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ΑΡΘΡΟ 1 
Αληηθείκελν ηεο Δ  Τ – Δγγπήζεηο – Δπίβιεςε - Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαλνληζκνί  
& πξνδηαγξαθέο - Οξηζκνί 

 
1.1 Αληηθείκελν ηεο ΔΤ είλαη ε δηαηχπσζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ άιισλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηα 

ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, πνπ ζα θαηαξηηζζεί, ζα 

γίλεη ην έξγν κε ηίηιν “ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ 

ΛΔΙΦΤΓΡΙΑ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Δ. 

ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ”, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζπλνδεχεη 

ηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 
 1.2 Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ, φπσο ηζρχνπλ: 
- ηνπ λ. 4472/2017 (Α΄74) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 118 θαη 119, 

- ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), 

- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκώλ ζπκκεηνρήο 
εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκόζηα έξγα», 

- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο 
ηζρύεη 

- ηνπ λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 1 απηνύ, 

- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην», 

- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο 
δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε», 

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ 
άξζξνπ 176  λ. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 
θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ), 

- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο” 

- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 ) 
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- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”, 

- ηεο κε αξ.  117384/26-10-2017   Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ( 3821 Β) «Ρπζκίζεηο 
ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, 
κειεηώλ, θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ ζρεηηθά 
κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ  ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

- ηεο κε αξ. 57654/2017 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (Β’ 1781) «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

- ηεο κε αξ. 56902/215/19-5-2017 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (Β’ 1924) «Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)», 

Ο λ. 3310/2005 “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή     
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ  Δ..Ρ.,  ην π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε σλ 
κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο 
έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ 
ηνκέα», θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ’ 
αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ 
εμσρώξηεο εηαηξίεο”.  

 
Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 
 
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) 
θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά.  
 
Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε 
πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη 
θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα θάζε 
θνξά λνκνζεζία. 

Οη φξνη  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε ζα έρνπλ ηελ αθφινπζε ζεκαζία : 

α. Ο φξνο "Αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέησλ θνξέαο ή "Δξγνδφηεο", ζεκαίλεη ηε ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ). 

β. Ο φξνο "Δπηβιέπσλ" πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη σο "Δπίβιεςε" ή 
"ΔπηβιέπνπζαΤπεξεζία" ή "ΓηεπζχλνπζαΤπεξεζία" ζεκαίλεη ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο 
ηνπ έξγνπ πνπ είλαη ε ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ. 

γ. «Πξντζηακέλε Αξρή» (Δπνπηεχνπζα Τπεξεζία) είλαη ην Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ πνπ 
απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ θαηάξηηζε 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απνθαζίδεη γηα 
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ απηήο. Οη δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ησλ θαηά λφκν αξκνδίσλ 
νξγάλσλ. 
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δ. Ο φξνο "Αλάδνρνο" ή "Δξγνιάβνο", ζεκαίλεη ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο, εξγνιάβν 
δεκνζίσλ έξγσλ, πνπ αλαιακβάλεη έπεηηα απφ δεκνπξαζία ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε. Δπίζεο ηνπο ηπρφλ λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 
ηνπ, θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνπο λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

ε. Ο φξνο "χκβαζε" ή ‘’Δξγνιαβία’’ ή "πκβαηηθάΣεχρε" ζεκαίλεη ηε ζπκθσλία κεηαμχ  ηεο 
Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηνπ Αλάδνρνπ θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 2. 

ζη. Ο φξνο "Δ..Τ." ζεκαίλεη ηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 

1.3 Δγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 
 

1.3.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο 
θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηεο χκβαζεο ελ γέλεη, ζχκθσλα κε ην Ν. 
4412/2016 άξζξν 302 παξ. 1β. 
1.3.2 Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο είλαη ε παξνρή απφ ηνλ Αλάδνρν 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, πνπ παξέρεηαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο "θαιήο εθηέιεζεο" 
ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 άξζξν 302 παξ. 1β. Σν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε 
πέληε (5) % επη ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην 
Ν. 4412/2016 άξζξν 302 παξ. 1β. 
1.3.3 Η εγγπεηηθή επηζηνιή "θαιήο εθηέιεζεο" ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά 
ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε 
απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο 
ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
1.3.4 Η εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία : α) ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία 
απεπζχλνληαη , δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ 
πιήξε επσλπκία , ηνλ Α.Φ.Μ. , θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 
εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη : αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, 
θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ)  ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην 
πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, θαηά ηα αλαθεξφκελα 
εηδηθφηεξα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 302 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016 . 
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 337 λ. 4412/2016, ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη 
πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ. 
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 
εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ 
έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
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Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε 
ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Η έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ 
αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
1.4 Δπίβιεςε 

 
1.4.1 Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην 
πξνζσπηθφ Δπίβιεςεο ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν 
ζηνπο Δπηβιέπνληεο θαη ζε φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ 
ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο ζπκβνχισλ ηεο 
Τπεξεζίαο, ζηα εξγνηάμηα, ιαηνκεία, απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 
φπνηνλ άιιν, ζηνλ νπνίν ε Τπεξεζία ζα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ 
ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο αιιά θαη πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο 
Τπεξεζίαο, πνπ δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη 
νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο ζηελ 
άζθεζε ησλ ειέγρσλ θιπ. 
1.4.2 Σν φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην Έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ 
νπνηαδήπνηε επζχλε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή θαη ηνπο 
ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάμεηο θιπ, νχηε κεηψλεη ηηο πιήξεηο θαη απνθιεηζηηθέο επζχλεο ηνπ 
θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ επηηάζζνπλ νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο, ηεο παξνχζαο 
Δ..Τ., ηεο Σ.Π. θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. 
1.4.3 Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   Ο έιεγρνο ησλ 
εθηεινχκελσλ έξγσλ ζα γίλεηαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 136, ηνπ 138, ηνπ 
142, ηνπ 146 ηνπ Ν.4412/16. 
Η Τπεξεζία Δπίβιεςεο νξίδεη εληφο δχν (2) εκεξψλ  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ έξγνπ θαη ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ, 
παξαιαβήο θπζηθνχ εδάθνπο θαη ραξαθηεξηζκνχ εδαθψλ φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 136, 
151 ηνπ Ν.4412/16, θαη νη απνθάζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

χκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ – ζπκβαηηθφ αληηθείκελν εξγνιαβηθήο ζπκβάζεσο – 

Τπνγξαθή ζχκβαζεο 

2.1 χκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ – ζπκβαηηθφ αληηθείκελν εξγνιαβηθήο ζπκβάζεσο 

Η χκβαζε ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 135, 136 θαη 316 ηνπ Ν.4412/16 κε ηελ ππνγξαθή 
ζπκθσλεηηθνχ πνπ πξσηνθνιιείηαη απζεκεξφλ ζην Πξσηφθνιιν  ηνπ  Δξγνδφηε. 

Σν πκβαηηθφ Αληηθείκελν ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιεςε θαη εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε θαη ηα αλαπφζπαζηα πκβαηηθά ηεο Σεχρε.  

Μεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ: 

1) Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

2) Η ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ θαη ινηπψλ ηεπρψλ θαη εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
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ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επείγνπζεο εξγαζίεο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο ιεηςπδξίαο κε ηελ αληηθαηάζηαζε αγσγψλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 1128 
κέηξσλ κε ζσιελψζεηο πνιπαηζπιελίνπ ΡΔ 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή ΜRS10 
= 10 ΜPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 122012, νλνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / ΡΝ 16 
atm. 
Η ζέζε ηνπ έξγνπ αθνξά ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ηεο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο, ηνπ Γήκνπ 
Κηιθίο, ηεο Π.Δ. Κηιθίο, ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 
Όιεο νη εξγαζίεο θαζψο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε θαη  νξίδνληαη 
απφ ην ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα ηεξεζνχλ 
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ έξγνπ φπσο  πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία. 

2.2 Τπνγξαθή ζχκβαζεο 

2.2.1. Πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ν αλαζέησλ θνξέαο δεηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή 
έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ/θνηλνπξαμία, πνπ αλαδείρζεθε κεηνδφηεο, ηάζζνληαο πξνζεζκία ην 
πνιχ είθνζη (20) εκεξψλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.3 – 23.6 ηεο δηαθήξπμεο (πηζηνπνηεηηθά 
έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο Σ.Δ.Τ.Γ.). 
Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ 
επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. Σα δηθαηνινγεηηθά 
πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ αλαζέηνληα θνξέα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 
παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 
απηφλ. Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη 
απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 
i) αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
δειψζεθαλ κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), είλαη ςεπδή ή 
αλαθξηβή, ή 
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο 
δηαθήξπμεο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληα 
θνξέα ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο 
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 
Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, φπσο θαη νη ινηπέο απνθάζεηο, πνπ ιακβάλνληαη θαη΄ 
εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ Ν,4412/2016, θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο 
ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε, κε fax ή email, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο. Αλ ε ηζρχο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε έρεη ιήμεη θαη δε ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο, πξνο ηνλ ζθνπφ 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε Πξντζηακέλε Αξρή απεπζχλεηαη ζηνλ δεχηεξν θαηά ζεηξά κεηνδφηε, 
ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ, αλ απηφο ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε θαη νχησ θαζεμήο. 
2.2.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία 
ηα εμήο: 

 Έγγξαθα νξηζκνχ εθπξνζψπνπ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

  Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαγξ. 1.2 ηεο 
παξνχζεο. 

  Γήισζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην πξφζσπν, 
θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη δήισζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 
πξνζψπνπ φηη απνδέρεηαη ηνλ γελφκελν δηνξηζκφ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 135 ηνπ Ν.4412/2016 . 

  ε πεξίπησζε πνπ αλάδνρνο είλαη έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ/θνηλνπξαμία, 
πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο. Δπίζεο πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 
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δηνξηζκνχ θνηλνχ εθπξνζψπνπ ηεο Κνηλνπξαμίαο έλαληη ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, θαζψο 
θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 140 ηνπ Ν.4412/2016. 

  Γήισζε ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν : πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Δξγνιαβίαο 
 
3.1 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο, φπνπ 
θαζνξίδεηαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνχησλ ζε πεξίπησζε ηπρφλ αζπκθσλίαο. 
3.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πηζηή θαη αθξηβή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη αιιηψο ζηα 
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
3.3 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έξγα ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ηζρπφλησλ 
Καλνληζκψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κ' απηέο Δγθπθιίσλ θαη Απνθάζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν : Πεγέο ιήςεσο πιηθψλ θαη ζέζεηο απνζέζεσο ησλ αθαηάιιεισλ ή 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ 
 
4.1 Σα ακκνράιηθα νδνζηξσζίαο, , θ.ι.π. ζα είλαη ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, θαη ζα πξνέξρνληαη 
θαη' αξρήλ απ' ηα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο. 
Ο Δξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε γηα ηελ απαιινηξίσζε εθηάζεσλ θαηάιιεισλ 
γηα ηελ παξαγσγή πιηθψλ πξνο ρξήζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν, πξέπεη ζπλεπψο απηφο ζηηο ηηκέο 
πνπ ζα πξνζθέξεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο απφ νηνλδήπνηε ιφγν 
απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ηδησηηθά ή θνηλνηηθά ιαηνκεία ησλ αλαγθαηνχλησλ 
αξγψλ πιηθψλ, ή γηα ηε κίζζσζε ή αγνξά εθηάζεσλ πξνο παξαγσγή ησλ πιηθψλ απηψλ. 
Δπίζεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ, πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ νη δαπάλεο, θαηαζθεπήο θαη 
ζπληεξήζεσο νδψλ πξνζπειάζεσο, κεηαθνξψλ ησλ πιηθψλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη αλ 
ιακβάλνληαη θ.ι.π., κε αλαγλσξηδνκέλεο νπδεκίαο αμηψζεσο ηνπ αλαδφρνπ γηα πιεξσκή άιιεο 
απνδεκηψζεσο ιφγσ πξνζζέησλ ηπρφλ κεηαθνξψλ ή δπζκελψλ ζπλζεθψλ κηζζψζεσο 
ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, θ.ι.π., απνθαιχςεσο θαη δεκηνπξγίαο ή εθκεηαιιεχζεσο απηψλ θ.ι.π. 
4.2 Ο Δξγνιάβνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο, πξν ηεο ρξήζεσο νπνηαζδήπνηε πεγήο 
πιηθψλ πνπ ζα εθιέμεη, πξνβεί κε κέξηκλά ηνπ θαη δαπάλεο ηνπ ζηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ ηεο 
πεγήο ζε εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ηεο πεξηνρήο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ, γηα λα δηαπηζησζεί ε 
θαηαιιειφηεηα απηνχ θαη ην ζχκθσλφ ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγνιαβίαο. 
4.3 Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ελ γέλεη πιηθψλ ζα ζπλερίδεηαη θαζ' φιε ηε 
δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, θαη θάησ απ' ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 
4.4 Ο Αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ην ζχκθσλν πξνο ηηο 
εγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ, πιηθψλ θ.ι.π., πνπ 
ππεηζέξρνληαη εθάζηνηε ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο. Οίθνζελ εμππαθνχεηαη φηη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 
αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε ηεο έληερλεο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ κε δφθηκα πιηθά. 
 

Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα, λα πξνβεί αλά πάζα ζηηγκή ζε δεηγκαηνιεςίεο θαη ειέγρνπο ηεο 
πνηφηεηαο, ησλ δηαζηάζεσλ θ.ι.π., ηφζν ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ, πιηθψλ θ.ι.π., φζν θαη ησλ 
εξγαζηψλ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηηο δαπάλεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ 
πνπ ζα απαηηεζνχλ, ηνχησλ αλαγνκέλσλ ζηα γεληθά έμνδά ηνπ, ρσξίο βεβαίσο απηφ λα 
απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη κνλαδηθφο θαη εμ νινθιήξνπ 
ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην δφθηκν ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη εηδψλ, θαζψο θαη ησλ 
εξγαζηψλ. 
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Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηνλ Αλάδνρν λα πξνκεζεπηεί ηα πιηθά 
απηά απφ άιιεο ζέζεηο, ρσξίο απηφ λα δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθήο 
αμίσζεο γηα ηνλ ιφγν απηφ (αιιαγή ηηκψλ ηηκνινγίνπ, πξφζζεηε απνδεκίσζε θιπ.). 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν : Πξνζεζκίεο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ – Κπξψζεηο – Πνηληθέο ξήηξεο – Υξφλνο 
εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο 
 
5.1 πλνιηθή πξνζεζκία – Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο – Δλδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιν νξίδεηαη ζε ηξηάληα 
(30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 
Δληφο δχν (2) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηνλ ΚηΔ ηεχρνο ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ην ρέδην Αζθάιεηαο 
θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ 
αλαιακβάλεη, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96. ην ηεχρνο απηφ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη βεβαηψζεηο 
αλαζέζεσο θαζεθφλησλ ζε ζπληνληζηή κειέηεο θαη εθηέιεζεο, φηαλ απαηηείηαη. εκεηψλεηαη φηη 
απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ είλαη ν 
Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) 
5.2 Γεληθέο παξαηεξήζεηο επί ησλ πξνζεζκηψλ 
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο κπνξεί λα παξαηαζεί ζηηο πεξηπηψζεηο θαη φπσο νξίδνπλ νη 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε έγθξηζεο παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ απφ νπνηαδήπνηε 
αηηία, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε ιφγσ ηεο παξάηαζεο απηήο, κε 
κφλε θαη απνθιεηζηηθή εμαίξεζε ηε λφκηκε αλαζεψξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ πξνβιέπεηαη 
απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 
Όιεο νη πξνζεζκίεο (ζπλνιηθή) ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 
5.3 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, λα έρεη ζπλεθηηκήζεη ηνπο 
ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη : 
• γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ, πνπ ηπρφλ ζα εηζάγεη 
απφ ην εμσηεξηθφ. 
• γηα ηηο εγθξίζεηο κειεηψλ θιπ. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο έθδνζεο ησλ θάζε θχζεσο αδεηψλ θαη 
ηδίσο ησλ αδεηψλ γηα ρξήζε δαλεηνζαιάκσλ, ιαηνκείσλ, ρξήζε ρψξσλ ηειηθήο απφζεζεο 
πξντφλησλ εθζθαθήο, θιπ ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 
Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν εάλ ηζρπξηζζεί άγλνηα ησλ 
ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, άγλνηα ηνπ ρξφλνπ εθκεηάιιεπζεο ησλ 
πεγψλ ιήςεσο αδξαλψλ πιηθψλ (ιαηνκεία), ησλ δαλείσλ πιηθψλ επηρσκάησλ (ιαηνκεία), άγλνηα 
πξνβιεκάησλ απφ δίθηπα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω., ή/θαη παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ, άγλνηα 
ζχγρξνλεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ιήςεσο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην δξφκν θαη απφ 
ηπρφλ άιιεο ελ ελεξγεία εξγνιαβίεο θαηά ηηο ππάξρνπζεο πεγέο (ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο ρσξίο δαπάλε ηνπ δεκνζίνπ λα δεκηνπξγήζεη λέεο θαηάιιειεο ζέζεηο θαη λα 
θαηαζθεπάζεη λένπο δξφκνπο γηα πξνζπέιαζε), άγλνηα ηεο θαηάζηαζεο ησλ δξφκσλ 
πξνζπέιαζεο ησλ πεγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ησλ ζπλζεθψλ δηάλνημεο θαηλνχξγησλ, 
άγλνηα ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ή άγλνηα δπλαηφηεηαο 
εμεχξεζεο εξγαηψλ, κεραλεκάησλ θ.ι.π. 
5.4 Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο, εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
5.5 Η πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε κέξα ππαηηίαο απφ κέξνπο ηνπ 
ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζην άξζξν 148 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016, ζε δέθα 
πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξεζίαο αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ 
εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ζχκβαζε αξρηθήο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο 
αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ 
(20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. 
5.6 O ρξφλνο εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) 
κήλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 6ν : Γηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ έξγσλ 
 
 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θαζνξίζεη ην «ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ», έηζη ψζηε: 
Α. ην έξγν λα νινθιεξσζεί έγθαηξα θαη κέζα ζηνπο νηθνλνκηθνχο πνηνηηθνχο ζηφρνπο θαη ζηνπο 
ρξφλνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε χκβαζε θαη ηα πκβαηηθά Σεχρε, 
Β. λα πξνθχςεη ε ειάρηζηε δπλαηή πεξίνδνο φριεζεο θαη ηδίσο φριεζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζπλφινπ ησλ 
εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη. 
6.1 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ 
έξγνπ (πνιχ κηθξή δηάξθεηα πινπνίεζεο απηνχ) ν Αλάδνρνο νθείιεη κέζα ζε πξνζεζκία ε νπνία 
είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία 
πνπ δηεπζχλεη ην έξγν ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, έηζη πνπ λα αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο Δ..Τ. θαη ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο Γηαθήξπμεο. 
6.2 Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνχην ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζε γξακκηθφ δηάγξακκα, ή δηαγξάκκαηα 
φπνπ ζα εκθαίλεηαη ν πξνηεηλφκελνο ρξνληθφο θαη νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζε ζρέζε κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο λα εθηειεζζνχλ εξγαζίεο. Θα ζπλνδεχεηαη δε απφ έθζεζε, πνπ ζα αλαιχεη θαη 
ζα δηθαηνινγεί πιήξσο ηνλ πξνηεηλφκελν πξνγξακκαηηζκφ (κέησπα εξγαζίαο, εμνπιηζκφο 
θ.ι.π.). Η έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία απζπεκεξφλ. Ο 
ρξνληθφο θαη νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα αλαηξεί θαη δελ ζα 
απνθαζηζηά ηηο επηκέξνπο ρξνληθέο πξνζεζκίεο φπσο απηέο νξίδνληαη. 
6.3 Οη ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο αξρίδνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. 
6.4 Γηα ηελ έλαξμε εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ απαηηείηαη, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ, έγγξαθε 
άδεηα (αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) ηεο επί ηφπνπ Τπεξεζίαο ηνπ ΟΣΔ, ηεο ΓΔΗ, φπσο επίζεο θαη 
ηεο επηηξνπήο θπθινθνξίαο. 
6.5 Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εγθξίλνληαη κφλνλ φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο , 
ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016 . 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ν : Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ - Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ θαη ζα πιεξσζνχλ κε ηηο ηηκέο κνλάδαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
ηηκνιφγην. Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε ζχληαμεο λέαο ηηκήο κνλάδαο, ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/16. 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δελ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε εξγαζηψλ απνινγηζηηθά.  

Γεληθά ε εθηέιεζε ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, ε πιεξσκή ηνπο θαη ην πνζνζηφ γεληθψλ 
εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 126 θαη 154 ηνπ 
Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν : Πξνθαηαβνιέο 
 

ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 
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ΑΡΘΡΟ 9ν : Πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ – Δπηκεηξήζεηο - Πιεξσκέο 

 
9.1 Σα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ, λα είλαη αλαιπηηθά θαηά νδφ, πεξηνρή θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ θσηνγξαθίεο θαη 
απφζπαζκα ηνπ ράξηε. 
9.2 ηηο επηκεηξήζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ επί πιένλ ησλ πνζνηηθψλ 
ελδείμεσλ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ εξγαζηψλ, ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 
θαηά δφθηκν ηξφπν θαη ζπκθψλσο πξνο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 
πξνθεηκέλνπ δε πεξί ησλ πιηθψλ ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηα θπζηθά 
εξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην δφθηκν ησλ ελ γέλεη ηδηνηήησλ ηνπο, πνπ ηα θαζηζηά ηθαλά 
γηα ελζσκάησζε. 
ηηο επηκεηξήζεηο ζα πεξηιακβάλεηαη επίζεο πίλαθαο κε ηηο γελφκελεο δνθηκέο, κε αθξηβή 
ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, θαη ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ. 
Καηά ηα ινηπά νη επηκεηξήζεηο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν.4412/2016. 
9.3 Οη πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζα 
ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα. 
ην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη επίζεο φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά ην άξζξν 152 ηνπ 
Ν.4412/2016, νη βεβαηψζεηο πξνφδνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά / πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο 
πνηνηηθνχο ειέγρνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο παξνχζεο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
θξαηήζεσλ, θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ., πνπ απαηηνχληαη θαηά ηνπο φξνπο 
ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. Αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο επηβνιήο 
πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ θιπ (θαηά ηνπο φξνπο απηήο ηεο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ φξσλ 
δεκνπξάηεζεο) απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ν : Γηεχζπλζε έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν 
 
 
10.1 Η δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ηνπ 
γίλεηαη απφ ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 
10.2 Ο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο επίζεο θαη νη ηερληθνί ππάιιεινη 
πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηεχζπλζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ 
εγγξάθσο θαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ Τπεξεζία . Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη 
απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ επί ηφπνπ παξαιακβαλνκέλσλ αθαλψλ εξγαζηψλ, 
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ, πξσηνθφιισλ δνθηκαζίαο θ.ι.π. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ν : Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 
 
 
11.1 O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ 
ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη 
κεξηθέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο: 
- Σν Π.Γ. 22 - 12 - 33 (ΦΔΚ 406 Α/ 33 ) θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Π.Γ. 17/78 “Πεξί αζθαιείαο 
εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ“ 
- N 2168/1993 (Ρχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ φπια, ππξνκαρηθά, εθξεθηηθέο χιεο, εθξεθηηθνχο 
κεραληζκνχο). 
- Σν Π.Γ. 413/77 (ΦΔΚ 128Α/77) “Πεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο εθξεθηηθψλ πιψλ” 
- H Y.A. BM5/30428 (ΦΔΚ 589 Β/30-6-1980 ) “ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εθηφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ“ 
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- Σν Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193Α/80) “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 
εξγαζηψλ” 
- Σν Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260Α/81) “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε 
εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ” 
- H Y.A. BM5/30058 (ΦΔΚ 121 Β/23-3-1983) “ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εληφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ” 
- Ο Ν.1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) “Κπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηηο 
δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.” 
- Ο Ν.1568/85 (ΦΔΚ 177Α /18.10.85) “Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ” 
- Σν Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138Α/88) “Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 
γηαηξνχ εξγαζίαο” 
- Σν Π.Γ. 225/89 (ΦΔΚ 106Α/89) “Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ ζηα ππφγεηα έξγα” 
- Η Τπνπξγηθή Απφθαζε 3046/304/30.1.89 (ΦΔΚ 59Γ/89) “Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο” (Δηδηθά ην 
άξζξν 5, παξαγξ. 4.2 γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ) 
- Σν Π.Γ. 31/90 (ΦΔΚ 11 Α/90 ) “Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε 
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ” 
- Σν Π.Γ. 395/94 ( ΦΔΚ 220Α/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89 /655 /ΔΟΚ”. 
- Σν Π.Γ. 396/94 ( ΦΔΚ 220/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απ’ 
ηνπο εξγαδνκέλνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία 89/ 656 /ΔΟΚ”. 
- Σν Π.Γ. 397/94 ( ΦΔΚ 221Α /94) “Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ 
ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ, φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη 
νζθπτθήο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ ΔΟΚ”. 
- Σν Π.Γ. 398/94 (ΦΔΚ 221Α/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ 
εξγαζία ζε εμνπιηζκφ κε νζφλε νπηηθήο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/270/ 
ΔΟΚ”. 
- Σν Π.Γ. 399/94 (ΦΔΚ 221 Α'/94) “Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απ’ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε 
ηελ νδεγία 90/340/ΔΟΚ”. 
- Σν Π.Γ.105/95 (ΦΔΚ 67Α/95) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή / θαη 
πγείαο ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58 / ΔΟΚ”. 
- Σν Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ ΔΟΚ". 
- Σν Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11Α796) “Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/391/ ΔΟΚ θαη 91/ 383 / 
ΔΟΚ". 
− Σν Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα έξγσλ”, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/ 57 / ΔΟΚ. 
11.2 Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ηεξήζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο, 
αλαθέξνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νξηζκέλα ζεκεία ηεο Ννκνζεζίαο: 
α. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηεο 
Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ, ηα 
απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ( ΜΑΠ ) θαη λα παίξλεη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά ηα ΜΑΠ ζα είλαη, πξνζηαηεπηηθά θξάλε, 
κπφηεο αζθαιείαο, πιαζηηθέο γαιφηζεο, θσζθνξίδνληα παλσθφξηα (γηα ην ρεηκψλα), 
θσζθνξίδνληα γηιέθα (γηα ην θαινθαίξη), πξνζηαηεπηηθά γάληηα, σηναζπίδεο, πξνζηαηεπηηθά 
γπαιηά θαη θαπέια ειίνπ, θνπηηά Πξψησλ Βνεζεηψλ έλα γηα ηα γξαθεία θαη έλα γηα θάζε φρεκα 
ηνπ εξγνηαμίνπ, κάζθεο δηαθφξσλ ηχπσλ, δψλεο ζπγθξάηεζεο, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ηχπνπ 
SCBA θ.ι.π. 
β. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ πηλαθίδσλ ή 
θσηεηλψλ ζεκάησλ επηζήκαλζεο θαη απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ, θαζψο 
θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ πηλαθίδσλ ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, φζν θαη γηα 
ηνπο θηλνχκελνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ ή/θαη ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή 
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θνληά ζ’ απηέο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο κε πφζηκν λεξφ, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο λα 
εμαζθαιίζεη κέζα θαη ρψξνπο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ. 
11.3 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ζηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζην 
πεξηβάιινλ. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 
α. Να δηαζέηεη εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 
β. Να θξνληίδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ( απνςίισζε) ησλ ρψξσλ απφ ηα πάζεο θχζεσο 
εχθιεθηα πιηθά θαη αληηθείκελα. 
γ. Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο θνιιήζεσλ ή άιιεο αλνηθηήο ππξάο θνληά ζε εχθιεθηα 
αληηθείκελα ή θνληά ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο, ρσξίο λα παίξλεη ηα 
ελδεηθλπφκελα κέηξα. 
δ. Να θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ θαη 
ζχκθσλα κε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο. 
11.4 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα φπσο: 
α. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 
β. Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θαηάιιεινπ γηα θάζε εξγαζία 
γ. Δλεκέξσζε κε γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπο 
ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ απηνχο 
δ. Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πξνζηαζίαο έλαληη πάζεο 
θχζεσο ζενκεληψλ θαη θσηηάο 
ε. Δθπφλεζε θαη ηήξεζε πξνγξάκκαηνο επηζεσξήζεσλ / ειέγρσλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ 
πηζηή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο 
ζη. Καηαιιειφηεηα εμνπιηζκνχ 
δ. Δπηδίσμε ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο 
11.5 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ φια ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε 
ε πινπνίεζε θαηφπηλ ππνδείμεσλ ησλ αξκνδίσλ κεραληθψλ, ζπληνληζηψλ θαη ηερληθψλ 
αζθαιείαο ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα 
ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ γεληθά φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη 
ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ απηή, ζα εθαξκφδνληαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί 
πξνιήςεσο αηπρεκάησλ. 
11.6 Ο Αλάδνρνο νθείιεη αθφκε λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ 
θαη αηπρεκάησλ απφ ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο π.ρ. ειεγρφκελεο εθξήμεηο, ζπζηήκαηα 
ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε 
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο ή παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ., 
εθφζνλ βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη εθξεθηηθέο χιεο ζηηο 
εθζθαθέο. 
11.7 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ λα θαηαζέζεη ζηνλ ΚηΔ ηεχρνο ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ην ρέδην Αζθάιεηαο 
θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ 
αλαιακβάλεη, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96. ην ηεχρνο απηφ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη βεβαηψζεηο 
αλαζέζεσο θαζεθφλησλ ζε ζπληνληζηή κειέηεο θαη εθηέιεζεο, φηαλ απαηηείηαη. 
11.8 Αθφκε ζα πξέπεη λα είλαη πάληνηε δηαζέζηκα πξνο έιεγρν απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο 
θαη κε θνξείο ηα ζεσξεκέλα ή κε βηβιία πνπ απαηηεί ε λνκνζεζία: 
• Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο (Ν 1396/83 θαη Π.Γ. 1073/81) 
• Βηβιίν Γξαπηψλ Τπνδείμεσλ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο (Ν.1568/85) 
11.9 Δίλαη επλφεην φηη ν θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ, ηπρφλ ππεξγνιάβσλ, επηβιεπφλησλ κεραληθψλ απηναπαζρνινπκέλσλ θαη 
εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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ΑΡΘΡΟ 12ν : Ηκεξνιφγην ηνπ έξγνπ 
 
Σν Ηκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ζα ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 146 
ηνπ Ν.4412/2016 . Σν εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ 
ηξφπν, ζε απηφ ηδίσο: 
α) ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ, 
β) αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ην 
πξνζσπηθφ ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, 
γ) ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα ζε εκεξαξγία ιφγσ 
ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, 
δ) ζέζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ . Αλαθνξά γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 
πξφνδνο ή δελ εθηεινχληαη, αιιά θαη νη ζρεηηθνί ιφγνη, 
ε) ψξα έλαξμεο θαη πέξαηνο θξίζηκσλ εξγαζηψλ εληφο ηεο εκέξαο, 
ζη) αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο θχξηνπ εμνπιηζκνχ, 
δ) ζπλζήθεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη ηξνπνπνηήζεηο ή πξνβιήκαηα 
κε ηηο ξπζκίζεηο θαη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ, 
ε) ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 
ζ) ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, 
η) θαζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκίεο, κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ 
θαζπζηεξήζεηο, 
επίζεο πεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή επαλάιεςεο εξγαζηψλ 
αα) ηηο εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, 
ββ) έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη 
γγ) ζεκαληηθέο επηζθέςεηο ή επηθνηλσλίεο κε ην Γεκφζην ή ηνπηθέο αξρέο ή παξφδηνπο ηδηνθηήηεο, 
δδ) θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν. 
2. Σν εκεξνιφγην ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη 
απφ εληεηαικέλν φξγαλν ηεο επίβιεςεο φηαλ απηφ παξίζηαηαη ζην εξγνηάμην. Σν έλα 
απνθνπηφκελν θχιιν πεξηέξρεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο επηά (7) εκεξψλ, κε 
κέξηκλα ηνπ εληεηαικέλνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. Οη εγγξαθέο ζην εκεξνιφγην απνηεινχλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο, ηε δχλακε απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ παξνρή 
εηθφλαο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 
3. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην 
ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν 
ή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δθφζνλ θξηζεί 
αλαγθαίν, είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία λα θαηαγξάθνληαη γεγνλφηα ή 
θαηαζηάζεηο κε ζθαξηθήκαηα, θσηνγξαθίεο, θαηαγξαθέο κε video ή άιιεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο 
νπηηθψλ κέζσλ. 
4. Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ, 
επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100), νχηε 
αλψηεξε ησλ πεληαθνζίσλ (500) ΔΤΡΩ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο, αλαιφγσο κε ην χςνο ηεο 
ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Η εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν επηβιέπσλ 
αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ν : Αλαζεψξεζε ηηκψλ 

Γελ πξνβιέπεηαη δαπάλε αλαζεψξεζεο ηηκψλ. Γεληθά γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 14ν : Φνξνινγηθέο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο 

Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμάξηεηα ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ λφκσλ θφξνπο, ηέιε, 
δαζκνχο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε κέξα ηεο 
δεκνπξαζίαο. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 138 Ν.4412/16 νη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη 
νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν 
πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Καη’ εμαίξεζε, θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ, ινηπά ηέιε 
πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ 
ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Μεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ 
αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ θαζνξηδνκέλσλ 
(κε ηηο εθάζηνηε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο εθδηδφκελεο απνθάζεηο) δψξσλ ιφγσ ενξηψλ 
Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ, θαζψο θαη απνδεκηψζεσλ εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο, ζηε 
ρνξήγεζε αδείαο κε απνδνρέο θαη απνδεκηψζεηο ιφγσ απνιχζεσο, θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή 
ησλ λνκίκσλ εηζθνξψλ ηνπ ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη επηθνπξηθψλ Οξγαληζκψλ ή Σακείσλ, 
φπσο ην Ι.Κ.Α. (αθφκε θαη αλ ην έξγν εθηειείηαη εθηφο αζθαιηζηηθήο πεξηνρήο ηνπ Ι.Κ.Α.) θ.ι.π. 
Αλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί ηηο πιεξσκέο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη πξνζιάβεη 
θαη ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κεηά απφ γξαπηή φριεζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ, θαιεί ηνλ αλάδνρν λα εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο κέζα ζε δεθαπέληε (15) 
εκέξεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ εμνθιήζεη ηνπο δηθαηνχρνπο, ηφηε ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 
ζπληάζζεη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ νθεηινκέλσλ θαη πιεξψλεη απεπζείαο ηνπο δηθαηνχρνπο 
απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη έλαληη ηνπ ιαβείλ ηνπ. ε 
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξεί λα πιεξσζνχλ νη απνδνρέο κέρξη θαη ησλ ηξηψλ (3) 
ηειεπηαίσλ κελψλ πξηλ απφ ηελ φριεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Πξνυπφζεζε ηεο πιεξσκήο είλαη 
λα ππάξρεη νθεηιή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ εθ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ απνδεηθλπφκελε ή φπσο 
πξνθχπηεη απφ ππνβιεζέληα ή ζπληαζζφκελν εθ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ινγαξηαζκφ. 

Γηα ην έξγν βξίζθεη εθαξκνγή ε παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4281/2014 ζρεηηθά κε ηελ 
αληηζηξνθή ηεο ππνρξέσζεο απφδνζεο ΦΠΑ, νπφηε ηνλ ΦΠΑ απνδίδεη ν αλαζέησλ 
θνξέαο θαη φρη ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο ηηκνινγεί ρσξίο ΦΠΑ. 

Κακία δαζκνινγηθή ή θνξνινγηθή απαιιαγή δελ αλαγλσξίδεηαη ζηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ν : Γξφκνη πξνζπειάζεσο – Πξνζηαζία θαη εμαζθάιηζε θπθινθνξίαο θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ έξγσλ – Πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ έξγνπ 
 
15.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε 
κέηξα αζθαιείαο, γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, είλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη' απηέο θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο 
αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηχρεη, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, είηε απφ ην 
εξγαδφκελν ζ' απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ 
απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ. 
Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη 
κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζή ηνπ, λα πξνβαίλεη ζηελ πιήξε ζήκαλζε 
ηνπ εξγνηαμίνπ, ζε πεξίθξαμε θαη ηδηαίηεξε ζήκαλζε θάζε επηθίλδπλεο ζέζεο. 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, φια ηα κέηξα εμαζθάιηζεο ηεο 
θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη χζηεξα απφ ζχληαμε ζρεηηθήο Μειέηεο Δμαζθάιηζεο 
Κπθινθνξίαο, πνπ ζα θαιχπηεη ηφζν ηελ θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γηα 
θάζε θάζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη ηηο αλαγθαίεο ηερληθέο κειέηεο ησλ 
παξαθακπηεξίσλ έξγσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ. 
O Αλάδνρνο πξέπεη λα παξέρεη θάζε εχινγε δηεπθφιπλζε δηφδσλ πξνο άιινπο Δξγνιήπηεο, ή 
εξγαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη πξνο άιιεο Κξαηηθέο 
Τπεξεζίεο, θαζψο θαη πξνο ηνπο εληφπηνπο θαηνίθνπο γηα κεηάβαζε ηνπο ζε αγξνηηθέο θαη ηηο 
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άιιεο ηδηνθηεζίεο ηνπο. Κάζε δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ δηφδσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 
πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 
Όζνλ αθνξά ζηνπο ελ ιεηηνπξγία δξφκνπο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε, φηη δελ κπνξεί λα 
θπθινθνξήζεη φρεκα βάξνπο κεγαιπηέξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή ηνπ 
νδνζηξψκαηνο, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ. 
Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη πξνεγνπκέλσο, ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο λα εμαθξηβψλεη 
ηελ αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο, ηνπ θαηαζηξψκαηνο ησλ γεθπξψλ θαη ησλ άιισλ ηερληθψλ έξγσλ 
ηεο νδνχ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ, ν 
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, πάληα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, λα θάλεη ηηο 
αλαγθαίεο εληζρχζεηο, αληηζηεξίμεηο θ.ι.π. ή λα βξεη νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν δηαβάζεσο. ε 
πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα βαξχηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα 
θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλαθέξεη ηνπο δξφκνπο ζηελ 
πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε ηνπο, ζπληαζζνκέλνπ ελ αλάγθε, θαη ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πξν θαη 
κεηά ηε ρξήζε ησλ δξφκσλ. Οπσζδήπνηε, εθ' φζνλ θάλεη ρξήζε ηέηνησλ νδψλ (κέζα ζηνπο 
αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο), ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε θαη ησλ δξφκσλ απηψλ θαζ' φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο πιήξνπο εθηειέζεσο ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε εθ κέξνπο 
ηνπ Γεκνζίνπ. 
Όζνλ αθνξά ζηελ θπθινθνξία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ, είλαη 
απνθιεηζηηθψο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ. 
15.2 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, λα 
πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη, κε πεξηερφκελν 
θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ν : Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο – Δπζχλε γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα 
 
16.1 Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε φπσο δέλδξα, 
ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο γχξσ απφ ην ρψξν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία 
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 
Θα είλαη δε ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο ιφγσ απζαηξέηνπ θνπήο ή 
βιάβεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ, απνζέζεσο πιηθψλ, ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ ή 
θαηαπαηήζεσο θπηεπνκέλσλ πεξηνρψλ ππφ κεραληθψλ κέζσλ. 
16.2 Δπεηδή κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ζα εθηειεζζεί πιεζίνλ ππαξρφλησλ 
έξγσλ, ν Αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο, ζα επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα 
ηπρφλ θαηαζηξνθέο ή δεκηέο πνπ ζα επηθέξεη ζηα έξγα απηά. 
Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ, ή / θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο 
πνηληθά θαη αζηηθά. 
Δπίζεο ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηελ παξαγσγή θαη κεηαθνξά 
πιηθψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ηα ζπλεξγεία ηνπ θαηά ηηο Γηαηάμεηο ησλ πεξί εξγαηψλ 
θαη εξγαζίαο Νφκσλ θαη Γηαηαγκάησλ, θαη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε ε εξγαζία 
λα εθηειείηαη κεζνδηθψο γηα απνθπγή ακέζσλ ή εκκέζσλ δεκηψλ ή αηπρεκάησλ ή πξνθιήζεσο 
πιεκκπξψλ. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή 
απνδεκηψζεσλ γηα ηα σο άλσ αλαθεξζέληα. 
16.3 Γηα θάζε δηαηάξαμε ή δεκηά ζε πθηζηάκελεο νηθνδνκέο, πξνεξρφκελε απφ ηελ θαηαζθεπή 
ησλ έξγσλ, απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο, ππνρξενχκελνο ζε απνθαηάζηαζε ηεο 
πξνθιεζείζαο δεκηάο, είηε ζηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ν : Υξφλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ 
 
Ο βάζεη ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν. 4412/2016 ρξφλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ, 
θαζνξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο. 
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Α. Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ηα έξγα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κε 
δαπάλεο ηνπ. 
Β. Ο αλάδνρνο, είλαη επίζεο ππεχζπλνο αλ δηα ιφγνπο θαθήο ιεηηνπξγίαο ή κε ιεηηνπξγίαο 
θάπνησλ εγθαηαζηάζεσλ , πξνμελεζνχλ δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε ηξίηνπο ή ζηελ πεξηνπζία 
ηνπ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (π.ρ. Γίθηπα , άιιεο εγθαηαζηάζεηο) . 
Ο αλάδνρνο επίζεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (θαθή ιεηηνπξγία 
θ.ι.π.) ππάξμνπλ επηπηψζεηο ηνπ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (Μελχζεηο απφ Τπεξεζίεο, Ιδηψηεο 
θ.ι.π.) . 
Η θαηαβνιή ησλ νπνηνλδήπνηε επηδηθαδνκέλσλ απνδεκηψζεσλ ηνλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ. 
Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ 
παξνπζηαζζνχλ ειαηηψκαηα γηα ηα νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο, θαη δελ πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε 
ηνπο ε Τπεξεζία ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/2016 . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ν : Ιδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα εξγαζίεο ζε ζηελνχο δξφκνπο θαη θνληά ζε θηίξηα 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 
θαη κάιηζηα ζε ζηελνχο δξφκνπο θαη πιεζίνλ πθηζηακέλσλ θηηξίσλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηφλ ε θπθινθνξία νρεκάησλ, ε επηθνηλσλία ησλ πεξηνίθσλ θαη λα 
απνηξέπεηαη θάζε δεκηά ή αηχρεκα. 
Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη κε απζηεξφηεηα, φιεο ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ 
θαη ησλ ζρεδίσλ θαη ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Δπηβιέςεσο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, έρνληαο 
πιήξε επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα έξγσλ θαη πξνζψπσλ θαη γηα ηελ έληερλε θαη εκπξφζεζκε 
εθηέιεζε. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ν : Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπψλ – Aζθάιεηα ηνπ έξγνπ – Δγθαηαζηάζεηο 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο – Αξραηφηεηεο.  
 
Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε (αλ ηνπ ην δεηήζεη ε Δπίβιεςε) λα 
απαγνξεχεη ηελ πξνζπέιαζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη 
ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ 
επηβιέπνπζα ππεξεζία αηφκσλ. 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη θαη θπιάζζεη φιεο ηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, 
απνζεθψλ θιπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, επ’ σθειεία ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο επίβιεςεο θαη ηξίησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 
αηπρήκαηα ή απψιεηεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ζα πξέπεη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ λα παίξλεη 
φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ δηαθχιαμε φισλ ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, ηε δηαηήξεζε 
ηνπο θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. 
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνθσηηζκνχ, πεξίθξαμεο θαη εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
ζσζηή θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ή πνπ εχινγα ζα απαηηεζεί απφ ηελ επίβιεςε. 
Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απαηηεζνχλ επείγνληα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε 
αηπρήκαηνο ή θαηαζηξνθήο, ή γηα ηελ δηαζθάιηζε έπεηηα απφ ηέηνην ζπκβάλ, ν Αλάδνρνο είλαη 
ππεχζπλνο λα εθηειέζεη νηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν. Υσξίο λα πεξηνξίδεηαη απηή ε ππνρξέσζε, ε 
Δπίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δίδεη εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ. 
Αλ ν Αλάδνρνο θαλεί απξφζπκνο ή αλίθαλνο λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα, ε Δπίβιεςε έρεη ην 
δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο κε δηθά ηεο ζπλεξγεία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ Αλαδφρνπ. 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ' φςε ηνπ, φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ ελαέξηεο θαη 
ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν 
Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα παξαιάβεη απ' ηνπο δηάθνξνπο Οξγαληζκνχο ηα ζρέδηα πνπ 
δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ αγσγψλ ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα εθδνζνχλ απφ ηηο δηάθνξεο Τπεξεζίεο, νη άδεηεο 
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ηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο, νη άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θ.ι.π. ππνβάιινληαο 
εγθαίξσο ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο, φπσο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ζρέδηα, ζηηο 
αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 
Οη εξγαζίεο γηα ηηο κεηαηνπίζεηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχσλ, εθ' φζνλ είλαη κφληκεο, αλ 
ηπρφλ εκπίπηνπλ ζην εχξνο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ ή αλ ππάξρνπλ άιινη ιφγνη, ζα εθηεινχληαη 
κε ηελ θξνληίδα ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ (ΓΔΗ, ΟΣΔ θ.ι.π.) θαη θακία αλάκημε νηθνλνκηθή ή 
ηερληθή δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο έρεη φκσο ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη 
απξνθαζίζησο ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ. Η Τπεξεζία, δχλαηαη λα αλαζέζεη ζηνλ 
Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε έξγσλ κεηαηνπίζεσο αγσγψλ θαη δηθηχσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 
Αλ νη κεηαηνπίζεηο απηέο επεξεάδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ εγθεθξηκέλε 
πξνζεζκία εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ηφηε ν Αλάδνρνο 
δηθαηνχηαη κφλν αλάινγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο θαη φρη απνδεκηψζεσο. 
Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσξηλέο κεηαηνπίζεηο θαη ππνζηεξίμεηο αγσγψλ Ο.Κ.Ω., εκπνδίσλ, θ.ι.π., 
ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεί ν Αλάδνρνο. Η απνδεκίσζε γηα ηηο πξνζσξηλέο απηέο 
εξγαζίεο, πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο θαηαζθεπήο ησλ ζσιελψζεσλ, αλεμάξηεηα απφ 
ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ ζα αληηκεησπηζζνχλ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί απ' ηνλ Αλάδνρν ζηνπο δηάθνξνπο αγσγνχο ή 
ζηηο δηάθνξεο νδνχο, είηε θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ πιεζίνλ ησλ αγσγψλ, είηε 
κεηά ην πέξαο ηνπο, θαη πνπ ζα νθείιεηαη ζηελ θαθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο, 
ππνζηεξίμεσο, ζπκππθλψζεσο θ.ι.π., ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθψο ηνλ Αλάδνρν. 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη είλαη πηζαλή ε ζπλάληεζε αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ 
θαηά ηηο εθζθαθέο ραλδάθσλ θαη ινηπψλ έξγσλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη ακέζσο λα 
δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο θαη λα εηδνπνηήζεη ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη λα εθαξκφζεη πιήξσο φιεο ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
ηελ πεξίπησζε ηεο αλάγθεο εθηέιεζεο αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη απξνθαζίζησο θάζε είδνπο δηεπθφιπλζε ζηα ζπλεξγεία εθηέιεζεο 
ησλ αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ. 
Οη αλαζθαθηθέο απηέο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη κε ηελ θξνληίδα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη 
θακία αλάκημε νηθνλνκηθή ή ηερληθή δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο. Η Τπεξεζία επίζεο κπνξεί λα 
αλαζέζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 
Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο είλαη δπλαηή ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαζπζηέξεζε απφ 
ηελ εθηέιεζε αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ. 
Αλ νη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο επεξεάδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ 
εγθεθξηκέλε πξνζεζκία εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ηφηε ν 
Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλν αλαιφγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο θαη φρη απνδεκηψζεσο. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ν : Δηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν 
 
ηα Γεληθά Έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαησηέξσ εηδηθέο δαπάλεο πνπ 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ : 
(1) πκθσλεηηθνχ 
(2) Απνδεκηψζεσο ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ : 
α. Σσλ πεξηνρψλ ιήςεσο δαλείσλ ελ γέλεη ρσκαηηζκψλ, 
απνζέζεσο ηπρφλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ή απνζεθεχζεσο πιηθψλ γεληθά. 
β. Σσλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίνπ γεληθά. 
γ. Σσλ πξνζπειάζεσλ πξνο ην εξγνηάμην θαη ηηο ζέζεηο ιήςεσο θαη απνζεθεχζεσο ησλ πάζεο 
θχζεσο πιηθψλ. 
δ. Οη δαπάλεο απνδεκηψζεσο, ησλ νπνησλδήπνηε πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ (ιαηνκεία, νξπρεία, 
ρείκαξξνη, πνηάκηα θ.ι.π.) θαη ησλ ζέζεσλ πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφξξηςεο ησλ 
πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 
θαζψο θαη ησλ θάζε είδνπο νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο απηέο, θαη πνπ αλήθνπλ είηε ζε 
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νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν, είηε ζε Ννκηθφ πξφζσπν Ιδησηηθνχ ή Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θ.ι.π. Οη 
δαπάλεο απηέο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, θαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δελ αλαιακβάλεη θακηά 
ππνρξέσζε δηελεξγείαο θαη δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απαι/ζεσο ησλ ζέζεσλ απηψλ. Ο 
Κχξηνο ηνπ Έξγνπ επίζεο δελ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε πξφζζεηεο απνδεκηψζεσο ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ ζηελ εμεχξεζε θαη εθκεηάιιεπζε 
ησλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θαη ινηπψλ πεγψλ ή γηα αλάγθε δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσο ιήςεσο, 
ζξαχζεσο, θ.ι.π., ή θαη δεκηνπξγίαο ρψξσλ απνζεθεχζεσο πιηθψλ καθξηά απφ ηηο πεγέο 
ιήςεσο, είηε απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο κεηαθνξψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 
(3) Απνδεκίσζε γεληθψο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζε θάζε πεξίπησζε θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή - κεηαθνξά πιηθψλ. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη 
θακηά επζχλε ή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη δαπάλεο ή απνδεκηψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ αηηίεο. 
(4) Οη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην 
εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αλάγθε εθκεηαιιεχζεσο πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ ζπγρξφλσο 
θαη απφ άιιε πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία θαη ηε δεκηνπξγία θαη απνθάιπςε γη' 
απηφ λέσλ πεγψλ πιηθψλ, καδί κε ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο, γηα λα ηειεηψζεη εκπξφζεζκα ε 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
(5) Οη δαπάλεο γηα ηνπο πάζεο θχζεσο ειέγρνπο θαη δνθηκέο. 
(6) Οη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο παξνχζεο, ζηνπο Γεληθνχο φξνπο ηνπ 
Σηκνινγίνπ, 
ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ζην Ν.4412/2016 . 

 

ΑΡΘΡΟ 21ν : πληήξεζε ησλ Έξγσλ – Διαηηψκαηα 
 
21.1 Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
επηζεσξεί ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε 
βιάβε ηνπο. Δξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θινπψλ ή βαλδαιηζκψλ απφ ηε ρξήζε, 
εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε 
δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν . Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε 
ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ 
απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ 
αλαδφρνπ. Οη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ ηεχρνο ν κνξθφηππνο 
ηνπ νπνίνπ θαη ζπρλφηεηα ζπκθσλνχληαη κε ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 
21.2 Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ 
παξνπζηαζζνχλ ειαηηψκαηα γηα ηα νπνία επζχλεηαη ν αλάδνρνο, θαη δελ πξνβεί ζηελ 
απνθαηάζηαζή ηνπο, ε Τπεξεζία ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ 
Ν.4412/2016 . 
 

ΑΡΘΡΟ 22ν : Δξγαζηεξηαθνί έιεγρνη – Πνηνηηθνί έιεγρνη 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηε δηελέξγεηα δνθηκψλ, κε δηθά ηνπ 
έμνδα. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί ηνπ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ ή ηνπο βνεζνχο ηνπ 
θαηά ηε ιήςε ησλ δνθηκίσλ γηα ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο. 

Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη πξέπεη λα είλαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηηο εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΔΚΑ. 

Γηα θάζε κηα εθ ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ πνπ παξαιείπνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε 300,00 €. 
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Η πνηληθή ξήηξα είλαη αλέθθιεηνο θαη επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο 
Αξρήο ηνπ έξγνπ. 

Ο Αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ ιείπεη δελ κπνξεί λα θαιπθζεί κε πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζε επφκελα 
ζηάδηα εξγαζίαο θαη δελ αλαηξεί ηπρφλ επηπιένλ θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Σν πνζφ ζα παξαθξαηείηαη απφ ηελ πξψηε πηζηνπνίεζε πνπ ζα ζπληαρζεί κεηά ηελ επηβνιή ηεο 
πνηληθήο ξήηξαο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 23ν: Αζθάιηζε έξγνπ 

 

Γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ Ν. 4412/16, ν 
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ν ηερληθφο ζχκβνπινο ππνρξενχηαη  λα αζθαιίδεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ θαη ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ αληίζηνηρα θαηά παληφο θηλδχλνπ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ απφ αλσηέξα βία.  
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24ν: Πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ 
 

Οη ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ θαη ν Αλάδνρνο δελ 
έρεη δηθαίσκα άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζή ηνπο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε  θάζε 
εξγαζίαο, δειαδή κηζζψκαηα, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά,  ε επηβάξπλζε ιφγσ 
εκεξαξγηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, νη δαπάλεο παξαιαβήο  επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο 
ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη    ηα αζθάιηζηξά ηνπο. 

β. Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
απφ εξγνδεγνχο, ρεηξηζηέο, κεραλνηερλίηεο, εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, γηα 
εκεξνκίζζηά ηνπο, εκεξαξγίεο, αζθαιίζεηο,    ψξεο αξγίαο, έθηαθηεο ρξεκαηηθέο παξνρέο 
θ.ι.π. 

γ. Οη δαπάλεο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε είδνο εξγαζίαο κε ηηο  θνξηνεθθνξηψζεηο 
θαη ηηο κεηαθνξέο ηνπο, κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο επί 
ηφπνπ ησλ έξγσλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ πιηθνχ πνπ δελ αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα αιιά πνπ 
ελδερφκελα ζα απαηηεζεί γηα  ηελ πιήξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

δ. Η ηπρφλ απνδεκίσζε ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ. 

ε. Η εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ θαη βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ. 

ζη. Η εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ θαη απνκάθξπλζε ηνχηνπ, κε ηηο δηαλνίμεηο νδψλ 
πξνζπέιαζεο. 

δ. Η ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
κεηαθνξάο απηήο. 

ε. Οη ηπρφλ δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθάιηζε ησλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεηο γηα ηελ 
πξνζσξηλή θαηάιεςε εθηάζεσλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηνπο. 

ζ. Σα έμνδα απφζβεζεο, θζνξάο, απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ 
θαη πιηθψλ. 

η. Γεληθά θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα, αιιά πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ 
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Σηκνινγίνπ.  Κακία απνδεκίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ 
πζηέξσλ, είηε σο πξνο ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε εξγαζία, είηε σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ, 
κεηά ηελ απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

ηα. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ εξγαζηψλ κε ηα ρέξηα εξγαηνηερληηψλ γηα  ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ε εθηέιεζή ηνπο είλαη αδχλαηε ή δελ ελδείθλπηαη κε  κεραλήκαηα ή θξίλεηαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 25ν: Πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ 

 

Σν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζε δεθανθηψ 
ζηα εθαηφ (18%)  ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ, δελ πεξηιακβάλεηαη 
ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ αιιά ππνινγίδεηαη ζην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη 
κπαίλεη ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνζθνξάο θαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο 
πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7.ζ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4412/16). ηελ 
έλλνηα ηνπ πνζνζηνχ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ θαηαβάιιεηαη πάλσ ζηελ 
αμία ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ κε ηηο ηζρχνπζεο ή ηηο ηηκέο κνλάδαο, πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
δαπάλεο ζχληαμεο ησλ εηδηθψλ εθζέζεσλ, ζρεδίαζεο ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο κε πξνζαξκνγή 
ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο ζηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην έδαθνο κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Μειέηεο θαη κεηψλεηαη αλαινγηθά βάζεη ηεο κέζεο 
ηεθκαξηήο έθπησζεο πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ην δηαγσληζκφ.   

 

ΑΡΘΡΟ 26 ν: Τιηθά θαη κεραλήκαηα 

 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί πιηθά πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ηζρχνληεο 

ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο, δειαδή ηηο ηζρχνπζεο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Δξγνδφηε. 

 

Η πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο. Σα πιηθά πνπ ν έιεγρνο απαηηεί 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, απηέο γίλνληαη ζηνλ αξηζκφ πνπ νξίδεηαη ζηελ ΔΤ απφ ην αξκφδην 

θξαηηθφ εξγαζηήξην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Οη δαπάλεο γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο θαζψο 

επίζεο θαη γηα θάζε άιιε ζρεηηθή εξγαζία θαη πιηθά βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 

Η θαιή πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο. 

 

Απηή ππφθεηηαη θαη ζηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ Δξγνδφηε ν νπνίνο κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηνλ 

Αλάδνρν λα ην ρξεζηκνπνηήζεη πξηλ αθφκα λα αζθεζεί ν αληίζηνηρνο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο 

εμεηάδνληάο ηα καθξνζθνπηθά. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα απνκαθξχλεη απφ ηα εξγνηάμηα ηα πιηθά πνπ ειέγρζεθαλ απφ 

ηνλ Δξγνδφηε θαη βξέζεθαλ αθαηάιιεια. 
 

Αιιά αθφκε θαη αλ δελ γίλνπλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη είηε ζην εξγαζηήξην Γ.Δ. είηε επί ηφπνπ 

ζην έξγν γηα λα απνδεηρζνχλ ειαηησκαηηθά ή φρη ηα πιηθά, ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη 

απφ ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ζσζηά ην έξγν. 

 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εθαξκφζεη πιήξσο ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαλνληζκνχο 

Σερληθψλ Καηαζθεπψλ, ζ’ φηη αθνξά ηηο θαηαζθεπέο ηθξησκάησλ, ζθπξνδεκάησλ, πδξαπιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θιπ. 
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Πξνθεηκέλνπ γηα πιηθά ηνπ εξγνδφηε γηα ηα νπνία ππάξρεη δηαηαγή ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνλ 

αλάδνρν λα ηα ελζσκαηψζεη ζην έξγν, απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη 

γηα πεξίπησζε πηζαλήο θαθήο πνηφηεηαο ηνπο, ηελ επζχλε θέξεη εθείλνο πνπ δηαηάζζεη ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ν δε εξγνιάβνο επζχλεηαη κφλν γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή. 

 

Ο αλάδνρνο πάληνηε θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε, φια ηα πιηθά θαη κέζα 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηδηνθηεζίαο ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο επίζεο θαη 

ηηο εθηεινχκελεο απφ απηφλ εξγαζίεο. Όιεο νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πεξίθξαμε ή 

ηελ απαηηνχκελε εηδηθή θχιαμε ηεο πεξηνπζίαο απηήο ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο 

θακία ηδηαηηέξα απνδεκίσζε. ρεηηθέο δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο εθηεινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν 

θαη  ζε  αληίζεηε πεξίπησζε, ηα  κέηξα  θπιάμεσο ή  δηαηεξήζεσλ ιακβάλνληαη απφ  ηνλ 

εξγνδφηε θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο θαηαινγίδνληαη ζηνλ αλάδνρν. 

 

Όιεο νη απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζεθεχζεσο, ζάιακνη δηακνλήο, 

εξγαζηήξηα, γξαθεία θιπ) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ζα αλεγεξζνχλ κε 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ηηο 

ινηπέο  αξκφδηεο  αξρέο.  Σα  πξνζσξηλά  απηά  θηίζκαηα  θαη  έξγα  ζα  παξακέλνπλ  ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα αθαηξνχληαη κε δαπάλεο ηνπ κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ 

έξγσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θηίξηα απηά γίλνπλ κε πιηθά ηνπ εξγνδφηε, ζα παξακείλνπλ 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ. 

 

Με έγθξηζε   ηνπ εξγνδφηε ηα θηίξηα θαη ηα έξγα κπνξνχλ λα εγθαηαιείπνληαη θαη λα κε 

ρξεηάδεηαη ε αθαίξεζή ηνπο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχεη θαη λα ζπληεξεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο 

θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο πδξεχζεσο, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή παξνρή λεξνχ γηα ηα 

έξγα θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Ο αλάδνρνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θαη γηα ρξήζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε λπθηεξηλέο 

εξγαζίεο θιπ. 

 

Ο απαηηνχκελνο κεραληθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηφζν απηψλ πνπ 

εθηεινχληαη κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηεο ζπκβάζεσο, φζν θαη απηψλ πνπ γίλνληαη απνινγηζηηθά, 

ζα δηαηίζεληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ δηαηεξεί 

ζπλερψο ζε αξίζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εγείξεη αμηψζεηο, εάλ νη εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζην 

πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά σο πξνο ην ρξφλν, ηνλ ηφπν ή 

ηελ έθηαζή ηνπο, θαζφζνλ απηέο ζα ξπζκίδνληαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, νχηε λα 

δπζηξνπεί γηα ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, νζνδήπνηε κηθξήο έθηαζεο θη αλ είλαη απηέο. 
 

Αλάδνρνο  είλαη  ππνρξεσκέλνο  θαηφπηλ  εληνιήο  ηεο  Τπεξεζίαο,  ρσξίο  απνδεκίσζε  λα 

εθηειέζεη εξγαζίεο  ζε  νπνηαδήπνηε ζέζε  ηεο  πεξηνρήο επζχλεο  ηεο  Τπεξεζίαο. Γηα  ηε 

γξήγνξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα νξγαλψζεη θαηάιιεια ζπλεξγεία, επαξθή ζε 

αξηζκφ, κέζα θαη πξνζσπηθφ. 

 

Ο Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη κεραληθφ εμνπιηζκφ 

θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απνηειείηαη θαη’ ειάρηζην απφ: 

Διάρηζηνο εμνπιηζκφο ζπλεξγείνπ 

• έλα (1) κεραληθφ εθζθαθέα - θνξησηή κε ην ρεηξηζηή ηνπ.  

• έλα (1) θνξηεγφ απηνθίλεην σθέιηκνπ θνξηίνπ 6t κε ηνλ νδεγφ ηνπ.  

• έλα (1) απηνθηλνχκελν  ή ξπκνπιθνχκελν  αεξνζπκπηεζηή θαη 



ειίδα 23 απφ 23 

αζθαιηνθφπηε 

• δχν εξγάηεο 

 

Δπηζεκάλεηαη φηη: 

 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά ηηο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο  

αξκνδηφηεηαο ηεο Π.Δ. Κηιθίο εληφο δχν εκεξψλ ελψ δε αζθαιηνζηξσκέλεο 

νδνχο  αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο εληφο ηεζζάξσλ εκεξψλ. 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθδίδεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο (π.ρ. 

εθζθαθήο) 

 Σα πιηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο. 

 

Ο Δξγνδφηεο πάλησο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζδηνξίδεη θαη λα θξίλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ή 

φρη ησλ θάζε θχζεσο κεραληθψλ κέζσλ θαη ζπλαθψλ κε απηά εηδψλ, φηαλ θαη εθφζνλ ζηε 

ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε θάπνην ζεκείν, φηη απηά πξέπεη λα είλαη φκνηα ή ηζνδχλακα κε 

θάπνην ηχπν. 

 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ θαη 

κεραλήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο ζηελ Τπεξεζία πιελ ησλ 

απαξαηηήησλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ή εμππεξέηεζε ηεο έγθαηξεο απνπεξάησζεο ηνπ φινπ 

έξγνπ, επίζεο θαη γηα ηελ εμάιεηςε κέξνπο ησλ ελνριήζεσλ πνπ πξνθαιεί ε θαηαζθεπή ελφο 

έξγνπ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο φπσο: Καηαζθεπέο πξνρείξσλ δηαβάζεσλ πεδψλ ή 

απηνθηλήησλ, δηάλνημε νδψλ πξνζπειάζεσο, πξνζσξηλέο εκθξάμεηο αγσγψλ, αλέγεξζε 

ηθξησκάησλ θιπ. 
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