζε δηαηάμεηο 
ηεο λνκνζεζίαο πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

(6) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ «Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηεο ΔΔΝ απφ ηνλ Αλάδνρν», ν 
Αλάδνρνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη κέζα ζα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚηΔ, ψζηε λα 
κπνξεί απηφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ππεξεζηψλ δηεχζπλζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ. Η δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη 
ζε

12
 έλα (1) κήλα.  

(7) Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο
13

 ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 12κελεο ιεη-
ηνπξγίαο ζα πξνζδηνξίζεη ηνλ αξηζκφ θαη ηα πξνζφληα ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ιεη-
ηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη ζα ζπληάμεη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. Η Τπεξεζία ζα εγθξί-
λεη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ζα θαζνξίζεη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αλά 
ζέζε θαη ζα δηαζέζεη ην ελ ιφγσ πξνζσπηθφ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο «Λεη-
ηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηεο ΔΔΝ απφ ηνλ Αλάδνρν».  

(8) Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
επηζεσξεί  ηαθηηθά ην έξγν, λα ην δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά 
θάζε βιάβε ηνπ. Η ζπληήξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο θαηα-

                                                      
11

  Καζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε  
12

 Καζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε 
13

  Καζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε 
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ζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν εγγχ-
εζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη νη νπνη-
εζδήπνηε δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

(9) Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο νη αθφινπζεο δαπάλεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη 
ζαλ βιάβεο εθ ηεο ρξήζεσο: 

- αλαιψζηκα ρεκηθά  

- ιηπαληηθά εμνπιηζκνχ  

- αζθάιεηεο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ εθ’ φζνλ νη θαηαζηξνθέο ηνπο δελ νθείινληαη ζε 
αζηνρία άιινπ πιηθνχ ηα νπνία ζα αληηθαηαζηήζεη ή επηζθεπάζεη ν Αλάδνρνο 

- ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 

(10) Βιάβεο ιφγσ θαθήο ή κε έγθαηξεο ζπληήξεζεο δελ ζεσξνχληαη βιάβεο εθ ηεο ρξήζεσο θαη 
επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ, απφ εζθαικέλε ζπληήξεζε ή 
αζηνρία εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, πξνθιεζνχλ βιάβεο ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαη άηνκα ν Α-
λάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απηψλ θαη ηελ 
θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ.   

(11) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαζηζηά άκεζα ηηο βιάβεο. Δάλ απηφ δελ γίλεηαη ε Τπεξεζία δηα-
ηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαηαζηήζεη κφλε ηεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο βιάβεο, νπφηε ε 
ζρεηηθή δαπάλε ζα γίλεηαη εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. ηε πεξίπησζε απηή, 
ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιεη θαη ηηο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ πνπ απα-
ζρνιήζεθε γηα ηελ επηζθεπή ησλ βιαβψλ. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ θαηαβάιεη ην ζρεηηθφ πνζφ 
εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ε είζπξαμε απηνχ γίλεηαη απφ ηηο εγγπεηηθέο ε-
πηζηνιέο πνπ έρεη πξνζθνκίζεη ή κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν.  

(12) Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα  ελεκεξψλεη  ην εκεξνιφγην ησλ εξγα-
ζηψλ ζπληήξεζεο πνπ έγηλαλ κέζα ζην ρξφλν πνπ είρε ηελ επζχλε ηεο ζπληήξεζεο. ην εκε-
ξνιφγην ζα αλαγξάθνληαη θαη νη ηπρφλ βιάβεο θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη ν  
ηξφπνο απνθαηάζηαζήο ηνπο. Με ηελ ιήμε ηεο ζπληήξεζεο ζα παξαδνζεί ην εκεξνιφγην 
ζηελ Τπεξεζία. 
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11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

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

i. Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

ii. Γηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε, 

iii. Πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε, 

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

v. Οξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 71, 72, 73, 74 θαη 75 ηνπ Ν.3669/08. Δηδηθφηεξα ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα:  

(2) Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο «ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ησλ «δνθηκψλ νιν-
θιήξσζεο», εθδίδεηαη ζρεηηθή Βεβαίσζε Πεξάησζεο Δξγαζηψλ. Η θαηά ηελ παξ.2 ηνπ Άξ-
ζξνπ 73 ηνπ Ν.3669/08 έλλνηα ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο δηαζηέιιεηαη θαη πεξηιακβάλεη θαη ην 
Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, ηα Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη ην Φάθειν Αζθά-
ιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ. 

(3) Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζή ηνπ, νξίδεηαη 
ζε δεθαπέληε (15) κήλεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 74 ηνπ Ν.3669/08. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ην 
ρξφλν εγγχεζεο, ν Αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί πιήξσο, κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ 
(κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 10, παξ. 3 ηεο παξνχζαο), ην ζχλνιν 
ησλ έξγσλ πνπ ζα θαηαζθεπάζεη. Ο ρξφλνο εγγχεζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ 15-κελε πεξίνδν δν-
θηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.  

(4) Η νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνρξε-
σηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν.  
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12. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΜΔ 

12.1. Πεξηερόκελα ησλ κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν  

(1) πκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο γηα ηελ ππφςε χκβαζε νξίδνληαη:  

i. Οη  επηά (7) θαη’απνθνπή ηηκέο ησλ Φπζηθψλ Μέξσλ γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ έξ-
γνπ  

ii. Η θαη’απνθνπή ηηκή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ  

iii. Η θαη’απνθνπή ηηκή γηα ηελ 12κελε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλά-
δνρν 

Αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο γεληθνχο 
φξνπο ηνπ Σεχρνπο Σηκνιφγην Πξνζθνξάο  

(2) Οη σο άλσ ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο πεξαησκέλεο ζχκ-
θσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο, πξνζαπμεκέλεο θαηά ην θαηά λφκν πν-
ζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ νξίδεηαη δεθανθηψ ηνηο 
εθαηφ (18%), πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηα-
ζθεπή θαη ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ησλ έξγσλ, θαιχπηνληαο φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, 
άκεζεο ή έκκεζεο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξί αλαζεψξεζεο ηηκψλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, 
απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαηά αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

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

(4) O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ θαζνξηδν-
κέλσλ (κε ηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο απνθάζεηο) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, δψξσλ ιφγσ 
ενξηψλ, απνδεκηψζεσλ εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο, ρνξήγεζε άδεηαο κε απνδνρέο, απν-
δεκηψζεηο ιφγσ απφιπζεο, θαζψο θαη θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ εηζθνξψλ ηνπ ππέξ ησλ α-
ζθαιηζηηθψλ θαη επηθνπξηθψλ Οξγαληζκψλ ή Σακείσλ (IKA θηι). 

(5) H θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαλνλη-
θήο απφδεημεο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ, φπσο ν Νφκνο νξίδεη. 

(6) O Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ πάζεο θχζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ ΦΠA θαη ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ 
NΓ.3092/54 επί ησλ εηζαγφκελσλ απφ ην εμσηεξηθφ, πάζεο θχζεο πιηθψλ, εθνδίσλ θηι θαη 
απφ ηνπο θφξνπο θηι., πνπ αλαθέξνληαη ζην NΓ.4486/65 (ΦEK 131A) θαη NΓ.4535/66 
(ΦEK165A) πεξί Φνξνινγηθψλ Γηαηάμεσλ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

(7) Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ δαζκνχο θαη απφ θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δη-
θαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ηνλ N.2366/53 (ΦEK 
83A) θαη ηνλ N.1081/71 (ΦEK 273A) θαη ηελ εγθχθιην B19/79. 

12.2. Σξνπνπνηήζεηο 

(1) Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηνπ Άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/08, λα επηθέξεη κηθξνηξνπνπνηήζεηο ζηε κνξθή ηνπ έξγνπ, ζηελ 
πνηφηεηα, ζην είδνο ή ζηελ πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ, αλ ε αξηηφηεηα ε/θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ην 
επηβάιινπλ ρσξίο αιιαγή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε 
θακία αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ρσξίο έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. 
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(2) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ, ζα ηζρχνπλ αλάινγα κε ε θχζε ησλ λέσλ 
εξγαζηψλ νη αλαιχζεηο ηηκψλ ΑΣΤΔ, ΑΣΔΟ, ΑΣΟΔ, ΑΣΔΠ, ΑΣΗE, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εληαία 
ηηκνιφγηα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ φπσο ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. ηηο ηηκέο πνπ ζα ζπ-
ληαρζνχλ κε βάζε ηνπ παξαπάλσ ζα εθαξκφδεηαη ε ηεθκαξηή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ λα ε-
γθξίλεηαη βνεζεηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ κε αλάιπζε ησλ θαη’ απνθνπή ηκεκάησλ 
ζηηο επί κέξνπο εξγαζίεο ηνπ αλά θαηεγνξία θαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα Σηκνιφγηα ηνπ 
ΤΠΔΥΧΓΔ. 

(3) Ο ζπληειεζηήο (ζ) ηεο παξ.7, ηνπ Άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/08 νξίδεηαη ζε 0,90. 

12.3. Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Η αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 54 ηνπ Ν.3669/08. Οη θαη' απν-
θνπή ηηκέο ησλ Φπζηθψλ Μεξψλ ηνπ Έξγνπ αλαζεσξνχληαη κε εληαίν ζπληειεζηή γηα θάζε επηκέ-
ξνπο Φπζηθφ Μέξνο. Ο εληαίνο απηφο ζπληειεζηήο ηεο θάζε θαη‘ απνθνπή ηηκήο πξνθχπηεη απφ 
ηνπο ζπληειεζηέο αλαζεψξεζεο ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ησλ Φπζηθψλ Μεξψλ θαη ην νξηδφκελν 
γηα θάζε ηκήκα ζπληειεζηή - πνζνζηφ, φπσο θαίλεηαη ζην έληππν ηνπ Σηκνινγίνπ πξνζθνξάο.  

12.4. Δπηκεηξήζεηο – Πηζηνπνηήζεηο – Λνγαξηαζκνί  

(1) Γεληθά ηζρχνπλ ηα Άξζξα 52 θαη 53 ηνπ Ν.3669/08 κε ηηο εμήο δηεπθξηλίζεηο: 

(2) Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηκεκαηηθέο θαη θαη' ειάρηζηνλ κεληαίεο πηζην-
πνηήζεηο. Οη πηζηνπνηήζεηο ζα ζπληάζζνληαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί κε βάζε 
ηνλ Πίλαθα πνζνζηηαίαο αλάιπζεο ησλ εξγαζηψλ θάζε θπζηθνχ κέξνπο πνπ ζα ππνβάιεη ν 
Αλάδνρνο θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηελ αληίζηνηρε θαη' απνθνπή ηηκή ηνπ Φπζη-
θνχ Μέξνπο, φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί ζηελ αλάιπζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Α-
λαδφρνπ. 

(3) Γηα ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ηα ε-
μήο : 

i. Γηα ηα θνλδχιηα ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ κπνξεί λα πηζηνπνηείηαη πξηλ 
απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, αιιά αθνχ έρεη παξαιεθζεί επί ηφπνπ ηνπ έξ-
γνπ, πνζνζηφ κέρξη 70% ηεο αμίαο ηνπ πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ππφςε εμνπιηζκνχ. 

ii. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην έξγν θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ 
ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη (δνθηκψλ ζην εξγνζηάζην θαη δνθηκψλ 
πξηλ ηελ πεξαίσζε), πηζηνπνηείηαη  πνζνζηφ 90% ηεο αμίαο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγη-
θνχ εμνπιηζκνχ, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ. 

iii. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηεο 
εγθαηάζηαζεο θαη ησλ δνθηκψλ νινθιήξσζεο, πηζηνπνηείηαη ζπλνιηθφ πνζφ 100% ηεο 
αμίαο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ.  

12.5. Πξνθαηαβνιή 

Γηα ηε ιήςε ηεο νξηδφκελεο ζηε Γηαθήξπμε πξνθαηαβνιήο ή κέξνπο απηήο πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ 
ηνλ Αλάδνρν ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο, απμεκέλν 
κε ηνπο ηφθνπο ηεο ππνινγηζκέλνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην κηζφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 
ηνπ Έξγνπ θαη κε επηηφθην απηφ πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 51 ηνπ Ν.3669/08 φπσο ηζρχεη 
ζήκεξα. Η εγγπεηηθή επηζηνιή απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ πξφνδν απφζβεζεο ηεο πξνθαηα-
βνιήο. 
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12.6. Καζπζηέξεζε πιεξσκώλ 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.9 ηνπ Άξζξνπ 53 ηνπ Ν.3669/08. 

13. ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΓΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

13.1. Έθπησζε Αλαδόρνπ 

Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 61 ηνπ Ν.3669/08.  

13.2. Γηαθνπή εξγαζηώλ - Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο  

Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 62 ηνπ Ν.3669/08.  

13.3. Μαηαίσζε δηάιπζεο  

Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 63 ηνπ Ν.3669/08.  

13.4. Απνδεκίσζε αλάδνρνπ ιόγσ δηάιπζεο  ηεο ζύκβαζεο  

Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 64 ηνπ Ν.3669/08.  

14. ΑΝΑΛΗΦΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ 

14.1. Δγγπήζεηο 

Γηα ηηο απαηηήζεηο παξνρήο εγγπήζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 
4.2 θαη 15.6 ηεο παξνχζαο. 

14.2. Δπζύλε Αλαδόρνπ 

(1) χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/08, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδν-
ρνο. Ο θάζε θχζεο έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη κε θαλέλα 
ηξφπν ηνλ Αλάδνρν απφ ηε ζρεηηθή επζχλε. 

(2) Όκνηα, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηνπο φξνπο 
ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 

(3) Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, ηηο ρξήζεηο πιηθψλ, ηε 
δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ νδψλ, εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηακφξθσ-
ζεο ησλ έξγσλ, ηηο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, θαη ηα ζηνηρεία ησλ κφληκσλ 
έξγσλ, γηα ηα νπνία ππάξρεη επηινγή βάζεη ησλ ηπρφλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ απ-
ηφλ. 

(4) Οη απαηηήζεηο αζθάιηζεο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ, ηνπ ΚηΔ, ησλ εθπξνζψπσλ 
ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ηξίησλ νξίδνληαη ζην Άξζξν 15 ηεο πα-
ξνχζαο. 

(5) ρεηηθά κε δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, έρεη ηζρχ θαη ε παξ.1, ηνπ Άξζξνπ 58, ηνπ Ν.3669/08, κφλν 
ζε φζε έθηαζε δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζχκ-
θσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. Οπνηεζ-
δήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο δπζηπρήκα-
ηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ νθείιν-
ληαη είηε ζε ακέιεηα είηε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ είηε ζηηο νπνηεζδήπνηε 
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θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ είηε ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ΄ εαπηνχ, 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. ρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηεο «αζηηθήο επζχλεο έ-
λαληη ηξίησλ» ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ εδαθίνπ 15.4.2 ηεο παξνχζαο. 

(6) Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ηζρχνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Οπνηαδήπνηε 
δεκηά ζην έξγν είηε ζηα κεραλήκαηα είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, (εξγνηάμηα, δαλεηνζάιακνη, ια-
ηνκεία θηι.) πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν ή δνιηνθζνξά θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιε-
ζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, πιελ αλσηέξαο βίαο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πνπ δελ 
έρεη θαιπθζεί απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο ν Αλάδνρνο εί-
λαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο 
δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή θαη ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ 
θαη νθείινληαη ζε ακέιεηα ε ππαηηηφηεηά ηνπ. 

(7) Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο εξγα-
ιείνπ θηι. πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα 
παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα, πξνζιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη ην θαηάιιειν γηα ην 
ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, λπρηνθχιαθεο θηι.). ε πεξίπησζε απψιεηαο 
θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θηι., πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν 
Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα 
απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θηι., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή 
ηνπ απνδεκίσζε ή θαη λα εγείξεη αμίσζε επέθηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 
πιελ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 

(8) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Έξγσλ, φια ηα απαηηνχκελα κέηξα α-
ζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο θαη θάζε άιιν κέηξν πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΣεΠξν. 

(9) Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα. 

14.3. Δπζύλε ΚηΔ 

(1) Η επζχλε ηνπ ΚηΔ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 1.5 
θαη ζην Άξζξν 2 ηεο παξνχζαο.  Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαηά ην βαζκφ 
πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ Άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, ν ΚηΔ 
αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο γηα δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ απνδεδεηγκέλε ππαηηηφηεηά ηνπ 
θαη απφ ηηο αηηίεο πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 15.3 ηεο παξνχζαο. 

(2) Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ή ηα εθηειεζζέληα απφ απηφλ έξγα ππν-
ζηνχλ δεκηέο, πξνθαινχκελεο απφ επζχλε πνπ έρεη αλαιάβεη ν ΚηΔ, ζχκθσλα κε ηα αλαθε-
ξφκελα ζηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνχην ηελ Τπεξεζία 
θαη ζα δηθαηνχηαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο ή/θαη πιεξσκήο ηνπ θφζηνπο απνθαηάζηαζεο ησλ 
δεκηψλ ζην βαζκφ πνπ απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ νξίδν-
ληαη ζην Άξζξν 15 ηεο παξνχζαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ζην Άξζξν 58 ηνπ 
Ν.3669/08. 

14.4. Πλεπκαηηθά θαη βηνκεραληθά δηθαηώκαηα 

(1) ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα, ινγηζκηθφ ή ηξφπνη εξγαζίαο, απφ ηα απαη-
ηνχκελα γηα ην έξγν, θαιχπηνληαη απφ πλεπκαηηθά ή βηνκεραληθά δηθαηψκαηα ή δηπιψκαηα 
επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε απφ ηνλ ΚηΔ. 
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(2) Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε ή παξάλνκε 
ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, κεζφδσλ, κειεηψλ, κεραλεκάησλ, ινγηζκηθψλ θηι., πνπ θαιχπηνληαη 
απφ πλεπκαηηθά ή βηνκεραληθά δηθαηψκαηα ή δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. 

(3) Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη, ζθφπηκα ή αζέιεηα, λα απνθηήζεη κε νξζφ θαη λφκηκν ηξφπν ηα 
αλσηέξσ δηθαηψκαηα, ε παξάιεηςε απηή ζεσξείηαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηζχξεη 
ηηο αθφινπζεο θπξψζεηο: 

i. Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη, κε κνλνκεξή ελέξγεηα ηνπ, λα ηνπ παξαθξαηήζεη απφ ηνλ πξψην ε-
πφκελν ινγαξηαζκφ ή λα εθπέζεη απφ ηηο εγγπήζεηο γηα θαιή εθηέιεζε ην πνζφ πνπ 
αληηζηνηρεί ζηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα (πλεπκαηηθά, βηνκεραληθά ή επξεζηηερλίαο), ή ην 
πνζφ ζην νπνίν ηπρφλ ζα θαηαδηθαζηεί ή ζπγθαηαδηθαζηεί απφ ηνλ θάηνρν ηνπ δηθαηψ-
καηνο. Σνχην ηζρχεη έζησ θαη αλ ε ζρεηηθή δίθε δελ έρεη ηειεζηδηθήζεη. Ο φξνο απηφο 
έρεη ηζρχ, αλ ε πξνβιεπφκελε ζην Άξζξν 15 ηεο παξνχζαο αζθάιηζε δελ θαιχπηεη θαη 
ηελ πεξίπησζε απηή. 

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

15.1. Γεληθέο απαηηήζεηο αζθάιηζεο 

(1) Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλα-
ςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, φπσο ελδεηθηηθά, Ν.Γ. 400/70 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην ΠΓ 118/85, Ν 489/76 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 237/86 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν 
1569/85, ΠΓ 1019/81, ΠΓ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, ΠΓ 609/85, Ν 1380/85. Οκνίσο, 
εθφζνλ ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο ΔΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψ-
λεηαη κε ηελ πεξί αζθαιίζεσλ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 

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

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

(4) Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, ζα 
πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην 
ΝΓ.400/1970, φπσο ηζρχεη. 

(5) Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο 
ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ, η-
δηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο απαιια-
γέο, εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θηι., θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απν-
θιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ 
απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. 

(6) Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο : 

ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο 

ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπ-
ρψλ θαη 

ζα ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο  ηνπ ΚηΔ. 

Η απνδνρή ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ έλλνηα φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλν-
ληαη ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

(7) Η εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, πνπ απνηειεί αζθαιηζηηθφ 
βάξνο θαη πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο αζθάιηζεο, 
ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. 

(8) Οη γεληθνί φξνη αζθάιηζεο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ην Ν.489/76 
θαη ην ΠΓ.237/86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε απφ 
ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 

(9) Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ λα 
θαιχπηνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο) πνπ αλαθέ-
ξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 15.4, 15.5 θαη 15.6 θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ νξί-
δνληαη ζηελ παξ. 15.7 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 
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(10) Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβά-
λνπλ γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα έρνπλ δφθηκε δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο - κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή/θαη ηνπ ΔΟΥ. 

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

(12) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ : 

θάζε ζηνηρείν πνπ έζεζε ν ΚηΔ ππφςε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

θάζε ζηνηρείν απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο 

θάζε ζηνηρείν απφ ηηο έξεπλεο / κειέηεο πνπ ηπρφλ ζα ππνβάιεη σο Αλάδνρνο θαηά ηελ εθ-
πιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 

θάζε ζηνηρείν απφ ηηο κειέηεο πνπ ν ΚηΔ ζέηεη ππφςε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θηι. 
απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ. 

(13) Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα: 

λα επηθνηλσλεί απ' επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο  

λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. 

λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 

Η ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα 
νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο. 

(14) Καηά ηελ ππνβνιή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηνπ Άξζξνπ 15.4, νη αζθαιηζηηθέο εηαη-
ξείεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έ-
ιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο Τ θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο 
θαη ρσξίο θακία εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφςε άξζξα. 
Όκνηα, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 19.6, εθφζνλ ηνχην αλαθέξε-
ηαη ζε αζθαιηζηήξην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (Project cover) θαη φρη ζε αζθαιηζηήξην εηήζη-
αο βάζεο ησλ κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ (Annual open cover) κε φξην θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα 
δεηνχκελα, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ηδίνπ πε-
ξηερνκέλνπ κε ηελ πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν. 

(15) Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ : 

i. Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (ειιεληθέο θαη αιινδαπέο) ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληί-
ζεζε πξνο ηνλ θαλφλα δεκνζίαο ηάμεσο ηεο παξ.2, ηνπ Άξζξνπ 23 ηνπ ΝΓ.400/1970 
είλαη άθπξν. 

ii. Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ 
επηθπξσζεί απφ θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

15.2. Δηδηθέο ξήηξεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ Αλαδόρνπ κε ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ 

(1) Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο 
ζχκβαζεο ή ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη εληφο δέθα πέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηαδηθα-
ζία ζχκθσλα κε ην Άξζξν 61 ηνπ Ν.3668/08.  

(2) ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο, ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ 
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ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε(εηο). Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο 
ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζεο(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο δέθα πέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε.  

(3) ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα ηζρχζνπλ 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.3.(3) ηεο παξνχζαο, κε ηε δηεπθξίληζε φηη νη ηφθνη ππεξεκε-
ξίαο ζα ππνινγίδνληαη: 

γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο, 

θαη γηα ηα ηπρφλ ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ νθεη-
ινκέλσλ πνζψλ. 

(4) ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην νθεη-
ιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ αζθαιη-
ζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα ινγα-
ξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε 
εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ 
κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ πα-
ξφληνο.   

(5) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο δηθαηνχρνπο θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα εη-
ζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θηι., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ησλ αζθαιηζηεξίσλ. ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα εη-
ζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 15.2(3) αλσηέξσ. 

(6) ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή 
ζχκβαζε, παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά θηι., γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο ή βιάβεο ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θηι., ζχκθσλα κε ηνπο φ-
ξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ο ΚηΔ, ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην α-
ληίζηνηρν πνζφ θαη ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηε παξά-
γξαθν 15.2(3) αλσηέξσ. 

(7) ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην 
έξγν, ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ 
θηλδχλσλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηα 
αλσηέξσ. 

15.3. Γηαδηθαζία ειέγρνπ από ηνλ ΚηΔ ηεο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ 

(1) Ο ΚηΔ ζα ειέγρεη ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο φζνλ αθνξά ηε ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ηεο 
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

(2) Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηη-
θνχ, ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 15.4 θαη 15.6. Γεθηή γίλεηαη επίζεο επί-
ζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο ηεο/ησλ αζθαιηζηηθήο/ψλ εηαηξίαο/ηψλ (Cover Note Policy) ζπλν-
δεπφκελε απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 15.1(14) ηεο παξνχζαο. 

(3) Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζα ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξνθαηαβν-
ιήο ησλ αζθαιίζηξσλ.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα σο άλσ αζθαιηζηήξηα ζα έρεη πεξηιεθζεί φξνο 
φηη ν ΚηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή φισλ ησλ ζρεηηθψλ απαηηή-
ζεψλ ηνπ. 

(4) ε πεξίπησζε αληηξξήζεσλ ηνπ ΚηΔ επί ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα επφκελα: 
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i. Ο Αλάδνρνο νθείιεη πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ΚηΔ.  Πξνο ηνχ-
ην, εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ ΚηΔ, ζα 
ππνβάιεη ηελ αλακνξθσκέλε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξνο επαλέιεγρν. 

ii. Αλ θαη ε λέα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ πιεξνί ηνπο φξνπο απνδνρήο ηεο απφ ηνλ ΚηΔ, 
ηφηε ν ΚηΔ δχλαηαη λα εθαξκφζεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 15.2(1) ηεο παξνχ-
ζαο. 

(5) ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ ΚηΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην πξψην αζθάιηζηξν 
θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ θάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κε ηα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο 
ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 8.2.2 ηεο παξνχ-
ζαο. 

(6) Ο  έιεγρνο ή ε ζησπειή απνδνρή αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν, 
νχηε απνκεηψλεη νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ην παξφλ Άξζξν θαη γεληθά ηε 
ζχκβαζε ηνπ έξγνπ. 

(7) Αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 15.3(4) ή 15.3(5), ν 
ΚηΔ δχλαηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 61 ηνπ Ν.3669/08 ή λα 
ζπλάςεη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο επηινγήο ηνπ θαη ζην φλνκα, 
γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

15.4. Αζθάιηζε εξγαζηώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

15.4.1. Διάρηζηε θάιπςε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ «θαηά παληφο θηλδχλνπ» 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα ην ζπκβα-
ηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ αλαπξνζαξκνγψλ απηνχ (ζεηηθψλ ή 
αξλεηηθψλ).  

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 
ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην πξαγκαηηθφ 
ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ. 

(3) Η αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο ή θαηαζηξνθήο, 
κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ηπραία πεξη-
ζηαηηθά, αηθλίδηα γεγνλφηα, θπζηθά θαηλφκελα, ακέιεηα / ζθάικα / παξάιεηςε ε ιάζνο ηεο 
κειέηεο νπνζελδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη ή/θαη θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά ελζσκαησκέλα π-
ιηθά, θαθνηερλία / ιαλζαζκέλε εξγαζία, πιεκκειή / ειιηπή ζπληήξεζε θηι.  Δπίζεο ε αζθα-
ιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα: 

- βιάβεο / θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη 
εμαηξεηηθά ζπάληαο εκθάληζεο (δελ ζα ζεσξνχληαη πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο) 

- βιάβεο / θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην έξγν αηπρήκαηα θαη δεκη-
νγφλα ζπκβάληα (δελ ζα ζεσξνχληαη πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο). 

Όκνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα θάζε θχζεο πιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο 
κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. 

(4) Η αζθαιηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κελ πεξηιακβάλεη δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ ηηο αη-
ηίεο πνπ ζεκειηψλνπλ πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 16 ηεο πα-
ξνχζαο.  

(5) ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δη-
θαηψκαηνο ηεο ππναζθάιηζεο. 
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(6) Δπίζεο κε ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα αζθαιίδνληαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη νη κφληκεο ή/θαη 
πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη κεραλη-
θφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

(7) Η δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο 
15-κελεο πεξηφδνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηά-
ζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν.  Γηα ηνπο δέθα πέληε (15) κήλεο ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ζα θαιχ-
πηνληαη δεκίεο θηι. ζην έξγν, ησλ νπνίσλ ην αίηην αλάγεηαη είηε ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο είηε 
πξνθαινχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο.   

15.4.2. Αζθάιηζε θαηά ζσκαηηθψλ βιαβψλ θαη δεκηψλ ηδηνθηεζίαο (Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο 
έλαληη ηξίησλ) 

(1) Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε «αζηηθή επζχλε» ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη νη 
αζθαιηζηέο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, 
ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα θαη θηλεηά ή θαη δψα, πνπ 
πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληή-
ξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπν-
ηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ Αλαδφρνπ.  Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο / εγθαηαζηάζεηο. 

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

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

14
: 

- Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ, αλε-
μάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δεκησζέλησλ ηξίησλ : 200.000 €  

- Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ θαη΄ άηνκν θαη αηχρεκα: 150.000 € 

- Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα  
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ: 1.000.000 € 

(4) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, κε ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ή κε άιιν αλεμάξηε-
ην, εθδηδφκελν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη ην νπνίν 
ζα ππνβάιιεηαη εγθαίξσο ζηνλ ΚηΔ γηα έιεγρν. ηελ πεξίπησζε ηεο κε ππνβνιήο θαη απν-
δνρήο ηνπ, δελ ζα επηηξαπεί ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ.  

(5) Σν αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ νξίδεηαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθά-
ιεηαο ζε

15
 3.000.000 €.   

15.4.3. Αζθάιηζε Κπξίνπ Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ  

(1) Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζα θαιχπηεηαη θαη ν βαζηθφο  ή ε-
μεηδηθεπκέλνο κεραληθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξ-
γνπ.   

(2) ην αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπ-
ηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ.  Η ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη 

                                                      
14

  Καζνξίδνληαη ηα φξηα απνδεκίσζεο 
15

  Καζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε ην αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ 
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γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ 
ίδηαο δπλακηθφηεηαο. 

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

(4) Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ απνδε-
κίσζε γηα ηπρφλ δεκηά ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θηι. αθφκε θαη γηα πεξίπησζε αλσηέ-
ξαο βίαο. 

(5) Η αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηε κεηαθίλεζε, ηε κεηαθνξά θαη ηνπο ηπραί-
νπο ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

15.5. Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΙΚΑ θαη ζηα ινηπά ηακεία φιν ην πξνζσ-
πηθφ, εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο νηθείεο πεξί ΙΚΑ δηαηάμεηο. 

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, 
εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή εηαηξίεο, αλα-
γλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο θαη πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ 
ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ΙΚΑ.  Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα 
ην θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγν-
ιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη θάζε θχζεο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ.  

(3) Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ν δε Αλάδνρνο π-
πνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππφ-
ςε ειέγρσλ. 

(4) Οη φξνη ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην πέ-
ξαο ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 

15.6. Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζπκβνύισλ κεραληθώλ / κειεηεηώλ 

(1) Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, κε αλεμάξηεην αζθαιηζηήξην, ηεο 
επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο ηπρφλ κειεηεηψλ θαη ζπκβνχισλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
γηα ηελ ηπρφλ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ην έξγν έλαληη θηλδχλσλ ή ζπλεπεηψλ πνπ ζα απνξξέ-
νπλ απφ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο εθ κέξνπο ησλ κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ (Professional 
Indemnity Insurance - Project cover).  ηελ πεξίπησζε πνπ ν κειεηεηήο ή έλαο ή πεξηζζφηε-
ξνη επί κέξνπο κειεηεηέο (απφ νκάδα κειεηεηψλ) δηαζέηνπλ αζθαιηζηήξην επαγγεικαηηθήο 
επζχλεο ζε εηήζηα βάζε (Αnnual Open Cover), κε φξηα θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, 
ηφηε είλαη δπλαηφ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλεο απαί-
ηεζεο. 

(2) Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη ηελ επζχλε ησλ κειεηεηψλ πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψ-
δηθα θαη απφ ην Ν.3316/058, φπσο ηζρχεη.  Καη΄ ειάρηζην, ζα θαιχπηεη ζσκαηηθέο βιάβεο / 
ζάλαην θαη άκεζεο / έκκεζεο πιηθέο δεκίεο ηξίησλ πνπ απνξξένπλ απφ ακέιεηα / ζθάικα / 
παξάιεηςε ζε ζρέζε κε ηελ εθπνλεζείζα κειέηε ή ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πκβνχινπ.  
Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηνληαη θαη θάζε θχζεο δηθαζηηθά έμνδα θαη δαπάλεο θαζψο 
επίζεο θαη ην θφζηνο επαλαζρεδηαζκνχ, αλαζεψξεζεο ή δηφξζσζεο ηεο κειέηεο, εθφζνλ 
πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ κειεηεηή. 
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(3) Σα φξηα απνδεκίσζεο γηα ελδερφκελεο δεκηέο απνδηδφκελεο ζε επαγγεικαηηθή επζχλε κειε-
ηεηή / ζπκβνχινπ νξίδνληαη σο εμήο:

16
  

- Αλά απαίηεζε ηνπιάρηζηνλ 1.000.000 € 

- Αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθάιεηαο ηνπιάρηζηνλ 
2.000.000 €.  

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

(5) Σν αζθαιηζηήξην, απφ θεξέγγπεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζα πξνζθνκίδεηαη ζηνλ ΚηΔ, καδί κε 
ην βαζηθφ αζθαιηζηήξην θάιπςεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηεο παξαγξάθνπ 15.4 ηεο πα-
ξνχζαο γηα ζρεηηθφ έιεγρν, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηνπ έξγνπ. Γεθηή  γίλεηαη επί-
ζεο επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ (Cover Note Policy) ζπλνδεπ-
κέλν απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 15.1(14) αλσηέξσ.   

(6) Χο ρξφλνο παξαγξαθήο ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ ζα 
ζεσξείηαη ε εμαεηία απφ ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο, ή ηνπιάρηζηνλ ε ηξηεηία κεηά ηελ εκεξνκελία 
ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη. 

15.7. Δηδηθνί όξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηήξην ηνπ έξγνπ 

ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ησλ παξαγξάθσλ 15.4 θαη 15.6 ηεο παξνχζαο ζα πεξη-
ιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

(1) ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «Αζθαιηδφκελνο» πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην θάζε θχζεο 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαί-
ζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ΚηΔ, ε εθπξνζσπνχζα απηφλ Τπεξεζία 
θαη ηα εληεηαικέλα φξγαλά ηεο, νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη νη Μειεηεηέο ηνπ έξγνπ. 

(2) Ο ΚηΔ, νη εθπξνζσπνχζεο απηφλ Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη ζχκβνπινη 
ηνπ ΚηΔ (ή/θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη ηξίηα πξφζσπα, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξαξηήκαηνο «δηαζηαπξνχκελε επζχλε αιιήισλ» (cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ 
αζηηθή επζχλε αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ. 

(3) Η αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ θα-
ηά: 

- ηνπ Αλαδφρνπ 

- ή/θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, κειεηεηψλ θαη ζπκβνχισλ ηνπ 

- ή/θαη ηνπ ΚηΔ 

- ή/θαη ησλ εθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ ή/θαη ησλ ζπκβνχισλ ηνπο 

- ή/θαη κέξνπο ή/θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ 

κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκηά απφ πξάμε ή πα-
ξάιεηςε ησλ αλσηέξσ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη 
ηξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε ή/θαη δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή πα-
ξάιεηςε ησλ αλσηέξσ.  Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο 
γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θηι., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ 
πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ. 

                                                      
16

  Καζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ηα φξηα απνδεκίσζεο  
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(4) ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ 
ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θηι. απνδεκίσζε, 
πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο Τπε-
ξεζίαο.  Δθφζνλ ε Τπεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζε-
ζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή άιινπ είδνπο εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε 
απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηα-
βνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ Τπεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη 
απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ Τπεξεζία κεηά απφ 
αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ.  Η εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ 
ζηελ Τπεξεζία κε θαλέλα ηξφπν δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, 
πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

(5) Η αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ ΚηΔ, ηεο Τπεξεζί-
αο, ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο, ησλ ζπκβνχισλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαι-
ιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειε-
κέλε, ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ. 

(6) Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο 
αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν φζν θαη πξνο ηελ Τπεξεζία. 

(7) Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ησλ παξαγξάθσλ 15.4 θαη 15.6, ζα θαιχπηεηαη θαη 
ε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο ή/θαη ησλ πκβνχισλ ηεο ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη 
απφ ην Άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε Πξνζηήζαληνο). 
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16. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ  

(1) Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3669/08. 

(2) Χο αλσηέξα βία νξίδνληαη, πεξηνξηζηηθά θαη φρη ελδεηθηηθά, νη θαησηέξσ πεξηζηάζεηο πνπ α-
πνδεδεηγκέλα επεξεάδνπλ ηελ νκαιή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ: 

i. πφιεκνο, ερζξνπξαμίεο, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα,  

ii. αληαξηηθή δξάζε, επαλάζηαζε, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο ζπ-
ληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο, εκθχιηνο πφιεκνο, 

iii. βίαηε δηαηάξαμε ηεο ηάμεο απφ πξφζσπα μέλα πξνο ηνλ Αλάδνρν, ηνπο ππεξγνιάβνπο 
ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, γεληθή απεξγία εξγαδνκέλσλ, γεληθή αληαπεξγία εξγνδν-
ηψλ,  

iv. αλεχξεζε θεθξπκκέλσλ ππξνκαρηθψλ, εθξεθηηθψλ πιψλ ή λαξθψλ, ηνλίδνπζα αθηηλν-
βνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο δελ νθείινληαη ζε πξάμεηο ή πα-
ξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

v. άιιεο αηηίεο, πνπ δελ εμαηξνχληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη πνπ: 

δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε,  

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

δελ ήηαλ αληηθεηκεληθά δπλαηφ λα απνηξαπνχλ ή λα ππεξληθεζνχλ κεηά ηελ επέιεπζή 
ηνπο κε ελέξγεηεο εθ κέξνπο ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

17. ΑΞΙΧΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΔ  

17.1. Αμηώζεηο Αλαδόρνπ 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 12 ηνπ Ν 1418/84 θαη ζην Άξζξν 57 ηνπ ΠΓ 609/85. 

17.2. Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 77 ηνπ Ν.3669/08. 

 

 

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΕΙ 
Ο προϊςτάμενοσ Δ/ΝΗσ Σ.Τ. 
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