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1.  ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ νξηζηηθή  κειέηε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

νδνθσηηζκνύ ζηνπο νηθηζκνύο Βαζύ Μεζάλσλ θαη Δπαγγειηζκνύ (θαπέηη) ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ. 
 

ηελ ηερληθή πεξηγξαθή γίλεηαη αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ιύζεσλ πνπ 

αθνινπζήζεθαλ ζηηο εγθαηάζηαζεηο, θαζώο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία απηώλ. 

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ θαηαζθεπήο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ, 

κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ γίλεηαη ζην ηεύρνο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.  

 

Σνλίδεηαη όηη νη εγθαηαζηάζεηο κειεηήζεθαλ κε γλώκνλα : 
 
 Σελ αζθάιεηα, εμππεξέηεζε θαη άλεζε απηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δεκνηηθέο 

νδνύο ζην Βαζύ θαη ζηνλ Δπαγγειηζκό. 

 Σε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ζε ζπλδπαζκό κε ην ρακειό αξρηθό θόζηνο. 

 Σελ αμηνπηζηία. 

 Σελ ειαζηηθόηεηα δηαηάμεσο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ηελ επθνιία 

πξνζεγγίζεσο ησλ δηθηύσλ νδνθσηηζκνύ γηα επρεξή ζπληήξεζε. 

 Σελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

 

2.  ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

 

Γηα ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο αθνινπζήζεθαλ νη παξαθάησ θαλνληζκνί αλά εγθαηάζηαζε. 
 

 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ύδξεπζεο ε ΣΟΣΔΔ 2411/86. 
 

 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ππξνπξνζηαζίαο ε Πςποζβεζηική Γιάηαξη 10/2002 θαη ηα 

παξαξηήκαηα απηήο. 
 

 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ηιεθηξηθώλ, ν θαλνληζκόο ΔΖΔ, νη θαλνληζκνί ηεο ΓΔΗ θαη νη 

θαλνληζκνί VDE, DIN, IEC θαη CEG. 
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3.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

Α. Οικιζμόρ Βαθύ Μεθάνων: 

 

 

 

Γηα ηνλ νηθηζκό απηόλ πξνβιέπεηαη ε απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ ηζηώλ θαη 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί εθηεηακέλεο δηαβξώζεηο κε απνηέιεζκα 

λα είλαη επηθίλδπλα γηα ηνπο δηέξρόκελνπο. 

 

ηελ ηδηα ζεζε κε ην  παιην δηθηπν ζα  θαηαζθεπαζζεη  λέν δίθηπν κε ππόγεηα θαιώδηα ηα 

νπνία ζα νδεύνπλ εληόο πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη ηα νπνία ζα ηξνθνδνηνύλ  θσηηζηηθά 

ηύπνπ θνξπθήο απνηεινύκελα:  

α) από ηζηό θαηαζθεπαζκέλν από αινπκίλην, ύςνπο 3,5κ θαη δηακέηξνπ Φ100mm,  

β) από θσηηζηηθό ζώκα παξαδνζηαθνύ ηύπνπ (θαλαξάθη) κε ιακπηήξα ηύπνπ LED.  

 

Η λέα εγθαηάζηαζε ηα ηξνθνδνηεζεί από δύν πίλαθεο νη νπνίνη ζα βξίζθνληαη εληόο 

πηιιάξ ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζρέδην. Η ηξνθνδνζία ησλ πίλαθσλ απηώλ, ηεο λέαο 

εγθαηάζηαζεο,  ζα γίλεη από ηελ πιεζηέζηεξε θνιώλα ηεο ΓΔΗ θαη ην παξνρηθό θαιώδην 

ζα νδεύζεη ππνγείσο εληόο ησλ πθηζηάκελσλ ζσιήλσλ ηνπ δηθηύνπ. 

Σα ηξνθνδνηηθά θαιώδηα ζα νδεύνπλ ππόγεηα ζε βάζνο 0,35m  ζε ζσιήλεο PVC Φ 110  

4 Atm. 
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H όδεπζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο νδεγίεο ηεο ΓΔΗ γηα νδεύζεηο 

θαισδίσλ, ζην έδαθνο, δηαζηαπξώζεηο κε θαιώδηα αζζελώλ ξεπκάησλ, δίθηπα 

ύδξεπζεο θ.ι.π. 

 

Α.1 Πίνακερ - Γιανομή - Σαςηοσπονιζμόρ 

 ην Βαζύ πξνβιέπνληαη  δύν  πίλαθεο νη νπνίνη ηξνθνδνηνύληαη από ηελ 

πιεζηέζηεξε θνιώλα ηεο ΓΔΗ. 

 Ο θάζε πίλαθαο  ηξνθνδνηεί δύν γξακκέο από 10 θσηηζηηθά ζώκαηα έθαζηε. 

 Ο θάζε πίλαθαο βξίζθεηαη εληόο πίιιαξ. 

 Ο ηξόπνο δηαλνκήο θαη ε επηινγή ησλ κεγεζώλ ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο εμαζθαιίδεη 

πιήξσο ηελ επηιεθηηθή πξνζηαζία ηνπ δηθηύνπ. 

 Καηά ηελ εθπόλεζε ηεο ειεθηξνινγηθήο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπληειεζηέο 

ηαπηνρξνληζκνύ ηέηνηνη ώζηε λα εμαζθαιίζηεί ε θαιύηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο, κε ην κηθξόηεξν δπλαηόλ ιεηηνπξγηθό θόζηνο. 

 

Α.2. Καλώδια - Οδεύζειρ 

Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαιώδηα ΝΤΤ ηα νπνία ζα νδεύνπλ ζην έδαθνο εληόο πιαζηηθήο 

ζσιήλαο PVC 4 atm θαη  δηακέηξνπ Φ110 κέζα ζε ραληάθη ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. 

 

Α.3. Ρεςμαηοδόηερ  

Ρεπκαηνδόηεο ζα ηνπνζεηεζνύλ έλαο ζε θάζε πίλαθα γηα κειινληηθή ρξήζε 

εγθαηαζηάζεσλ από ην Γήκν θαη  ζα είλαη ηύπνπ ζνύθν ζηεγαλόο 16Α .  

 

Α.4. Φωηιζμόρ 

Ο αξηζκόο θαη ε ζέζε ησλ θσηηζηηθώλ θαζνξίζζεθε από ηηο απαηηήζεηο ζε θσηεηλή 

έληαζε ηνπ δξόκνπ θαζώο θαη από ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ . 

Πξνβιέπεηαη ζπλνιηθά ε ηνπνζέηεζε ηξηάληα νθηώ (38) ηζηώλ ζην δίθηπν κε έλα 

θσηηζηηθό ζώκα έθαζηνο ζηελ θνξπθή ηνπ. 

Oi δηαθνζκεηηθνί ηζηνί ζα είλαη από αινπκίλην, ζηαζεξήο ξηγσηήο θπθιηθήο δηαηνκήο κε 

πιάθα έδξαζεο αινπκηλίνπ ύςνπο 3000mm, πάρνπο 4.50mm, δηακέηξνπ Φ101.7mm, 

ζπξίδα 300x65mm γηα ηνπνζέηεζε αθξνθηβσηίνπ κε θιεηδαξηά αζθαιείαο κε αλνμείδσηε 

βίδα θαη ηξηγσληθή ππνδνρή.  

Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από θξάκα εμειαζκέλνπ αινπκηλίνπ κε πξνζηαζία έλαληη 

δηάβξσζεο, ήηνη ζα είλαη αλνδεησκέλνη θαη ζα θέξνπλ από ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

ηνπο ππνρξεσηηθά πηζηνπνίεζε CE. 
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Η βάζε αγθύξσζεο ηνπ θάζε ηζηνύ ζα είλαη νπήο Μ16x500mm ζε δηάηαμε 205x205 θαη 

ζα  πεξηιακβάλνληαη ζε απηή  (8) παμηκάδηα θαη (8) ξνδέιεο ηα νπνία ζα έρνπλ ππνζηεί 

γηα πξνζηαζία έλαληη δηάβξσζεο γαιβάληζκα ελ ζεξκώ, βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

EN ISO 1461. Η βάζε αγθύξσζεο ζα θέξεη θαηάιιειε θεληξηθή νπή γηα  ηε δηέιεπζε 

ηνπ θαισδίνπ θαη 4  νπέο δηακέηξνπ 1" γηα ηε δηέιεπζε ησλ θνριηώλ αγθπξώζεσο. Η 

βάζε αγθπξώζεσο ηνπ ηζηνύ ζα παθησζεί κέζα  ζε  ζθπξόδεκα 250  Kg πνπ ζα 

ηνπνζεηεζεί  έζα ζε ιάθθν δηαζηάζεσλ 0.5 Υ 0.5 Υ 0.4 m. 

Ο θάζε ηζηόο ζε απόζηαζε 0.8  m από ηε βάζε ηνπ ζα  θέξεη νπή  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Η νπή ζα θιίλεη κε θαηάιιειε ζπξίδα.  

Σν αθξνθηβώηην ηνπ ηζηνύ ζα είλαη κε κνλό αζθαιεηναπνδεύθηε  ην νπνίν θέξεη ηξηπιή 

ηεηξαπνιηθή θιέκκα θαη είλαη ηθαλό λα δέρεηαη θαιώδην δηαηνκήο έσο 16mm2.  

Σα αθξνθπηία ησλ ζηύισλ πξνβιέπνληαη από ρπηό αινπκίλην ή από εηδηθό πιαζηηθό κε 

θαηάιιεινπο ζηππηνζιίπηεο ζηηο εηζόδνπο θαη εμόδνπο ησλ θαισδίσλ. 

Σα δηαθνζκεηηθά Φσηηζηηθά ζώκαηα ζα θέξνπλ ιπρλίεο LED, 85W LED θαη 4000K από 

ρπηνπξεζαξηζηό αινπκίλην, ζα είλαη Βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά κε πνιπεζηεξηθά ρξώκαηα 

πνύδξαο, ζηεγαλόηεηαο IP 66,  IK 09, Class II.  

Η κνλάδα θσηεηλήο εθπνκπήο ζα απνηειείηαη από LEDs  ηα νπνία ζα έρνπλ θαηάιιειε 

ζπλδεζκνινγία «BY PASS» ώζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα κελ δηαθόπηεηαη ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ελόο εμ'απηώλ.  

Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη εύθνια ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνύ. Σα 

θσηηζηηθά ζα  θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Πξόηππα. Πηζηνπνίεζε CE. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ ηύπσλ ησλ ηζηώλ θαη ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ειήθζεζαλ ππ'όςε 

ε έληνλε δηάβξσζε από ηελ ζάιαζζα, νη θζνξέο πνπ πθίζηαληαη ηα θσηηζηηθά ησλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαζώο θαη ε έιιεηςε ζπληήξεζεο ζε εγθαηαζηάεηο όκνηνπ ηύπνπ 

από ηνπο Γήκνπο γεληθόηεξα. 

Αλαιπηηθά ε εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ έρεη σο εμήο : 

 

 Υώξνο    :  Πεξηκεηξηθόο θσηηζκόο δεκνηηθήο νδνύ 

 ηάζκε θσηηζκνύ    :  15 LUX 

 Σύπνο θσηηζηηθώλ :  Φσηηζηηθά θνξπθήο, κε θσηηζηηθό ζώκα παξαδνζαθνύ  

                                                  ηύπνπ , κε ιακπηήξεο  LED εληάζεσο 85 W 

 Σξόπνο εγθαηάζηαζεο :  Δπί ηζηώλ αινπκηλίνπ ύςνπο 3,5 m 

 Σξόπνο έλαπζεο  :  Με ηειερεηξηζκό από ειεθηξνληθό ρξνλνδηαθόπηε ή  

        από θσηνθύηηαξν εληόο ηνπ πίλαθα ηξνθνδνζίαο 
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Α.5. Γειώζειρ  

Η γείσζε  ρακειήο ηάζεο ζα γίλεη κε ηξίγσλα γείσζεο από ξάβδνπο copperweld Φ 19 

κήθνπο 2,5 m ζε απόζηαζε 5 m 

Θα ηνπνζεηεζεί έλα (1) ηξίγσλν γείσζεο γηα θάζε λέν πίλαθα (πίιιαξ).  

ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε αληίζηαζε γείσζεο Θα πξνζηεζνύλ 

ηόζα ηξίγσλα γείσζεο ώζηε λα επηηεπρζεί αληίζηαζε γείσζεο   3Ω. 

 

Β. Οικιζμόρ Δςαγγελιζμόρ (καπέηι): 

 

 

 

Γηα ηνλ νηθηζκό απηόλ θαη ζηελ είζνδν ηνπ, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπαζηεί λένπ δηθηύνπ 

κε ππόγεηα θαιώδηα ηα νπνία ζα νδεύνπλ εληόο πιαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη ηα νπνία ζα 

ηξνθνδνηνύλ  θσηηζηηθά ηύπνπ θνξπθήο απνηεινύκελα:  

α) από ηζηό θαηαζθεπαζκέλν από αινπκίλην, ύςνπο 3,5κ θαη δηακέηξνπ Φ100mm,  

β) από θσηηζηηθό ζώκα παξαδνζηαθνύ ηύπνπ (θαλαξάθη) κε ιακπηήξα ηύπνπ LED.  

 

Η  εγθαηάζηαζε ηα ηξνθνδνηεζεί από έλα πίλαθα ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη εληόο πηιιάξ 

ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζρέδην. Η ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα ζα γίλεη από ηελ 

πιεζηέζηεξε θνιώλα ηεο ΓΔΗ θαη ην παξνρηθό θαιώδην ζα νδεύζεη ππνγείσο εληόο ησλ 

πθηζηάκελσλ ζσιήλσλ ηνπ δηθηύνπ. 

Σα ηξνθνδνηηθά θαιώδηα ζα νδεύνπλ ππόγεηα ζε βάζνο 0,35m  ζε ζσιήλεο PVC Φ 110  

4 Atm. 
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H όδεπζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο νδεγίεο ηεο ΓΔΗ γηα νδεύζεηο 

θαισδίσλ, ζην έδαθνο, δηαζηαπξώζεηο κε θαιώδηα αζζελώλ ξεπκάησλ, δίθηπα 

ύδξεπζεο θ.ι.π. 

 

Β.1. Πίνακερ - Γιανομή - Σαςηοσπονιζμόρ 

 ηνλ Δπαγγειηζκό πξνβιέπεηαη  έλαο πίλαθα ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη από ηελ 

πιεζηέζηεξε θνιώλα ηεο ΓΔΗ. 

 Ο  πίλαθαο  ηξνθνδνηεί δύν γξακκέο από 10 θσηηζηηθά ζώκαηα έθαζηε. 

 Ο πίλαθαο βξίζθεηαη εληόο πίιιαξ. 

 Ο ηξόπνο δηαλνκήο θαη ε επηινγή ησλ κεγεζώλ ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο εμαζθαιίδεη 

πιήξσο ηελ επηιεθηηθή πξνζηαζία ηνπ δηθηύνπ. 

 Καηά ηελ εθπόλεζε ηεο ειεθηξνινγηθήο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπληειεζηέο 

ηαπηνρξνληζκνύ ηέηνηνη ώζηε λα εμαζθαιίζηεί ε θαιύηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο, κε ην κηθξόηεξν δπλαηόλ ιεηηνπξγηθό θόζηνο. 

 

Β.2. Καλώδια - Οδεύζειρ 

Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαιώδηα ΝΤΤ ηα νπνία ζα νδεύνπλ ζην έδαθνο εληόο πιαζηηθήο 

ζσιήλαο PVC 4 atm θαη  δηακέηξνπ Φ110 κέζα ζε ραληάθη ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. 

 

Β.3. Ρεςμαηοδόηερ  

Έλαο Ρεπκαηνδόηεο ζα ηνπνζεηεζεί εληόο ηνπ πίλαθα γηα κειινληηθή ρξήζε από ην 

Γήκν θαη  ζα είλαη ηύπνπ ζνύθν ζηεγαλόο 16Α .  

 

Β.4. Φωηιζμόρ 

Ο αξηζκόο θαη ε ζέζε ησλ θσηηζηηθώλ θαζνξίζζεθε από ηηο απαηηήζεηο ζε θσηεηλή 

έληαζε ηνπ δξόκνπ θαζώο θαη από ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ . 

Πξνβιέπεηαη ζπλνιηθά ε ηνπνζέηεζε είθνζη (20) ηζηώλ κε έλα θσηηζηηθό ζώκα ζηελ 

θνξπθή ηνπο. 

Oi δηαθνζκεηηθνί ηζηνί ζα είλαη από αινπκίλην, ζηαζεξήο ξηγσηήο θπθιηθήο δηαηνκήο κε 

πιάθα έδξαζεο αινπκηλίνπ ύςνπο 3000mm, πάρνπο 4.50mm, δηακέηξνπ Φ101.7mm, 

ζπξίδα 300x65mm γηα ηνπνζέηεζε αθξνθηβσηίνπ κε θιεηδαξηά αζθαιείαο κε αλνμείδσηε 

βίδα θαη ηξηγσληθή ππνδνρή.  

Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από θξάκα εμειαζκέλνπ αινπκηλίνπ κε πξνζηαζία έλαληη 

δηάβξσζεο, ήηνη ζα είλαη αλνδεησκέλνη θαη ζα θέξνπλ από ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

ηνπο ππνρξεσηηθά πηζηνπνίεζε CE. 
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Η βάζε αγθύξσζεο ηνπ θάζε ηζηνύ ζα είλαη νπήο Μ16x500mm ζε δηάηαμε 205x205 θαη 

ζα  πεξηιακβάλνληαη ζε απηή  (8) παμηκάδηα θαη (8) ξνδέιεο ηα νπνία ζα έρνπλ ππνζηεί 

γηα πξνζηαζία έλαληη δηάβξσζεο γαιβάληζκα ελ ζεξκώ, βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

EN ISO 1461. Η βάζε αγθύξσζεο ζα θέξεη θαηάιιειε θεληξηθή νπή γηα  ηε δηέιεπζε 

ηνπ θαισδίνπ θαη 4  νπέο δηακέηξνπ 1" γηα ηε δηέιεπζε ησλ θνριηώλ αγθπξώζεσο. Η 

βάζε αγθπξώζεσο ηνπ ηζηνύ ζα παθησζεί κέζα  ζε  ζθπξόδεκα 250  Kg πνπ ζα 

ηνπνζεηεζεί  έζα ζε ιάθθν δηαζηάζεσλ 0.5 Υ 0.5 Υ 0.4 m. 

Ο θάζε ηζηόο ζε απόζηαζε 0.8  m από ηε βάζε ηνπ ζα  θέξεη νπή  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Η νπή ζα θιίλεη κε θαηάιιειε ζπξίδα.  

Σν αθξνθηβώηην ηνπ ηζηνύ ζα είλαη κε κνλό αζθαιεηναπνδεύθηε  ην νπνίν θέξεη ηξηπιή 

ηεηξαπνιηθή θιέκκα θαη είλαη ηθαλό λα δέρεηαη θαιώδην δηαηνκήο έσο 16mm2.  

Σα αθξνθπηία ησλ ζηύισλ πξνβιέπνληαη από ρπηό αινπκίλην ή από εηδηθό πιαζηηθό κε 

θαηάιιεινπο ζηππηνζιίπηεο ζηηο εηζόδνπο θαη εμόδνπο ησλ θαισδίσλ. 

Σα δηαθνζκεηηθά Φσηηζηηθά ζώκαηα ζα θέξνπλ ιπρλίεο LED, 85W LED θαη 4000K από 

ρπηνπξεζαξηζηό αινπκίλην, ζα είλαη Βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά κε πνιπεζηεξηθά ρξώκαηα 

πνύδξαο, ζηεγαλόηεηαο IP 66,  IK 09, Class II.  

 

Η κνλάδα θσηεηλήο εθπνκπήο ζα απνηειείηαη από LEDs  ηα νπνία ζα έρνπλ θαηάιιειε 

ζπλδεζκνινγία «BY PASS» ώζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα κελ δηαθόπηεηαη ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ελόο εμ'απηώλ.  

 

Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη εύθνια ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνύ. Σα 

θσηηζηηθά ζα  θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Πξόηππα. Πηζηνπνίεζε CE. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ ηύπσλ ησλ ηζηώλ θαη ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ειήθζεζαλ ππ'όςε 

ε έληνλε δηάβξσζε από ηελ ζάιαζζα, νη θζνξέο πνπ πθίζηαληαη ηα θσηηζηηθά ησλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαζώο θαη ε έιιεηςε ζπληήξεζεο ζε εγθαηαζηάεηο όκνηνπ ηύπνπ 

από ηνπο Γήκνπο γεληθόηεξα. 

 

Αλαιπηηθά ε εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ έρεη σο εμήο : 

 

 Υώξνο    :  Πεξηκεηξηθόο θσηηζκόο δεκνηηθήο νδνύ 

 ηάζκε θσηηζκνύ    :  15 LUX 

 Σύπνο θσηηζηηθώλ :  Φσηηζηηθά θνξπθήο, κε θσηηζηηθό ζώκα παξαδνζαθνύ  

                                                  ηύπνπ , κε ιακπηήξεο  LED εληάζεσο 85 W 
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 Σξόπνο εγθαηάζηαζεο :  Δπί ηζηώλ αινπκηλίνπ ύςνπο 3,5 m 

 Σξόπνο έλαπζεο  :  Με ηειερεηξηζκό από ειεθηξνληθό ρξνλνδηαθόπηε ή  

        από θσηνθύηηαξν εληόο ηνπ πίλαθα ηξνθνδνζίαο 

 

 

Β.5. Γειώζειρ  

Η γείσζε  ρακειήο ηάζεο ζα γίλεη κε ηξίγσλα γείσζεο από ξάβδνπο copperweld Φ 19 

κήθνπο 2,5 m ζε απόζηαζε 5 m 

Θα ηνπνζεηεζεί έλα (1) ηξίγσλν γείσζεο γηα θάζε λέν πίλαθα (πίιιαξ).  

ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε αληίζηαζε γείσζεο Θα πξνζηεζνύλ 

ηόζα ηξίγσλα γείσζεο ώζηε λα επηηεπρζεί αληίζηαζε γείσζεο   3Ω. 
 

 

 

 

 
 
       Ο  ςντάξαρ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Πειπαιάρ     -    -2017 

 

 

 

 

 

     Βενιόρ Νικόλαορ 

Μησ/γορ  Μησανικόρ τ.ε 

 

 

              Πειπαιάρ     -      -2017 

          Ο Πποϊσταμένορ ΣΜ.Σ.Τ.Ν.Δ 

 

 

 

 

                ταύπορ Βειόγλος 

              Πολιτικόρ Μησανικόρ 
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                             ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΔΡΓΟ :           «HΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ   

              ΚΑΗ ΒΑΘΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ - ΜΔΘΑΝΧΝ». 

 

Πποχπολογιζμψρ : 372.000,00 € 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             

 

 

 

 

                                               ΠΔΗΡΑΗΑ 2017 
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ΗΥΤΡΑ ΡΔΤΜΑΣΑ 

 
 

ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ  ΗΡ-01 

ΧΛΖΝΔ ΖΛ. EΓΚ/ΔΧΝ  ΗΥΤΡΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ 
 

1. ΣΤΠΟΙ ΩΛΗΝΩΝ 

 
Oινη νη ζσιήλεο ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη 

εγθεθξηκέλνη από ην Τπνπγείν Βηνκεραλίαο θαη ζα δηαζέηνπλ ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά εθ’ όζνλ δεηεζνύλ. 

 

 

1.1 ΔΤΚΑΜΠΣΟΙ ΜΟΝΩΣΙΚΟΙ ΩΛΗΝΔ  ΒΑΡΔΟ ΣΤΠΟΤ (φλεξίμπλ) 
 
Οη εύθακπηνη κνλσηηθνί ζσιήλεο ζα είλαη από καιαθό πιαζηηθό PVC, εληζρπκέλνη 

εζσηεξηθά ζπεηξνεηδώο κε ζθιεξό PVC γηα απμεκέλε κεραληθή αληνρή. Θα έρνπλ 

αληνρή ζε ζεξκνθξαζία από -10
ν 

έσο +60
ν
C, δελ ζα επεξεάδνληαη από ηνλ ήιην θαη 

ζα είλαη αλζεθηηθνί ζε νμέα θαη δηαιύηεο. Θα είλαη θαηάιιεινη γηα εληνηρηζκό ζε 

κπεηόλ, γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε πγξνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Οη δηαζηάζεηο ηνπο 

δίλνληαη ζηνλ πίλαθα: 

νλ.δηάκ. 12 14 16 18 22 25 30 34 38 50 64 

εζ.  -”-   12 14 16 18 22 25 30 34 38 50 64 

πάρνο 2 2 2,3 2,3 2,6 2,6 3,0 3,0 3,3 3,5 4,0 

 

 

1.2. ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΩΛΗΝΔ ΠΙΔΔΩ ΤΠΟΓΔΙΩΝ ΚΑΛΩΓΙΩΝ 
 
Πιαζηηθνί ζσιήλεο πηέζεσο 6 atm από ζθιεξό PVC θαηά DIN 8061/8062 θαη NHS3, 

ιείνη θαηάιιεινη γηα ζύλδεζε κε δηπιή κνύθα ζπγθνιιήζεσο από ζθιεξό PVC, 

ρσξίο δαθηύιηνπο ζηεγαλόηεηαο, ηππνπνηεκέλσλ δηακέηξσλ από 50 mm έσο 200 

mm. 
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ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΗΡ-02 

 

ΑΓΧΓΟΗ - ΚΑΛΧΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚ/ΔΧΝ ΗΥΤΡΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ 

 

1.  ΚΑΛΩΓΙΑ ΣΤΠΟΤ ΗΟ5VV-U ή -R, AO5VV-U ή -R (πρώην "ΝΤΜ") 
 
Σα θαιώδηα ηύπνπ "ΝΤΜ" ζα έρνπλ ζεξκνπιαζηηθή επέλδπζε θαη ζα είλαη απόιπηα 

ζύκθσλα κε ΔΛΟΣ 563.4., ηνλ πίλαθα ΗΗΗ άξζξν 135 θαηεγνξία 3α ησλ Διιεληθώλ 

θαλνληζκώλ θαη ηνπο Γεξκαληθνύο θαλνληζκνύο VDE 0250, 0233 θαη DIN 47705. 

 

3.  ΚΑΛΩΓΙΑ ΣΤΠΟΤ J1VV ("ΝΤΤ") 
 
Σα θαιώδηα ηύπνπ "J1YYΤ" ζα έρνπλ καλδύα θαη επέλδπζε από ζεξκνπιαζηηθό 

ζύκθσλα κε ΔΛΟΣ 843/85 θαη ηνπο Γεξκαλ. Καλνλ.  VDE 0271.  Δπίζεο ηζρύεη ν 

πηλ. ΗΗΗ ηνπ αξζξ. 135 ησλ Κ.Δ.Ζ.Δ. 

 

4..    ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ  ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΓΟΤ 
 
'Οινη νη αγσγνί ζα είλαη ράιθηλνη θαη κνλόθισλνη γηα δηαηνκεο κέρξη 6κκ².  Οη αγσγνί 

κε δηαηνκή 10κκ²θαη πάλσ ζα είλαη πνιύθισλνη.  Γεληθά ηζρύεη όηη γηα γξακκέο 

θσηηζκνύ ε κηθξόηεξε παξαδεθηή δηαηνκή είλαη 1,5 mm2, ελώ γηα γξακκέο 

ξεπκαηνδνηώλ θαη θίλεζεο 2,5 mm2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θαισδίσλ θαη αγσγώλ 

εθηόο ζσιελώζεσλ (ηύπνπ ΝΤΗFY θιπ.) 

 
 
 

ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΗΡ-03 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ ΖΛ. ΠΗΝΑΚΔ ΣΤΠΟΤ STAB   ΣΔΓΑΝΟΗ 
 

1.   ΓΔΝΙΚΑ 
 
Οη πίλαθεο απηνί ζα είλαη θαηάιιεινη γηα δίθηπν 380/220V, 50HZ θαη ζα απνηεινύληαη 
από ηα παξαθάησ κέξε: 

 Μεηαιιηθά εξκάξηα θαηάιιεια γηα νξαηή ή ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζύκθσλα κε ηα 
ζρέδηα. 

 Μεηαιιηθό πιαίζην θαη πόξηα. 

 Μεηαιιηθή πιάθα. 
 
 

2.   ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΔΡΜΑΡΙΟ 
 
Σν κεηαιιηθό εξκάξην ζα θαηαζθεπαζζεί από ιακαξίλα DKP πάρνπο 1,5 ρηι.  Ζ 
ζηεξέσζε ησλ δηαθόξσλ νξγάλσλ ηνπ πίλαθα ζα γίλε πάλσ ζην εξκάξην κε ηελ 
βνήζεηα θαηάιιεινπ ηθξηώκαηνο ζπλαξκνινγήζεσο. 
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3.   ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΠΟΡΣΑ 
 
Ζ πόξηα ηνπ πίλαθα ζα ζηεξεσζεί πάλσ ζε κεηαιιηθό πιαίζην πνπ ζα ηνπνζεηεζεί 
ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ πίλαθα. Ζ πόξηα ζα θαηαζθεπαζζεί επίζεο από ιακαξίλα 
DKP πάρνπο 1,5 ρηι. θαη ζα θέξεη θιεηδαξηά αζθαιείαο.  ην εζσηεξηθό κέξνο ηεο 
πόξηαο ζα ζηεξεσζεί, κέζα ζε δειαηίλα, ζρεδηάγξακκα κε ηελ ιεπηνκεξή 
ζπλδεζκνινγία ηνπ πίλαθα. 
 
 

4.   ΜΔΣΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΚΑ 
 
Ζ κεηαιιηθή πιάθα ζα θαιύπηεη ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ πίλαθα θαη ζα 
θαηαζθεπαζζεί θαη απηή από ιακαξίλα DKP πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 ρηι.  Ζ πιάθα 
ζα πξνζαξκόδεηαη ζην πιαίζην ηεο πόξηαο κε 4 αλνμείδσηεο επηληθεισκέλεο βίδεο 
πνπ ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα μεβηδσζνύλ εύθνια ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθό εξγαιείν. Πάλσ ζηελ κεηαιιηθή πιάθα ζα αλνηρζνύλ νη 
θαηάιιειεο ηξύπεο γηα ηα όξγαλα ηνπ πίλαθα θαη ζα ππάξρνπλ πηλαθίδεο κε 
επηληθεισκέλν πιαίζην γηα ηελ αλαγξαθή ησλ θπθισκάησλ.  Ζ αθαίξεζε ηεο πιάθαο 
ζα πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεηαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα βγεί ε πόξηα ηνπ πίλαθα. 
 
 

5.   ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
Ζ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε ηα δηάθνξα όξγαλά ηνπο λα 
είλαη εύθνια πξνζηηά κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο κεηαιιηθήο πιάθαο θαη ηνπνζεηεκέλα ζε 
θαλνληθέο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε αθαίξεζε, 
επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε θαηάζηαζε ησλ 
γεηηνληθώλ νξγάλσλ. 
H εζσηεξηθή δηαλνκή ζα γίλεηαη κε ράιθηλεο επηθαζζηηεξσκέλεο κπάξεο πνπ ζα 
έρνπλ επηηξεπνκέλε έληαζε ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ γεληθνύ 
δηαθόπηε ηνπ πίλαθα.  Ζ ρξεζηκνπνίεζε θαισδίσλ ή αγσγώλ γηα ηελ εζσηεξηθή 
δηαλνκή ηνπ πίλαθα επηηξέπεηαη κόλν ζηνπο κηθξνύο πίλαθεο (νλνκαζηηθή έληαζε 
γεληθνύ δηαθόπηε 40Α ή κηθξόηεξε) θαη ζηα ηκήκαηα εθείλα ησλ κεγάισλ πηλάθσλ 
πνπ πξνζηαηεύνληαη από κεξηθέο αζθάιεηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε κηθξόηεξε ή ίζε 
κε 35Α.  ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαηνκή ησλ θαισδίσλ ή αγσγώλ δελ κπνξεί λα 
είλαη κηθξόηεξε από 10 ΜΜ2. 
 
Υξεζηκνπνίεζε αγσγώλ ή θαισδίσλ δηαηνκήο κηθξόηεξεο από 10 mm2 επηηξέπεηαη 
κόλν κεηά από έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνύ. 
 
'Οινη νη πίλαθεο αλεμάξηεηα από ην κέγεζόο ηνπο ζα έρνπλ δπγό (κπάξα) νπδεηέξνπ 
κε πιήξε δηαηνκή θαη δπγό γεηώζεσο. 
 
Ζ ζπλαξκνιόγεζε θαη ε εζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ ζα πξέπεη 
απαξαίηεηα λα νινθιεξσζεί ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ.  ην ηόπν ηνπ έξγνπ 
απαγνξεύεηαη ξεηά λα γίλε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζρεηηθή κε ηα παξαπάλσ.  ηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ ζα απαηηεζεί κηά ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ή επέθηαζε ηεο 
εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ πηλάθσλ, απηνί ζα επηζηξέθνπλ ζην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο ηνπο. 
 
Δπεηδή δελ είλαη δπλαηό λα είλαη γλσζηή από ηώξα ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα θζάλνπλ 
ηα θπθιώκαηα ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ πίλαθα ζα πξέπεη λα αθεζεί ρώξνο (5 
ηνπιάρηζηνλ εθαηνζηώλ αλάκεζα ζηηο θιέκκεο (βιέπε παξαθάησ) θαη ζηελ πιεπξά 
ησλ πηλάθσλ.Γηα ηνλ ίδην ιόγν δελ ζα αλνηρζνύλ ηξύπεο αιιά κόλν ζα θηππεζνύλ 
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(KNOCKOUTS) ώζηε λα κπνξνύλ λα αλνηρζνύλ απηέο κεηά κε έλα απιό θηύπεκα.  
εκεηώλεηαη όηη ζα θηππεζνύλ ηξύπεο ηόζν γηα ηηο εθεδξηθέο γξακκέο όζν θαη γηα ηελ 
ηξνθνδνηηθή γξακκή θάζε πίλαθα. 
 
Μεζα ζηνπο πίλαθεο, ζην πάλσ κέξνο ηνπο ζα ππάξρνπλ ζε ζπλερή ζεηξά θιέκκεο 
ζηηο νπνίεο ζα έρνπλ νδεγεζεί εθηόο από ηνπο αγσγνύο θάζεο θαη ν νπδέηεξνο θαη ε 
γείσζε θάζε θπθιώκαηνο. Οη αγσγνί θάζε θπθιώκαηνο ζα ζπλδένληαη κόλν ζε 
θιέκκεο θαη κάιηζηα ζπλερόκελεο πνπ ζα έρνπλ θαηάιιειε πηλαθίδα γηα ηελ 
αλαγξαθή ησλ θπθισκάησλ.  Τπελζπκίδεηαη όηη όιε ε εζσηεξηθή δηαλνκή ησλ 
πηλάθσλ κέρξηο ηηο θιέκκεο ζα πξέπεη λα γίλε ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ 
πηλάθσλ.  ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη πεξηζζόηεξεο από κηά ζεηξά θιέκκεο ε 
δεύηεξε ζεηξά ζα ηνπνζεηεζεί θάησ από ηελ πξώηε ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ε ην 
πνιύ ίζε κε ην βάζνο ηνπ πίλαθα.  Ζ εζσηεξηθή δηαλνκή γηα ηελ δεύηεξε ζεηξά ησλ 
θιέκκεο ζα γίλε ζηελ θάησ πιεπξά ηνπο ώζηε ε πάλσ πιεπξά απηώλ λα είλαη 
ειεύζεξε γηα ηελ ζύλδεζε ησλ αγσγώλ ησλ θπθισκάησλ. 
 
Οη ζπλδέζεηο ησλ δηαθόξσλ θαισδίσλ ή αγσγώλ κε ηα όξγαλα ησλ πηλάθσλ ζα γίλεη 
κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεισλ αθξνδεθηώλ κε ηξύπα ζηε κέζε (παπνπηζάθηα) πνπ ζα 
πξνζαξκνζζνύλ ζην δύν άθξα ηνπο. 
 
Ζ εζσηεξηθή δηαλνκή ησλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα ηεξεί έλα πξνθαζνξηζκέλν ζύζηεκα 
ζεκάλζεσο ησλ θάζεσλ ώζηε ε ίδηα θάζε λα έρεη πάληα ηελ ίδηα ζέζε (π.ρ. ή R 
αξηζηεξά ή S ζηε κέζε θαη ή T δεμηά) θαη ην ίδην ρξώκα.  Δπίζεο ηα δύν άθξα ησλ 
θαισδίσλ ή αγσγώλ ηεο εζσηεξηθήο δηαλνκήο ζα πξέπεη λα θέξνπλ 
ραξαθηεξηζηηθνύο αξηζκνύο. 
 

Βαφή πινάκων 
Οη πίλαθεο ζα βαθνύλ κε βαθή θνύξλνπ κε απόρξσζε πνπ ζα εγθξηζεί από ηνλ 
επηβιέπνληα κεραληθό. 
 
 

6.   ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 
 
Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε θαιή θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ από ηερληθή θαη αηζζεηηθή 
πιεπξά ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη πξίλ από ηελ θαηαζθεπή 
ηνπο ζρέδηα πνπ λα δείρλνπλ ηα παξαθάησ: 

 Σηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ εξκαξίνπ. 

 Σελ δηάηαμε ησλ νξγάλσλ ηνπ πίλαθα. 

 Σηο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ νξγάλσλ. 
 
 

7.   ΣΔΓΑΝΟΙ ΜΔΣΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΣΤΠΟΤ ΔΡΜΑΡΙΟΤ 
 
Οη πίλαθεο ζα είλαη απόιπηα όκνηνη κε ηνπο παξαπάλσ κε ηελ δηαθνξά όηη ζα 
παξέρνπλ πξνζηαζία IP 54 ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο DIN 40050 θαη IEC 144.  
Ζ πξνζηαζία απηή ζα επηηεπρζεί κε ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ εξκαξίνπ, ησλ εηζόδσλ 
ησλ θπθισκάησλ θαη ηεο πόξηαο ηνπ πίλαθα κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεισλ 
παξεκβπζκάησλ από πιαζηηθό. 
 
 
 
 

ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΗΡ-04 
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ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 
 
Καησηέξσ πξνδηαγξάθνληαη γεληθά ηα ειεθηξνινγηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
θαηά θύξην ιόγν ζηνπο πίλαθεο ηάζεσο 220/380 V, εθηόο ησλ απηνκάησλ δηαθνπηώλ 
θαη ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην θεθάιαην ππνζηαζκνύ.  
 
Σν ειεθηξνινγηθό πιηθό ξάγαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο πίλαθεο ζα είλαη 
απαξαίηεηα ηνπ ηδίνπ εξγνζηαζίνπ. 
 
 

1.   ΑΦΑΛΔΙΔ ΤΝΣΗΚΣΙΚΔ ΚΟΥΛΙΩΣΔ 
 
Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο έσο 80 Α. Οη αζθάιεηεο ζα 
απνηεινύληαη από ηελ βάζε, ηελ κήηξα, ηνλ δαθηύιην, ην ζώκα θαη ην θπζίγγην. Οια 
ηα κέξε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πνξζειάλε. Ζ βάζε ζα είλαη θαηά DIN 49510 
κέρξη 49523 θαη 49325, ην πώκα θαηά DIN 49360 θαη 49514, ην ζπληεθηηθό θπζίγγην 
θαηα DIN 49360, 49515 θαη VDE 0635, 0636. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ηνπο ζα είλαη 500V, 
κε έληαζε δηαθνπήο 70 ΚΑ. 
 
 

2.   MIKΡΟΑΤΣΟΜΑΣΟΙ ΡΑΓΑ 6Α ΔΩ 125Α 
 
Οη κηθξν-απηόκαηνη δηαθόπηεο  (MCB) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 
θαλνληζκνύο IEC 157-1 ή IEC 947-2 θαη ζα ζηεξίδνληαη ζε ξάγα ζπκκεηξηθή πιάηνπο 
35 mm, κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ή ηεηξαπνιηθνί. 
Οη ηθαλόηεηεο δηαθνπήο ησλ δηαθνπηώλ MCB ζα πξέπεη λα είλαη ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε 
ηελ αλακελόκελε ηηκή ζθάικαηνο ζην ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο όπνπ 
εγθαζίζηαληαη, εθηόο εάλ κεζνιαβεί άιινο δηαθόπηεο πξνο ηελ άθημε (ηερληθή 
cascading-εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο). 
Οη δηαθόπηεο MCB ζα κπνξνύλ λα ηξνθνδνηεζνύλ θη αληίζηξνθα ρσξίο κείσζε ηεο 
ηθαλόηεηαο (ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ) ηνπο. 
Ο κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο κεραληθά από ηε ιαβή 
ρεηξηζκνύ,  ώζηε λα απνθεύγεηαη νη επαθέο λα παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο 
βξαρπθύθισζεο ή ππεξθόξηηζεο.  Θα πξέπεη λα είλαη ηύπνπ “απηόκαηνπ 
επαλνπιηζκνύ”. 
Ο κεραληζκόο ιεηηνπξγίαο θάζε πόινπ ζε έλαλ πνιπ-πνιηθό κηθξν-απηόκαην 
δηαθόπηε (MCB),  ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ εζσηεξηθό κεραληζκό 
ηνπ δηαθόπηε (MCB) θαη όρη κε ηε ιαβή ρεηξηζκνύ. Σν ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη 
ηύπνπ “γιώζζαο” (ιαβήο), κε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο θαη ρξήζεο πεξηζηξνθηθνύ 
ρεηξηζηεξίνπ.  
Κάζε πόινο ζα πξέπεη λα έρεη έλα δηκεηαιιηθό ζεξκηθό ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά 
ππεξθόξηηζεο θαη έλα καγλεηηθό ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά βξαρπθπθιώκαηνο.  
Γηα θάζε νλνκαζηηθή έληαζε κηθξν-απηόκαηνπ δηαθόπηε ζα πξέπεη λα παξέρνληαη 
πίλαθεο επηιεθηηθόηεηαο ξεύκαηνο. 
Οη αθξνδέθηεο ζα είλαη ηύπνπ ζήξαγγνο (ΗΡ 20) ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο 
άκεζεο επαθήο. 

 

3.   ΡΑΓΟΓΙΑΚΟΠΣΔ 
 
Θα εηλαη πεξηζηξνθηθνί, βαξέσο ηύπνπ, ηάζεσο 500 V, εληάζεσο νλνκαζηηθήο όπσο 
θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα, αξηζκνύ ρεηξηζκώλ ην ιηγόηεξν: 

 ησλ  100 Α :   40.000 

 ησλ   63 Α :   40.000 

 ησλ   40 Α :   50.000 
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 ησλ   25 Α :   50.000 

 ησλ   16 Α :  100.000 
 
Οη δηαθόπηεο ζα ρεηξίδνληαη από εκπξόο κε ιαβή ζε κνλσηηθή ξνδέηα (όρη από 
ραξηί), ε νπνία ζα θέξεη από θάησ δειαηίλε κε έλδεημε ηεο ζέζεσο ηνπ δηαθόπηε. 
 
Υξεζηκνπνηνύληαη ζηα θπθιώκαηα πνπ ρεηξίδνληαη από ηνλ πίλαθα θαζώο θαη θαη ζαλ 
δηαθόπηεο θπθισκάησλ γηα εληάζεηο έσο 25Α. 
 

4.   ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΥΝΙΔ 
 
Οη ιπρλίεο ζα είλαη ηύπνπ ιακπηήξσλ αίγιεο (όπνπ ηνύην είλαη δπλαηό) βάζεσο Δ10 
κε θξπζηάιιηλν θάιπκκα, δηαθαλέο, θαηάιιεινπ ρξσκαηηζκνύ, κε επηρξσκησκέλν 
πιαίζην-δαθηύιην. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ εθζαξκέλσλ ιακπηήξσλ πξέπεη λα είλαη 
δπλαηή ρσξίο απνζπλαξκνιόγεζε ηεο κεησπηθήο πιάθαο ηνπ πίλαθα. 
 
Δηδηθώο νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ πηλάθσλ ηύπνπ εξκάξηνπ κπνξεί λα είλαη κνξθήο 
θαη δηαζηάζεσλ όπσο νη κηθξναπηόκαηνη θαηά VDE 0632, πιάηνπο 18 mm θαη 
θαηάιιειεο γηα ελζθήλσζε (θνύκπσκα, snap-on) ζε ξάγα 35 mm. 
 
Όιεο νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα αζθαιίδνληαη κε αζθάιεηεο “κηληόλ” ή “ηακπαθηέξαο”. 
 
 

5. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΓΙΑΡΡΟΗ ΔΝΣΑΗ 
 
ζα είλαη θαηά VDE 0664 ξεύκαηνο βξαρπθπθιώζεσο ηνπιάρηζηνλ 1.5 ΚΑ κέρξηο 
νλνκαζηηθήο εληάζεσο 40Α θαη 2.0 ΚΑ γηα κεγαιύηεξεο νλνκαζηηθέο εληάζεηο 
θαηάιιεινη γηα 20.000 ρεηξηζκνύο ππό ην νλνκαζηηθό θνξηίν κε επαθέο από πιηθό κε 
ζπγθνιιήζηκν. Θα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αληρλεύνπλ ξεύκαηα πξνο γε ην πνιύ 
30mΑ θαη λα δηαθόπηνπλ ην θύθισκα ππό ηηο ζπλζήθεο απηέο ην πνιύ ζε 30ms. Θα 
θέξνπλ επίζεο θνπκπί δνθηκήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ζηεξέσζε ζε 
κπάξα 35 mm (DIN 46277/3) αιιά θαη γηα ζηεξέσζε κε θνριίεο. 

 

6.  ΡΔΛΑΙ ΘΔΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΘΔΡΜΙΚΑ) 0,1 ΔΩ 93 Α 

 
Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο (ζεξκηθά) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 
θαλνληζκνύο IEC 947-1, IEC 947-4, ή ζε ηζνδύλακνπο θαλνληζκνύο ρσξώλ - κειώλ 
(NFC 63-650, VDE 0660). Πξναηξεηηθά κπνξνύλ λα ζπκθσλνύλ κε ηνπο 
θαλνληζκνύο UL. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε κόλσζεο ζα είλαη 660 V, ελώ ηα όξηα 
ζπρλόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη από 0 έσο 400 Hz. Θα 
πξέπεη λα έρνπλ δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ζπλερέο ή ελαιιαζόκελν ξεύκα. 
 
Όια ηα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη πιήξσο ηθαλά λα ιεηηνπξγνύλ ζε ηξνπηθά 
θιίκαηα (ΣΖ). 
 
Θα πξέπεη λα είλαη αληηζηαζκηζκέλα ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
δηαθνξηθά. 
 
Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαηίζεληαη ζε 3 πόινπο. Θα πξέπεη λα δηαηίζεληαη 
ζε 2 θιάζεηο ελεξγνπνίεζεο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο IEC 947-4 (θιάζε 
ελεξγνπνίεζεο 10, 20).  
 
Ζ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα είλαη από -25

ν
 

έσο 55
ν
C. 
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Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ζηήξημε ηνπο κε θιίζε  30
ν
 ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή 

ζέζε ζηήξημεο. 
 
Θα πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα ώζηε λα ζηεξίδνληαη απεπζείαο θάησ από 
ηνλ ηειερεηξηδόκελν δηαθόπηε αέξνο (ξειέ ηζρύνο), ή κε εηδηθό εμάξηεκα λα κπνξνύλ 
λα ζηεξηρζνύλ αλεμάξηεηα απν ην ξειέ ηζρύνο. 
 
Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαζέηνπλ: 

 ξύζκηζε 
 - εύθνιε θαη αθξηβή ξύζκηζε 
 - δπλαηόηεηα καλδάισζεο ηεο ξύζκηζεο κε δηαθαλέο    
 πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα  

 επηινγέα ζέζεο “ρεηξνθίλεηνπ επαλνπιηζκνύ” θαη ζέζε “απηόκαηνπ 
 επαλνπιηζκνύ” ην ίδην ζεξκηθό ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη’ επηινγή,  ηελ 
δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ρεηξνθίλεην ή απηόκαην  επαλνπιηζκό. 
 - θιείδσκα ηνπ επηινγέα 

 ζεκαηνδόηεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο 

 ιεηηνπξγία “επαλνπιηζκνύ”, αλεμάξηεηε από ηελ ιεηηνπξγία “start”  

 ιεηηνπξγία “stop” 
 - ρσξηζηή ιεηηνπξγία “stop” 
 - δπλαηόηεηα καλδάισζεο ηνπ “stop” (εθ’ όζνλ δεηεζεί)  

 ιεηηνπξγία “test” 
 - εύθνινο έιεγρνο θαισδίσζεο ηνπ θπθιώκαηνο ειέγρνπ 
 - πξνζσκνίσζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζεξκηθνύ  
 
 
 

ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΗΡ-05 

ΛΑΜΠΣΖΡΔ LED 

 
Θα είλαη από ζθιεξό γπαιί κε ιπρληνιαβή Δ27, γηα ιπρλίεο125W θαη άλσ 

Οη ιπρλίεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ζεξκνθξαζίεο κέρξη 2500
ν
C θαη νη ιπρληνιαβέο 

Δ40 γηα ζεξκνθξαζίεο κέρξη 2500
ν
C ή 2000

ν
C γηα κηθξόηεξεο ιπρληνιαβέο.  

Οη ιπρλίεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ζύλδεζε ζε δίθηπν 220V AC κέζσ εθθηλεηώλ θαη 

ζηξαγγαιηζηηθώλ πελίσλ.  

Οη ιπρλίεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηάζε εθθηλήζεσο ην ιηγώηεξν 200V ππό 

ζεξκνθξαζία -180
o
C ή 180V γηα ζεξκνθξαζία 50

o
C.  

Ζ θσηεηλή ξνή ησλ ιπρληώλ ζα είλαη ίζε ή κεγαιύηεξε ησλ ιπρληώλ PHILIPS HPL-N. 

Οη ιπρλίεο ζα έρνπλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά : 

 

Απόδνζε θσηηζκνύ    : 806  lumen 

Γσλία αθηίλαο     : 150  κνίξεο 

Υξώκα      :Εεζηό ιεπθό 

Θεξκνθξαζία ρξώκαηνο   : 2700  K 

Δθέ/θηλίξηζκα θσηηζκνύ   : Εεζηό ιεπθό 
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Γείθηεο ρξσκαηηθήο απόδνζεο (CRI)  : 80 

Υξόλνο εθθίλεζεο    :  <0,5  δεπη. 

Υξόλνο πξνζέξκαλζεο ζην 60% θσηηζκνύ : Άκεζνο πιήξεο θσηηζκόο 

Υξσκαηηθή νκνηνκνξθία   :  6 SDCM 

 
 
 

ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΗΡ-06 

 

ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΚΟΡΤΦΖ EΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ  

 

 
1.  ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

Γηαθνζκεηηθό Φσηηζηηθό ζώκα  κε ιπρλία LED 30W-30LED θαη 4000K από 

ρπηνπξεζαξηζηό αινπκίλην. Σειεπηαίαο ηερλνινγίαο LED , Βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά 

κε πνιπεζηεξηθά ρξώκαηα πνύδξαο, ζηεγαλόηεηαο IP 66,  IK 09, Class II.  

Ζ κνλάδα θσηεηλήο εθπνκπήο ζα απνηειείηαη από LEDs  ηα νπνία έρνπλ θαηάιιειε 

ζπλδεζκνινγία «BY PASS» ώζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα κελ δηαθόπηεηαη ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ελόο εμ'απηώλ.  

Σν θσηηζηηθό πξνζαξκόδεηαη ζηελ θνξπθή ηζηνύ. Σν θσηηζηηθό θαηαζθεπάδεηαη 

ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη 

Δπξσπατθά Πξόηππα. Πηζηνπνίεζε CE 

Σν θσηηζηηθό ζα απνηειείηαη από ηα παξαθάησ κέξε. 

-   Μεηαλλική βάζη 

-   διαθανέρ κάλςμμα 

-  'Όπγανα αθήρ 

 
 
 
 

2. ΜΔΣΑΛΛΙΚΗ ΒΑΗ 
 
Ζ κεηαιιηθή βάζε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από θξάκα αινπκηλίνπ κε δηπιή ζηξώζε 
αληηδηαβξσηηθήο βαθήο. 'Όια ηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα  ζηεξεώζεσο ζπζθίμεσο θιπ. 
(π.ρ. θνριίεο) ζα είλαη από αλνμείδσην κέηαιιν. 
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3. ΑΓΙΑΦΑΝΔ ΚΑΛΤΜΜΑ 
 
Σν ζθαηξηθό θάιπκκα ζα είλαη από αδηαθαλέο γαιαθηόρξσκν αθξπιηθό πιαζηηθό 
αλζεθηηθό ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο (VANDAL PROUF). 
 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΑΦΗ 
 
Σα όξγαλα αθήο, ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή, ζα είλαη ελζσκαησκέλα 
ζην θσηηζηηθό θαη ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα επηζεσξεζνύλ εύθνια. 
 

5.    ΦΩΣΟΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΠΡΟΣΑΙΑ 
 
Ζ θαηαλνκή ηνπ θσηόο ζα είλαη ζπκκεηξηθή πξνο θαηαθόξπθν άμνλα θαη ε 
πξνζηαζία ηνπ θσηηζκνύ ΗΡ66, IK 09, Class II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΗΡ-07 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ ΗΣΟΗ ΤΦΟΤ ΜΔΥΡΗ 3,5 m - ΑΚΡΟΚΤΣΗΑ 
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1.  ΜΔΣΑΛΛΙΚΟΙ – ΓΙΑΚΟΜΙΣΙΚΟΙ ΣΤΛΟΙ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ  
 

Γηαθνζκεηηθόο ηζηόο αινπκηλίνπ ζηαζεξήο ξηγσηήο θπθιηθήο δηαηνκήο κε πιάθα 

έδξαζεο αινπκηλίνπ ύςνπο 3000mm, πάρνπο 4.50mm, δηακέηξνπ Φ101.7mm, 

ζπξίδα 300x65mm γηα ηνπνζέηεζε αθξνθηβσηίνπ κε θιεηδαξηά αζθαιείαο κε 

αλνμείδσηε βίδα θαη ηξηγσληθή ππνδνρή. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από θξάκα 

εμειαζκέλνπ αινπκηλίνπ κε πξνζηαζία ήηνη ζα είλαη αλνδεησκέλνο θαη ζα θέξεη από 

ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ππνρξεσηηθά πηζηνπνίεζε CE. 

Ζ βάζε αγθύξσζεο ηνπ ηζηνύ ζα είλαη Μ16x500mm ζε δηάηαμε 205x205 θαη ζα  

πεξηιακβάλνληαη ζε απηή  (8) παμηκάδηα θαη (8) ξνδέιεο ηα νπνία ζα έρνπλ ππνζηεί 

γηα πξνζηαζία έλαληη δηάβξσζεο γαιβάληζκα ελ ζεξκώ, βάζεη ησλ Γηεζλώλ 

Πξνηύπσλ EN ISO 1461. Ζ βάζε αγθύξσζεο ζα θέξεη θαηάιιειε θεληξηθή νπή γηα  

ηε δηέιεπζε ηνπ θαισδίνπ θαη 4  νπέο δηακέηξνπ 1" γηα ηε δηέιεπζε ησλ θνριηώλ 

αγθπξώζεσο. Ζ βάζε αγθπξώζεσο ηνπ ηζηνύ ζα παθησζεί κέζα  ζε  ζθπξόδεκα 

250  Kg πνπ ζα ηνπνζεηεζεί  έζα ζε ιάθθν δηαζηάζεσλ 0.5 Υ 0.5 Υ 0.4 m. 

Οη ηζηνί ζα έρνπλ ύςνο έσο 3,50κ..θαη ζηελ θνξπθή ηνπο ζα θέξνπλ θαηάιιειε 

δηάηαμε γηα ηελ πξνζαξκνγή θσηηζηηθνύ ζώκαηνο θνξπθήο ηύπνπ «θαλνύ». 

 

2. ΑΚΡΟΚΤΣΙΑ 

 
Ο ηζηόο ζε απόζηαζε 0.8  m από ηε βάζε ηνπ ζα  θέξεη νπή  γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Ζ νπή ζα θιίλεη κε θαηάιιειε ζπξίδα. Σν αθξνθηβώηην ηνπ ηζηνύ 

ζα είλαη κε κνλό αζθαιεηναπνδεύθηε  ην νπνίν θέξεη ηξηπιή ηεηξαπνιηθή θιέκκα θαη 

είλαη ηθαλό λα δέρεηαη θαιώδην δηαηνκήο έσο 16mm2. Σα αθξνθπηία ησλ ζηύισλ 

πξνβιέπνληαη από ρπηό αινπκίλην ή από εηδηθό πιαζηηθό κε θαηάιιεινπο 

ζηππηνζιίπηεο ζηηο εηζόδνπο θαη εμόδνπο ησλ θαισδίσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΗΡ-08 

 

ΓΗΚΣΤΟ  ΤΠΔΓΑΦΗΧΝ  ΚΑΛΧΓΗΧΝ 
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Σα ππόγεηα δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνύ ή δηαλνκώλ ζα θαηαζθεπαζζνύλ κε θαιώδηα 

ηύπνπ ΝΤΤ, πνπ νδεύνπλ κέζα ζε πιαζηηθνύο ζσιήλεο νλνκαζηηθήο  δηακέηξνπ 

όπσο ζηα ζρέδηα.  Οη ζσιήλεο ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε  ραλδάθηα. 

Καηά ηελ είζνδν ησλ θαισδίσλ από ηνπο ζσιήλεο ζα απνθεύγεηαη ε  επαθή ηεο 

κνλώζεσο κε ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ. 

ηηο δηαζηαπξώζεηο κε ινηπά δίθηπα, ηα θαιώδηα ειεθηξνθσηηζκνύ ζα ηνπνζεηνύληαη 

θάησ από ηα θαιώδηα αζζελώλ ξεπκάησλ θαη ηηο ζσιελώζεηο λεξνύ θαη επάλσ από 

ηα θαιώδηα κέζεο ηάζεσο. Καηά ηελ παξάιιειε όδεπζε θαισδίσλ 

ειεθηξνθσηηζκνύ κε θαιώδηα αζζελώλ ξεύκαησλ, ζσιήλεο λεξνύ θιπ. ζα ηεξείηαη 

νξηδόληηα απόζηαζε κεγαιύηεξε από 30 εθ. 

Ζ πιήξσζε ηνπ ζθάκκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ εμήο ζεηξά (από ηνλ (ππζκέλα): 

 

 10 εκαηοζηά  άμμορ 

 ζειπά καλυδίυν ενηψρ ζυλήνυν 

 10 εκαηοζηά άμμορ επικάλςτη καλυδίυν 

 ενδεικηικψρ οπηψπλινθορ (ηοωβλο)  

 πλήπυζη με άμμο ή κοζκινιζμένο σϊμα 

 

 

 

       Ο  ςνηάξαρ                                  ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ  

Πειπαιάρ     -     -2017 

 

 

 

 

 

     Βενιψρ Νικψλαορ 

Μησ/γορ  Μησανικψρ η.ε 

 

 

                             Πειπαιάρ     -     -2017 

                         Ο Πποφζηαμένορ ΣΜ.Σ.Τ.Ν.Γ 

 

 

 

 

                                ηαωπορ Βεφψγλος 

                              Πολιηικψρ Μησανικψρ 
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Α.  ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

ΑΟΘΟΝ Α-1 

Αληηθείκελν Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ – Νξηζκνί – Θεζκηθφ Ξιαίζην – Ξξνδηαγξαθέο – Δγγπήζεηο 

Πχκβαζε θαηαζθεπήο – Δπίβιεςε 

1.1. Αληηθείκελν ηεο Π.. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ (Π..) είλαη ε δηαηχπσζε ησλ Γεληθψλ θαη 

Δηδηθψλ Όξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν νη 

εξγαζίεο ηνπ έξγνπ: «ΖΛΔΚΤΡΟΦΩΤΗΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΗΚΗΣΜΟΥΣ ΔΥΑΓΓΔΛΗΣΜΟΥ ΚΑΗ ΒΑΘΥ 

ΤΟΥ ΓΖΜΟΥ ΤΡΟΗΕΖΝΗΑΣ - ΜΔΘΑΝΩΝ», φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηεο 

Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο.  

Νη φξνη απηνί ζπκπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξψλνληαη κε ηνπο φξνπο ησλ 

ινηπψλ Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο (Ρ.Γ.) φπσο αθξηβψο αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α‟/8-8-16). 

 

1.2. Νξηζκνί – ζπληνκνγξαθίεο  

Νη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ ην λφεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 2 ηνπ 

Λ.4412/2016 θαη επί πιένλ φπσο θαζνξίδεηαη θαησηέξσ: 

α. «δεκφζηεο ζπκβάζεηο» θαη σο «ζπκβάζεηο έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ» λννχληαη νη 

ζπκβάζεηο εμ επαρζνχο αηηίαο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη γξαπηψο κεηαμχ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη κηαο ή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ/ αλαζεηφλησλ 

θνξέσλ, αληίζηνηρα, θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ή ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, 

σο «δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ» θαη σο «ζπκβάζεηο έξγσλ» λννχληαη νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν, έλα απφ ηα θάησζη:  

α1) ηελ εθηέιεζε ή ζπγρξφλσο ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ κία απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα II ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' θαη ζην Ξαξάξηεκα 

Η ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Β',  

α2) ηελ εθηέιεζε ή ζπγρξφλσο ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε έξγνπ,  

α3) ηελ πινπνίεζε, κε νπνηαδήπνηε κέζα, έξγνπ αληαπνθξηλφκελνπ ζηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ε 

αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέησλ θνξέαο πνπ αζθεί απνθαζηζηηθή επηξξνή ζην είδνο ή ζηε κειέηε ηνπ 

έξγνπ, 

β. «Ππκβαηηθή ακνηβή»: λνείηαη ην θαζνξηδφκελν κε ηελ πξνθήξπμε θαη‟ απνθνπή ηίκεκα φηαλ δελ 

πξνβιέπεηαη ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζηηο 

ινηπέο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ καδί κε ΓΔ θαη ΝΔ θαη πνζφ απξνβιέπησλ δαπαλψλ) ρσξίο ηελ 

αλαζεψξεζε θαη ην ΦΞΑ. 
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γ) «Ρειηθή ακνηβή» λνείηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν σο ακνηβή γηα ην 

εθηειεζζέλ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, 

δ. «Έξγν»: λνείηαη ην απνηέιεζκα ελφο ζπλφινπ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ή εξγαζηψλ κεραληθνχ ην 

νπνίν επαξθεί απηφ θαζαπηφ γηα ηελ εθπιήξσζε κίαο νηθνλνκηθήο ή ηερληθήο ιεηηνπξγίαο θαζψο 

θαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε.  

ε. «Ξξνζσξηλέο Δξγαζίεο» ή «Ξξνζσξηλά Έξγα»: φιεο νη εξγαζίεο, ηα έξγα θαη νη εγθαηαζηάζεηο 

θάζε είδνπο, πνπ έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

ζη. «Κφληκεο Δξγαζίεο» ή «Κφληκα Έξγα»: φια ηα κφληκνπ ραξαθηήξα έξγα, πνπ ζα εθηειεζηνχλ 

θαη ζα ζπληεξεζνχλ ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε.  

δ. «Δξγνηάμην»: ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο θαη γεληθά εθηειείηαη 

ηερληθφ έξγν, φπσο νξίδεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

ε. «πεξεζία»: ε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε πεξεζία ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ (ΘηΔ), ε νπνία 

δεκνπξαηεί ην έξγν θαη ζπλαιιάζζεηαη κε ηνλ Αλάδνρν σο Γηεπζχλνπζα πεξεζία ή 

Δπηβιέπνπζα πεξεζία / θαη σο Ξξντζηακέλε Αξρή, φπσο θαηά πεξίπησζε νξίδεηαη ζηνλ 

Λ.4412/2016. 

ζ. «Γηαγσληδφκελνη» ή «Γηαγσληδφκελνο»: νη νηθνλνκηθνί θνξείο δειαδή θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ή δεκφζηνο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή/θαη θνξέσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξεη ζηελ αγνξά 

εθηέιεζε εξγαζηψλ ή/θαη έξγνπ, πξνκήζεηα πξντφλησλ ή παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Γηαγσληζκφ.. Πηελ έλλνηα απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ν φξνο 

«εξγνιεπηηθή επηρείξεζε» ηνπ Ρίηινπ 1 ηνπ Θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ Κέξνπο Β' ηνπ Λ.4412/2016. 

η. «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 53, 155 & 156 ηνπ Λ.4412/2016 ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132. Ρν 

θνλδχιην γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 156, 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία. Κε ην θνλδχιην ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαιχπηνληαη ηδίσο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε 

ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή 

απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ 

ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ή φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε. Γηα ηε δηάζεζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξφβιεπησλ 

δαπαλψλ ζπληάζζεηαη Α.Ξ.Δ. πνπ δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, νη 

νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ. Ρν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ 

δαπαλψλ επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πξνζθεξζείζα 

έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε πνζνζηηαία αλαινγία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 135. 

ηα. «Δπξσπατθά πξφηππα»: ηα πξφηππα πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ ΘηΔ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη 

ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή ηππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή 
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επηηξνπή ειεθηξνηερληθήο ηππνπνίεζεο (CENELEC) σο "Δπξσπατθά πξφηππα (ΔΛ)" ή σο 

"θείκελα ελαξκφληζεο (HD)", ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ. 

ηβ. «Δπξσπατθή ηερληθή έγθξηζε»: ε επλντθή ηερληθή εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο 

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. Ζ επξσπατθή έγθξηζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΔΙΝΡ. 

ηγ.    «Θνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο»: νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζχκθσλα κε 

δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. 

ηδ. «Αλάδνρνο» ή «Δξγνιήπηεο»: λνείηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί κε 

δεκφζηα ζχκβαζε ή ζχκβαζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο 5 ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, ε θαηαζθεπή έξγνπ ή ε κειέηε έξγνπ ή ε πξνκήζεηα αγαζψλ ή ε παξνρή ππεξεζηψλ 

αληίζηνηρα. 

Ππληνκνγξαθίεο Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο 

Ρ.Γ.  : Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο   

ΓΓ  : Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

Π  : Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

ΞΚ  : Ξξνυπνινγηζκφο Κειέηεο 

ΡΚ  : Ρηκνιφγην Κειέηεο 

ΡεΞξν               : Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

ΠΑ  : Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο 

ΦΑ              : Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

 

Ππληνκνγξαθίεο Θσδίθσλ, Ξξνδηαγξαθψλ, Θαλνληζκψλ, Νδεγηψλ 

ΔΛ  : Δπξσπατθέο Ξξνδηαγξαθέο  

CEN  : Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ρππνπνίεζεο 

ISO  : Γηεζλήο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο 

ΔΙΝΡ  : Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο 

ΔΠΞ Α.Δ. : Δζληθφ Πχζηεκα πνδνκψλ Ξνηφηεηαο 

ΔΠΓ Α.Δ. : Δζληθφ Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο 

CENELEC : Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Ρππνπνίεζεο 

CIE  : Γηεζλήο Δπηηξνπή Φσηηζκνχ 

ΔΡΑ  : Δπξσπατθέο Ρερληθέο Δγθξίζεηο 

DIN  : Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Ρππνπνίεζεο 

BS  : Βξεηαληθά Ξξφηππα 

ANFOΡ : Γαιιηθέο Ξξνδηαγξαθέο 

ASTM  : Ακεξηθαληθέο Ξξφηππεο Κέζνδνη Γνθηκψλ 

ΘΚΙΔ  : Θαλνληζκφο Κεηαιιεπηηθψλ θαη Ιαηνκηθψλ Δξγαζηψλ 

ΘΡΠ  : Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο 

ΘΡΣ  : Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Σάιπβα 

NF  : Γαιιηθά Ξξφηππα 

ΞΡΞ  : Ξξφηππεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 
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1.3. Δξκελείεο 

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

- Ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γέλνο ζα αθνξνχλ θαη ζε φια ηα γέλε θαη 

αληίζηξνθα. 

- Ιέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ εληθφ ζα αθνξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα θαη ζηνλ πιεζπληηθφ θαη 

αληίζηξνθα. 

- Ιέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα κε ηηο ίδηεο ιέμεηο 

πνπ αλαγξάθνληαη κε πεδά γξάκκαηα θαη αληίζηξνθα. 

- Δθηφο εάλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, «εκέξα», «βδνκάδα», «κήλαο», «έηνο» θηι. ζα ζεκαίλεη 

«εκεξνινγηαθή εκέξα», «εκεξνινγηαθή βδνκάδα», «εκεξνινγηαθφο κήλαο», «εκεξνινγηαθφ 

έηνο» θηι. 

- Γηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε «ζπκθσλία», «ζπγθαηάζεζε» ή ζε ζπλψλπκα / παξάγσγά 

ηνπο, πξνυπνζέηνπλ φηη ε ππφςε ζπκθσλία, ζπγθαηάζεζε θηι., ζα δηαηππψλεηαη εγγξάθσο. 

- «Δγγξάθσο» ή παξάγσγα ηεο ιέμεο απηήο, έρνπλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο έλλνηεο 

απηέο απφ ηνλ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

- Νη ηίηινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο παξνχζαο. 

- Όπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη «κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ», «βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν», «ζε βάξνο 

ηνπ Αλαδφρνπ», «ρσξίο ηδηαίηεξν αληάιιαγκα», «ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε», λνείηαη φηη 

φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ πεξηιεθζεί αλνηγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο θαη ν 

Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πξφζζεην αληάιιαγκα ή/ θαη θακία πξφζζεηε ακνηβή ή 

απνδεκίσζε πέξα απφ ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

- Όπνπ ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα 

άξζξα, παξαγξάθνπο, εδάθηα θηι. λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ, ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θηι., απηή γίλεηαη γηα δηεπθφιπλζε θαη επζεία αλαθνξά 

ζηηο πιένλ ζπλαθείο δηαηάμεηο, ρσξίο απφ ηελ αλαθνξά απηή λα απνθιείεηαη ε ηζρχο άιιεο 

ηζρχνπζαο δηάηαμεο πνπ ηπρφλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά. 

 

1.4. Δπηθνηλσλία – Θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ – εθπξνζσπεζε αλαδνρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 22 θαζψο θαη ζηα Άξζξα 35, 38, 143 & 258 ηνπ Λ.4412/2016.  

Ν Αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο 

πεξεζίαο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηα γξαθεία ηεο Γηεπζχλνπζαο 

πεξεζίαο ή ηεο Ξξντζηάκελεο Αξρήο. Ππλαηλέζεηο, εγθξίζεηο, πξνζδηνξηζκνί, εηδνπνηήζεηο, αηηήζεηο, 

ελζηάζεηο, δειψζεηο, πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη: 

i. λα γίλνληαη εγγξάθσο κε ηελ έλλνηα ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,  

ii. λα επηβεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο κε θάζε λφκηκν ηξφπν θαη 

iii. λα γίλνληαη ζηηο δεισκέλεο κε ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ή ηεο ζχκβαζεο δηεπζχλζεηο, 

εθηφο εάλ έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηαβνιέο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο, 

άιισο νη αλσηέξσ πξάμεηο ινγίδεηαη φηη γίλνληαη εγθχξσο ζηηο ήδε δεισκέλεο 

δηεπζχλζεηο. Ζ απνζηνιή νηνπδήπνηε εγγξάθνπ ζε άιιν θνξέα ή ππεξεζία πιελ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ή πξντζηακέλεο αξρήο, δελ επηηξέπεη ηελ 

επίθιεζε παξέιεπζεο πξνζεζκηψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία έσο φηνπ 

απηά εηζέιζνπλ λφκηκα ζηελ αξκφδηα σο άλσ ππεξεζία. 
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1.4.1 Λφκηκνη Δθπξφζσπνη Αλαδφρνπ 

Πχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 139 θαη 140 ηνπ Λ.4412/2016 ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Αλαδφρνπ, νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

(1)  Ρν αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 
γξαθείνπ θαη γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ν πξντζηάκελνο ηνπ 

εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη ηελ αλάινγε εκπεηξία. 

(2) Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξνηεηλφκελνπ πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, ν 

Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά 

ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα αθνξνχλ ζηα πξνζφληα θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ. Ζ πεξεζία 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 αλσηέξσ ζέζε. Ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ νθείιεη λα 

νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππάξρεη 

κφληκα εηδηθφο ηερληθφο δηεξκελέαο. 

(3) Ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα 

ην ππφςε 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 πεξεζία. 

(4) Ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν ζε φια ηα ζέκαηα ηνπ 

εξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή 

παξαηεξήζεσλ ηεο πεξεζίαο 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) Ν 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 πεξεζία ππεχζπλε 

δήισζε, κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ θαη ζα δεζκεχεηαη φηη 

απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ζην έξγν. 

(6)  Ζ πεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε 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 

νπνίσλ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο πεξεζίαο. 

(7)  Οεηά 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 παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ 

πεξεζία. 

(8) Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

(9) Πε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο ξεηά θαζνξίδεηαη φηη Όια ηα κέιε ηεο 

θνηλνπξαμίαο νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζνπλ 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε δηνξηζκνχ θνηλνχ εθπξνζψπνπ ηεο θνηλνπξαμίαο έλαληη ηνπ θπξίνπ 

ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Κε ηελ ίδηα πξάμε νξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ 
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εθπξνζψπνπ. Ν εθπξφζσπνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ κπνξνχλ λα δηνξίδνπλ άιινπο 

πιεξεμνχζηνπο γηα ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ θαηά ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

θνηλνπξαμίαο, εθφζνλ δφζεθε ζε απηνχο ηέηνηα εμνπζία κε ηελ πξάμε δηνξηζκνχ ηνπο. Καδί κε 

ηελ πξάμε δηνξηζκνχ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη δειψζεηο απνδνρήο 

ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηνλ εθπξφζσπν θαη απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

 

1.5. Θεζκηθφ πιαίζην, πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνί θαη γιψζζα πνπ δηέπνπλ ηε ζχκβαζε 

1.5.1 Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη, εξκελεχεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη γηα 

έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε επηπιένλ θαη απφ ηελ Θνηλνηηθή 

Λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα, ζε ζέκαηα παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.4412/2016 θαη νη ινηπνί ζρεηηθνί Λφκνη κε ηηο εμαηξέζεηο ησλ ηξνπνπνηνχκελσλ, θαηαξγνχκελσλ ή 

κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα άξζξα 375-377 ηνπ Λ.4412/2016 ή 

λεφηεξσλ. Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπκπιεξψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.  

Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία, ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή θείκελεο δηαηάμεηο, λνείηαη, εθηφο εάλ 

ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θαλφλαο δηθαίνπ, εζληθφο, θνηλνηηθφο ή δηεζλήο εθαξκνδφκελνο 

ζηελ Διιάδα, πεξηερφκελνο ζε θάζε πεγή δηθαίνπ (Πχληαγκα, Λφκνη, Ξξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, 

πνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, Νδεγίεο, Θαλνληζκνί, Δζληθνί θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο) φπσο 

απηφο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο. 

 

1.5.2 Ηζρχνπζεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη Θαλνληζκνί 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 54 & 

178 ηνπ Λ.4412/2016. Δπηπξφζζεηα, ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί θαη 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηε παξνχζα Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ θαη ηηο  ΔΡΔΞ, νη Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη εθάζηνηε απνθάζεηο ΓΗΞΑΓ ηνπ ΞΝΚΔΓΗ πεξί 

Έγθξηζεο Διιεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα 

Έξγα. Όπνπ νη εξγαζίεο δελ  θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΡΔΞ, εθαξκφδνληαη νη εγθεθξηκέλεο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο, νη Ξξφηππεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (Ξ.Ρ.Ξ.) ηνπ .ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ., νη ηζρχνληεο 

θαλνληζκνί ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο γηα θάζε θαηεγνξία εγθαηαζηάζεσλ, νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη Δπξσθψδηθεο, νη πξνδηαγξαθέο ΔΙ.Ν.Ρ. θαη I.S.O.. 

Ρέινο ηζρχνπλ ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Ξξφηππα ΔΛ φπσο αλαθέξνληαη ζηηο Δγθπθιίνπο ηνπ 

ΞΝΚΔΓΗ (π.ρ. 26, ΓΗΞΑΓ/νηθ/356/4-10-2012) κε ηηο ζρεηηθέο ΘΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην έξγν ζα 

ελζσκαησζνχλ ππνρξεσηηθά πιηθά πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE. (ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 6690 

ΘΑ ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη Λαπηηιίαο- πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ -ΦΔΘ 1914 Β / 15-06-2012). 
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1.5.3 Γιψζζα 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα έγγξαθα, ε 

αιιεινγξαθία θηι. Αλαδφρνπ θαη πεξεζίαο. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θείκελα ζπληαγκέλα ζε 

δχν γιψζζεο, γηα θάζε πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη ππεξηζρχνπζα είλαη ε Διιεληθή Γιψζζα.  

Πχκθσλα κε ην Άξζξν 53 ηνπ Λ.4412/2016, ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε 

πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. 

Νη πξνθεξχμεηο θαη νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 62 έσο 64 δεκνζηεχνληαη εμ 

νινθιήξνπ ζηελ επίζεκε(-εο) γιψζζα(-εο) ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο πνπ επηιέγεηαη απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Απζεληηθφ ζεσξείηαη κφλν ην (ηα) θείκελν(-α) πνπ δεκνζηεχεηαη (-νληαη) ζηε 

γιψζζα απηή ή ζηηο γιψζζεο απηέο. Κία πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ θάζε 

πξνθήξπμεο/γλσζηνπνίεζεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηηο ινηπέο επίζεκεο γιψζζεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ 

ηεο Έλσζεο. 

Νη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία θαη απνδεηθηηθά 

έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο 

Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Πηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηνπ 

άξζξνπ 53κπνξεί λα νξίδεηαη φηη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - 

κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη 

απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. Θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηηο 

δηαηηεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη έπεηηα απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην 

Άξζξν 176 ηνπ Λ.4412/2016, κε ηε Πχκβαζε θαζνξίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ε γιψζζα ζηελ νπνία ζα 

δηεμαρζεί ε δηαηηεζία. 

1.6. Δγγπήζεηο   

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή/θαη ηνπο αλαδφρνπο λα παξάζρνπλ, θαηά 

πεξίπησζε, ηα αθφινπζα είδε εγγπήζεσλ: 

α) «Δγγχεζε ζπκκεηνρήο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. Θαηά ηα ινηπά 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην Άξζξν 176 ηνπ Λ.4412/2016. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη 

ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα 

πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. 
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Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο ελψ  ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 72 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

β) «Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο θαη θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε 

παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

γ) «Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο» ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, ηζφπνζε κε ηελ 

πξνθαηαβνιή. Ζ πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηεο θαηαβνιήο, επηβαξπλφκελε κε ην χςνο επηηνθίνπ 

πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ.  

δ) «Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ ..…% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ «Δγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο» δεηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ έξγσλ ή ησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο.  

Ινηπέο πεξηπηψζεηο θαη ζέκαηα εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 72 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

1.7. Πχκβαζε Θαηαζθεπήο έξγνπ  

1.7.1. "Πχκβαζε" 

Ν φξνο ησλ «δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» θαη ησλ «ζπκβάζεσλ έξγσλ» δφζεθε αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 

1.2.α θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ δειαδή ηελ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ 

εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ  εξεπλψλ θαη ηελ εθηέιεζε φισλ  ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «ΖΛΔΚΤΡΟΦΩΤΗΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΗΚΗΣΜΟΥΣ ΔΥΑΓΓΔΛΗΣΜΟΥ ΚΑΗ ΒΑΘΥ 

ΤΟΥ ΓΖΜΟΥ ΤΡΟΗΕΖΝΗΑΣ - ΜΔΘΑΝΩΝ»  πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ θαηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο. 

Ζ ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 105 

θαη 135 ηνπ Λ. 4412/16 θαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο. 

Ζ «Πχκβαζε» ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα Ππκβαηηθά Ρεχρε, πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. Ρα Ππκβαηηθά Ρεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 

ησλ φξσλ ηνπο, θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.  

 

1.7.2. Ππκβαηηθφ  Αληηθείκελν 

Ρν «Ππκβαηηθφ Αληηθείκελν» ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιεςε θαη εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Πχκβαζε θαη ηα  αλαπφζπαζηα Ππκβαηηθά ηεο Ρεχρε. 

Κεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ: 

 Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

 Ζ ζχληαμε ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ εθαξκνγήο, πξνγξακκάησλ, κεζνδνινγηψλ, 
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επηκεηξήζεσλ θαη ινηπψλ ηεπρψλ θαη εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

 Ζ εθηέιεζε ηπρφλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ γηα ην έξγν, πνπ ζα 

πξνηείλεη θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ πεξεζία. 

 Ζ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα  πνπ 

νξίδεηαη απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, γηα ηα ελδηάκεζα 

δηαζηήκαηα, ελ φςεη ησλ  πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ  εθ κέξνπο  ηνπ ΘηΔ, ηεο εθηέιεζεο 

πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, 

θιπ. 

 Θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

πνπ νξίδνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

  

1.7.3. πνγξαθή Πχκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 & 135 ηνπ Λ4412/16.  

 

1.8. Δθρψξεζε δηθαησκάησλ - ππνθαηάζηαζε 

Ζ εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ή / θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο Άξζξνπ 164 ηνπ Λ. 4412/16. Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηξίην ζηελ θαηαζθεπή 

κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) είλαη δπλαηή απνθιεηζηηθά ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 132. Ζ ππνθαηάζηαζε απαγνξεχεηαη, ρσξίο έγθξηζε 

ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη πξφηαζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

 

1.9. πεξγνιαβία – Ξηψρεπζε – Θάλαηνο   

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 131, 165, 166 & 167 ηνπ Λ 4412/16. 

Πε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο 

παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο, ηηο ζπλπθαζκέλεο ζπλέπεηεο 

θαη επζχλεο, έζησ θαη αλ νη ππεξγνιάβνη απηνί έρνπλ ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο πεξεζίαο. 

Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θάζε ζηνηρείν (ζπκβαηηθφ, νηθνλνκηθφ, πξνφδνπ, 

νινθιήξσζεο θηι.) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππεξγνιάβσλ, σο εάλ 

απηά αθνξνχζαλ ηελ εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε ζχκβαζε. 

Ζ εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 58, 131, 165 & 166 ηνπ Λ 4412/16. Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηξίην 

ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) είλαη δπλαηή απνθιεηζηηθά ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 132. Ζ ππνθαηάζηαζε 

απαγνξεχεηαη, ρσξίο έγθξηζε ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

αλαδφρνπ θαη πξφηαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 
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Αλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ε ζχκβαζε δηαιχεηαη απηνδίθαηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 

167 ηνπ Λ 4412/16. 

Πε πεξίπησζε πηψρεπζεο ελφο ή κεξηθψλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ Άξζξνπ 167 ηνπ Λ 4412/16. 

 

1.10.  Δπίβιεςε  

Ν Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο πεξεζίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ 

Δπίβιεςεο ηνπ Έξγνπ. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο Δπηβιέπνληεο θαη 

ζε φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ ππαιιήινπο ηεο πεξεζίαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο ζπκβνχισλ ηεο πεξεζίαο, ζηα εξγνηάμηα, ιαηνκεία, 

απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ άιιν, ζηνλ νπνίν ε πεξεζία ζα δψζεη 

ζρεηηθή έγθξηζε. Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο ή 

πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο πεξεζίαο, πνπ δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ 

Έξγνπ θαη νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο πεξεζίαο Δπίβιεςεο ζηελ 

άζθεζε ησλ ειέγρσλ θιπ. 

Ζ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δελ αίξεη, νχηε κεηψλεη ηηο λφκηκεο θαη ζπκβαηηθέο επζχλεο ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Ζ ηερληθή ππεξεζία κπνξεί λα έρεη σο αληηθείκελν ηελ δηνίθεζε ή επίβιεςε ή έιεγρν έξγνπ εθφζνλ 

δηαζέηεη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 ηνπ Λ 4412/16 ηελ απαξαίηεηε Ρερληθή επάξθεηα θαη ζηειέρσζε 

φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ ΞΝΚΔΓΗ. 

Πχκθσλα κε ην Άξζξν 136 ηνπ Λ 4412/16 ε παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε δηνίθεζε ησλ έξγσλ 

αζθνχληαη απφ ηελ αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (δηεπζχλνπζα ή 

επηβιέπνπζα ππεξεζία), ε νπνία νξίδεη ηνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο πνπ ζα αζρνιεζνχλ εηδηθφηεξα κε 

ηελ επίβιεςε, πξνζδηνξίδεη ηα θαζήθνληά ηνπο φηαλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ, παξαθνινπζεί ην 

έξγν ηνπο θαη γεληθά πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε 

ησλ έξγσλ. 
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ΑΟΘΟΝ Α-2 

Ξξνζεζκίεο – Οήηξεο  

2.1. Ξξνζεζκίεο  

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε  πέληε (5) κήλεο, απφ ηελ εκέξα πνπ ζα 

ππνγξαθεί ε εξγνιαβηθή ζχκβαζε 

Πηελ ππφςε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ ηπρφλ εθπφλεζε θαη 

έγθξηζε κειεηψλ, φπσο θαη γηα ηελ ηπρφλ εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ. 

 

2.2. Ρκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

Δθηφο απφ ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξήζεη ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΔΠ 

ΡΚΖΚΑΡΗΘΔΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΔΠ θαη ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΡΚΖΚΑΡΗΘΔΠ  ΞΟΝΘΔΠΚΗΔΠ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 147 ηνπ Λ 4412/16. Όιεο νη πξνζεζκίεο (ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο) αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 

πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη επί κέξνπο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ θαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε δνθηκέο. Ρν ίδην ηζρχεη αλαινγηθά θαη γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. 

 

2.2.1. Δλδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (Δ.Ξ.) 

 

(1) 1ε Δλδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία (1ε Δ.Ξ.) 
 

Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

παξαδίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή   

i. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή κειψλ ηεο Αλαδφρνπ Θνηλνπξαμίαο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ή επηρεηξήζεηο-κέιε ηεο Θνηλνπξαμίαο δηαζέηνπλ 

πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ή/θαη δήισζε φηη βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ή ηεο πηζηνπνίεζεο. 

 

(2) 2ε Δλδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία (2ε Δ.Ξ.) 
 

Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 

Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή νινθιεξψλνληαη, ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη : 

i. Ξξνηάζεηο γηα ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ 

ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ρψξσλ ιήςεο θαη απφζεζεο πιηθψλ. 

ii. Ξξνηάζεηο γηα ηε κεζνδνινγία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, 

γηα ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εληχπσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ έξγνπ. 

iii. Ξιήξεο έιεγρνο ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ, κε ηπρφλ δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ 

ειέγρσλ, εξεπλψλ θιπ. Ν έιεγρνο απηφο ζα αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ ηερληθψλ κειεηψλ κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιήξσζε ηπρφλ 
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ειιείςεσλ θαη ηπρφλ πιεκκειψο κειεηεζέλησλ επί κέξνπο ζεκάησλ κε ζθνπφ λα 

πξνθχςεη, κε βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο ηερληθέο κειέηεο φπσο απηέο ζα 

βειηησζνχλ σο αλσηέξσ, ζπλνιηθφ έξγν ηερληθά άξηην θαη ιεηηνπξγηθφ πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη λα επηηπγράλεη ηελ πξνδηαγξαθφκελε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ.  

            Ζ παξαπάλσ πξφηαζε – κειέηε, ε νπνία ζα γίλεη ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, αθνινχζσο ζα 

ηεζεί ππφ έιεγρν απφ ηελ πεξεζία.    

 

2.2.2. Απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (Α.Ξ.) 

 

(1) 1ε Απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία (1ε Α.Ξ.) 

Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ πεξεζία 

γηα έγθξηζε ην "Σξνλνδηάγξακκα Θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ".  

(2) 2ε Απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία (2ε Α.Ξ.) 

Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο νινθιεξψλνληαη, ππνβάιινληαη ή/θαη παξαδίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 

ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή: 

Oξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε 

ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηα-

μηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. (παξ.4, αξζξ. 145, Λ 4412/16)  

Γήισζε αλάιεςεο θαζεθφλησλ ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη 

ζρεηηθφ πιεξεμνχζην. 

Ξξφγξακκα γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96. 

(3) 3ε Απνθιεηζηηθή Ρκεκαηηθή Ξξνζεζκία  

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο απνμήισζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζην Βαζχ Κεζάλσλ θαη ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο 

δηέιεπζεο θαισδίσλ ηνπ ππνγείνπ δηθηχνπ ζηελ ίδηα πεξηνρή, κήθνπο βάζεη ηεο 

ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ 960,00κ πεξίπνπ, εληφο 45 εκεξψλ, αλεμαξηήησο ηνπ 

ρξνληθνχ ζεκείνπ έλαξμεο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ ζην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα 

ηνπ έξγνπ. 

 

2.2.3. Γεληθέο παξαηεξήζεηο επί ησλ πξνζεζκηψλ 

(1) Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαη φπσο 

νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Πε πεξίπησζε έγθξηζεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο 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 Λνκνζεζία. 

(2) Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα επηπιένλ ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν πξνο ην έλα ηξίην (1/3) απηήο θαη πάλησο 

φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ (Νξηαθή πξνζεζκία). Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία 
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ππνινγίδεηαη κε βάζεη ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη ηηο παξαηάζεηο πνπ 

εγθξίζεθαλ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ κέζα ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή 

πξνζεζκία θαη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ. 

(3) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη θαη κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο, λα παξαρσξήζεη ζηελ Δπίβιεςε θαηάιιειν ρψξν γξαθείνπ κεηά ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ, απνδεθηφ απφ ηελ πεξεζία, γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Δπίβιεςεο, 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο, θαη ηνπο ηπρφλ ζπκβνχινπο ηεο. Ρν γξαθείν απηφ ζα 

θαηαζθεπαζζεί εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη παξαπιεχξσο πξνο ην Γξαθείν ηνπ Αλαδφρνπ. 

(4) Πηελ σο άλσ ζπλνιηθή πξνζεζκία δελ πεξηιακβάλεηαη ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

ηπρφλ πδξνζπνξάο – αρπξνθάιπςεο (κεηά απφ εληνιή ηεο πεξεζίαο), φπσο θαη θάζε 

θχζεο θχηεπζε. Δθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθηθηή ε πινπνίεζε ηνπο ζε πξνεγνχκελε 

θπηεπηηθή πεξίνδν εληφο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, νη εξγαζίεο απηέο, ζα κπνξνχλ λα 

νινθιεξσζνχλ κέζα ζηελ θπηεπηηθή πεξίνδν (θζηλφπσξν) πνπ έπεηαη ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ (κε ηηο ηπρφλ εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο), γηα φζα ηκήκαηα δελ 

ήηαλ δπλαηή ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο εληφο ηεο ζπλνιηθήο σο άλσ πξνζεζκίαο. 

(5) Νη αλσηέξσ ελδεηθηηθέο θαη απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ζα πεξηιεθζνχλ 

αλαινγηθά ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο. Νη πάζεο 

θχζεο πξφζζεηεο δαπάλεο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ 

αλσηέξσ πξνζεζκηψλ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

(6) Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεθηηκήζεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη 

κεραλεκάησλ, πνπ ελδερφκελα ζα εηζάγεη απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

2.3. Ξνηληθέο Οήηξεο Ππλνιηθήο θαη Ρκεκαηηθψλ Ξξνζεζκηψλ  

Πε πεξίπησζε παξαβίαζεο πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Λ.4412/16) 

νξίδνληαη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ ν Αλάδνρνο ππεξβεί, 

κε ππαηηηφηεηά ηνπ, ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηπρφλ ηεζείζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο θαη 

παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ 

ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ 

αλαθαιείηαη. Νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 

αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά, αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο 

εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο. Νη πνηληθέο ξήηξεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο επηβάιινληαη 

φπσο ζην άξζξν 148 ηνπ Λ 4412/16. 
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ΑΟΘΟΝ Α-3 

Σξνληθφο Ξξνγξακκαηηζκφο ηνπ Έξγνπ  

3.1. Γεληθά  

Ρν Σξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαιχπηεηαη γεληθά απφ ην άξζξν 145, ηνπ Λ 4412/16.  

Ρν άξζξν απηφ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε: 

 

(1) Ρελ αλάπηπμε, ηεθκεξίσζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηνπ «ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ», ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνληθνχο, νηθνλνκηθνχο, 

πνζνηηθνχο, θηι. πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο, πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

(2) Ρνλ έιεγρν, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο «πξνφδνπ ηνπ έξγνπ» θαη ηελ 

ππνβνιή ηαθηηθψλ πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ («αλαθνξέο πξνφδνπ») 

(3) Ρε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

ηήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη εγθξίζεηο ηεο πεξεζίαο. Νη ρξεζηκνπνηνχκελνη 

ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο φξνη, ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

πξνφδνπ, λννχληαη θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

i. «Σξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» ή «ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ» ή 

«πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» ή «πξφγξακκα ηνπ έξγνπ» είλαη ε 

ηεθκεξησκέλε θαη ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνβιέςεσλ θαη εθηηκήζεσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ρξνληθή, νηθνλνκηθή θαη πνζνηηθή εμέιημε ησλ 

«εξγαζηψλ», πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο ρξνληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνζνηηθνχο, θηι. πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο, πνπ 

νξίδνληαη ζε απηήλ. 

ii. Νη αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν «εξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ: 

a. Ρηο πξνεξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ.  

b. Ρηο απαηηνχκελεο απνηππψζεηο, έξεπλεο, κειέηεο, εγθξίζεηο θαη άδεηεο. 

c. Ρηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηάθνξεο θάζεηο ηνπ έξγνπ (πξνζσξηλέο θαη κφληκεο).  

d. Ρνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο θάζε θχζεο. 

e. Ρηο εξγαζίεο ινηπψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ΝΘΩ, αξραηνινγία, θηι.) 

f. Ρηο απαιινηξηψζεηο. 

Ρν Σξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, πνπ αλαπηχζζεηαη, θαηαξηίδεηαη θαη ηεξείηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν, πξέπεη, θαη‟ ειάρηζηνλ, λα θαιχπηεη εμεηδηθεπκέλα φια ηα αλσηέξσ ζέκαηα.  

iii. «Ξξφνδνο ηνπ έξγνπ» είλαη ε ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ρξνληθήο, πνζνηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο εμέιημεο ησλ 

αλαθεξφκελσλ (ηνπιάρηζηνλ) ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν εξγαζηψλ, ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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iv. Ωο «ηεθκεξίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ, 

παξαδνρψλ θαη κεζφδσλ, κε ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη, αηηηνινγνχληαη θαη 

ειέγρνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

a. ε αλάπηπμε ησλ κεηψπσλ ηνπ έξγνπ θαη ε ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

b. ε επάξθεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνλ Αλάδνρν 

κέζσλ παξαγσγήο, 

c. ν θαηαινγηζκφο ησλ κέζσλ παξαγσγήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε 

απαζρφιεζή ηνπο ζην έξγν,  

d. ε νξζφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ, ησλ κέηξσλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ πξνηείλεη 

e. ν ζπζρεηηζκφο ησλ ππνπξνγξακκάησλ θαη ε ινγηθή αιιεινπρία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο  

f. ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηα πεξηζψξηα ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ 

g. ε πνζνηηθή θαη νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ε 

δηαρξνληθή θαηαλνκή ηνπο (πξφβιεςε απνξξφθεζεο). 

v. Ωο «ηεθκεξίσζε ηεο πξνφδνπ» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ, παξαζηαηηθψλ 

θαη κεζφδσλ, κε ηα νπνία απνηππψλνληαη, πηζηνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη, ελ-

δεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

a. ν βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζπλνιηθφ έξγν, 

επηκέξνπο έξγα, πνζφηεηεο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηηθά εθηειέζηεθαλ) 

b. ε αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη ηνπ έξγνπ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί 

c. ε αληίζηνηρεο εθηακηεχζεηο (πιεξσκέο) 

d. ην ππνιεηπφκελν πξνο εθηέιεζε έξγν ζε πνζφηεηα θαη αμία 

e. ε πζηέξεζε, ην πξνβάδηζκα ή ε ζπκθσλία ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

vi. «Δλεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» είλαη ε ζπκπιήξσζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο κε ζηνηρεία λέσλ πξνβιέςεσλ ή/θαη κε ζηνηρεία 

πξνφδνπ, ρσξίο λα κεηαβάιινληαη νη αξρηθνί ελδηάκεζνη ή/θαη νη ηειηθνί ρξνληθνί 

θαη νηθνλνκηθνί ζηφρνη (πξνζεζκίεο, πξνυπνινγηζκφο) ή ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο. 

vii. «Αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο» είλαη ε απαξαίηεηε 

(ππνρξεσηηθά) ελεκέξσζή ηνπ, φηαλ πξνθχπηεη αλάγθε κεηαβνιήο ησλ αξρηθψλ 

ελδηάκεζσλ ή/θαη ησλ ηειηθψλ ρξνληθψλ ή/θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ (πξνζεζκίεο, 

πξνυπνινγηζκφο) ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

viii. «Νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» είλαη ε απνδνρή θαη έγθξηζε απφ ηελ 

πεξεζία ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ Αλάδνρν πξνγξάκκαηνο, φπσο απηφ ηειηθά 

δηακνξθψλεηαη κεηά ηηο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηεο. 

 

 

 



 

Έργο:« ΖΛΔΚΤΡΟΦΩΤΗΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΗΚΗΣΜΟΥΣ ΔΥΑΓΓΔΛΗΣΜΟΥ ΚΑΗ ΒΑΘΥ ΤΟΥ ΓΖΜΟΥ ΤΡΟΗΕΖΝΗΑΣ – ΜΔΘΑΝΩΝ»

  

Συγγραφή Υποχρεώςεων 

 

18 

 

 

3.2. Πχληαμε Σξνλνδηαγξάκκαηνο 

(1) Ζ αλάπηπμε ηνπ Σξνλνδηαγξάκκαηνο γίλεηαη ζε επίπεδν κειέηεο εθαξκνγήο ππφ ηελ 

έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 8 ησλ «πξνδηαγξαθψλ κειέηεο θαη εθαξκνγήο ρξνληθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηνίθεζεο έξγνπ» (απνθ. Γ17/01/117/ΦΛ 332, ΦΔΘ 862Β/16.11.89). 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, λα θαιχπηεη ηηο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ ππεχζπλνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, κε 

εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. 

(2) Ζ αλάπηπμε ηνπ Σξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππνρξνλνδηαγξακκάησλ ηνπ 

πξέπεη λα γίλεη έηζη, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη φηη ηεξνχληαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ 

έξγνπ. 

3.3. Έιεγρνο Σξνλνδηαγξάκκαηνο - Κέηξα ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ 

(1)  Ζ πξψηε έθδνζε θαη θάζε κεηαγελέζηεξε ελεκέξσζε ή αλαζεψξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, ή/θαη ησλ ππνρξνλνδηαγξακκάησλ ηνπ, ππνβάιινληαη 

απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ πεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε. Πε πεξίπησζε παξαηεξήζεσλ 

ηεο πεξεζίαο επί ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ή ππνρξνλνδηαγξακκάησλ, πνπ ππνβάιιεη ν 

Αλάδνρνο, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα ηα αλαζπληάμεη, ψζηε λα πεξηιάβεη ηηο 

παξαηεξήζεηο απηέο. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Λ. 4412/16 

εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή αιιεινπρία, ηελ 

θαηαζθεπαζηκφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, ηελ επίηεπμε ησλ ρξνληθψλ νξφζεκσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ. Ρν εγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Αλ ε έγθξηζε δελ γίλεη κέζα 

ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή δελ δεηήζεη γξαπηά ε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ 

εξγαζηψλ. Ρν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ρν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ ε νπνία 

θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο 

εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Ρν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή 

ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ 

αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή 

έθζεζε. Πε έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο. 

(2) Ν Αλάδνρνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ δεθάηε πέκπηε (15ε)  κέξα απφ ηελ 

ππνβνιή γηα έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ ππνπξνγξακκάησλ ηνπ, ζα 

ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ ρξνλνδηάγξακκα, θέξνληαο αθέξαηα ηελ επζχλε, αλ απηφ 

αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη, ζπκβαηηθά, 

φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο ή κεηαβνιήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ 

επηθέξεη θαζπζηέξεζε. Δμάιινπ ε έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πεξηιακβάλεη ηελ, κε 

νπνηαδήπνηε έλλνηα, ζπκθσλία ηεο πεξεζίαο πάλσ ζην βαζκφ πξνζπάζεηαο πνπ 

πξνβιέθζεθε απφ ηνλ Αλάδνρν. 
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(3) Κεηά ηελ, θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο ελεκέξσζεο), απηφ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε 

ηηο παξαηεξήζεηο ηεο πεξεζίαο, εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν, απνηειεί 

ηε βάζε ζχγθξηζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνηνχκελε πξφνδν θαη ελεκεξψλεηαη ή 

αλαπξνζαξκφδεηαη. 

(4) Ζ κε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ (αξρηθνχ ή 

κεηαγελέζηεξεο ελεκέξσζεο) κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ 

αλαδφρνπ θαη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ 

αδίθεκα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Λ. 4412/16. 

 

3.4. Ξαξάηαζε πξνζεζκίαο πεξάησζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 147 & 157 ηνπ Λ 4412/16. 

 

3.5. Θαζπζηεξήζεηο κε ππαηηηφηεηα ησλ Αξρψλ 

(1) Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 137 & 190 ηνπ Λ. 4412/16.  

(2) Δθφζνλ ηζρχνπλ νη εμήο ζπλζήθεο: 

i. Ν Αλάδνρνο αθνινχζεζε επηκειψο ηηο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο πνπ νξίδνληαη 

απφ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο ηεο ρψξαο θαη  

ii. Νη ππφςε Αξρέο θαζπζηεξνχλ ή άιισο παξαθσιχνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ 

θαη 

iii. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ θαζπζηέξεζε ή παξαθψιπζε είλαη κε πξνβιέςηκε ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, 

iv. ηφηε, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ε θαηά 

ηα αλσηέξσ θαζπζηέξεζε ή παξαθψιπζε είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί σο αηηία γηα 

ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 147 & 

157 ηνπ Λ 4412/16. 

 

3.6. Οπζκφο πξνφδνπ εξγαζηψλ 

(1) Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα ζπγθαιείηαη, κε ζπρλφηεηα ή θαηά ηα 

ρξνληθά νξφζεκα, ζχζθεςε κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη αληηπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα 

θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ, έιεγρν πξνφδνπ, παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ή ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο θαη ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, ψζηε λα 

κελ επεξεαζηνχλ νη ρξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. 

(2) Δάλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ε πξαγκαηηθή πξφνδνο ησλ 

εξγαζηψλ ππνιείπεηαη ηεο αλακελφκελεο ή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο, θαηά ηα άξζξα ηεο 

παξνχζαο, θαη εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε αηηία πνπ ζα αληηκεησπηζηεί, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα πεξηγξάςεη θαη ππνβάιεη ζηελ πεξεζία ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο πνπ 

ζθνπεχεη λα πηνζεηήζεη γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εκπξφζεζκε εθπιήξσζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

(3) Δθηφο εάλ νξίζεη δηαθνξεηηθά ε πεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ηηο ππφςε 

πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνυπνζέηνπλ αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο 

ή ηνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ή άιιεο ηξνπνπνηήζεηο, κε επζχλε, 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 
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(4) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην Άξζξν 146 ηνπ Λ. 4412/16 θαη ηηο εληνιέο ηεο πεξεζίαο.  

(5) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη νπνηεζδήπνηε άιιεο εθζέζεηο, πνπ ζα δεηεζνχλ 

απφ ηελ πεξεζία θαη ζπλαξηψληαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, κε ηελ πξφνδν ησλ 

έξγσλ. Γηα ηελ εθπφλεζε θαη ππνβνιή ησλ κειεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ή απαηηνχληαη, ν 

Αλάδνρνο πέξα απφ ην γεληθφ ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα εθπνλήζεη θαη 

εηδηθφ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ, ζπλδπαζκέλν κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, ην νπνίν ζα ππνβάιεη γηα έγθξηζε κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε 

πξνζεζκία. Νη ππνβνιέο ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο ζα γίλνπλ ζχκθσλα 

κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα κειεηψλ ηνπ έξγνπ. 
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ΑΟΘΟΝ Α-4 

Γεληθέο θαη Δηδηθέο πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη Δπζχλεο  

4.1. Γεληθά  

Πχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Λ 4412/16 θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 

εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ αλσηέξσ λφκνπ. Ζ 

ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

4.2. Γεληθέο πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

Πχκθσλα κε ην Λ 4412/16 ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πξέπεη λα ηεξεί 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 30, 138, 140 & 171. 

 

4.3. Κειέηε ησλ Ππλζεθψλ Θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ - Δπαιήζεπζε ζηνηρείσλ – Θαηαζθεπζηηθέο 

Κειέηεο - Πρέδηα  

4.3.1. Γεληθέο πνρξεψζεηο 

4.3.1.1. Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην 

φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ, θαη 

έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνχηνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά 

ηηο θάζε θχζεο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πιηθψλ, δπλαηφηεηα 

εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ γεληθά πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπλήζσο επηθξαηνχλ, ηα πδξνινγηθά ζηνηρεία, 

ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο ή παξφκνηεο 

θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ 

πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ επξηζθνκέλσλ ζηελ πεξηνρή θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, ην 

είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ) πνπ ζα 

απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηηο δπζρέξεηεο πνπ είλαη 

δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

απφ ηνλ ΘηΔ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο, ηηο εθηειεζζείζεο απαιινηξηψζεηο θαη εθείλεο πνπ 

παξακέλνπλ αθφκε αλεθηέιεζηεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ κπνξνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θαηαζθεπψλ ιφγσ ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ θαη ησλ εηδηθψλ 

απαηηήζεσλ ηεο Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο. Δπηπξφζζεηα φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.  

4.3.1.2. Δπίζεο ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, 

ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηνπο 
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πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ηελ ππφςε πεξηνρή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ηα ηπρφλ δηαηηζέκελα 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο Ρνπηθέο Αξρέο, Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνχο, θαζψο θαη 

ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο 

θαη απνηεινχλ καδί κε ηε δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη 

αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αλσηέξσ 

ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

4.3.1.3. Ρνλίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ., πνηφηεηα 

ππεδάθνπο, απνηειέζκαηα θάζε θχζεο εξεπλψλ, ζηνηρεία θάζε θχζεο παξαηεξήζεσλ θηι., πνπ 

έγηλαλ ή γίλνληαη απφ ηελ πεξεζία ή απφ άιινπο, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ γηα 

ελεκέξσζή ηνπο θαη κφλν. Ρα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ δεζκεχνπλ ζπκβαηηθά ηελ 

πεξεζία, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο βνήζεκα γηα ηε ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ. Αθήλεηαη 

πάλησο ζηελ θξίζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία απηά ή θαη λα πξνβνχλ κε δηθή 

ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο ή παξαηεξήζεηο γηα 

επαιήζεπζε, επέθηαζε ή/θαη αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ. Ν 

Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πιήξσο ελεκεξσζεί ζηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο. 

4.3.1.4. Ξαξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ 

αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή 

ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα 

νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

4.3.1.5. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη φινη νη 

δηαγσληδφκελνη θαηά ηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν, λα επαιεζεχζνπλ φια 

ηα ζηε δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία απφ ηελ πεξεζία θαη λα εθηειέζνπλ θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

έξεπλεο θαη κειέηεο εθαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ 

έξγσλ. Ζ 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.  

4.3.1.6. Ρνλίδεηαη φηη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ. πνηφηεηα 

ππεδάθνπο, απνηειέζκαηα πάζεο θχζεσο εξεπλψλ, ζηνηρεία πάζεο θχζεσο παξαηεξήζεσλ, θιπ., 

πνπ έγηλαλ, ή γίλνληαη απφ ηελ πεξεζία ή απφ άιινπο, ηπρφλ αγσγνί Ν.Θ.Ω., ηίζεληαη ζηε δηάζεζε 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη κφλν. Ρα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ 

δεζκεχνπλ ζπκβαηηθά ηελ πεξεζία, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο απιφ βνήζεκα γηα ηελ 

ζχληαμε ησλ Ξξνζθνξψλ. Αθήλεηαη πάλησο ζηελ θξίζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα 

ζηνηρεία απηά ή θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε 

ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, ή παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε θαη αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ. 

4.3.1.7. Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε ή απφ άιινπο πηζαλνχο εξγνιήπηεο, ψζηε λα 

ηηο πάξεη ν Αλάδνρνο ππφςε θαηά ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη αιιά λα δηεπθνιχλεη κε ηα κέζα πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί (ηθξηψκαηα 
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θιπ.) ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ έξγσλ ή εξγαζηψλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, λα πξνζηαηεχεη ηηο ππάξρνπζεο 

θαηαζθεπέο θαη εθκεηαιιεχζεηο απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ρσξίο κείσζε ηεο 

επζχλεο ηνπ λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ή δηαθνπψλ. 

4.3.1.8. Ξαξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, πνπ 

αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε 

ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηε ζχκβαζε. 

4.3.1.9. Πχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο 

θαη νπνηνζδήπνηε έιεγρνο ηπρφλ γίλεηαη απφ ηελ Γ/λνπζα ηνπ έξγνπ πεξεζία ή ηελ επίβιεςε δελ 

απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ πξνθχπηεη γη' απηφλ, 

απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη εμ 

νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ ελ γέλεη πιηθψλ, ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη ηελ ελ 

γέλεη εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ 

Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο Κειέηεο θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη 

ζρεδίσλ. 

4.3.1.10. Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα ή ηξφπνη εξγαζίαο, απφ ηα απαηηνχκελα 

γηα ην έξγν, θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. (βι. παξ. 4.5) 

4.3.1.11. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί, κε δηθή ηνπ δαπάλε, φια ηα πιηθά, εξγαηηθά 

θαη κεραλήκαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο 

απφ ηηο πεγέο ιήςεο ηνπο. Ν Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη αζθαιίδεη κε 

δηθέο ηνπ δαπάλεο φια ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία έλαληη παληφο θηλδχλνπ. 

4.3.1.12. Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ην έξγν ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ηα ζπκβαηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηα γεληθά θαη 

ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαζψο θαη κε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά, πνπ απηφο ζα 

ζπληάμεη θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα έρεη ιεθζεί 

πξνεγνπκέλσο ε έγθξηζε ηεο Γ/λνπζαο πεξεζίαο. Ν Αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

4.3.1.13. Νπνηαδήπνηε δεκηά ή θαηαζηξνθή ζην έξγν είηε ζηα κεραλήκαηα είηε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή δνιηνθζνξά, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εξγνιαβίαο, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη. 

4.3.1.14. Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε γηα δεκηέο θαη θαηαζηξνθέο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ζηα κεραλήκαηά ηνπ θιπ., πνπ ζα νθείινληαη ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, έζησ 

θαη αλ είλαη εμαηξεηηθά ζπάληαο εκθάληζεο (π.ρ. πιεκκχξεο, ζχειιεο, ρηνλνπηψζεηο θιπ.). 

4.3.1.15. Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, 

ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη 

αζηηθά. Νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε ηηο Αζθαιίζεηο ηνπ έξγνπ. 
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4.3.1.16. Νπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο 

δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζηα κεραλήκαηα ηνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ή ζε ηξίηνπο ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ, πνπ νθείινληαη είηε ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ή 

ππεξγνιάβσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζηηο νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ ή 

ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ' εαπηνχ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.  

4.3.1.17. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα 

αζθαιείαο, πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο φηη ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Ξ.Γ. 

305/1996 (ΦΔΘ 212Α'/96) πεξί πξνδηαγξαθψλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα εξγνηάμηα. 

4.3.1.18. Πε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ, γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, 

ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεη ηε Γ/λνπζα πεξεζία θαη παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 

ηηο ππφςε εξγαζίεο. 

 

4.3.2. Έξεπλεο 

(α) Ρνπνγξαθηθέο Απνηππψζεηο   

4.3.2.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δαπάλε ηνπ, λα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα ηνπνγξαθηθψλ 

απνηππψζεσλ, ζε φιν ην κήθνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαη ράξαμεο ησλ δηθηχσλ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο ηειηθήο φδεπζεο ηνπ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ, παξνπζία ηεο Δπίβιεςεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί 

ε αθξηβήο ζέζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αιιά θαη ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ νξηζηηθή 

κειέηε ηνπ έξγνπ. 

4.3.2.2. Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ αλσηέξσ απνηππψζεσλ βαξχλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν θαη πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηα γεληθά έμνδα ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Αλ ν Αλάδνρνο δελ 

πξνβεί ζηε δηελέξγεηα ησλ σο άλσαπνηππψζεσλ , ε Γ/λνπζα πεξεζία δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ζε 

αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν κειεηεηή ηελ εθηέιεζή ηνπο. Ζ αληίζηνηρε δαπάλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν θαη αθαηξείηαη απφ ηνλ πξψην ή επφκελν ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ. 

4.3.2.3. Πην παξφλ έξγν απαηηείηαη, πξν ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ, ε εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, ήηνη ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο θαη νη αλαγθαίεο απηνςίεο γηα ηελ νξηζηηθή 

ράξαμε ηνπ δηθηχνπ. Δηδηθφηεξα ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν ησλ Ρερληθψλ 

πνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο Γ/λνπζαο πεξεζίαο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο. Ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη θαη ην ζρεηηθφ ζρέδην ηεο απνηππψζεο ησλ 

δηθηχσλ ζηελ Γ/λνπζα ην έξγν πεξεζία. 

 

4.4. Αξραηφηεηεο θαη άιια Δπξήκαηα  

4.4.1. Ξξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ 

Αξραηνινγηθή πεξεζία.  

4.4.2. Γεληθά ε ζέζε ηνπ έξγνπ ελέρεη πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη αλάινγα 

κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ, είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα ππνρξεσζεί λα 
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εθηειέζεη  δηεξεπλεηηθέο ηνκέο  ή θαη άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο  εξγαζίεο, δειαδή αλαζθαθηθφ έξγν, 

χζηεξα απφ εληνιή ηεο πεξεζίαο.  

4.4.3. Αλ θαηά ηηο εξεπλεηηθέο ηνκέο, ή ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αξραηνηήησλ 

- νπνηαζδήπνηε ειηθίαο έξγσλ ηέρλεο ή άιισλ επξεκάησλ - ηφηε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πέξαλ ηεο 

εηδνπνηήζεσο ηεο Δπηβιέςεσο θαη ηεο αξκφδηαο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ, λα δηαθφςεη ακέζσο θάζε 

εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε επξεκάησλ. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ 

δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία,  κε απνδεκίσζε λα παξέρεη ζπλεξγεία θαη κέζα θαη λα δηεπθνιχλεη ην έξγν 

ηεο αλαζθαθήο. Ν Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη πξφζζεηεο απνδεκίσζεο γηα ζηαιίεο κεραλεκάησλ 

θαη ζπλεξγείσλ θαη άιιεο ζπλέπεηεο απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ ιφγσ ηεο βξαδείαο πξνφδνπ ησλ 

αλαζθαπηηθψλ εξγαζηψλ. Γηα ηελ πεξίπησζε εχξεζεο αξραηνηήησλ έρεη εθαξκνγή ε παξ. 12, 

αξζξ.138, Λ4412/16. 

4.4.4. Γηα ηελ πεξίπησζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή πεξεζία, 

ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο θαη λα ζπληνλίδεη κε απηήλ ηηο 

ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ. 

 

4.5. Σξήζε ιηθψλ, κεζφδσλ θ.ιπ. πνπ θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 

4.5.1. Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα ή ηξφπνη εξγαζίαο απφ ηα απαηηνχκελα γηα ην 

έξγν θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε ή παξάλνκε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, ή κεζφδσλ, 

ή κειεηψλ, ή κεραλεκάησλ θιπ. πνπ θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. 

4.5.2. Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ζθφπηκα ή αζέιεηα λα απνθηήζεη κε νξζφ θαη λφκηκν ηξφπν ηα 

δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ε παξάιεηςε απηή ζεσξείηαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηζχξεη ηηο 

αθφινπζεο θπξψζεηο : 

I. Ν ΘηΔ δηθαηνχηαη κε κνλνκεξή ελέξγεηα ηνπ λα ηνπ παξαθξαηήζεη απφ ηνλ πξψην επφκελν 

ινγαξηαζκφ, ή λα εθπέζεη απφ ηηο εγγπήζεηο γηα θαιή εθηέιεζε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα 

δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ή ην πνζφ ζην νπνίν ηπρφλ ζα θαηαδηθαζηεί, ή ζπγθαηαδηθαζζεί 

απφ ηνλ θάηνρν ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Ρνχην ηζρχεη έζησ θαη αλ ε ζρεηηθή δίθε 

δελ έρεη ηειεζηδηθήζεη. 

II. Ν ΘηΔ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε. 

 

4.6. πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο  

4.6.1.  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. 
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4.7. Ξεξηνρέο καθξάλ ηεο ζέζεο ηνπ Έξγνπ θαη νδνί κεηαθνξάο 

4.7.1. Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Ρέηνηνη ρψξνη / πεξηνρέο είλαη ε δψλε 

θαηαιήςεσο ηνπ έξγνπ θαη θάζε ρψξνο είηε πιεζίνλ, είηε καθξάλ απηήο, ζηνλ νπνίν ζα εθηειεζζνχλ 

εξγαζίεο θαη ζα αλαπηπρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, φπσο 

ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο, εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θιπ. 

4.7.2. Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη' αλαινγία θαη γηα ηηο νδνχο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ν Αλάδνρνο γηα νδηθέο κεηαθνξέο, ηα ηπρφλ έξγα ελίζρπζεο ππνδνκήο 

ησλ θιπ. 

4.8. ΑΠΦΑΙΗΠΖ 

4.8.1. Ωο πξφζζεηε εγγχεζε θαη γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

ππνρξενχληαη ν αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα αζθαιίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαηά 

παληφο θηλδχλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ απφ αλσηέξα βία. 

  

4.8.2. Γεληθέο απαηηήζεηο αζθάιηζεο 

 

4.8.2.1. Θαηά 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 ζχλαςεο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, φπσο ελδεηθηηθά, Λ.Γ. 400/70 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΞΓ 118/85, 

Λ 489/76 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην ΞΓ 237/86 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Λ 1569/85, ΞΓ 1019/81, ΞΓ 

118/85, Λ 1256/82, Λ 1418/84, ΞΓ 609/85, Λ 1380/85. Νκνίσο, εθφζνλ ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ πφξνπο ηεο ΔΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πεξί αζθαιίζεσλ λνκνζεζία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Θνηλνηηθψλ Νδεγηψλ. 

4.8.2.2. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ 

ζπκβνιαίσλ. 

4.8.2.3. Ωο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ. 400/1970. 

Νη αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Λ.Γ. 400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη δεθηέο 

σο αζθαιηζηήξηα ηνπ έξγνπ. 

4.8.2.4. Θάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, 

ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην Λ.Γ. 

400/1970, φπσο ηζρχεη. 

4.8.2.5. Νη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε 

ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ, 

ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο απαιιαγέο, 

εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θηι., θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά 

θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. 

 



 

Έργο:« ΖΛΔΚΤΡΟΦΩΤΗΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΗΚΗΣΜΟΥΣ ΔΥΑΓΓΔΛΗΣΜΟΥ ΚΑΗ ΒΑΘΥ ΤΟΥ ΓΖΜΟΥ ΤΡΟΗΕΖΝΗΑΣ – ΜΔΘΑΝΩΝ»

  

Συγγραφή Υποχρεώςεων 

 

27 

 

4.8.2.6. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο : 

i. ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο 

ii. ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηεπρψλ θαη  

iii. ζα ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηνπ ΘηΔ. Ζ απνδνρή ηνπ ΘηΔ έρεη ηελ έλλνηα φηη νη φξνη 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

4.8.2.7. Ζ 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. 

4.8.2.8. Νη γεληθνί φξνη αζθάιηζεο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ην Λφκν 

489/76 θαη ην ΞΓ 237/86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε απφ 

ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 

4.8.2.9. Ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο 

πνπ λα θαιχπηνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο) πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζηελ παξ. «Δηδηθνί φξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηήξην ηνπ έξγνπ» ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

4.8.2.10.  Νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα έρνπλ δφθηκε δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο - κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη ηνπ ΔΝΣ. 

4.8.2.11. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε Δπξψ. 

4.8.2.12. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ:- θάζε ζηνηρείν πνπ 

έζεζε ν ΘηΔ ππφςε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

i. θάζε ζηνηρείν απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο 

ii. θάζε ζηνηρείν απφ ηηο έξεπλεο / κειέηεο πνπ ηπρφλ ζα ππνβάιεη σο Αλάδνρνο θαηά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 

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

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

εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ. 

4.8.2.13. Ν ΘηΔ έρεη ην δηθαίσκα: 

i. λα επηθνηλσλεί απ' επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο 

ii. λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. 

iii. λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 

iv. Ζ ππφ ηνπ ΘηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο. 
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4.8.2.14.  Θαηά ηελ ππνβνιή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα 

πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη πεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ πεξί αζθαιίζεσλ θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία 

εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφςε άξζξα. 

4.8.2.15. Όκνηα θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ επαγγεικαηηθήο επζχλεο ζπκβνχισλ 

κεραληθψλ/κειεηεηψλ, εθφζνλ ηνχην αλαθέξεηαη ζε αζθαιηζηήξην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (Project 

cover) θαη φρη ζε αζθαιηζηήξην εηήζηαο βάζεο ησλ κειεηεηψλ/ζπκβνχισλ (Annual open cover) κε 

φξην θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

πεχζπλε Γήισζε ηδίνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν. 

4.8.2.16. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ : 

i. Νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (ειιεληθέο θαη αιινδαπέο) ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε πξνο ηνλ θαλφλα δεκνζίαο ηάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Λ.Γ. 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. 

 

4.8.3.  Δηδηθέο ξήηξεο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

 

i. 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. Πε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Λ. 4412/16. 

ii. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ν ΘηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο 

ηνπ Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε(εηο). Ρα αζθάιηζηξα 

θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζεο(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

iii. Πε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα 

ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.5(3) ηεο παξνχζαο, κε ηε δηεπθξίληζε φηη νη 

ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη: 

- γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο 

- θαη γηα ηα ηπρφλ ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ 

Αλάδνρν ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ. 

iv. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο δηθαηνχρνπο θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί 

λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θηι., ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. Πε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΘηΔ έρεη 

ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα. 
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v. Πε 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 φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ν ΘηΔ, ζε 

πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζα έρεη ην 

δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα. 

vi. Πε 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 ΘηΔ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηα αλσηέξσ. 

 

4.8.4. Γηαδηθαζία ειέγρνπ απφ ηνλ ΘηΔ ηεο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ 

 

i. Ν ΘηΔ 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. 

ii. Ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ, ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ησλ παξαγξάθσλ ηεο παξνχζεο. Γεθηή 

γίλεηαη επίζεο επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο ηεο/ησλ αζθαιηζηηθήο/ψλ εηαηξίαο/ηψλ 

(Cover Note Policy) ζπλνδεπφκελε απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε. 

iii. Ρα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζα ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο 

πξνθαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα σο άλσ αζθαιηζηήξηα ζα έρεη 

πεξηιεθζεί φξνο φηη ν ΘηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή φισλ 

ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεψλ ηνπ. 

iv. Πε πεξίπησζε αληηξξήζεσλ ηνπ ΘηΔ επί ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα 

επφκελα: 

- Ν Αλάδνρνο νθείιεη πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ΘηΔ. Ξξνο 

ηνχην, εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ 

ΘηΔ, ζα ππνβάιεη ηελ αλακνξθσκέλε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξνο επαλέιεγρν. 

- Αλ θαη ε λέα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ πιεξνί ηνπο φξνπο απνδνρήο ηεο απφ 

ηνλ ΘηΔ, ηφηε ν ΘηΔ δχλαηαη λα εθαξκφζεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο. 

v. Πε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ ΘηΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην πξψην 

αζθάιηζηξν θαη λα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία ηελ θάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κε ηα 

απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ. 

vi. Ν 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. 
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vii. Αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ν ΘηΔ δχλαηαη 

λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 160ηνπ Λ. 4412/16 ή λα 

ζπλάςεη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο επηινγήο ηνπ θαη ζην 

φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

4.8.5. Αζθάιηζε εξγαζηψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ 

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

(1) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηελ Διιεληθή θαη Θνηλνηηθή 

λνκνζεζία, γηα ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ 

αλαπξνζαξκνγψλ απηνχ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ). 

(2) Ν 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) Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο ή 

θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε 

ιφγν ή αηηία, ηπραία πεξηζηαηηθά, αηθλίδηα γεγνλφηα, θπζηθά θαηλφκελα, ακέιεηα 

/ ζθάικα / παξάιεηςε ηεο κειέηεο νπνζελδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη ή/θαη 

θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά ελζσκαησκέλα πιηθά, θαθνηερλία / ιαλζαζκέλε 

εξγαζία, πιεκκειή / ειιηπή ζπληήξεζε θηι. Δπίζεο ε αζθαιηζηηθή 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 δεκηνγφλα 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) Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ ηηο 

αηηίεο πνπ ζεκειηψλνπλ πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

Άξζξν 4.9.2. ηεο παξνχζαο. 

(5) Πηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο 

παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππν-αζθάιηζεο. 

(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 κεραληθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

(7) Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην 

πέξαο ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. Γηα ηνπο πξψηνπο δέθα πέληε 

(15) κήλεο ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ζα θαιχπηνληαη δεκίεο θηι. ζην έξγν, ησλ 

νπνίσλ ην αίηην αλάγεηαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή πνπ πξνθαινχληαη απφ 
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ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Γηα 

ην ππφινηπν δηάζηεκα ζπληήξεζεο, πνπ ελδερφκελα πξνβιέπεηαη, ε θάιπςε ζα 

πεξηνξίδεηαη ζε δεκηέο θηι. πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. 

 

4.8.5.2. Αζθάιηζε θαηά ζσκαηηθψλ βιαβψλ θαη δεκηψλ ηδηνθηεζίαο (Αζθάιηζε αζηηθήο 

επζχλεο έλαληη ηξίησλ) 

(1)  Κε 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, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, 

απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, 

νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε 

φκνξεο ηδηνθηεζίεο / εγθαηαζηάζεηο. 

(2) Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη 

κε ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο.  

(3) Ρα φξηα απνδεκίσζεο απφ ηελ αζθάιηζε, ζε έλα απηνηειέο αζθαιηζηήξην 

αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ ζα είλαη, θαηά πεξηζηαηηθφ. 

(4) Ν Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαη 

θαηά ηελ πεξίνδν ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, κε ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ή κε 

άιιν αλεμάξηεην, εθδηδφκελν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 

ζπληήξεζεο θαη ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη εγθαίξσο ζηνλ ΘηΔ γηα έιεγρν. 

 

4.8.5.3. Αζθάιηζε Θπξίνπ Κεραληθνχ Δμνπιηζκνχ 

(1) Κε ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζα θαιχπηεηαη θαη ν 

βαζηθφο ή εμεηδηθεπκέλνο κεραληθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

(2) Πην αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή 

θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κε 

θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο δπλακηθφηεηαο. 

(3) Ν κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο 

ή δεκηάο (εμαηξνπκέλσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεο κεραληθψλ / 

ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ θηι. βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη 

απφ αλσηέξα βία, αλζξψπηλν ιάζνο ή/θαη ηπραία πεξηζηαηηθά. 

(4) Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ 

ΘηΔ απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκηά ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θηι. αθφκε θαη 

γηα πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο. 
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(5) Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηε κεηαθίλεζε, ηε κεηαθνξά θαη 

ηνπο ηπραίνπο ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ. 

 

4.8.6. Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ 

4.8.6.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη ζηα ινηπά ηακεία φιν ην 

πξνζσπηθφ, εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο νηθείεο πεξί ΗΘΑ δηαηάμεηο. 

4.8.6.2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ, εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή εηαηξίεο, 

αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Θξάηνο θαη πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ 

ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ΗΘΑ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην θάζε 

θχζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, 

ζχκβνπινη θαη θάζε θχζεο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

4.8.6.3. Ν ΘηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, ν δε 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΘηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ππφςε ειέγρσλ. 

4.8.6.4. Νη φξνη ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην 

πέξαο ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο.  

 

4.8.7. Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο ζπκβνχισλ κεραληθψλ / κειεηεηψλ 

 

4.8.7.1.  Ν 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 απνξξένπλ απφ ζθάικαηα 

ή παξαιείςεηο εθ κέξνπο ησλ κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ (Professional Indemnity Insurance - Project 

cover). Πηελ πεξίπησζε πνπ ν κειεηεηήο ή έλαο ή πεξηζζφηεξνη 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 απαίηεζεο. 

4.8.7.2. Ρν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη ηελ επζχλε ησλ κειεηεηψλ πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Αζηηθφ 

Θψδηθα θαη απφ ην Λ 716/77, φπσο ηζρχεη. Θαη΄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 ζπκβνχινπ. Κε 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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4.8.7.3. Πην αζθαιηζηήξην πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα, φηη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ απφ 

ηνλ ΘηΔ δελ πεξηνξίδεη ηηο επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή. 

4.8.7.4. Ρν αζθαιηζηήξην, απφ θεξέγγπεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζα πξνζθνκίδεηαη ζηνλ ΘηΔ, 

καδί κε ην βαζηθφ αζθαιηζηήξην θάιπςεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γηα ζρεηηθφ έιεγρν, θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. Γεθηή γίλεηαη επίζεο επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ (Cover Note Policy) ζπλνδεπκέλν απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε. 

4.8.7.5. Ωο 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. 

 

4.8.8. Δηδηθνί φξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηήξην ηνπ έξγνπ 

Πην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξνχζαο ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη 

αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

(1) Πηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «Αζθαιηδφκελνο» πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην θάζε 

θχζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε 

απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ΘηΔ, ε 

εθπξνζσπνχζα απηφλ πεξεζία θαη ηα εληεηαικέλα φξγαλά ηεο, νη ηπρφλ 

πεξγνιάβνη θαη νη Κειεηεηέο ηνπ έξγνπ. 

(2) Ν ΘηΔ, νη εθπξνζσπνχζεο απηφλ πεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη 

ζχκβνπινη ηνπ ΘηΔ (ή/θαη ησλ πεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ 

ζεσξνχληαη Ρξίηα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο «δηαζηαπξνχκελε 

επ-ζχλε αιιήισλ» (cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε 

αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ. 

(3) Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή 

εγείξεηαη ηπρφλ θαηά:  

- ηνπ Αλαδφρνπ  

- ή/θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, κειεηεηψλ θαη ζπκβνχισλ ηνπ  

- ή/θαη ηνπ ΘηΔ  

- ή/θαη ησλ εθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΘηΔ πεξεζηψλ ή/θαη ησλ ζπκβνχισλ 

ηνπο  

(4) 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 

παξάιεηςε 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 παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ. Δηδηθφηεξα ε α-ζθαιηζηηθή 

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. 
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(5) Πε 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 πεξεζίαο. Δθφζνλ ε πεξεζία δελ πα-ξέρεη 

ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, 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 θαηαβνιή 

ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ πεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή ε-ηαηξεία 

απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε 

ζηελ πεξεζία κεηά απφ αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ εθρψξεζε 

ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ πεξεζία κε θαλέλα ηξφπν δελ ηνλ 

απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε. 

(6) Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ ΘηΔ, 

ηεο πεξεζίαο, ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο, ησλ ζπκβνχισλ ηεο, ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά 

νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ. 

(7) Ρν 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 πεξεζία. 

(8) Κε ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ, ζα θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηεο 

πεξεζίαο ή/θαη ησλ ζπκβνχισλ ηεο ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη 

απφ ην άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα (Δπζχλε Ξξνζηήζαληνο). 

 

4.9. Ινηπέο πνρξεψζεηο Αλαδφρνπ  

Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηδηαίηεξε ακνηβή, γηαηί νη δαπάλεο θαη νη 

ακνηβέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο Ξξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ 

πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα 

παξαθάησ: 

4.9.1. Ζ εθαξκνγή κε παζζάισζε ηεο ράξαμεο ζην έδαθνο ή ε αλαπαζζάισζε ζην έδαθνο ησλ θάζε 

είδνπο έξγσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ έλλνηα αλαπαζζάισζε ζεσξείηαη θαη ε εμαξρήο παζζάισζε 

ζηα ηκήκαηα πνπ ν άμνλαο έρεη ππνινγηζζεί αλαιπηηθά ρσξίο λα έρεη παζζαισζεί ζην έδαθνο. 

4.9.2. Ζ ηπρφλ αλαγθαία πχθλσζε πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

ζηαζεξφ (αλππνρψξεην) έδαθνο. Δπίζεο ν έιεγρνο ηνπ πςνκεηξηθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ REPERS ηεο 

κειέηεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αθξίβεηαο ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ή αθφκε 

ελδερνκέλσο θαη ε ίδξπζε λένπ ρσξνζηαζκηθνχ δηθηχνπ, εθφζνλ ηνχην απαηηεζεί κεηά ηνπο αλσηέξσ 

ειέγρνπο. Ν έιεγρνο απηφο ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν. Eπίζεο νη 

εξγαζίεο ίδξπζεο, πχθλσζεο, επίιπζεο θαη εμαζθάιηζεο ηνπ απαξαίηεηνπ πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ 
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νξηδνληνγξαθηθνχ ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ, κε ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ζχκθσλα κε 

ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ.  

 

4.9.3. Ζ ζχληαμε ησλ ηπρφλ αλαγθαίσλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ θαηαιφγσλ 

νπιηζκνχ (φπνπ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα 

ζηνπο ππεπζχλνπο Δπίβιεςεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ελδερφκελα ηε δηφξζσζή ηνπο. 

 

4.9.4. Ζ ιήςε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ επηβιέπνληα θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ 

Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ, πνπ ζα ηα ππνβάιιεη γηα αξκφδην 

έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ζχκθσλα κε φζν 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

 

4.9.5. Ζ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ θαη νδψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα πξνζπέιαζε πξνο ηηο πεγέο πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Δπίζεο νη ηπρφλ δαπάλεο κίζζσζεο ρψξνπ, ή αγνξάο ησλ 

αλαγθαίσλ εδαθηθψλ ισξίδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ εξγνηαμηαθψλ νδψλ θαη νδψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα πξνζπέιαζε πξνο ηηο πεγέο πιηθψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ηνπίνπ ησλ νδψλ απηψλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη ε πεξεζία δελ 

αλαιακβάλεη θακηά δέζκεπζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν θακηά δηεπθφιπλζε ή θάιπςε δαπάλεο 

ζρεηηδφκελεο κε νδνχο πξνζπέιαζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

ηελ έιιεηςή ηνπο ν δε Αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε έιιεηςήο ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκφζεη 

ηελ ηερλνινγία, ηα κέζα, ην πξφγξακκα θ.ι.π. ζηηο δεδνκέλεο ηνπηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα 

εθηειεζζεί ε εξγαζία αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ επηπιένλ δαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο ε πεξεζία δελ ζα 

ηνπ αλαγλσξίζεη θακηά απνδεκίσζε. 

 

4.9.6. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο γηα 

ηελ απφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πεξηζζεπκάησλ θπηηθψλ γαηψλ, ππνιεηκκάησλ θάζε είδνπο 

έξγσλ, φπσο νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

εξγαζίαο, ηελ δηάξθεηα απηήο, ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο (ζε ζπζρεηηζκφ κε ην 

δεκνπξαηνχκελν έξγν). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πεξεζία δελ ζα αλαγλσξίζεη θακηά θαζπζηέξεζε, ή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζρεηηδφκελα κε ηέηνηα πξνβιήκαηα, ελψ 

παξάιιεια ζεσξείηαη απηνλφεην φηη νη θάζε είδνπο απνζέζεηο θιπ. ζα γίλνληαη ζε ζέζεηο θαη θαηά 

ηξφπν πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ 

Αξρψλ. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ελ πξνθεηκέλσ ζα γίλεη απζηεξή ηήξεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ  ηνπ έξγνπ. 

4.9.7. Αλάινγα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απφζεζεο 

πιηθψλ θάζε είδνπο (αδξαλή, θπηηθέο γαίεο ζε αλακνλή γηα ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο θ.ι.π.), θαζψο 

θαη ηειηθήο απφζεζεο πιηθψλ, ηνπο δαλεηνζαιάκνπο ή ηα ιαηνκεία ηνπ έξγνπ. 

4.9.8. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηεο πεξεζίαο ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα 

ηελ επαιήζεπζε ησλ ραξάμεσλ, απνηππψζεσλ θ.ι.π. εξγαζηψλ θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη 

εξγαιεία. Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα παξέρεη 
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ηνπνγξαθηθά κεραλήκαηα (απνζηαζηφκεηξν laser, ρσξνβάηε, ηαρχκεηξν θ.η.ι) πνπ ζα βξίζθεηαη 

ζπλέρεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ 

θαη απφ ην αλ εθ ηνπ ειέγρνπ ζεσξήζεθαλ αθξηβή ηα ζηνηρεία, κνλαδηθφο θαη απνθιεηζηηθφο 

ππεχζπλνο γηα ηελ αθξίβεηα θαη νξζφηεηα ησλ ραξάμεσλ παξακέλεη ν Αλάδνρνο. 

4.9.9. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο εθ‟ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ επίβιεςε λα δηακνξθψζεη ζηνλ 

ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ, θαιαίζζεηνπ νηθίζθνπ, πδαηνζηεγνχο θαη 

πξνθπιαγκέλνπ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε επαξθή σθέιηκε επηθάλεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ζ'απηφλ ηεο πεξεζίαο Δπίβιεςεο ηνπ εξγνδφηε θαη ηεο πεξεζίαο Γηνίθεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

αλαδφρνπ. Θα εμαζθαιίδνληαη άλεηνη ρψξνη εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα 

θέξεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θσηηζκνχ, ζέξκαλζεο θαη αεξηζκνχ, θαζψο απ' επζείαο ηειεθσληθή 

ζχλδεζε, κε κηα γξακκή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο απφ ην πξνζσπηθφ επίβιεςεο.  

4.9.10. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο 

θαη ηηο νδεγίεο ηεο πεξεζίαο. Ππκπιεξσκαηηθά, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ηεο 

θαηαζθεπήο απηήο, ν δε έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ πεξεζία, ή ηελ επίβιεςε, δελ απαιιάζζνπλ 

ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ πξνθχπηεη γη' απηφλ απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

4.9.11. Πρεηηθά κε δεκηέο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ έρεη ηζρχ ην άξζξν 157 ηνπ Λ. 4412/16. 

4.9.12. Νπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο 

δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζε ηξίηνπο, ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ 

νθείινληαη είηε ζε ακέιεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ή ζηηο νπνηεζδήπνηε 

θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ' εαπηνχ, βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Ζ επζχλε θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

Πχκβαζεο κέρξη θαη ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ Δγγχεζεο. 

4.9.13. Πε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, 

ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο. 

4.9.14. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβαίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε 

έγθξηζε ηεο πεξεζίαο ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ή δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην έξγν, ή θάπνην 

ηκήκα ηνπ έξγνπ, φπσο θαη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζην έξγν αλαξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη 

εθνδηαζκέλα κε έγγξαθε άδεηα ηεο πεξεζίαο. 

4.9.15. Ν 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. Νη αλσηέξσ αθεηεξίεο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ κε θιεηζηή φδεπζε, ζα νξηνζεηεζνχλ θαη ζα πξνζηαηεπζνχλ απφ θάζε πηζαλή θζνξά 

θαη ζα είλαη εθηφο εχξνπο θαηάιεςεο ησλ θαηαζθεπψλ, ψζηε λα κε ζίγνληαη θαη λα είλαη πξνζβάζηκεο 

αλεμάξηεηα ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Ζ ηνπνζέηεζε, νξηνζέηεζε, πξνζηαζία θαη εμαζθάιηζε ησλ 

ελ ιφγσ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, ζα γίλεη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζεσξνχληαη αλεγκέλεο ζηηο 

ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ. 

4.9.16. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πεξεζία γηα έγθξηζε κεζνδνινγία 

ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, ραξάμεσλ θαη ειέγρσλ ηεο θαηαζθεπήο (εθρεξζψζεηο, εθζθαθέο, 
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επηρψκαηα, εμπγίαλζε εδαθψλ, ραξάμεηο ηερληθψλ έξγσλ θαη θηηξίσλ θάζε θχζεο, νξηδνληηνγξαθηθά 

θαη πςνκεηξηθά ζε φια ηα ζηάδηα, ζθπξνδεηήζεηο, νδνζηξσζία, αζθαιηηθέο ζηξψζεηο ζηαζεξνχ ή 

κεηαβιεηνχ πάρνπο, αζθαιηηθέο δηνξζσηηθέο ζηξψζεηο θηι.). Ζ κεζνδνινγία απηή ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζεί εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη λα πεξηγξαθεί κε επαξθή αθξίβεηα, 

ζε ζπζρεηηζκφ κε ηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο, γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ. 

4.9.17. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζε φζεο ζέζεηο είλαη 

αλαγθαία θαη δελ ππάξρνπλ, ζηελ θαηάιιειε θαη απνδεθηή απφ ηελ πεξεζία αθξίβεηα θαη θιίκαθα, 

γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηα δηαγξάκκαηα ζα απαηηεζνχλ, φπσο π.ρ., γηα δαλεηνζαιάκνπο, 

ιαηνκεία, ρψξνπο απφζεζεο, πξνζσξηλά έξγα, ρψξνπο εξγνηαμίσλ, ηερληθά έξγα θηι. Δθφζνλ δνζεί 

ζρεηηθή εληνιή απφ ηελ πεξεζία, ηα δηαγξάκκαηα απηά ζα ζπλδένληαη κε ην Ρξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν 

ηεο Γεσγξαθηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ. 

4.9.18. Γηα ηε ζχληαμε ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε ζέζεηο ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ, 

ρψξσλ απφζεζεο, εξγνηαμηαθψλ πεξηνρψλ, πξνζσξηλψλ έξγσλ θηι., πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ ηα κφληκα έξγα, δελ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν νπδεκία ακνηβή. Νη αλσηέξσ ηνπνγξαθήζεηο 

είλαη απαηηεηέο απφ ηνλ ΘηΔ γηα ιφγνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, αιιά απφ ηνλ 

Αλάδνρν ζα ζεσξεζνχλ φηη νη ζρεηηθέο ηνπο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηξφπν αλεγκέλν, ζηηο 

ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο. 

4.9.19. Κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, επζχλεο θαη 

επηκέιεηα εθπφλεζε ή θαη ν έιεγρνο ησλ ηπρφλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ/κειεηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Νη κειέηεο απηέο ζα εθπνλνχληαη, ζπκπιεξψλνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη 

κε επηκέιεηα, εξγαζία θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 ηα αλαγθαία θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ κεηαιινηχπσλ 

ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή ηεθκεξίσζε δει. ηνπο 

θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελνπο ζηαηηθνχο ππνινγηζκνχο, prospectus, ηερληθή 

πεξηγξαθή θ.ιπ. Νκνίσο ηα ζρέδηα εξγαζίαο (shop drawings), 

 ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα κε ηελ - θαηά πεξίπησζε- αλαγθαία ηεθκεξίσζε γηα φιεο ηηο 

πξνζσξηλέο/βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο, 

 θάζε άιιε θαηαζθεπαζηηθή κειέηε πνπ απαηηείηαη ζηελ παξνχζα Π.. γηα ηελ έληερλε 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ  

 

4.9.20. Νη εξγαζίεο, πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ κειέηεο, πξνκεηξήζεθαλ κε βάζε 

ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Νη νξηζηηθέο πνζφηεηεο θάζε εξγαζίαο, πνπ ζα 

πηζηνπνηεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζα ιεθζνχλ απφ ηα αθξηβή αξρηθά θαη ηειηθά επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

έξγνπ, πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηα πξφζζεηα 

ηνπνγξαθηθά, βπζνκεηξηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πνπ ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο 

θαη ζα εγθξηζνχλ αξκνδίσο θαζψο επίζεο θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο Γ/λνπζαο ηνπ έξγνπ 

πεξεζίαο (βι. άξζξν Α-6 ηεο παξνχζεο). 

4.9.21. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηελ πεξεζία φισλ ησλ σο άλσ 

ζρεδίσλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηε 
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ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ αλαιπηηθψλ θαη ηειηθψλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεπρψλ. Νη δαπάλεο 

ησλ εξγαζηψλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηά εξγαζία επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθπησζε πνπ πξνζέθεξε. 

4.9.22. Νη εγθξίζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ κειεηψλ ή/θαη ζρεδίσλ ζα γίλνληαη ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (έσο 20 εκέξεο). Πε πεξίπησζε ειιηπνχο ή ιαλζαζκέλνπ ζρεδίνπ ή/θαη κειέηεο, απηά ζα 

επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν θαη ν ρξφλνο ειέγρνπ θαη έγθξηζεο ζα κεηξάεη απφ ηελ ζπκπιήξσζε / 

δηφξζσζε θαη επαλππνβνιή ηνπο. 

4.9.23. Ζ Γ/λνπζα πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε ιεπηνκεξεηαθφ έιεγρν ησλ 

κειεηψλ ή/θαη ησλ ζρεδίσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη κε ηε ζχκπξαμε ηνπ ηπρφλ Ρερληθνχ Ππκβνχινπ θαζψο 

θαη ηνπ κειεηεηή ηεο Ρερληθήο Κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

4.9.24. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ πξνθχςνπλ ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ 

ζρεηηθψλ ππνινγηζκψλ ή ησλ εθαξκνδνκέλσλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ, ε Γ/λνπζα πεξεζία δχλαηαη 

λα δεηήζεη πξφζζεηνπο ππνινγηζκνχο ή θαη ειέγρνπο κε ηελ εθαξκνγή άιισλ ζπλαθψλ 

ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ, αδαπάλσο γηα ηε Γ/λνπζα πεξεζία. 

4.9.25. Ζ ππνβνιή φισλ ησλ ζρεδίσλ ή/θαη κειεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη πξνο ηε Γ/λνπζα 

πεξεζία ζε ςεθηαθή κνξθή, ζε κηα ζεηξά δηαθαλψλ ζρεδίσλ θαη ζε δχν (2) αληίγξαθα.. 

4.9.26. Κεηά ηελ έγθξηζε, ε Γ/λνπζα πεξεζία ζα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν κία (1) ζεσξεκέλε 

ζεηξά ζρεδίσλ, ε νπνία ζα θέξεη ζθξαγίδα „‟ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖ‟‟ θαη ηφηε κφλν ν Αλάδνρνο 

κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα ζρέδηα απηά. Αλ φκσο ν Αλάδνρνο πξνρσξήζεη κε δηθή ηνπ επζχλε ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο, πξηλ αθφκε εγθξηζνχλ αξκνδίσο, δελ ζα απνδεκησζεί γηα ηηο επηπιένλ πνζφηεηεο 

εξγαζηψλ, πνπ ηειηθά δελ ζα εγθξίλεη ν Φνξέαο θαη Θχξηνο ηνπ Έξγνπ αιιά ζα ηνπ πεξηθνπνχλ νη 

θαηά ηα αλσηέξσ απμήζεηο ησλ πνζνηήησλ. 

4.9.27. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη, 

φια ηα ηπρφλ απαηηνχκελα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο. 

Ρα ζρέδηα απηά ζα ππνζηεξίδνληαη απφ απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θείκελν 

θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ζα ππνβάινληαη ζηε Γ/λνπζα πεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε θαηά νκάδεο 

φπνπ θαζεκία ζα αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

4.9.28. Ζ ππνβνιή θάζε νκάδαο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ζα γίλεηαη έγθαηξα θαη ηνπιάρηζηνλ 

δέθα εκέξεο (10) πξν ηεο έλαξμεο ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 

Σξνλνδηάγξακκα, ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη λα 

αθήλεηαη εχινγε πξνζεζκία,  γηα ηελ έγθξηζή ηνπο.  

4.9.29. Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα εθηφο απφ ηελ πιήξε ζρεδηαζηηθή απεηθφληζε φισλ ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ θαζψο θαη ησλ θαηαζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ. ηερληθψλ έξγσλ, πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηελ θαηαζθεπή θαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζα πεξηιακβάλνπλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, πεξηγξαθέο, πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη κεζφδσλ θαηαζθεπήο πνπ 

ηπρφλ δελ πεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε θαη θαζίζηαληαη απαξαίηεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ. 

4.9.30. Ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε φισλ ησλ βνεζεηηθψλ 

ζρεδίσλ πνπ ρξεηάδνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 
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ηα ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, ηελ δηάηαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηα 

ζρέδηα ζεκειίσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θιπ. 

4.9.31. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο κειεηψλ, πνπ ζα 

ρξεηαζζεί λα γίλνπλ, ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ηερληθήο κειέηεο, είηε 

απφ απξφβιεπηνπο παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ είηε απφ ηελ επηινγή 

κεζφδνπ θαηαζθεπήο πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη ν Αλάδνρνο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Φνξέα θαη Θχξην 

ηνπ Έξγνπ θαη ηεο Δπίβιεςεο. Ξην ζπγθέθξηκέλα ιφγσ ηνπ φηη ε ππ‟ φςηλ εξγνιαβία πεξηιακβάλεη 

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο, ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ κφλν ηνπ ελέρεη πηζαλφηεηα απνθιίζεσλ 

αθνχ πξφθεηηαη γηα πεξηνρή ηνπ πνδφο πνπ βξίζθεηαη ελ ππνζθαθή, θαηλφκελν πνπ κπνξεί αθφκε θαη 

ζήκεξα λα εμειίζζεηαη παξά ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ Ιηκέλα 

(ππφθεηηαη ζε ππνζαιάζζηα ξεχκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη είηε απφ ηελ δηέιεπζε ησλ εηζεξρφκελσλ 

ζην ιηκέλα πινίσλ αιιά θαη ηελ ρξήζε ησλ πξνπειψλ ηνπο, πδξνδπλακηθά θνξηία απφ ηνπο 

θπκαηηζκνχο ηδηαίηεξα θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, αιιά θαη θαζηδήζεηο ιφγσ νξηαθήο ηζνξξνπίαο πνπ 

επίζεο εμειίζζνληαη). Νη φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξεζνχλ ζα επηζεκαλζνχλ ζηελ Δπίβιεςε ηνπ 

έξγνπ, ελψ εάλ απαηηεζνχλ αιιαγέο ζηελ αιιεινπρία εθηέιεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηε κειέηε 

εξγαζηψλ ή ζε ηπρφλ πξφζζεηεο παξεκβάζεηο, ζα απαηηεζεί ε έγγξαθε άδεηα απφ ηελ Γ/λνπζα ην έξγν 

πεξεζία. 

4.9.32. Πηε αλαζεψξεζε θαη ππνβνιή Πρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη γείαο (ΠΑ) θαη ζηε ζχληαμε 

θαη ππνβνιή Φαθέινπ Αζθάιεαο θαη γείαο (ΦΑ). 

4.9.33. Πηελ εθπφλεζε ησλ Δηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

(κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, θιπ.). 

4.9.34. Πηε ζχληαμε εηδηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ θιπ., πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, ψζηε λα ππάξμεη ζπληνληζκφο ησλ 

ζπλεξγείσλ θαηαζθεπήο θαη δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ ηελ Δπίβιεςε. 

4.9.35. Θάζε άιιε θαηαζθεπαζηηθή κειέηε θαη ζρέδηα πνπ απαηηνχληαη ζηελ παξνχζα Δ.Π.. 

γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

4.9.36. Πηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο θαη ζρεδίσλ, φπσο θαηαζθεπάζζεθε ην έξγν (As 

Built Drawings) (Κεηξψν έξγνπ). 

4.9.37. Όιεο νη κειέηεο θαη θείκελα ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγξαθψλ ζηα 

ζρέδηα θαη ησλ ππνινγηζκψλ ζα είλαη ζηελ Διιεληθή  γιψζζα. 
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4.9.38. Ρήξεζε λφκσλ – Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ – Έθδνζε Αδεηψλ  

4.10.19.1 Κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε Ππκβαηηθή 

ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηνπ Διιεληθνχ δηθαίνπ, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν 

πξνέιεπζήο ηνπο ή ηελ ηππηθή ηζρχ ηνπο. Θαηά ζπλέπεηα, ε ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε θαιχπηεη ην 

ζχλνιν ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ηππηθψλ λφκσλ, θαζψο θαη ηε δηεζλή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, πνπ έρεη 

θαηαζηεί Διιεληθφ δίθαην. 

4.10.19.2 Ζ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ 

αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηηο 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. 

4.10.19.3 Ν Αλάδνρνο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηνπο Λφκνπο ηνπ Θξάηνπο, ηα Γηαηάγκαηα θαη ηνπο Θαλνληζκνχο, ηηο Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο ή 

δηαηαγέο, θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε Γεκφζηαο, Γεκνηηθήο ή άιιεο αξρήο γηα 

ηνλ Αλάδνρν θαη γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ. 

4.10.19.4 Ν Αλάδνρνο, ζαλ ππεχζπλνο λα ηεξεί ηνπο Λφκνπο θιπ., ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη 

ακέζσο ζηελ Γ/λνπζα πεξεζία ηηο δηαηαγέο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηα έγγξαθα ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα 

κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θιπ. 

4.10.19.5 Ν 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 θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ.  

 

4.10. Αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο 

4.10.1. Γεληθά 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 159 ηνπ Λ. 4412/2016. Ρφζν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θαηάιιεισλ πιηθψλ φζν θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δεκηνπξγίαο ρψξσλ ιήςεο πιηθψλ, ηζρχνπλ, 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νη παξαθάησ δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχνπλ 

ζήκεξα: 

(1) Ν Λ. 1428/84 «Δθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 

43Α/84) 

(2) Ν Λ. 2115/93 «Ρξνπνπνίεζε, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 

1428/84 (ΦΔΘ 15Α/15-5-93) 

(3) Ν Λ. 1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΘ 160Α/86) 

(4) Ν Λ. 3010/02 «Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11 ΔΔ θαη 96/61 ΔΔ, 

Γηαδηθαζία Νξηνζέηεζεο θαη Οπζκίζεηο Θεκάησλ γηα ηα δαηνξεχκαηα» (ΦΔΘ 

91Α/25.4.2002) 
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(5) Ζ ΘΑ 69269/5387/24-10-90 «Θαηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, 

πεξηερφκελν Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΚΞΔ), θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ 

Δηδηθψλ Ξεξηβαιινληηθψλ Κειεηψλ (ΔΞΚ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε 

ην Λ 1650/86 9ΦΔΘ 678Β/90) 

(6) Ζ .Α. 1958/13-01-2012 «Θαηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Λ. 

4014/2011 (ΦΔΘ Α΄209/2011) 

(7) Νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4014 /2011 (ΦΔΘ Α΄209/2011). Ξεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε 

δεκηνπξγία Ξεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ  

(8) Ν Θαλνληζκφο Κεηαιιεπηηθψλ θαη Ιαηνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΘΚΙΔ) 1984 (ΦΔΘ 931Β/84) 

(9) Νη Απαηηήζεηο ηνπ Ρνκέα Ππληήξεζεο Γξακκψλ θαη πνζηαζκψλ Κεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ  

(10) Δπηπιένλ πξνο ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη νη φξνη ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε: 

i. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαλεηνιεςίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη 

εγγξάθσο ζηελ πεξεζία ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

«πεγψλ δαλείσλ» (δαλεηνζαιάκσλ). Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε 

γλσζηνπνίεζε ζα γίλνληαη δεηγκαηνιεςίεο ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο. Πηε 

ζπλέρεηα, θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ, ζα ππνβάιιεηαη ζηελ πεξεζία ηερληθή κειέηε 

δαλεηνζαιάκσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 

- Ρνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ησλ ζέζεσλ δαλεηνιεςίαο κε εθηίκεζε ησλ 

πνζνηήησλ πνπ ζα απνιεθζνχλ απφ θάζε ζέζε.  

-  Ρα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. 

- Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

θαηαζθεπήο, δειαδή ηνπ ζχκθσλνπ ησλ πιηθψλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο, 

ηνπ πάρνπο ησλ ζηξψζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ζπκπχθλσζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο θακπχιεο 

PROCTOR, ηεο θαηάηαμεο ησλ πιηθψλ ζε θαηεγνξίεο (αλάινγα κε ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε) θηι. 

- Κειέηε εθζθαθήο ηνπ δαλεηνζαιάκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί 

δαλεηνζαιάκσλ ζε Γεκφζηνπο ρψξνπο θαη κάιηζηα ζε θνίηεο ρεηκάξξσλ, 

κε ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη: 

ii.  Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο φριεζεο θαη ν ηξφπνο απνθαηάζηαζεο 

iii.  Ζ δηαζθάιηζε ησλ πδξαπιηθψλ απαηηήζεσλ (εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο  

δηαηνκήο, αλαγθαίεο γεθπξψζεηο, απνθπγή θηλδχλσλ δηάβξσζεο θηι)  

 

(11) Γηα ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο δαλείσλ απφ ήδε ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε 

πψιεζεο δαλείσλ, ε ηερληθή κειέηε πνπ ζα ππνβιεζεί ζα δείρλεη φηη ν ρψξνο απφιεςεο 

δαλείσλ είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζηε ζπλέρεηα δε ε ηπρφλ αλάγθε 

εθπφλεζεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αλάγθε 

«εθζπγρξνληζκνχ ή επέθηαζεο πθηζηακέλσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ 

επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην 

πεξηβάιινλ» 
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(12) Ζ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζα γίλεηαη κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηνλ Λφκν 1650/86, φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. 

(13) Κεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζα 

ελεξγνπνηείηαη θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο.  

(14) Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε: 

i.  Λα αθαηξέζεη ηηο επηθαλεηαθέο θπηηθέο γαίεο θαη νπνηεζδήπνηε ελδηάκεζεο 

ζηξψζεηο αθαηάιιεισλ πιηθψλ. Ρα εμ απηψλ θαηάιιεια γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο ζα πξέπεη λα ηα ζπγθεληξψζεη γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ θάζε ησλ εξγαζηψλ ηεο απνθαηάζηαζεο. 

ii.  Λα απνκαθξχλεη ηα αθαηάιιεια πιηθά ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο, ή 

αλ ηνπ επηηξαπεί λα επαλεπηρψζεη ρψξνπο δαλεηνιεςίαο.  

iii.  Λα πξνβεί ζε δηαινγή αλ ηνχην είλαη ηερληθά αλαγθαίν 

iv.  Λα εθηειέζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηε δαλεηνιεςία θαη λα δηακνξθψζεη θαηάιιεια 

ηα πξαλή θαη ηελ θνίηε εθζθαθήο, ψζηε ε δαλεηνιεςία λα εληάζζεηαη ζε 

πδξαπιηθή δηεπζέηεζεο ηνπ ρεηκάξξνπ (φηαλ γίλεηαη απφ ρείκαξξν) ή λα 

πξνθαιεί ηελ ειάρηζηε δπλαηή παξελφριεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

v.  Λα απνθαηαζηήζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηα έξγα / κέηξα 

απνθαηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο 

Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο δαλεηνζαιάκνπο. 

Νη αλσηέξσ δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, καδί κε ηηο ππφινηπεο δαπάλεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ ζε απηφ ην άξζξν, ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

(15) Ρα αδξαλή, ηα ρσκάηηλα θαη ιίζηλα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζα ιεθζνχλ 

απφ ηηο ζέζεηο πνπ ζα θαζνξηζζνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Απηφ 

γίλεηαη κεηά απφ ππφδεημε ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζα έρεη ιάβεη ππφςε ηα 

πξνδηαγξαθφκελα ζηε Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (αλ ππάξρεη ππνρξέσζε 

εθπφλεζεο θαη έγθξηζεο απηήο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) θαη ηελ έγθξηζε ηεο 

πεξεζίαο, γηα ην ζπκθεξφηεξν γηα ην Γεκφζην ηξφπν. Ν ΘηΔ δελ έρεη ππνρξέσζε λα 

εμαζθαιίζεη γηα ηνλ Αλάδνρν ρψξνπο ιήςεο πιηθψλ αιιά ζα ζπλδξάκεη ηνλ Αλάδνρν 

ζηελ αλαδήηεζε κε θαηάιιειεο ππνδείμεηο. 

(16) Ξξηλ ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεγή πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

θξνληίζεη, κε δαπάλεο ηνπ, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην 

πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ. 

(17) Πε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δελ 

επαξθνχλ ή απνδεηθλχνληαη αθαηάιιεια, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα βξεη λέεο 

πεγέο πιηθψλ, πνπ ζα εγθξίλεη ε πεξεζία. 

(18) Δθφζνλ νη ρψξνη γηα ιήςε πιηθψλ δελ είλαη δεκφζηνη ή θνηλνηηθνί θαη απαηηείηαη 

δέζκεπζή ηνπο θαη ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε, ηφηε ν Αλάδνρνο 

ζα ζπληάμεη, κε δαπάλεο ηνπ, ηα απαηηνχκελα θηεκαηνιφγηα (πίλαθεο, δηαγξάκκαηα) θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε πεξεζία είλαη 

δπλαηφ λα αλαιάβεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ ρψξσλ απηψλ. 
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(19) Πεκεηψλεηαη εδψ ζαλ δηεπθξίληζε φηη νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαηά αλεγκέλν ηξφπν, φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γη‟  απηφ γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ 

ζπλζεθψλ ηνπ εθάζηνηε έξγνπ απφ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά ην ζηάδην ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 

4.10.2. Ιαηνκεία 

 

4.10.2.1. Νξηζκνί - ππνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

Ρα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν έρνπλ ηζρχ ηφζν γηα ηα ζπλήζε ιαηνκεία ή/θαη νξπρεία αδξαλψλ 

πιηθψλ (γηα ηελ παξαζθεπή ζθπξνδεκάησλ, θαηαζθεπή άιισλ εξγαζηψλ ηερληθψλ έξγσλ, 

νδνζηξσζίαο, ζπλήζσλ αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ θηι.) φζν θαη γηα ιαηνκεία ή/θαη νξπρεία αδξαλψλ 

πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηξψζεσλ θπθινθνξίαο θαη αληηνιηζζεξψλ ζηξψζεσλ θπθινθνξίαο 

(αζθαιηηθψλ ή απφ ζθπξφδεκα). 

(1) Ζ πξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ κπνξεί λα γίλεηαη: 

- Απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο, 

- Απφ «λέα ιαηνκεία» πνπ ζα εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ν Αλάδνρνο  

(2) Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε ηνλ φξν «λέα ιαηνκεία» απηνχ ηνπ άξζξνπ ραξαθηεξίδνληαη ηφζν νη 

λέεο ζέζεηο ιαηνκείσλ φζν θαη ε επαλέλαξμε ιεηηνπξγίαο παιαηψλ ιαηνκείσλ πνπ ήδε 

βξίζθνληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηεο ΘΑ 69269/5387/24-10-90 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 

4014/2011, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

(3) Πε θάζε πεξίπησζε ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο 

θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νδψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη 

κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή, νη δαπάλεο ιφγσ ηπρφλ 

πξφζζεησλ κεηαθνξψλ ή δπζκελψλ ζπλζεθψλ κίζζσζεο, αγνξάο βξαρσδψλ πξντφλησλ ή 

ιαηνκείσλ, απνθάιπςεο εθκεηάιιεπζεο θαη απφδνζεο ηνχησλ θηι. 

(4) Δπίζεο ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο 

ρξεηαζηνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ (ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη θάησ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Απφθαζεο έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ, ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ Αξκφδησλ Αξρψλ) γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 

ζπλδέζεσλ πξνο ππάξρνπζεο νδνχο, γηα ηελ πξνζηαζία, αλαγθαία κεηαθνξά, 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε νπνηαδήπνηε δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθειείαο, 

βιαβψλ ή πξνθιήζεηο απνζεηηθψλ δεκηψλ ζε θηίζκαηα, θαιιηέξγεηεο, παξαθείκελεο 

εθηάζεηο θηι. 

(5) Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη, θαηά ην ζηάδην πνπ ζα ζπληάζζεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, λα έρεη επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο 

πνπ πξνβιέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ιαηνκείν θαη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λα 

εθηειέζεη φζεο έξεπλεο θξίλεη αλαγθαίεο (αθφκε θαη γεσηξήζεηο) απφ ηηο νπνίεο λα 
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ηεθκεξηψζεη κε δηθή ηνπ επζχλε ηελ πνηνηηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο, ηε 

δπλαηφηεηα απφιεςεο ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ, ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ησλ 

αλαγθαίσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο  επηηπρνχο νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο. 

(6) Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη επηπιένλ λα έρεη εμαζθαιίζεη θαη ελαιιαθηηθέο ζέζεηο 

εγθαηάζηαζεο ή ζέζεηο πξνκήζεηαο αδξαλψλ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ήζειαλ 

αλαηξαπεί ηα δεδνκέλα, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ζρεηηθά κε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ηνπ γηα 

ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θαη επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιαηνκείνπ εμ αηηίαο 

ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θηι. 

(7) Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχςεη, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

εμέηαζεο πνπ ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, 

είηε αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φηη ην ιαηνκείν, ή νπνηαδήπνηε 

άιιε εγθαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ή απνζεθεπηηθφο ρψξνο θηι. δελ επαξθεί ή είλαη 

αθαηάιιειν ή έγηλε αθαηάιιειν, ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε θξνληίδα θαη 

δαπάλεο ηνπ λα εμεχξεη λέν θαηάιιειν ρψξν θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θαησηέξσ:  

- Ζ εθηέιεζε ησλ νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε, 

- Νη πξνζεζκίεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζεσξνχληαη αλαιινίσηεο ζε ζρέζε κε απηφ ην ζέκα, 

αθφκε θαη αλ ν Αλάδνρνο αλαγθαζηεί λα ηδξχζεη ιαηνκείν ή/θαη ινηπέο 

εγθαηαζηάζεηο ζε ζέζε ηέηνηα πνπ λα δπζρεξαίλεηαη ε εξγαζία ή λα επηκεθχλεηαη ε 

δηαδξνκή ή αθφκε θαη αλ αλαγθαζζεί λα αγνξάζεη ηα αδξαλή απφ ην εκπφξην θαη 

απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

- Πηελ πεξίπησζε απηή ζα πινπνηείηαη ε αληίζηνηρε ΚΞΔ (ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 

69269/90) ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4014/2011 γηα ην ζχλνιν ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ ή γηα 

ην ηκήκα εθείλν ζην νπνίν έρεη γίλεη παξέκβαζε γηα ζπκκφξθσζε. 

(8) Αλ ηπρφλ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε λα ππάξρεη Ρερληθφο ή άιινο Πχκβνπινο, ηφηε φια ηα 

ιαηνκεία ζα ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηνπ, εθφζνλ νξηζηεί απφ ηελ πεξεζία. Πηελ 

πεξίπησζε απηή, φιεο νη δνθηκέο / έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απφ ηνλ Ρερληθφ ή 

άιιν Πχκβνπιν είηε κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο 

πεξεζίαο.  Δθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία, φιεο νη ππνβνιέο πξνο ηελ Δπίβιεςε ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ(α) ειέγρνπ ηνπ Ρερληθνχ ή άιινπ Ππκβνχινπ 

αλαθεξφκελα ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη ζηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. 

 

4.10.2.2. Κέζνδνη επηινγήο ιαηνκείσλ απφ ηνλ Αλάδνρν 

Ζ κέζνδνο επηινγήο ιαηνκείσλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα είλαη απηή ηεο ειεχζεξεο επηινγήο.  Πχκθσλα κε 

ηελ ππφςε κέζνδν, γηα ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αδξαλψλ πιηθψλ 
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ιαηνκείνπ ή νξπρείνπ θηι, ε πεξεζία ΓΔΛ ζα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν θαλέλα ιαηνκείν ή νξπρείν. 

Δπίζεο, θαηά ηε κέζνδν απηή ν ΘηΔ ΓΔΛ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε γηα λα απαιινηξηψζεη 

εθηάζεηο θαηάιιειεο γηα παξαγσγή πιηθψλ πξνο ρξήζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

(1) Ν Αλάδνρνο επνκέλσο ζα θξνληίζεη λα πξνκεζεπηεί ηα αλαγθαία θαηάιιεια 

αδξαλή απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή λα εγθαηαζηήζεη θαη 

ιεηηνπξγήζεη «λέν ιαηνκείν» ή ιαηνκεία, ηεξνχκελσλ ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο. 

(2) Νθείιεη ινηπφλ ν Αλάδνρνο γηα ηελ πεξίπησζε λένπ ιαηνκείνπ λα θξνληίζεη λα βξεη 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θαηάιιειεο πεγέο αδξαλψλ πιηθψλ είηε κε κίζζσζε, είηε 

κε αγνξά ησλ θαηάιιεισλ ζέζεσλ. 

(3) Θεσξείηαη ινηπφλ, θαηά ζπκβαηηθή έλλνηα, φηη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν 

πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ηδησηηθά ιαηνκεία ησλ αλαγθαίσλ 

αδξαλψλ πιηθψλ ή γηα ηε κίζζσζε ή αγνξά εθηάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ή 

αθφκα θαη νη ηπρφλ επηβαξχλζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ εμαηηίαο ζχγρξνλεο 

εθκεηάιιεπζεο νξηζκέλσλ πεγψλ (θαη απφ άιιε πξνεγνχκελε ή επφκελε εξγνιαβία 

κε ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ), αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη δεζκεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί πνπ 

επηβάιινληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

4.10.2.3. Ξαξαθνινχζεζε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αδξαλψλ 

(1) Ν Αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ηε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο Ηζρχνπζεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

(ζθιεξφηεηα, θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, πιαζηηθφηεηα, πδξνθηιία θ.ι.π.),  ησλ 

ελζσκαησκέλσλ ζηηο εξγαζίεο θάζε είδνπο πιηθψλ, γηαηί εμππαθνχεηαη φηη, κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε ηεο έληερλεο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε δφθηκα πιηθά. Νπνηνζδήπνηε έιεγρνο, ν νπνίνο γίλεηαη 

απφ ηελ πεξεζία, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε, 

αλεμάξηεηα απφ ηα απνηειέζκαηα απηνχ. 

(2) Ππλεπψο, αλ νξηζκέλεο πεγέο πιηθψλ είλαη ή απνβνχλ ελδηάκεζα αθαηάιιειεο γηα 

ηελ παξνρή δφθηκσλ πιηθψλ, ν Αλάδνρνο, παξαθνινπζψληαο ηνχην απφ δηθή ηνπ 

ππνρξέσζε, πξέπεη λα αλαδεηήζεη άιιεο θαηάιιειεο πεγέο. Ρα αλσηέξσ 

απνηεινχλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη αλάγνληαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ. Νπνηαδήπνηε θη αλ είλαη ε ζέζε ησλ λέσλ 

πεγψλ ν αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη  πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

(3) Θαηά ηελ παξαγσγή ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζθπξνδεκάησλ, νδνζηξσζίαο θαη 

αζθαιηηθψλ, πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε, δεηγκαηνιεςία θαη 

έιεγρνο ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζε ζπρλφηεηα βάζεη ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ. Ξξνο ηνχην ζα ζπληάζζνληαη 

δειηία ειέγρνπ, ζηα δε πξσηφθνιια παξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πξέπεη λα 
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ζεκεηψλεηαη φηη ηα πιηθά, κεηά απφ έιεγρν, βξέζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο. 

 

4.10.2.4. Γαλεηνζάιακνη 

(1) Νη πξνβιέςεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ θαηά αλαινγία θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ δαλεηνζαιάκσλ, φζν αθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ δαλείσλ θαη ηηο 

δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο, ζρεηηθά κε ηα δάλεηα. 

(2) Γηα ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ δαλείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν ΘηΔ ΓΔΛ 

ζα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν θαλέλα δαλεηνζάιακν ή νξπρείν. Ν Αλάδνρνο 

επνκέλσο ζα θξνληίζεη λα βξεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο θαηάιιεινπο 

δαλεηνζαιάκνπο (ή νξπρεία), ηεξψληαο φινπο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, είηε 

ζε ρψξνπο Γεκνζίνπ (εθφζνλ επηηξέπεηαη λα ρνξεγεζεί ζε απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θαη πεξηνξηζκνχο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο, ε άδεηα 

εθκεηάιιεπζεο θαη απφιεςεο ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ) είηε κε κίζζσζε είηε κε 

αγνξά ησλ θαηάιιεισλ ηδησηηθψλ εθηάζεσλ ή αθφκε θαη κε πξνκήζεηα απφ ήδε 

ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πψιεζεο πιηθψλ δαλείσλ. 

(3) Ππλεπψο νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

απφ νπνηνδήπνηε ιφγν πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ιεηηνπξγνχζεο 

επηρεηξήζεηο πψιεζεο δαλείσλ ησλ αλαγθαίσλ δαλείσλ ή γηα κίζζσζε ή αγνξά 

ησλ ζρεηηθψλ αλαγθαίσλ εθηάζεσλ γηα ηελ απφιεςε δαλείσλ ή αθφκε θαη ηηο 

ηπρφλ επηβαξχλζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ εμαηηίαο ζχγρξνλεο εθκεηάιιεπζεο 

νξηζκέλσλ πεγψλ δαλείσλ (θαη απφ άιιε πξνεγνχκελε ή επφκελε εξγνιαβία κε 

ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ), αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη δεζκεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί 

πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, θαηά αλαινγία ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ γηα ηα ιαηνκεία ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

(4) Δπίζεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε 

δαπάλεο απαηηεζνχλ γηα ηελ απφιεςε ή αγνξά δαλείσλ απφ ρείκαξξνπο ή/θαη 

πνηακνχο, ή άιιεο ζέζεηο, πνπ ζα πιεξσζνχλ ζε Δπηρεηξήζεηο ηεο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη ηε δαλεηνιεςία απφ ζρεηηθέο εθηάζεηο 

ή ζε αξρέο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηηο νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί νηθνλνκηθά 

δηθαηψκαηα απφ ηελ απφιεςε δαλείσλ απφ νξηζκέλνπο ρψξνπο. 

(5) Ν ΘηΔ ΓΔΛ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε λα απαιινηξηψζεη εθηάζεηο 

θαηάιιειεο γηα ρξήζε ηνπο σο δαλεηνζαιάκσλ ή νξπρείσλ γηα πξνκήζεηα ησλ 

ζρεηηθψλ πιηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν.  
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4.10.2.5. Σψξνη Απφζεζεο   

Ζ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ 

νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ - επηρψζεσλ 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. Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ παξνχζα κειέηε δελ 

πξνβιέπεηαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνηφλησλ εθζθαθήο ηεο εξγνιαβίαο.  Δθφζνλ δελ έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα ρψξνη απφζεζεο, ή εθφζνλ απηνί πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί δελ επαξθνχλ, 

ηφηε νη επηπιένλ αλαγθαίνη ρψξνη, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηζρχνο επηινγήο, ζα επηιεγνχλ: 

(1) Απφ ηελ αξκφδηα γηα ην πεξηβάιινλ Ξεξηθεξεηαθή πεξεζία (γηα ηηο κεγάιεο πφιεηο ή 

λνκνχο κπνξεί λα είλαη εηδηθέο ππεξεζίεο) 

(2) Απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία  

(3) Απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε πνπ ζα ππνβάιιεη, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο. 

(4) Ν Αλάδνρνο, ρσξίο θακία επί πιένλ απνδεκίσζε, ππνρξενχηαη, πέξα απφ ηε 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε (ή ζε κία ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε, αλ γίλεηαη 

ζρεηηθή εηδηθή κλεία ζε εηδηθνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο) θαη ηε δηάζηξσζε ησλ 

πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο, λα εμαζθαιίζεη θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπο κε 

ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο θαη κε θαηάιιειε ζπκπχθλσζε, ψζηε νη επηθάλεηεο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη βαηέο ζε νρήκαηα θαη αμηνπνηήζηκεο γηα ρψξνπο 

αλαςπρήο, αζινπαηδηψλ, ή άιινπο παξφκνηνπο, γηα ηελ ηειηθή δε δηακφξθσζή ηνπο 

λα απνκέλνπλ: 

- Νη επηθαλεηαθέο εηδηθέο ρσκαηνπξγηθέο δηακνξθψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηπρφλ 

πξνβιεπφκελα ηερληθά έξγα 

- Νη νπνηεζδήπνηε εθζθαθέο ζεκειίσλ (θαηαζθεπήο θηηζκάησλ, ηνηρίζθσλ, αγσγψλ 

δηθηχσλ Θνηλήο Ωθειείαο θαη ινηπψλ παξφκνησλ) κε ηα ζρεηηθά ηερληθά έξγα θαη νη 

επαλεπηρψζεηο ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθακκάησλ 

- Ζ δηάζηξσζε επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο θεπνρψκαηνο θαη ε θχηεπζή ηνπ  

- Ζ θαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ (αζθαιηηθψλ, απφ ζθπξφδεκα, αλαζθάιησησλ), 

πιαθνζηξψζεσλ θηι. 

- Ρπρφλ άιιεο εηδηθέο θαηαζθεπέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο γεληθέο ρσκαηνπξγηθέο 

δηακνξθψζεηο (θαη ηα ζρεηηθά ηερληθά έξγα ζηαζεξνπνίεζεο απηψλ)πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζνχλ ηα «έξγα απνθαηάζηαζεο» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

εγθεθξηκέλνπο φξνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο. 

Νη 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. 
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ΑΟΘΟΝ Α-5 

Ξξνζηαζία ηνπ Ξεξηβάιινληνο   

5.1. Γεληθά  

5.1.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, φπσο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

θαη ηεξεί απζηεξά ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνπο ινηπνχο 

πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο.  

5.1.2. Πηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο φιεο νη δαπάλεο πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ζπλεπψο νπδεκία πξφζζεηε νηθνλνκηθή 

ηνπ απαίηεζε ζρεηηθή κε ηελ εθαξκνγή ηνπο δελ ζα αλαγλσξίδεηαη. 

5.1.3. Νη πεξηνξηζκνί, νη δηαδηθαζίεο, νη ηπρφλ άδεηεο θαη φ,ηη απαηηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο δηθαίσκα ηδηαίηεξεο ακνηβήο, δεδνκέλνπ φηη νη δαπάλεο 

γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ειήθζεζαλ ππφςε θαη είλαη αλεγκέλεο ζην ηίκεκα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία : 

- Όζα γεληθψο ή εηδηθψο αλαθέξνληαη ζην Λ. 4412/2016 

- Ζ Απφθαζε έγθξηζεο ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ππ‟ φςηλ έξγνπ (εθ‟ φζνλ 

απαηηείηαη), θαη νη ζπζηάζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ (ΚΞΔ, εθνζνλ απαηηεηηαη) κε ηε δηεπθξίλεζε φηη, φπνπ αλαθέξεηαη 

"επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ έξγνπ" ζε ζέκαηα εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο λνείηαη 

"επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ". 

- Ρα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 

απηψλ, θαηηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ  Απφθαζε  έγθξηζεο  Ξεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ. 

5.1.2. Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο κειέηεο ηεο πεξεζίαο θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ν Αλάδνρνο δε είλαη ππεχζπλνο πέξαλ ησλ άιισλ θαη γηα ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, ρξήζεηο πιηθψλ, δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο εξγνηαμηαθψλ νδψλ, 

εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηακνξθψζεσλ ησλ έξγσλ, απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο, θαη ζηνηρεία ησλ κφληκσλ έξγσλ γηα ηα νπνία ππάξρεη επηινγή βάζεη ησλ κειεηψλ πνπ 

ζα εθπνλεζνχλ απφ απηφλ. 

 

5.1.3. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληαο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Νη πξνηάζεηο απηέο ζα θαζνξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα φια ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ 

γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ε ππάξρνπζα βιάζηεζε, ηα δέληξα, νη ζάκλνη θαη νη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο 

γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, θαζψο θαη 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ, πνπ ππνρξεσηηθά ζα ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. Νη πξνηάζεηο απηέο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί 

γηα ην έξγν.  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 
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εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην πεξηβάιινλ λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. Ρνλίδεηαη 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 ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ή θαηαπάηεζε 

θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ ηα κεραληθά κέζα πνπ δηαζέηεη, θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

θάζε ηέηνηαο δεκηάο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

 

5.1.4. Θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ …. 

 Σξεζηκνπνίεζε εηδηθνχ θαιχκκαηνο ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο δηαηάμεηο θαη κέξηκλα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δξφκσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Ξιχζε θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ 

θαη κάιηζηα ζηεγαλφ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ηπρψλ 

παξαθείκελσλ ξεκάησλ. 

 Ππρλή δηαβξνρή ησλ δηαδξφκσλ θίλεζεο θαη ησλ ρψξσλ ησλ εξγαζηψλ. 

Δπίζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη :  

 λα κεξηκλά γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ 

αδξαλψλ πιηθψλ θαη ησλ επηρψζεσλ κε ηνλ ςεθαζκφ ηνπο θαη ηε ζπρλή δηαβξνρή ησλ 

ππαίζξησλ ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 λα κελ πξνβαίλεη ζε θάζε κνξθήο θαχζε πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. 

 λα κελ πξνβαίλεη ζε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ απφ θάζε είδνπο 

πεηξειαηνεηδή, θαχζηκα θιπ. Νκνίσο λα κελ πξνβαίλεη ζε απφξξηςε παιαηψλ ειαίσλ ζην 

έδαθνο, ρσξίο ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πεξηζπιινγήο θαη απνκάθξπλζήο ηνπο. 

 λα ηεξεί ηα φξηα κέζεο ελεξγεηαθήο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνηαμίσλ 

πνπ νξίδνληαη ηα 65dB (A) (εθφζνλ δελ θαζνξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ). 

 λα πξνβεί ζε εγθαηάζηαζε επαξθνχο αξηζκνχ εηδηθψλ δνρείσλ γηα ηε ζπιινγή ιαδηψλ θαη 

πεηξειαηνεηδψλ, θαζψο θαη δνρείσλ γηα ηε ζπιινγή απνξξηκκάησλ. 

 
 

5.2. Απαηηήζεηο γηα ην Ρειεησκέλν Έξγν  

5.2.1. Νη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην ηειεησκέλν έξγν πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη απνηππψλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν, ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο 

ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε φζα 

αλαθέξζεθαλ ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο. 

5.2.2. Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, κεηά ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαη πξηλ ηελ ηειηθή 

επηκέηξεζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ησλ εξγνηαμίσλ, ζηελ απνμήισζε 

φισλ ησλ πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ απνθνκηδή φισλ ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη 
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αρξήζησλ θαη θάζε άιινπ θαηάιιεινπ κέηξνπ, ψζηε ηειηθά ε επηξξνή ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην 

πεξηβάιινλ λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή.  

 

5.3. Γεληθέο Απαηηήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ 

5.3.1. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη: 

- Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

- Διαρηζηνπνίεζε θαηάηκεζεο ελνηήησλ ρξήζεσλ γεο. 

- Διαρηζηνπνίεζε ησλ νπνησλδήπνηε δεζκεχζεσλ πνπ πξνθαιεί ην έξγν γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

- Ιήςε θαηαιιήισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο ηπρφλ ππάξρνπζαο βιάζηεζεο θαηά ην 

ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη θακηά παξέκβαζε ζην 

ππάξρνλ θπζηθφ πεξηβάιινλ, εθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε δψλε γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πξέπεη απζηεξά λα θαζνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. 

5.3.2. Δηδηθφηεξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ 

πξαζίλνπ. Γηα ηελ θαηαζηξνθή δαζηθψλ πεξηνρψλ, φηαλ απηή είλαη αλαπφθεπθηε, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ε άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο. Κεηά ην πέξαο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο 

απνθαηάζηαζε. 

5.3.3. Θα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ εθηεηακέλα έξγα γηα εξγνηάμηα. Αλ θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην, 

απηά ζα γίλνπλ κε βάζε πξνεγθεθξηκέλα απφ ηελ πεξεζία ζρέδηα θαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα 

θαη ζα απνκαθξπλζνχλ εληειψο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

απνθαζηζηψληαο πιήξσο ην πεξηβάιινλ. 

5.3.4. Θα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απνβιήησλ, θαη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ 

φξνη: 

- Δπηβάιιεηαη λα εμαζθαιηζζεί ε ζπγθέληξσζε ησλ ιπκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζε 

ζηεγαλνχο βφζξνπο θαη ε κεηαθνξά /δηάζεζή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμνπλ νη 

αξκφδηεο Αξρέο. 

- Αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα ππφινηπα απφβιεηα ηνπ 

εξγνηαμίνπ, φπσο ιάδηα - πεηξειαηνεηδή - ρεκηθά θιπ. ζε ρσξηζηνχο βφζξνπο απ' 

απηνχο ησλ ιπκάησλ, απαγνξεπφκελεο απνιχησο ηεο απφξξηςήο ηνπο επί ηνπ 

εδάθνπο. Ηδηαίηεξνη ρψξνη ζα απαηηεζνχλ θαη γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ απφλεξσλ 

θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο. 

- Απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηελ εθθφξησζε ησλ πιηθψλ - θαπζίκσλ θιπ. ζην ρψξν 

ηνπ εξγνηαμίνπ απφ νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο. 

- Ζ ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνμηθψλ νπζηψλ ζα επηηξέπεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε 

ηεο πεξεζίαο θαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη επξείαο δηάρπζεο. 

- Απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξντφληα επεμεξγαζίαο πιηθψλ. 
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5.3.5. Διαρηζηνπνίεζε παξελνριήζεσο ησλ δηθηχσλ Ν.Θ.Ω. Όπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, απαηηείηαη ε 

άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο 

(θίλδπλνη κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμίαο θιπ.). 

5.3.6. Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε απφξξηςεο ησλ πεξηζζεπκάησλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε 

ρψξνπο πνπ έρνπλ ήδε θαζνξηζζεί ή ζα θαζνξηζζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ 

απφξξηςε ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ζε πξνο αλάπιαζε ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα ηεζνχλ γη' απηφ ην ζθνπφ απφ ηελ πεξεζία. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 

απνθνκηδήο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ζηελ πεξεζία θαη ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ζρέδην φπνπ ζα 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ρψξνη απφζεζεο, ηα έξγα απνθαηάζηαζεο, νη πνηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ 

ζα απνηεζνχλ, ηα δξνκνιφγηα θαη ν ηχπνο ησλ θνξηεγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη θάζε 

άιιε ιεπηνκέξεηα, ζρεηηθά κε ηελ απνκάθξπλζε θαη απφζεζε ησλ πιηθψλ εθζθαθήο, (ε πηζαλφηεηα 

παξάιιειεο ελαπφζεζεο απφ άιια έξγα, ν θνξέαο απνθαηάζηαζεο - δηαρείξηζεο θιπ.). Ζ απφζεζε 

ησλ πεξηζζεπκάησλ εθζθαθψλ ζα γίλεηαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο θαη ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Aλάδνρνο ηνπ έξγνπ 

ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαη ζηελ πεξίπησζε ππεξγνιάβσλ ή 

κηζζσκέλσλ απηνθηλήησλ. Πρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ε πεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο 

ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην κηθηφ ή/θαη θαζαξφ θνξηίν ησλ νρεκάησλ, ζηηο δηαδξνκέο απηψλ θαη ζε θάζε 

άιιν ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

5.3.7. Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ. Απηφ απαηηεί : 

- Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ή /θαη θαηαζθεπή παξαθακπηεξίσλ 

εμππεξέηεζεο ηεο θπθινθνξίαο.  

- Απνθπγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληέο, θαπλφ ή ζθφλε, θαη ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ πνηφηεηαο εθπνκπήο 

(φπσο εγθαηαζηάζεηο θίιηξσλ ή /θαη θαηάιιειεο επηζηξψζεηο κέξνπο ηνπ 

εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, θιπ). Κέξηκλα γηα θαζαξηζκφ ησλ δξφκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ εξγνηαμίνπ, φηαλ απηνί είλαη θνληά ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο . 

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

- Απνθπγή, ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξχπαλζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία π.ρ. κε ρξήζε θηλεηψλ 

(εξγνηαμηαθψλ) ερνπεηαζκάησλ φπνπ ε ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ ππεξβαίλεη ηα 65 

dB(A) ζην φξην ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ παξαθείκελνη 

απνδέθηεο. 

- Ξεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα: 

1) ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο 

2) ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο  θαηά ην εθηθηφ. 

- Πήκαλζε /επηζήκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο. 
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ΑΟΘΟΝ Α-6 

Ξιεξσκέο – Αλαζεψξεζε – Ξξνυπνινγηζκφο  

6.1. Δπηκεηξήζεηο  

6.1.1. Γηα ηηο Δπηκεηξήζεηο ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Λ.4412/2016. 

6.1.2. Ν ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην 

ηηκνιφγην, ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο ΡΠ, ηηο ΔΡΔΞ θαη ηα ινηπά Ρεχρε  Γεκνπξάηεζεο. Γηα θάζε είδνο 

εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο ηπρφλ δελ νξίδεηαη ζηα παξαπάλσ ηεχρε ηξφπνο επηκέηξεζεο, επηκεηξνχληαη 

θαη πιεξψλνληαη νη κνλάδεο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά εθηειεζζεί. 

6.1.3. Δλδεηθηηθά ζηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νξηζκέλα εθ ησλ πην ραξαθηεξηζηηθψλ άξζξσλ ηνπ 

έξγνπ:  

 Θξαπζηά πιηθά, Ακκνράιηθα, Ιηζνξξηπέο θαη Ιίζνη   

Ρα ζξαπζηά πιηθά πάζεο θχζεο θαη ιαηνκηθήο πξνέιεπζεο ζα επηκεηξνχληαη ζε θπβηθά κέηξα 

θαηλνκέλνπ φγθνπ κε βάζε ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο δηαηνκέο θαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο ησλ ζρεδίσλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, νη νπνίεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ζεσξεηηθέο δηαζηάζεηο. Ξξφζζεηνο φγθνο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί 

ιφγσ θαζίδεζεο, ππνρψξεζεο ηνπ εδάθνπο ή ηνπ ππζκέλα ή δηείζδπζεο ηνπ πιηθνχ εληφο 

απηνχ ή ζπλίδεζεο ηνπ ηδίνπ ηνπ πιηθνχ, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ επηκεηξείηαη θαη δελ 

πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, εθφζνλ ε εκθάληζε ηεο πξφζζεηεο απηήο δαπάλεο λνείηαη φηη είλαη 

γλσζηή ζηνλ Αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο αληίζηνηρεο θαηά εξγαζία επί κέξνπο 

ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθπησζε πνπ πξνζέθεξε. 

 ζθπξνδεηήζεηο  

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη αλά θπβηθφ κέηξν (Κ3) ζθπξνδεηήζεσλ. κε βάζε ηηο πξνκεηξνχκελεο 

απφ θαηαδπηηθφ ζπλεξγείν δηαζηάζεηο ησλ δηαθέλσλ βάζεη ηνπ ζεσξεηηθνχ φγθνπ εθφζνλ 

απηφο κπνξεί λα εθηηκεζεί, είηε κε βάζε ηα δειηία απνζηνιήο ηνπ ελζσκαηνπκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο (ρπηεπζείζα πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο απφ δειηία βαξειψλ, θ.ι.π.). 

 Δπηρψζεηο  

Νη πάζεο θχζεο επηζρψζεηο επηκεηξνχληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ φγθν πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ (Κ3), 

κε βάζε ηα ζρεηηθά ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Ξηζαλέο απνθιίζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

δεθηέο, ιφγσ πξνκεηξηηηθψλ ζθαικάησλ. 

 Πηδεξνχο νπιηζκφο 

Ν ζηδεξνχο νπιηζκφο νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο ζα ελζσκαηψλεηαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηα 

ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Δπίβιεςεο θαη ζα 

επηκεηξάηαη αλά ρηιηφγξακκν βάξνπο εηνίκνπ ηνπνζεηεκέλνπ, κε βάζε ηνλ πίλαθα νπιηζκνχ, 

πνπ ζα ζπληάζζεηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. 
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 Ινηπέο εξγαζίεο 

Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη δελ 

πεξηγξάθνληαη ζηα πξνεγνχκελα άξζξα, ζα ηζρχεη ε κεζνδνινγία κέηξεζεο θαη ε επηιεγφκελε 

κνλάδα ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ Ρηκνινγίνπ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεηαη ηπρφλ κλεία ηνπ ηξφπνπ 

επηκέηξεζεο ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ε επηιεγφκελε κνλάδα θαη ε κεζνδνινγία κέηξεζεο ζα 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ θαη ζα 

εγθξίλεηαη απφ ηελ Γ/λνπζα πεξεζία. 

6.1.4. Νη θαηαρσξήζεηο ζηα επηκεηξεηηθά θχιια πξέπεη λα γίλνληαη κε θάζε δπλαηή αθξίβεηα θαη, 

εθφζνλ απαηηείηαη, λα ζπκπιεξψλνληαη  κε ζθαξηθήκαηα ή ζρέδηα ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία 

θξίλεηαη ζθφπηκν. Ζ πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αξλείηαη ηελ θαηαρψξεζε ζηα επηκεηξεηηθά θχιια 

ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ ή αθαηάιιεισλ πιηθψλ. Γηεπθξηλίδεηαη αθφκε φηη ζε θακία πεξίπησζε ε 

θαηαρψξεζε ζηα επηκεηξεηηθά θχιια δελ απνηειεί απφδεημε φηη ε εξγαζία είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε ηα 

πιηθά θαηάιιεια. 

6.1.5. Δξγαζίεο ησλ νπνίσλ νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζρεδίσλ, κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο πεξεζίαο λα γίλνπλ δεθηέο, εθφζνλ δελ ηίζεηαη ζε 

θίλδπλν ε αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ δεκηνπξγείηαη θαθνηερλία. 

6.1.6. Κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νη εξγαζίεο επηκεηξνχληαη θαη 

πιεξψλνληαη κε βάζε: 

- Ρηο δηαζηάζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ αλ νη πξαγκαηηθέο δηζηάζεηο είλαη 

κεγαιχηεξεο ή ίζεο απηψλ 

- Ρηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ζε πεξίπησζε πνπ απηέο είλαη κηθξφηεξεο απηψλ ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ. 

6.1.7. Ν Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα θαιχςεη ηα αθαλή ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πξνηνχ λα ιεθζνχλ ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη πξσηνθφιισλ. 

6.1.8. Νη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ζε έληππε 

θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ππνβάιινληαη, απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία γηα έιεγρν, 

αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ Αλάδνρν».  

6.1.9. Νη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν 

ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο. 

6.1.10. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεξείηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ βηβιίν 

θαηακέηξεζεο αθαλψλ εξγαζηψλ ζε βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο. 

 

6.2. Ξηζηνπνηήζεηο - Ξιεξσκέο 

6.2.1. Νη πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε 

ηνπ Αλαδφρνπ,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 

πεξεζία ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα. 

6.2.2. Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο 

πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ. 

Αλ απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπαζζνχλ εξγαζίεο πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ρξνλνδηάγξακκα, ν 
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θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη ηελ πιεξσκή ησλ επηπιένλ εξγαζηψλ, ψζηε λα 

ζπκπέζεη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ρξνλνδηάγξακκα. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ 

εθαξκφδεηαη φηαλ ζηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη πξφζζεηε θαηαβνιή (πξηκ) ζηνλ αλάδνρν γηα ηε 

γξεγνξφηεξε πεξάησζε ηνπ έξγνπ.  

6.2.3. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηφζν ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ φζν θαη ηεο νξηζηηθήο πιεξσκήο ηνπ 

εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ηελ 

εξγνιαβηθή ζχκβαζε, γίλεηαη κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο. 

6.2.4.  Κεηά ηε ιήμε θάζε κήλα ή άιιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε γηα ηηο ηκεκαηηθέο 

πιεξσκέο, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ, ηα νπνία 

νθείινληαη ζ ' απηφλ. Νη ινγαξηαζκνί απηνί ζηεξίδνληαη ζηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα 

πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ 

εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ επηκεηξεζεί. Θαη' εμαίξεζε, γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηα νπνία, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, δελ ήηαλ δπλαηή ε ζχληαμε επηκεηξήζεσλ θαηά δηαθξηηά θαη 

απηνηειψο επηκεηξήζηκα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ 

εξγαζίεο βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο φκσο έρνπλ ιεθζεί επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. Ζ 

αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη 

ην 20% ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηνπνηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ ηξέρνληνο ινγαξηαζκνχ. 

6.2.5.  Αλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, εκηηειείο εξγαζίεο κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ ζην 

ινγαξηαζκφ κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, αλ ε θχζε ηνπο είλαη ηέηνηα πνπ, ελδερφκελε δηαθνπή ηνπ 

έξγνπ, δε ζα θαηέζηξεθε ηελ εκηηειή εξγαζία. Νη εξγαζίεο απηέο θαηαρσξνχληαη ζε ρσξηζηφ κέξνο 

ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη πεξηιακβάλνληαη κε πξνζσξηλή ηηκή κεησκέλε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

απηνηειήο απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο κε ην ππφινηπν ηεο πξνβιεπφκελεο ηηκήο. 

 

6.3. Γεληθά Έμνδα θαη Όθεινο Αλαδφρνπ - Δπηβαξχλζεηο 

6.3.1. Ρν πνζνζηφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, φθεινο εξγνιάβνπ θιπ είλαη δέθα νθηψ ζηα εθαηφ 

(18%) ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ Ππκβαηηθνχ Ρηκνινγίνπ θαη 

ησλ ηπρφλ Λέσλ Ρηκψλ Κνλάδαο. 

6.3.2. Θάζε ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη γεληθά φιεο ηηο θάζε είδνπο 

επηβαξχλζεηο ζηα πιηθά απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο, θξαηήζεηο θιπ. θαη εηδηθφηεξα 

φιεο ηηο θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο ζηα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Ρηκνινγίνπ 

θαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Θάζε ηπρφλ απαιιαγή, πνπ ζα δνζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ επηβαξχλζεηο ζα εθπίπηεηαη πξνο φθεινο ηνπ έξγνπ. 

6.3.3. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. 

Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ.Γ. 3092/54 πάλσ ζηα εηζαγφκελα 

απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα θιπ., θαζψο θαη απφ ηνπο θφξνπο θιπ. πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθφηεξα  ζηα Λ.Γ. 4486/66 (ΦΔΘ 131Α') θαη 453/66 (ΦΔΘ 16Α) πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ 

θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη απφ θάζε 

άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ην Λ. 

2366/53 (ΦΔΘ 83Α/10.4.53) Λ. 1081/71 (ΦΔΘ 273Α/27.12.71) θαη Λ.893/79 (ΦΔΘ 86Α/28.4.79). 

6.3.4. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ 

επηβαξχλεη ηνλ ΘηΔ. 
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6.3.5. Πηηο ζπκβάζεηο επηβάιινληαη νη ηζρχνπζεο θξαηήζεηο. 

 

6.4. Ρηκέο Κνλάδαο Λέσλ Δξγαζηψλ 

6.4.1. Ν Αλάδνρνο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ην έξγν φπσο ζα ηξνπνπνηεζεί θαηά είδνο θαη 

πνζφηεηεο απφ ηελ πεξεζία. Πηελ πεξίπησζε απηή ζε Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα Δξγαζηψλ 

πεξηιακβάλνληαη θαη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ ηηκέο κνλάδαο. Ν Αλαθεθαιαησηηθφο 

Ξίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν πνπ θαλνλίδεη ηηο ηηκέο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 156 ηνπ Λ. 4412/16.  

6.4.2. Νη Αλαθεθαιαησηηθνί Ξίλαθεο Δξγαζηψλ θαη ηα Ξξσηφθνιια Θαλνληζκνχ Ρηκψλ Κνλάδαο 

Λέσλ Δξγαζηψλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζπληάζζνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία θαη 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ αλάδνρν αλεπηθχιαθηα ή κε επηθχιαμε. Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ 

ππνγξαθή, ηνπ θνηλνπνηείηαη ν αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο θαη ηα πξσηφθνιια, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 143 ηνπ Λ. 4412/16. Πηελ πεξίπησζε απηή, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο 

ππέγξαςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα κε επηθχιαμε, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε. Ν Αλαθεθαιαησηηθφο 

Ξίλαθαο Δξγαζηψλ θαη ηα πξσηφθνιια λέσλ ηηκψλ εγθξίλνληαη κε ή ρσξίο δηνξζψζεηο απφ ηελ 

πξντζηακέλε αξρή, ζηελ νπνία δηαβηβάδνληαη καδί κε ηελ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ αηηηνινγηθή 

έθζεζε γηα ηελ αλάγθε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ηνλ ηξφπν θαλνληζκνχ ησλ ηηκψλ θαη θάζε ζρεηηθή 

πιεξνθνξία. Αλ έρεη ππνβιεζεί έλζηαζε δηαηππψλεηαη θαη ε γλψκε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο ζην 

πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο απηήο. Κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ, ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ρσξίο απηφ λα ζίγεη ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο. 

 

6.5. Αλαζεψξεζε ηεο Ππκβαηηθήο Αμίαο ησλ Έξγσλ 

6.5.1. Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ην άξζξν 153 ηνπ Λ. 4412/16. 

           

6.6. Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

6.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δψζεη εηδηθή εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα εθηειέζεη απνινγηζηηθέο 

εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 154 ηνπ Λ 4412/16, ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

εθηειέζεη.  

6.6.2. Ν ρξφλνο ζπληήξεζεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ ρξφλν 

ζπληήξεζεο ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

6.6.3. Πηελ παξνχζα Δξγνιαβία έρεη ζπκπεξηιεθζεί θνλδχιη απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, ην νπνίν 

αθνξά ζηελ εθηέιεζε ππνζαιάζζησλ απηνςηψλ απφ ηελ Δθνξία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ 

 

6.7. Ρξνπνπνίεζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ  

6.7.1. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ, ή ηελ πξνζζήθε λέσλ εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 132,155,156 ηνπ Λ. 4412/16 

φπσο ηζρχεη. 
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6.7.2. Eθ‟ φζνλ πξνηαζεί ηξνπνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ ζα θαιείηαη ν κειεηεηήο πνπ ηηο 

ζπλέηαμε πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 144 ηνπ Λ 4412/16.  

 

ΑΟΘΟΝ Α-7 

Ζκεξνιφγην Έξγνπ - Κεηξψν Έξγνπ - Πηαηηζηηθά Πηνηρεία - Δγρεηξίδην Δπηζεψξεζεο θαη Ππληήξεζεο 

7.1. Ζκεξνιφγην Έξγνπ 

7.1.1. Κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην ζε βηβιηνδεηεκέλα δηπιφηππα αξηζκεκέλα 

θχιια. Ρν εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε απηφ 

ηδίσο: 

(1) ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ, 

(2) αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ην 

πξνζσπηθφ ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, 

(3) ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα ζε εκεξαξγία ιφγσ 

ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, 

(4) ζέζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, αλαθνξά γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 

πξφνδνο ή δελ εθηεινχληαη, αιιά θαη νη ζρεηηθνί ιφγνη, 

(5) ψξα έλαξμεο θαη πέξαηνο θξίζηκσλ εξγαζηψλ εληφο ηεο εκέξαο, 

(6) αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο θχξηνπ εμνπιηζκνχ, 

(7) ζπλζήθεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη ηξνπνπνηήζεηο ή πξνβιήκαηα 

κε ηηο ξπζκίζεηο θαη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ, 

(8) ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 

(9) ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, 

(10) θαζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκίεο, κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ 

θαζπζηεξήζεηο, επίζεο πεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή επαλάιεςεο 

εξγαζηψλ 

(11) ηηο εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, 

(12) έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη 

(13) ζεκαληηθέο επηζθέςεηο ή επηθνηλσλίεο κε ην Γεκφζην ή ηνπηθέο αξρέο ή παξφδηνπο 

ηδηνθηήηεο, 

(14) θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν. 

 

7.1.2. Ρν εκεξνιφγην ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θαη 

απφ εληεηαικέλν φξγαλν ηεο επίβιεςεο φηαλ απηφ παξίζηαηαη ζην εξγνηάμην. Ρν έλα απνθνπηφκελν 

θχιιν πεξηέξρεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία εληφο επηά (7) εκεξψλ,. Νη 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. 

 

7.1.3. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα 
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δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, 

είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία λα θαηαγξάθνληαη γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο κε 

ζθαξηθήκαηα, θσηνγξαθίεο, θαηαγξαθέο κε video ή άιιεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο νπηηθψλ κέζσλ. Πε 

κεγάια έξγα, γηα θάζε εξγνηάμην ζε δηαθξηηή γεσγξαθηθή ελφηεηα ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ρσξηζηέο 

εκεξήζηεο αλαθνξέο πξνφδνπ ή εκεξνιφγην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Πηηο 

πεξηπηψζεηο κηθξψλ έξγσλ κπνξεί ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία λα νξίζεη ηελ ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ 

θαηά άιιν ζπλνπηηθφηεξν ηξφπν, ηελ ηήξεζε ηνπ θαηά εβδνκάδα ή άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαη ηε 

κε ηήξεζε εκεξνινγίνπ. 

 

7.2. Πηαηηζηηθά Πηνηρεία θαη Κεηξψν Έξγνπ 

7.2.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ζηε ιήςε, επεμεξγαζία θαη παξάδνζε 

ζηελ πεξεζία, ησλ παξαθάησ : 

(1)  Πεηξάο ςεθηαθψλ εγρξψκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ, παξαγσγήο 

πιηθψλ θαη εθηέιεζεο δνθηκψλ. 

(2)  Ραηληψλ Video ,ζε dvd θαη usb, ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ, παξαγσγήο πιηθψλ θαη 

εθηέιεζεο δνθηκψλ. 

7.2.2. Ζ νινθιήξσζε θαη ε παξάδνζε ησλ παξαπάλσ πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

Βεβαίσζεο Ξεξάησζεο ησλ Δξγαζηψλ. Ρα ζηνηρεία απηά ζεσξνχληαη - θαηά ζπκβαηηθή έλλνηα - σο 

ηζφηηκα κε ηηο θαηαζθεπέο. Ππλεπψο ε κε ππνβνιή ηνπο ζα θαζπζηεξήζεη ηελ έθδνζε ηεο Βεβαίσζεο 

Ξεξάησζεο ησλ Δξγαζηψλ. 

7.2.3. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία, καδί κε ηελ Ρειηθή 

Δπηκέηξεζε, Κεηξψν ηνπ Έξγνπ. 

7.2.4. Ν Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ αξρείν ζηνηρείσλ θαη 

βηβιηνζήθε ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη ε αιιεινγξαθία, ηα πξσηφθνιια, ηα ζπκθσλεηηθά, ηα 

ζρέδηα θηι., θαη ζα ειέγρεηαη ε δηαλνκή ηνπο. 

α. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη ην Κεηξψν ηνπ 

έξγνπ, πνπ ζα ζπληαρζεί φπσο ην έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ηειηθά, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο ηεο παξνχζεο. 

β. Ζ Δξγνιαβία ζα ζεσξεζεί φηη δελ έρεη πεξαησζεί, αλ δελ ππνβιεζεί ζηε Γηεπζχλνπζα 

πεξεζία ην Κεηξψν ηνπ έξγνπ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

γ. Νη δαπάλεο γηα ην Κεηξψν ηνπ Έξγνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

δ. Ξαξάιεηςε ππνβνιήο Κεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή, ηειηθήο 

Δπηκέηξεζεο, επί πιένλ ζπλεπάγεηαη ηε ζχληαμε θαη εθηχπσζή ηνπ απφ ηελ 

πεξεζία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. θαη πξφζζεηε πνηληθή ξήηξα 

ίζε κε ην ηξία ζηα ρίιηα (3‰) ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. 

 

7.2.5. Ρξφπνο Πχληαμεο   

Ρν Κεηξψν ζα ζπληαρζεη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 170 ,παξ. 2 ηνπ Λ 4412/16. Ππγθεθξηκέλα ζα παξαδνζνχλ ζρέδηα 

ηεο κειέηεο αλαζπληαγκέλα θαη ζε επεμεξγάζηκε ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ην έξγν 
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φπσο αθξηβψο θαηαζθεπάζηεθε (ζρέδηα "as built"). Δπίζεο απαηηείηαη θαη ε ζχληαμε ζρεδίνπ 

(νξηδνληηνγξαθία) ηνπ έξγνπ πνπ εθηειέζζεθε ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα έξγα πνπ πξνυπήξραλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Ρν ζρέδην απηφ ζα ζπκπιεξσζεί κε ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Όια ηα 

αλσηέξσ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα 

αιιά θαη ειεθηξνληθά κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζήο ηνπ πεξί πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 

Νη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη θαηά αλεγκέλν ηξφπν ζηηο 

ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ Α-8 

Γηεχζπλζε Έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν – Ξξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ – γηεηλή θαη Αζθάιεηα 

Δξγαδνκέλσλ 

8.1. Γηεχζπλζε Έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν 

8.1.1. Ζ δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ γίλεηαη απφ ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Ζ επί ηνπ ηφπνπ ησλ 

έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσηηθή. 

8.1.2. Ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη έκπεηξνο Κεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο  

κεραληθφο Ξ.Δ ή Ρ.Δ, απφθνηηνο Διιεληθνχ Αλψηαηνπ Ηδξχκαηνο, ή άιιεο ηζφηηκεο Πρνιήο, 10εηνχο 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο θαη κε θαηαζθεπαζηηθή πείξα  ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ αληίζηνηρεο 

θαηαζθεπαζηηθήο δπζθνιίαο πνπ ζα δηνξίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο. 

8.1.3. . Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη 

ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

8.1.4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επί ηφπνπ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπιάρηζηνλ 

έλαλ εξγνδεγφ  κε εκπεηξία 10 έησλ. Ρν πξνζσπηθφ απηφ ζα βξίζθεηαη ζπλερψο επί ηφπνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ζα είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν. 

8.1.5. Ν Ξξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο 

γηα ην ππφςε έξγν θαη ε απνπζία ηνπ απφ ην εξγνηάμην ζα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη κφλν 

ζε εθηφο εξγνηαμίνπ απαζρφιεζή ηνπ, κε ζέκαηα πνπ ζα αθνξνχλ απζηεξά ζην ππφςε έξγν. Θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ απφ ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη 

ζην εξγνηάμην ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ ν νπνίνο ζα έρεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα θαη εκπεηξία. 

8.1.6. Ν Ξξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έληερλε, άξηηα θαη 

αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ. 

8.1.7. Ν  Ξξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Γ/λνπζα πεξεζία 

ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα απνδέρνληαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ. Ν Ξξντζηάκελνο 

ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ νθείιεη λα νκηιά, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππάξρεη κφληκα ηερληθφο δηεξκελέαο. Νκνίσο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ 

Ξξντζηακέλνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ. 
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8.1.8. Ζ Γ/λνπζα πεξεζία δχλαηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε 

έγθξηζή ηνπ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ηνλ απνκαθξχλεη θαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη κε άιινλ, ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο ζα 

ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο πεξεζίαο.  

8.1.9. Οεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακηά πεξίπησζε 

δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο παξακέλεη 

πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ πεξεζία. 

8.1.10. Ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη Διιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα Λνκνζεζία. Ρν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε ζρεηηθή άδεηα 

παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

εξγαηηθή θαη ινηπή Λνκνζεζία. 

8.1.11. Πρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

 Ν  Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη γηα ηνπο κεραληθνχο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 

έγθαηξα ζρεηηθέο πξνηάζεηο πξνο έγθξηζε απφ ηελ Γ/λνπζα πεξεζία, ε νπνία 

ελδέρεηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα κε δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξήζεη φηη απηνί δελ έρνπλ ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα θαη ηελ πείξα  ή  δελ είλαη θαηάιιεινη γηα ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο. 

 Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη επίζεο θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ, πνπ ζα είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλα λα αλαπιεξψλνπλ ηνπο παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπο θαηά ηελ 

απνπζία ηνπο. 

 Δπί ηφπνπ ζε θάζε δηαθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, φπνπ ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απαηηεί 

παξαθνινχζεζε, ζα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ εξγνδεγφο. 

8.1.12. Πε πεξίπησζε, πνπ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή αζηνρήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Γ/λνπζα ηνπ έξγνπ πεξεζία κπνξεί, εθηφο ησλ άιισλ 

θπξψζεσλ γηα αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά, λα ηνπ επηβάιεη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηνπ δηπιαζίνπ ηεο 

δαπάλεο γηα πξνζσπηθφ, πνπ ελψ ζα έπξεπε, θαηά ηα αλσηέξσ, λα ππάξρεη, ιείπεη. Απηφ δε 

αλεμάξηεηα, αλ ην πξνζσπηθφ απηφ είλαη κφληκν ή πεξηζηαζηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

8.1.13. Ζ παξνπζία ηνπ αλσηέξσ πεξηγξαθνκέλνπ πξνζσπηθνχ ζα ειέγρεηαη αδηάιεηπηα απφ 

ηελ Γ/λνπζα ηνπ έξγνπ πεξεζία θαη ζε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο κε ζπκκφξθσζεο, πιελ ησλ 

αλσηέξσ θπξψζεσλ, ζα ελεκεξψλεηαη ε Ξξντζηακέλε Αξρή γηα πεξαηηέξσ ζρεηηθέο ελέξγεηεο. 

 

8.2. γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

8.2.1. O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Λφκνπο, 

Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο πεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη κεξηθέο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο: 

 Ρν Ξ.Γ. 22-12-33 (ΦΔΘ 406 Α/33 ) θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ξ.Γ. 17/78 “Ξεξί 

αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ “ 
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 Ρν Ξ.Γ. 447/75 (ΦΔΘ 142 Α/75 )”Ξεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

αζρνινπκέλσλ  κηζζσηψλ” 

 Ν  Λ. 495/76 (ΦΔΘ 337Α/ 76) “Ξεξί  φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ” 

 Ρν Ξ.Γ. 413/77 (ΦΔΘ 128Α/77)“Ξεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη  θαηαλάισζεο εθξεθηηθψλ 

πιψλ” 

 H Y.A. BM5/30428 (ΦΔΘ 589 Β/30-6-1980 ) “Πήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο 

εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ “ 

 Ρν Ξ.Γ. 778/80 (ΦΔΘ 193Α/80) “Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ” 

 Ρν Ξ.Γ. 1073/81 (ΦΔΘ 260Α/81) “Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο  Ξνιηηηθνχ 

Κεραληθνχ” 

 H Y.A. BM5/30058 (ΦΔΘ 121 Β/23-3-1983) “Πήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο 

εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ” 

 Ν Λ.1430/84 (ΦΔΘ 49Α/84) “Θπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά 

ζηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.” 

 Ν Λ.1568/85 (ΦΔΘ 177Α /18.10.85) “Ξεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ” 

 Ρν Ξ.Γ. 294/88 (ΦΔΘ 138Α/88) “Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο  

θαη γηαηξνχ εξγαζίαο” 

 Ρν Ξ.Γ. 225/89 (ΦΔΘ 106Α/89) “Ξεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ ζηα ππφγεηα 

έξγα” 

 Ζ πνπξγηθή Απφθαζε 3046/ 304/ 30.1.89 (ΦΔΘ  59Γ/89) “Θηηξηνδνκηθφο Θαλνληζκφο” 

(Δηδηθά ην άξζξν 5, παξαγξ. 4.2 γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ) 

 Ρν Ξ.Γ. 31/90 (ΦΔΘ 11 Α/90) “Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε 

κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ” 

 Ρν Ξ.Γ. 395/94 (ΦΔΘ 220Α/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη γείαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89 /655 /ΔΝΘ”. 

 Ρν Ξ.Γ. 396/94 ( ΦΔΘ 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 /ΔΝΘ” .  

 Ρν Ξ.Γ. 397/94 ( ΦΔΘ 221Α /94) “Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ 

ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ, φπνπ ππάξρεη ηδηαiηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο 

θαη νζθπτθήο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία  90/269/ ΔΝΘ”. 
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 Ρν Ξ.Γ. 398/94 (ΦΔΘ 221Α/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά 

ηελ εξγαζία ζε εμνπιηζκφ κε νζφλε νπηηθήο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

90/270/ ΔΝΘ”.  

 Ρν Ξ.Γ. 399/94 (ΦΔΘ 221Α/94) “Ξξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απ‟ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/340/ΔΝΘ”.  

 Ρν Ξ.Γ.105/95 (ΦΔΘ 67Α/95) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή / 

θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58 / ΔΝΘ”. 

 Ρν Ξ.Γ. 16/96 (ΦΔΘ 10Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/  ΔΝΘ.  

 Ρν Ξ.Γ. 17/96 (ΦΔΘ 11Α796) “Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/391/ ΔΝΘ 

θαη 91/ 383 / ΔΝΘ. 

 Ρν Ξ.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 

ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα έξγσλ”, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/ 57 / 

ΔΝΘ. 

 Ζ πξνζσξηλή Νδεγία φζνλ αθνξά ζηελ Δξγνηαμηαθή Πήκαλζε Απηνθηλεηνδξφκνπ πνπ 

ζπλέηαμε ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ .ΞΔ.ΣΩ.ΓΔ/ΗΝΛΗΝΠ 1997  

8.2.2. Ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηαηνο ηεο ηεξήζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο, αλαθέξνληαη 

παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νξηζκέλα ζεκεία ηεο Λνκνζεζίαο: 

 

(1) Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο 

ηεο πεξεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ππκβνχισλ Δπίβιεςεο θαη Γηαρείξηζεο), 

θαζψο θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ, ηα 

απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε Κέηξα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) θαη λα παίξλεη φια 

ηα απαξαίηεηα κέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά ηα ΚΑΞ 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 Ξξψησλ 

Βνεζεηψλ έλα γηα ηα γξαθεία θαη έλα γηα θάζε φρεκα ηνπ εξγνηαμίνπ, κάζθεο 

δηαθφξσλ ηχπσλ, δψλεο ζπγθξάηεζεο, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ηχπνπ SCBA θ.ι.π.  

(2) Ν 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 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. 
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8.2.3. Ν 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: 

(1) Λα δηαζέηεη εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 

(2) Λα θξνληίδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ (απνςίισζε) ησλ ρψξσλ απφ ηα πάζεο 

θχζεσο εχθιεθηα πιηθά θαη αληηθείκελα. 

(3) Λα 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. 

(4) Λα θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα γίλεηαη 

θαηφπηλ θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο.  

 

8.2.4. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα φπσο: 

 

(1) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

(2) Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θαηάιιεινπ γηα θάζε εξγαζία 

(3) Δλεκέξσζε κε γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ απηνχο 

(4) Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πξνζηαζίαο έλαληη 

πάζεο θχζεσο ζενκεληψλ θαη θσηηάο 

(5) Δθπφλεζε θαη ηήξεζε πξνγξάκκαηνο επηζεσξήζεσλ/ειέγρσλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο γηα 

ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο  

(6) Θαηαιιειφηεηα  εμνπιηζκνχ 

(7) Δπηδίσμε ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο 

 

8.2.5. Οεηά 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 Λνκνζεζία θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη απφ απηή, ζα εθαξκφδνληαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί πξνιήςεσο αηπρεκάησλ. 

8.2.6. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην 

Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο (ΠΑ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ θππνπξγνχ 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΗ-ΞΑΓ/νηθ.177/2.3.2001 (B' 266), ΓΔΔΞΞ/85/ 

14.5.2001 (Β' 686) θαη ΓΗΞΑΓ/01Θ889/ 27.11.2002 (Β ' 16), ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο 

θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε 

ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

8.2.7. 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: 
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 Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθαιείαο ( Λ 1396/83 θαη Ξ.Γ. 1073/81) 

 Βηβιίν Γξαπηψλ πνδείμεσλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο (Λ.1568/85) 

8.2.8. 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. 

 

 

ΑΟΘΟΝ Α-9 

Απαηηνχκελα Κέηξα Αζθαιείαο θαη γείαο ζην Δξγνηάμην 

9.1. Γεληθά  

9.1.1. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 

δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη 

αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΞΓ 305/96 (αξ. 7-

9), Λ.3669/08 (αξ. 37 παξ.7), Λ. 3850/10** (αξ. 42).,φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα 

9.1.2. Πηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

 

(1) Λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο 

έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα παξ 7 αξζξ. 138 Λ 4412/16. 

(2) Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Πρέδην 

Αζθάιεηαο θαη γείαο (ΠΑ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) 

ΞΔΣΩΓΔ: ΓΗΞΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΞΞ/85/14-5-01 θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο 

αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : παξ. 7, αξζξ. 138 λ4412/16. 

(3) Λα επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ 

κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΞΓ 1073/81 (αξ. 111), ΞΓ 305/96 

(αξ.10,11), Λ.3850/10 (αξ. 42- 49)φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. Γηα ηελ ζσζηή 

εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε 

απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη 

πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα 

θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

 

9.1.3. Πχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 9.1.2, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα 

αθφινπζα: 

Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - Πρέδην Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο γείαο 

(ΦΑ) θαη ζπγθεθξηκέλα: 



 

Έργο:« ΖΛΔΚΤΡΟΦΩΤΗΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΗΚΗΣΜΟΥΣ ΔΥΑΓΓΔΛΗΣΜΟΥ ΚΑΗ ΒΑΘΥ ΤΟΥ ΓΖΜΟΥ ΤΡΟΗΕΖΝΗΑΣ – ΜΔΘΑΝΩΝ»

  

Συγγραφή Υποχρεώςεων 

 

64 

 

 

(1) Λα δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, 

ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε 

δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα 

αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο 

εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: ΞΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ 

γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΞΓ 

305/96. 

(2) Λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΠΑ-ΦΑ ηα ν πνία απνηεινχλ ηκήκα 

ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 305/96 

(αξ.3 παξ.8) θαη ηελ Α ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ. 

(3) Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ηεο κειέηεο (ηπρφλ 

παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία), 

ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, 

ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, 

θιπ). 

(4) Λα αλαπξνζαξκφζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα 

απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο: ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) 

ΞΔΣΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182). 

(5) Λα ηεξήζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΞΓ 305/96 (αξ. 

3 παξ.10) θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΞΔΣΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε 

δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

(6) Ππκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην Πρέδην Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) θαη ζην Φάθειν 

Αζθάιεηαο γείαο (ΦΑ). Ρν ΠΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ 

παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αληίζηνηρα ν 

ΦΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο 

κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.  

i. Ρν πεξηερφκελν ηνπ ΠΑ θαη ηνπ ΦΑ αλαθέξεηαη ζην ΞΓ 305/96 (αξ.3 

παξ.5- 7) θαη ζηηο Α: ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη 

ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ 

ii. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 

(αξ. 3 παξ.4), φηαλ: 

 Απαηηείηαη Ππληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα 

απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

 Νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο 

θηλδχλνπο : Ξ.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ). 
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 Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα 

επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

 Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε 

ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη 

ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΠΑ,ΦΑ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην 

α΄ ηνπ Λ 4030/2011 (ΦΔΘ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 

10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ Π.ΔΞ.Δ. 

(7) Ν ΦΑ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ: Α ΓΔΔΞΞ/νηθ.433/2000 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ, θαη 

ελζσκαηψζεθε ζηε λνκνζεζία. 

(8) Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ 

Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) 

θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ. 

(9) Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΑ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΘΘΙΗΝ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) 

ΞΔΣΩΓΔ. 

9.1.4. Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο 

θαη πγείαο Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

(1) Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 

50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Λ. 3850/10 (αξ. 8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4). 

(2) Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη 

ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Λ.3850/10 (αξ.  8 παξ.2 θαη αξ. 4 

έσο 25). 

(3) Ρα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε 

άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο πεξεζίεο 

Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε 

θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη 

αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε 

απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Λ. 3850/10 (αξ. 9). 

(4) Πηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 

ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ 

αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: 

i. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη 

ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ 

νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Λ.3850/10 

(αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 

ii. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν 

ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Ρερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο 

εξγαζίαο Λ.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1). Ν Αλάδνρνο 
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ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Ρν 

βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο 

ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. Αλ 

ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ 

ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Λ 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα 

αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή γείαο 

θαη Αζθάιεηαο (Δ..Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ 

νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 

θαη 5 ηνπ Λ.3850/10. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ 

ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

iii. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή 

ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή 

επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν 

ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο 

αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο 

θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη 

εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί 

ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα 

εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).  

iv. Θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ 

εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ 

εκεξψλ Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 

v. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Λ 3850/10 (αξ.18 παξ.9).  

 

9.1.5. Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ) 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ), 

φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ .Α 130646/1984 ηνπ (η.) πνπξγείνπ Δξγαζίαο. Ρν ΖΚΑ ζεσξείηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ .Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Ρκήκαηα ή Γξαθεία 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ 

θαη ηεο Γ/λνπζαο πεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ 

ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην 

αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΞΓ 1073/81 (αξ.113 ), 

Λ.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΞΞ/208 /12-9-

2003. 

3.4 Ππζρεηηζκφο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Κέηξσλ Αζθάιεηαο 

(ΖΚΑ)  
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Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ Π Α θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη 

κε ην Ζ Κ Α. Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Κ.Α. θάζε 

αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΠΑ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη 

παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ 

ΠΑ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ 

αηπρήκαηνο. 

 

9.2. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην. 

9.2.1. Ξξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Κέηξα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο: 

(1) Ρελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ 

εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ 

: ΞΓ 105/95, ΞΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 

(2) Ρνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ 

ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο 

εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΞΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΞΓ 305/96 

(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).  

(3) Ρε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ 

ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ η νπο 

θηλδχλνπο η σλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Ξ Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΞΓ305/96 (αξ.12, 

παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 

(4) Ρε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ 

δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή 

αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.:ΞΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΞΓ 305/96 

(αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Λ.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 

(5) Ρελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ 

εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, 

ληπηήξσλ, θιπ) : ΞΓ 1073/81 (αξ.109,110), Λ.1430/84 (αξ.17,18), ΞΓ 305/96 (αξ.12 

παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14). 

(6) Ρελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) ζηνπο 

εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα , 

νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη 

ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: Ξ.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Λ.1430/84 

(αξ.16-18), ΘΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΘΑ 8881/94 θαη .Α. 

νηθ.Β.5261/190/97, Ξ.Γ. 396/94, Ξ.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).  

 



 

Έργο:« ΖΛΔΚΤΡΟΦΩΤΗΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΗΚΗΣΜΟΥΣ ΔΥΑΓΓΔΛΗΣΜΟΥ ΚΑΗ ΒΑΘΥ ΤΟΥ ΓΖΜΟΥ ΤΡΟΗΕΖΝΗΑΣ – ΜΔΘΑΝΩΝ»

  

Συγγραφή Υποχρεώςεων 

 

68 

 

9.2.2. Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – 

ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ.Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

 

(1) Λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή 

δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε : 

i. Ρελ .Α αξηζ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 ηνπ η.ΞΚΔΓΗ: «Νδεγίεο 

Πήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, ηεχρνο 7) 

ii. Ρελ ΘΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΞΔΘΑ θαη η.ΞΚΔΓΗ 

«πνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» 

iii. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο: Λ.2696/99 (αξ. 9 – 11 

θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ: Λ.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

(2) Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο 

νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Λ. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε 

ηξνπ. απηνχ: Λ. 3542/07 (αξ.43,44). 

(3) Λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα 

ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΞΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΞΓ 305/96 (αξ.8.δ 

θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Λ.3850/10 (αξ. 31,35).  

(4) Λα πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο  θφξησζεο, 

εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ : ΞΓ 216/78, ΞΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΘΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΞΓ 305/96 

[αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], 

Λ.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Λ. 3542/07 (αξ.30).  

(5) Λα ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :  

i. θξαδαζκνχο: ΞΓ 176/05, 

ii. ζφξπβν : ΞΓ 85/91, ΞΓ 149/06,  

iii. πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή 

δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΞΓ 397/94, 

iv. πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: 

Λ.3850/10 (άξ. 36-41), ΞΓ 82/10. 

 

9.2.3. Κεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. Νη εμνπιηζκνί 

εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΞΓ 304/00 (αξ.2). 

(1) Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ 

κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα 
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ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ): ΞΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Λ 1430/84 (αξ.11-15), 

ΞΓ 31/90, ΞΓ 499/91, ΞΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 89/99, ΞΓ 304/00 θαη ΞΓ 

155/04, ΞΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 

9), ΘΑ 15085/593/03, ΘΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΞΓ 57/10, Λ.3850/10 (αξ. 34, 35).  

(2) Ρα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β‟, ηκήκα ΗΗ, 

παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΞΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

 Ξηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

 Άδεηα θπθινθνξίαο 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

 Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

 Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. 

IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΞΓ 89/99 (παξαξη. II, 

παξ.2.1). Πεκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ 

ρεηξηζηή. 

 Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή 

ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο 

απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ 

ζχκθσλα κε ην ΞΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6).  

 Ξηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, 

ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα 

κε ηελ ΘΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7).  

 

9.3. Λνκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 

εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

9.3.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. Ρα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα: 

9.3.1.1. Θαηεδαθίζεηο: 

 Λ 495/76, 

 ΞΓ 413/77, 

 ΞΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), 

 ΘΑ 8243/1113/91 (αξ.7), 

 Α 31245/93, 

 Λ. 2168/93, 
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 ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), 

 .Α. 3009/2/21- γ/94, 

 .Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : Α Φ.6.9/13370/1560/95 

θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, 

 ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), 

 ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : .Α. Φ.28/18787/1032/00,  

 ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΞΓ 2/06,  

 ΞΓ 212/06,Α 21017/84/09. 

9.3.1.2. Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ)- Αληηζηεξίμεηο 

 

 Λ. 495/76, 

 ΞΓ 413/77, 

 ΞΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), 

 Α αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), 

 ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Α Φ.28/18787/1032/00,  

 Λ. 2168/93, ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ),  

 Α 3009/2/21-γ/94, 

 Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: Α Φ.6.9/13370/1560/95 

θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, 

 ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΞΓ 2/06,  

 ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).  

 

9.3.1.3. Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Νδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, 

Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 

 

 ΞΓ 778/80, 

 ΞΓ 1073/81 (αξ.34-44), 

 Λ.1430/84 (αξ. 7-10), 

 ΘΑ 16440/Φ.10.4/445/93, 

 ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), 

 ΞΓ 155/04, 
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 ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ 

παξ.4-6,14). 

9.3.1.4. Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο  

 

 ΞΓ 95/78, 

 ΞΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), 

 ΞΓ 70/90 (αξ.15),  

 ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), 

 Ξπξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, 

 ΘΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 

9.3.1.5. Θαηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.)  

 ΞΓ 778/80, 

 ΞΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), 

 Α 3046/304/89, 

 ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), 

 ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12) 

9.3.1.6. Θαηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ιηκεληθά έξγα 

 (πνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, 

θαηαζθεπή πξνβιήηαο θ.ιπ. κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη 

θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) 

 ΞΓ 1073/81 (αξ.100),  

 Λ. 1430/84 (αξ.17), 

 ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), 

 Α 3131.1/20/95/95, 

 ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13).  
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9.4. Θαηάινγνο λνκνζεηεκάησλ θαη Θαλνληζηηθψλ Γηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα 

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 

 

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΛΝΚΝΘΔΡΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ: 

«ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΚΔΡΟΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ» 

A. ΛΝΚΝΗ    

Λ. 495/76 

Λ. 1396/83 

Λ. 1430/84 

Λ. 2168/ 93 

Λ. 2696/99 

Λ. 3542/07 

Λ. 3669/08 

Λ. 3850/10 

Λ. 4030/12 

ΦΔΘ 337/Α/76 

ΦΔΘ 126/Α/83 

ΦΔΘ 49/Α/84 

ΦΔΘ 147/Α/93 

ΦΔΘ 57/Α/99 

ΦΔΘ 50/Α/07 

ΦΔΘ 116/Α/08 

ΦΔΘ 84/Α/10 

ΦΔΘ 249/Α/12 

Ξ. Γ. 395/94 

Ξ. Γ. 396/94 

Ξ. Γ. 397/94 

Ξ. Γ. 105/95 

Ξ. Γ. 455/95 

Ξ. Γ. 305/96 

Ξ. Γ. 89/99 

Ξ. Γ. 304/00 

Ξ. Γ. 155/04 

ΦΔΘ 220/Α/94 

ΦΔΘ 220/Α/94 

ΦΔΘ 221/Α/94 

ΦΔΘ 67/Α/95 

ΦΔΘ 268/Α/95 

ΦΔΘ 212/Α/96 

ΦΔΘ 94/Α/99 

ΦΔΘ 241/Α/00 

ΦΔΘ 121/Α/04 

Β. ΞΟΝΔΓΟΗΘΑ  ΓΗΑΡΑΓΚΑΡΑ 
Ξ. Γ. 176/05 

Ξ. Γ. 149/06 

ΦΔΘ 227/Α/05 

ΦΔΘ 159/Α/06 

Ξ. Γ. 413/77 

Ξ. Γ. 95/78 

Ξ. Γ. 216/78 

Ξ. Γ. 778/80 

Ξ. Γ. 1073/81 

Ξ. Γ. 225/89 

Ξ. Γ. 31/90 

Ξ. Γ. 70/90 

Ξ. Γ. 85/91 

Ξ. Γ. 499/91 

 

ΦΔΘ 128/Α/77 

ΦΔΘ 20/Α/78 

ΦΔΘ 47/Α/78 

ΦΔΘ 193/Α/80 

ΦΔΘ 260/A/81 

ΦΔΘ 106/Α/89 

ΦΔΘ 31/Α/90 

ΦΔΘ 31/Α/90 

ΦΔΘ 38/Α/91 

ΦΔΘ 180/Α/91 

 

Ξ. Γ. 2/06 

Ξ. Γ. 212/06 

Ξ. Γ. 82/10 

Ξ. Γ. 57/10 

 

Γ. ΞΝΟΓΗΘΔΠ  

Α 130646/84 

ΘΑ 3329/89 

ΘΑ 8243/1113/91 

ΘΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 

ΘΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΔΘ 268/Α/06 

ΦΔΘ 212/Α/06 

ΦΔΘ 145/Α/10 

ΦΔΘ 97/Α/10 

 

ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ 

ΦΔΘ 154/Β/84 

ΦΔΘ 132/Β/89 

ΦΔΘ 138/Β/91 

ΦΔΘ 187/Β/93 

ΦΔΘ 765/Β/93 

Γ. ΞΝΟΓΗΘΔΠ 

 

ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ 

 

Γ. ΔΓΘΘΙΗΝΗ 

 

 

ΘΑ αξ. 8881/94 

Α αξ.νηθ. 31245/93 

Α 3009/2/21-γ/94 

Α 2254/230/Φ.6.9/94 

Α 3131.1/20/95/95 

Α Φ.6.9/13370/1560/95 

Α Φ6.9/25068/1183/96 

.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 

ΘΑ αξ.νηθ.16289/330/99 

ΘΑαξ.νηθ.15085/593/03 

ΘΑ αξ. Γ13ε/4800/03 

ΘΑ αξ.6952/11 

Α 3046/304/89 

Α Φ.28/18787/1032/00 

Α αξ. νηθ. 433/2000 

Α ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/01 

ΦΔΘ 450/Β/94 

ΦΔΘ 451/Β/93 

ΦΔΘ 301/Β/94 

ΦΔΘ 73/Β/94 

ΦΔΘ 978/Β/95 

ΦΔΘ 677/Β/95 

ΦΔΘ 1035/Β/96 

ΦΔΘ 113/Β/97 

ΦΔΘ 987/Β/99 

ΦΔΘ 1186/Β/03 

ΦΔΘ 708/Β/03 

ΦΔΘ 420/Β/11 

ΦΔΘ 59/Γ/89 

ΦΔΘ 1035/Β/00 

ΦΔΘ 1176/Β/00 

ΦΔΘ 686/Β/01 

ΔΓΘΘΙΗΝΠ 

27/03 

 

 

ΔΓΘΘΙΗΝΠ 6/08 

 

 

ΔΓΘΘΙΗΝΠ 

Π.ΔΞ.Δ 

 

ΑΟ.ΞΟΩΡ.ΓΔΔΞ 

Ξ/208/12-9-03 

 

ΑΟ.ΞΟΩΡ.ΓΗΞΑΓ/ 

νηθ/215/31-3-08 

 

ΑΟ.ΞΟ. 10201/12 

ΑΓΑ:Β4Ι1Ι-ΘΦΕ 
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Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/01 

Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/02 

Α ΓMEO/Ν/613/11 

Α 21017/84/09 

 

Ξπξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 

 

ΦΔΘ 266/Β/01 

ΦΔΘ 16/Β/03 

ΦΔΘ 905/Β/11 

ΦΔΘ 1287/Β/09 

 

ΦΔΘ 155/Β/96 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ Α-10 

Κέηξα Ξξνζηαζίαο ησλ Θαηαζθεπψλ – Αζθάιεηα ηνπ Έξγνπ – Γίθηπα Ν.Θ.Ω. 

10.1. Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ Έξγνπ ησλ 

εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ 

10.1.1. Ν 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 Πχκβαζεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ επηβιέπνπζα 

ππεξεζία αηφκσλ. 

10.1.2. Ν 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. 

10.1.3. Ν 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. 

10.1.4. Ν Αλάδνρνο είλαη 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. 

10.1.5. Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο 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. Σσξίο λα πεξηνξίδεηαη απηή ε ππνρξέσζε, ε 

Δπίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δίδεη εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ. 

10.1.6. 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. 

10.1.7. Ν Αλάδνρνο νθείιεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ησλ ΝΘΩ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθηχσλ ηνπο, φηαλ απηά πθίζηαληαη επηπηψζεηο απφ ηελ 

θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. 
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10.2. Σξήζε Δθξεθηηθψλ ιψλ  

10.2.1. ΓΔΛ ΞΟΝΒΙΔΞΔΡΑΗ ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία  

 

10.3. Ξξνζηαζία ησλ θαηαζθεπψλ θαη εξγαζίεο κεηαηφπηζεο/ηξνπνπνίεζεο δηθηχσλ Ν.Θ.Ω. θιπ. 

10.3.1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα ζπλαληήζεη δπζρέξεηεο 

ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απφ ηελ παξνπζία ελαέξησλ ή ππφγεησλ δηθηχσλ Ν.Θ.Ω., ΓΔΘΝ ή ΛΞΓΓ, 

ηα νπνία πξέπεη λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ηνπο Θπξίνπο ησλ. Νη παξαπάλσ δπζρέξεηεο είλαη δπλαηφ λα 

ππνρξεψζνπλ ηνλ Αλάδνρν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα θαηαθχγεη ζηελ εθαξκνγή αληηνηθνλνκηθψλ 

ή/θαη ρξνλνβφξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ κεζφδσλ, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ησλ 

έξγσλ κε ζπλζήθεο απφιπηεο αζθάιεηαο γηα ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο (δηαηεξνχκελα 

νδνζηξψκαηα, νρεηνί θ.ι.π.), ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο παξαιιαζζφκελεο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο 

Ν.Θ.Ω. θ.ι.π. Κε ηηο εξγαζίεο απηέο νπδεκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ν Αλάδνρνο (εθηφο 

εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά), ππνρξενχηαη φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζε 

ησλ σο άλσ εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ 

θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ. 

Πε πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζε πεξηνρέο φπνπ αλακέλεηαη εκπινθή κε πθηζηάκελνπο αγσγνχο 

ΝΘΩ: 

i. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έξεπλα πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία 

ησλ αξκνδίσλ ΝΘΩ, λα αλαδεηήζεη ζηνηρεία γηα ηνπο πθηζηάκελνπο, ζηελ 

πεξηνρή ησλ έξγσλ, αγσγνχο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θηι., νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη κε ην έξγν. Ζ επαιήζεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

ii. Ν Αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε 

νδεγηψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ΝΡΔ, ΓΔΖ, Ύδξεπζε, 

Απνρέηεπζε, Φπζηθφ Αέξην θηι.) γηα ηπρφλ αγσγνχο ή θαιψδηα ζηηο ζέζεηο 

ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ απνθάιπςε θαη αθξηβή πξνζδηνξηζκφ 

 

10.3.2. Δξγαζίεο εθζθαθψλ θιπ. ζε ζέζεηο φπνπ δηαηεξνχληαη ηκήκαηα νρεηψλ, ή φπνπ 

πθίζηαληαη αγσγνί Ν.Θ.Ω θιπ. γεληθά πξέπεη λα εθηεινχληαη κε κεγάιε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 

δεκηψλ ή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. 

10.3.3. Νπνηαδήπνηε δεκηά, ε νπνία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εθηειεί απηφο ην έξγν, ή ζε ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ έξγσλ, βαξχλεη 

απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηε δαπάλε 

επαλφξζσζεο ηεο δεκηάο. 

10.3.4. Πε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θξνπζηηθά κέζα αλ επηηξέπνληαη θαη ρνξεγεζνχλ 

νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη πξαγκαηηθή ή απνζεηηθή 

ησλ γχξσ θαηαζθεπψλ θιπ. ζα βαξχλεη, σο απνθιεηζηηθά ππεχζπλα, ηνλ Αλάδνρν. 

10.3.5. Γελ ζα γίλεη απνδεθηή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηηο παξαπάλσ 

αλαθεξζείζεο αηηίεο θαη νη ηηκέο ηνπ Ρηκνινγίνπ είλαη εληαίεο θαη ακεηάβιεηεο αλεμάξηεηα απφ ηηο 
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δπζθνιίεο θπθινθνξίαο, ή άιιν αίηην, ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα, ή ην ζπκθέξνλ 

ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ (ειαθξψλ, κεζαίσλ, βαξέσλ), ή εθηέιεζεο κε ηα ρέξηα. 

10.3.6. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ππφγεησλ αγσγψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ 

Ν.Θ.Ω. ζε πεξηνρέο επεξεαδφκελεο απφ ηα έξγα, ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη 

θξνληίδεο λα εθνδηαζζεί κε ηα απαξαίηεηα δηαγξάκκαηα θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ 

Αγσγψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο θαη αθνχ έιζεη ζε επαθή κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ Ν.Θ.Ω. λα κεξηκλήζεη 

γηα ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε απηψλ ,πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη, παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπο, 

δηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αγσγψλ Ν.Θ.Ω. θαη ηελ ελ ζπλερεία απνθάιπςε απηψλ, 

εθφζνλ ήζειε απαηηεζεί ε δηεπζέηεζή ηνπο. 

10.3.7. Απηή ε επζχλε αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο ζα πξέπεη κέζα ζην 

πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ λα έιζεη ζε επαθή κε ηνπο Ν.Θ.Ω. θαη λα επηζεκάλνπλ ηα ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Ν.Θ.Ω. ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ (θαη 

αληίζηξνθα) θαη λα ζπλππνινγίζνπλ ηελ ζρεηηθή επηξξνή απηψλ ησλ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ζα ζπληάμεη, ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο, ζηε απφδνζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο 

ηνπ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θιπ. 

10.3.8. Πηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ Α-2 απηήο ηεο Π.. 

έρνπλ παξζεί ππφςε νη θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε 

δηθηχσλ Ν.Θ.Ω. είηε απηέο ζα γίλνπλ απφ ηα εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ησλ Ν.Θ.Ω. είηε απφ ηα ζπλεξγεία 

ηνπ Αλαδφρνπ, είηε θαη απφ ηα δχν καδί. 

10.3.9. Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο Ν.Θ.Ω. πνπ ζα ζπλαληεζνχλ, θαζνξίδνληαη ηα 

αθφινπζα: 

 

i. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη έγγξαθα θαη έγθαηξα ζηελ Δπηβιέπνπζα 

πεξεζία, ηηο ζπλαληφκελεο δπζρέξεηεο ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, απφ ηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θιπ, ζπλνδεχνληαο 

ηηο αλαθνξέο ηνπ κε ππνδείμεηο ιχζεο γηα ηα δεκηνπξγνχκελα ηερληθά 

πξνβιήκαηα. 

ii. Ν Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

πεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο 

παξαπάλσ  εγθαηαζηάζεηο θιπ. ηξνπνπνηψληαο ζηελ αλάγθε ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαδνρή εξγαζηψλ, ή αθφκε θαη 

εθηειψληαο πξφζζεηεο αλαγθαίεο εξγαζίεο κεηά απφ εηδηθή εληνιή ηεο 

Δπηβιέπνπζαο πεξεζίαο. 

iii. Ζ πεξεζία, κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, νθείιεη λα βνεζήζεη 

απηφλ, ζε φια ηα δηαβήκαηα πνπ απαηηνχληαη πξνο ηηο αξκφδηεο Αξρέο θαη 

ηνπο Ν.Θ.Ω., γηα ηελ άξζε θάζε εκπνδίνπ ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ, 

ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε λα αιιεινγξαθεί, λα 

ζπλελλνείηαη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Ν.Θ.Ω. ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηελ 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 
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10.3.10. Δπηπξφζζεηα γηα ηα δίθηπα χδξεπζεο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 

i. Δηδηθά γηα ην δίθηπν χδξεπζεο θαη ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη ην 

δίθηπν απηφ γηα ηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα εληείλεη ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζην δίθηπν. Πε πεξίπησζε 

πνπ παξ' φια ηα ελ ιφγσ κέηξα, ζπκβνχλ δεκίεο ζην δίθηπν χδξεπζεο, ηφηε ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε θαη ην αξγφηεξν εληφο 4ψξνπ νξηζηηθή 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο. Αλ παξέιζεη ην 4σξν ρσξίο ε δεκία λα έρεη 

απνθαηαζηαζεί, ηφηε γηα θάζε επφκελν 4σξν πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα επηβνιήο 

εηδηθήο πνηληθήο ξήηξαο ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ εηδηθή απηή πνηληθή ξήηξα είλαη 

αλεμάξηεηε θαη επηπιένλ ησλ ηπρφλ επηβαιινκέλσλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ιφγνπο κε 

ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ. Ν Αλάδνρνο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, 

απνδεηθλχεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ φξνπ απηνχ θαη ηνλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

ii.  Γηα δεκηέο εηδηθά ζην δίθηπν χδξεπζεο ε δαπάλε επηζθεπήο αιιά θαη ε δεκία 

ιφγσ ηεο αμίαο ηνπ απνιεζζέληνο χδαηνο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη κπνξεί λα 

παξαθξαηείηαη απφ ηα νθεηιφκελα ζε απηφλ απφ ηελ ππφςε εξγνιαβία ή άιιε ή 

εθφζνλ απηά δελ επαξθνχλ εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα είζπξαμε 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ Α-11 

Κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ  αθψιπηε δηεμαγσγή ηεο  θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειεζεο ησλ 

έξγσλ – Πήκαλζε Έξγνπ 

11.1. Αθψιπηε Γηεμαγσγή Θπθινθνξίαο  

11.1.1. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θξνληίδεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε 

πεξίπησζε κέηξα αζθάιεηαο, γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή δεκηάο θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, δεδνκέλνπ φηη ε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ νδψλ ζα είλαη ζπλερήο θαη αθψιπηε, 

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 ζε απηφλ 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα, πνπ απαζρνινχληαη ζην έξγν. 

11.1.2. Θάζε ζρεηηθή δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη εμαζθάιηζε ζπλερνχο, 

αζθαινχο θαη αθψιπηεο δηεμαγσγήο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη 

ζπκπεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο θαηά εξγαζία επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έθπησζε πνπ πξνζέθεξε. 

11.1.3. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ακέζσο φια ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά 

κέηξα θαη λα κεηαθηλεί θάζε θνξά ην κεραληθφ εμνπιηζκφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο 

νδεγίεο ησλ επηβιεπφλησλ κεραληθψλ, ψζηε λα κελ παξαθσιχεηαη ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζην 
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δξφκν, ρσξίο λα δηθαηνχηαη, απφ ηελ αηηία απηή, λα πξνβάιεη θακία αμίσζε γηα ηπρφλ απνδεκίσζή 

ηνπ. 

11.1.4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα πξνβαίλεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ζηελ πξνζσξηλή 

θαη επαξθή θσηνζήκαλζε ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί θαη ζηελ θαηαζθεπή θαηαιιήισλ πξνζηαηεπηηθψλ 

πεξηθξάμεσλ . Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαθηλεί θαηά ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ ηφζν ηε 

θσηνζήκαλζε, φζν θαη ηηο πξνζηαηεπηηθέο πεξηθξάμεηο, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ησλ 

επηβιεπφλησλ κεραληθψλ,  ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη πάληνηε λα απεπζχλεηαη ν Αλάδνρνο θαζψο θαη 

ζηε ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνπκέλσλ ζεκάησλ θαη ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ ζηηο δηάθνξεο εξγνηαμηαθέο 

ζέζεηο. 

11.1.5. Ν Αλάδνρνο θαζίζηαηαη ν κφλνο ππεχζπλνο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα θάζε αηχρεκα πνπ 

ζα νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο ή/θαη αλεπαξθνχο θσηνζήκαλζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16. 

11.1.6. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εθηειέζεη εζθαικέλα ηελ πξνζσξηλή θσηνζήκαλζε 

ησλ έξγσλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ  ηνπ εξγνηαμίνπ, ε Γ/λνπζα ηνπ 

έξγνπ πεξεζία, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, δηθαηνχηαη, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζή ηεο, λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηφζν ησλ εξγαζηψλ 

θσηνζήκαλζεο, φζν θαη απηψλ ηεο επηζήκαλζεο εκπνδίσλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Αλαδφρνπ, ν νπνίνο δελ παχεη φκσο θαη γηα ηελ πεξίπησζε απηήλ λα έρεη ζην αθέξαην ηελ επζχλε γηα 

θάζε αηχρεκα, πνπ ελδερνκέλσο ζα ζπκβεί, εμαηηίαο ηεο ακειείαο ηνπ λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα 

πξνιεπηηθά κέηξα. Ζ δαπάλε ησλ ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ εθηεινπκέλσλ σο αλσηέξσ εξγαζηψλ 

εθπίπηεη, θαηά ηελ ζχληαμε ηεο πξψηεο (ή επφκελεο) εληνιήο πιεξσκήο ηνπ. 

11.1.7. Κε 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, ζχκθσλα κε : 

 Ρνλ ηειεπηαίν ζε ηζρχ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο (Θ.Ν.Θ.).  

 Ρελ εγθχθιην ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/502/1.07.2003, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

Ρ.Ξ. πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζήκαλζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη "εληφο θαη 

εθηφο  θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ". 

 Ρηο ηζρχνπζεο γεξκαληθέο νδεγίεο πεξί "εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο", 

φπσο π.ρ.: "Richtlinien fuer die Sicherung von Arbeitsstellen an 

Strassen (R.S.A.)" Ausgabe 1980, κε ηηο νπνηεζδήπνηε λεψηεξεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο (π.ρ. Uberarbeitung der Abschnitte 3.5 und 4.2 

durch BMV RSch v. 10.10.85). Γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ νδεγίεο ζα γίλεηαη πξνζαξκνγή 

ηνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ δηαθνξέο, πξνο ηνλ Διιεληθφ ηζρχνληα 

Θ.Ν.Θ. (Λ. 2696/‟99 φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 

 Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηηο παξαπάλσ Διιεληθέο θαη Γεξκαληθέο νδεγίεο 

ν Φνξέαο θαη Θχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη Θχξηνο ηνπ Έξγνπ έρεη ηελ 
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δπλαηφηεηα λα επηιέμεη, ψζηε λα ηζρχνπλ, θαηά πεξίπησζε, νη 

απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί, ζηνλ 

κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, ε αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή. 

11.1.8. 'Δθφζνλ δε ιακβάλνληαη ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο 

έρεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο. 

11.1.9. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θξνληίζεη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, γηα ηα θαηάιιεια 

κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη, δειαδή λα κε παξεκπνδίδεηαη άκεζα 

ή έκκεζα, ε θπθινθνξία γεληθά πεδψλ θαη νρεκάησλ απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εξγνηαμίνπ.  

11.1.10. Δπίζεο ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη φιεο νη 

κεηαθνξέο, ηνπνζεηήζεηο, απνμειψζεηο-επαλαηνπνζεηήζεηο, ν θαζαξηζκφο θαη ε ζσζηή θαη πιήξε 

ζπληήξεζε ησλ εξγνηαμηαθψλ πηλαθίδσλ θαη ηεο ινηπήο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο, ζε 

φιν ην κήθνο ηνπ έξγνπ θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα θαζαξίδεη θαη λα ζπληεξεί ζήκαηα, ζεκαηνδφηεο θαη ηα ινηπά πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

θαη έξγα ηεο θπθινθνξίαο θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηπρφλ θζνξέο ή απψιεηέο ηνπο. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, γηα απνθπγή θηλδχλσλ ζχγρπζεο, απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο θσηνζήκαλζεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ζέζεσλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ. 

11.1.11. Όινη νη φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο/πεξηνρέο, ζηηο 

νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Ρέηνηνη ρψξνη/πεξηνρέο είλαη ε δψλε 

θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαη θάζε ρψξνο είηε πιεζίνλ είηε καθξάλ απηήο, ζηνλ νπνίν ζα εθηειεζζνχλ 

εξγαζίεο θαη ζα αλαπηπρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, φπσο ρψξνη 

παξαγσγήο/απφζεζεο πιηθψλ θιπ. Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ 

θαη' αλαινγίαλ θαη γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα νδηθέο 

κεηαθνξέο κεηαθνξάο πιηθψλ ζε πξνζσξηλφ ρεξζαίν ρψξν απφζεζεο, ηα ηπρφλ έξγα ελίζρπζεο ηεο 

ππνδνκήο ηνπο θιπ. 

 

11.2. Πήκαλζε – Αλαγγειία Έξγνπ 

Κε ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ ινγαξηαζκνχ ν 

Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ηνπνζεηήζεη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ ηκήκαηνο θαη 

ζε εκθαλείο ζέζεηο Ξηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ ζηεξεσκέλεο ζε κεηαιιηθή βάζε, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο πεξεζίαο.  

 

Σψξνη Δξγνηαμίσλ – Βνεζεηηθά Έξγα – Γηάζεζε Γξαθείνπ θαη Δπθνιηψλ ζηελ Δπίβιεςε  

12.1. Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα Δμεχξεζε Σψξνπ Δγθαηάζηαζεο ηνπ (ησλ) Δξγνηαμίνπ (σλ) ηνπ 

12.1.1. Ν Kχξηνο ηνπ έξγνπ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή θαη 

παξαρσξήζεη ρψξνπο γηα ίδξπζε ιαηνκείσλ γηα δαλεηνιεςία, γηα ρψξνπο απφζεζεο, γηα 

εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. Νη ρψξνη απηνί ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζζνχλ ή λα αγνξαζζνχλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν κε απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε. 
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12.1.2. Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο 

ηνπ έξγνπ ιφγσ ηπρφλ αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αηηία 

γηαηί, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ 

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

12.1.3. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, έγθαηξα, λα πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε, θαηάιεςε θαη 

δηεπζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

εξγνηαμίσλ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ πεξεζία. Νη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη πνπ βξίζθνληαη κέζα 

ζηελ πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ Θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο πεξεζίαο. 

12.1.4. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ρξήζεηο 

απηέο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζεί ε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο 

θνξέα θαη απφ ηελ πεξεζία, ε παξαρψξεζή ηνπο γηα ρξήζε (ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ, ρψξνπ 

απφζεζεο εξγνηαμίσλ θιπ) ζα γίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαη κε φξνπο ρξήζεο πνπ ζα 

εθπιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Π.., θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. Νη φξνη απηνί ζα 

αλαγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο, ε νπνία ζα εθδίδεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ 

αλαδφρνπ. 

12.1.5. Πε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηδησηηθνί ρψξνη, φιεο νη δαπάλεο γηα ελνηθίαζε 

ή/θαη αγνξά ηέηνησλ ρψξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

12.1.6. Πηνπο νηθηζκνχο Βαζχ θαη Δπαγγειηζκφο δελ ππάξρνπλ πξαθηηθά ρψξνη νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγνηαμηαθνί ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ πεξηνρψλ (παξαδνζηαθνί θαη 

ηζηνξηθνί ηφπνη). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δελ επηηξέπεηαη ε επί καθξφ δηάζηεκα απνζήθεπζε ή 

απφζεζε πιηθψλ ζε ρψξνπο ρξήζηκνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία ή αζθάιεηα ησλ νδψλ. πάγεηαη ζηελ θξίζε 

ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο  λα επηηξέςεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ απφζεζε πεξηνξηζκέλσλ κφλν πνζνηήησλ 

πιηθψλ γηα ηηο άκεζεο αλάγθεο ησλ έξγσλ θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο απφ ην ιφγν 

απηφ λα γελάηαη δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν γηα απνδεκίσζή ηνπ, απφ πξφζζεηεο ή πιάγηεο κεηαθνξέο, 

πξφζζεηεο θνξηνεθθνξηψζεηο θιπ. Ρν εξγνηάμην γηα ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο επηηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα 

είλαη θπξίσο θηλεηφ εξγνηάμην, ην νπνίν ζα θέξεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

έξγσλ.  

 

12.1.7. Έηζη ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο θάζε θχζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ φπσο: 

  απνζήθεπζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ 

  παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

  νξγάλσζε πξνθαηαζθεπψλ 

  παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

  πξνεηνηκαζίαο πιηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή 

  εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ  

  δηακνλήο πξνζσπηθνχ 
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  γξαθείνπ επίβιεςεο  

  πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θάζε θχζεσο αληηθεηκέλσλ (πιηθψλ θιπ) 

 ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

  ρψξσλ ζηάζκεπζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θιπ. 

12.1.8. Όιεο νη δαπάλεο γηα ελνηθίαζε ή/ θαη αγνξά ηέηνησλ ρψξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

12.2. Δπζχλε ηνπ Αλάδνρνπ γηα ηε Γηαξξχζκηζε θαη Δμνπιηζκφ ησλ Δξγνηαμηαθψλ ρψξσλ  

12.2.1. Ξέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, επί πιένλ ν Αλάδνρνο 

νθείιεη:  

 Κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε λα δηαξξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ(ηνπο) 

εξγνηαμηαθφ(νχο) ρψξνπο πνπ ζα πεξηιακβάλεη(νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, (φπσο ζπγθξνηήκαηα κεραλεκάησλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ, ζπλεξγεία, απνζήθεο, γξαθεία θ.ι.π.), φπσο επίζεο θαη ηηο 

πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ 

ιεηηνπξγία άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη σο άλσ 

εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 Λα θπιάζζεη κε δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ ηα πιηθά, εξγαιεία, κεραλήκαηα θ.ιπ. πνπ 

ηπρφλ ζα ηνπ παξαδίδνληαη απφ ηελ πεξεζία γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε. Ρν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα φζα πιηθά ηπρφλ πηζηνπνηεζνχλ πξν ηεο ελζσκάησζεο ζην έξγν. 

 Λα δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο φζα πιηθά έρνπλ ππνζηεί 

πνηνηηθφ έιεγρν, κε δαπάλε ηνπ. 

 Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη 

δηακνλήο,  γξαθεία, θηλεηά εξγνηαμηαθά ερνπεηάζκαηα θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

Έξγνπ ζα αλεγεξζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ 

επηηξέπεη ε πεξεζία ή/ θαη νη ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο. 

 

12.3. Άιιεο πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

12.3.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ηα εξγνηάμηα θάζε 

πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πνπ ππάξρεη, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, 

πιενλάδνληα πιηθά ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θ.ιπ. θαη λα 

επηζθεπάζεη ή λα αλαθαηαζθεπάζεη ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ, πνπ ππέζηεζαλ 

δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ζηελ πεξεζία ησλ 

ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ Έξγνπ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα άξεη ή λα 

θαηαζηξέςεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν, ην νπνίν ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ πεξεζία ζαλ άρξεζην ή 

επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηα αλσηέξσ ήηαλ 

απνηεζεηκέλα ή εγθαηεζηεκέλα, λα παξαδψζεη ηειείσο θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ θαη 
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γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε ηη άιιν, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

Έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Θπξίαο Πχκβαζεο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη 

χζηεξα απφ δηαηαγή ηεο πεξεζίαο ζηελ άξζε θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο, πνπ έγηλε γηα 

απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, θιπ. 

12.3.2. Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα, θαηά ηελ 

απφιπηε θξίζε ηεο πεξεζίαο, λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν ησλ εξγνηαμίσλ ειεχζεξν ησλ κεραλεκάησλ 

θαη εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη απνιχησο θαζαξφ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηφηε ε πεξεζία ηνλ 

θαιεί εγγξάθσο λα ζπκκνξθσζεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ 

πξνζεζκία, ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα απφ 30 € αλά παξερφκελε εκεξνινγηαθή κέξα θαη ζα 

εθπίπηεηαη απφ επφκελεο πηζηνπνηήζεηο, ή ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ή θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

12.3.3. Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηελ θχιαμε θάζε πιηθνχ, 

κεραλήκαηνο, εξγαιείνπ θ.ι.π. 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 ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, λπθηνθχιαθεο θ.ι.π.). Πε πεξίπησζε 

απψιεηαο θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θ.ι.π. πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή 

ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή 

λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θ.ι.π., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή 

ηνπ απνδεκίσζε. 

12.3.4. Ρα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

ρψξσλ ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο πεξεζίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο θαη είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

12.4. Δξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη Γξαθεία 

12.4.1. Κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, κέζα ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ρξφλν, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα πξνβεί ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ.  

12.4.2. Όιεο νη βνεζεηηθέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο νη αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ζα αλαγεξζνχλ κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ κέζα ζηελ πεξηνρή πνπ ζα εγθξίλεη ν 

Θχξηνο ηνπ έξγνπ ή/θαη νη ινηπέο αξκφδηεο αξρέο. 

12.4.3. Πηηο σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πεξηιακβάλνληαη, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Θχξηνπ ηνπ 

έξγνπ: 

 Νίθεκα γξαθείνπ Δξγνηαμίνπ 

 Σψξνη πγηεηλήο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην έξγν (ρεκηθέο ηνπαιέηεο)Όιεο νη 

εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα είλαη πξνζσξηλήο θχζεο, πξέπεη φκσο λα 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο, λα παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο αλέζεηο λα είλαη 

εθνδηαζκέλεο κε παξνρή πφζηκνπ λεξνχ θαη κε ειεθηξηθέο, ηειεθσληθέο θαη 

απνρεηεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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12.4.4. Γηα ηελ αλέγεξζε ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ, ν Αλάδνρνο κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 

ζα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηνλ Θχξην ηνπ έξγνπ γεληθφ δηάγξακκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπλνδεπφκελν 

απφ ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο, κεγέζνπο θαη δηαζηάζεσλ. Απφ ηελ έγθξηζε πάλησο απηή δελ 

κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

12.4.5. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά, κε δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ, γηα ηελ 

έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ νηθνδνκηθψλ, πγεηνλνκηθψλ θ.ιπ. αδεηψλ θαζψο θαη ησλ άιισλ ηπρφλ 

εγθξίζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγνηαμηαθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

12.4.6. Ζ δαπάλε θαηαζθεπήο, δηαρείξηζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ σο άλσ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. Νη παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο ζα 

απνκαθξπλζνχλ επίζεο κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

12.4.7. Ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζα εμαζθαιίζεη απφ ηελ ΓΔΖ ζε 

θαηάιιειεο ζέζεηο ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηηο πνζφηεηεο θαη ζηελ ηάζε πνπ ζα ηνπ είλαη απαξαίηεηε. Ν 

Αλάδνρνο παξάιιεια ζα θξνληίζεη λα έρεη ζηα εξγνηάμηα ηνπ ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο, γηα 

πξνζσξηλή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είηε γηα ηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ αλαγθαίσλ 

εξγαζηψλ ηεο ΓΔΖ ή άιινπ παξφρνπ, 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 ηελ 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. 

12.4.8. Νη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ 

αζθαιείαο θαη ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

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). Ρα ππφςε 

ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη ηχπνπ "STAND BY" εθφζνλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έρνπλ 

δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο "STAND BY", 

αιιηψο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ ζπζηήκαηα ηχπνπ "ON LINE". 

12.4.9. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα 

θαηαβάιιεη φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ ππνζηαζκψλ θαη ηελ 

θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ δηθηχσλ γηα ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πνπ 

ζα ρξεηαζζεί γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ, απφ ηα ζεκεία παξνρήο ζηα ζεκεία ρξήζεο. 

12.4.10.  Ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλεο ζα εμαζθαιίζεη απφ 

επηρεηξήζεηο παξνρήο 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, θπζηθνχ αεξίνπ ή άιιεο εγθαηάζηαζεο παξνρήο ππεξεζίαο 

θνηλήο σθέιεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 
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12.4.11. 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 

Αλαδφρνπ. 

12.4.12. Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ηα εξγνηάμηα θάζε 

πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πνπ ππάξρεη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο θαη πξφλνηεο ηεο παξ. 12.3 ηεο 

παξνχζεο. 

 

12.5. Δξγαζηήξην  

12.5.1. Γελ απαηηείηαη ε θαηαζθεπή θαη ε ζηειέρσζε εξγαζηεξίνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Πηελ 

παξνχζα ζεσξείηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί θξαηηθφ ή άιιν αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 

12.5.2. Ζ ζπρλφηεηα εθηέιεζεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ θαη δνθηκψλ πνπ απαηηνχληαη 

θαζνξίδνληαη απφ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ηεχρε θαζψο θαη ηελ 

Δπίβιεςε. 

12.5.3. Όιεο νη δνθηκέο θαη έιεγρνη ησλ πιηθψλ ζα εθηεινχληαη ζε θξαηηθφ εξγαζηήξην ή ζε 

άιιν αλαγλσξηζκέλν, ηδησηηθφ εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΓΓΔ/039/98 (ΦΔΘ 289 

Β/24.03.‟98), πεξί δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ εξγαζηεξίσλ επνπηεπφκελα 

απφ ην .Κ.Δ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ ζα εκθαλίδνληαη ζε εηδηθά ηππνπνηεκέλα 

έληππα θαη δειηία εγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπίβιεςε, ζα ππνγξάθνληαη δε, γηα κελ ηνλ Αλάδνρν απφ ην 

Γηεπζπληή ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ην Γηεπζπληή ηνπ εξγαζηεξίνπ, γηα δε ηελ Δπίβιεςε απφ ηα εληεηαικέλα 

σο άλσ φξγαλα, ζα ππνβάιινληαη δε ακέζσο πξνο ζεψξεζε ζηελ Δπίβιεςε. 

12.5.4. Πε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο απφ ηα φξγαλα ηεο Δπίβιεςεο ησλ απνηειεζκάησλ 

θάπνηαο δνθηκήο ή ειέγρνπ, επεηδή δελ ηεξήζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο εθηέιεζήο ηεο, γίλεηαη εηδηθή κλεία 

γη‟ απηφ απφ ηα φξγαλα ηεο Δπίβιεςεο ζηα ζρεηηθά δειηία, ε δε πεξεζία δηαηάζζεη έγγξαθα ηελ 

άκεζε επαλάιεςε ησλ ακθηζβεηνχκελσλ δνθηκαζηψλ θαη ειέγρσλ ή θαη ηελ εθηέιεζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ δνθηκψλ ζην πιεζηέζηεξν θξαηηθφ εξγαζηήξην ή ζε άιιν αλαγλσξηζκέλν, ηδησηηθφ 

εξγαζηήξην, επνπηεπφκελν απφ ην .Κ.Δ.  

 

 ΑΟΘΟΝ Α-13 

Κεραληθφο εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία  

13.1. Γεληθά  

13.1.1. Ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη θαη 

κεηαθέξεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ 

εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Έηζη είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά, 

αλπςσηηθά θαη άιια κεραληθά κέζα, εξγαιεία θαη ζπζθεπέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηνλ έιεγρν, ηνλ 

εληνπηζκφ ηπρφλ βιαβψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο κεηά ηνλ έιεγρν θαη απηά, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε ζε ζρέζε κε ην έληερλν 
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θαη εκπξφζεζκν ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ην ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ απνθπγή 

θζνξψλ ππαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ ή εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ άιινπο εξγνιήπηεο θ.ιπ. 

13.1.2. Ηδηαίηεξα, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνκεζεπηεί θαη πξνζθνκίζεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, 

ηνλ θαηάιιειν θαηαζθεπαζηηθφ εμνπιηζκφ,  γηα ηελ εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο δηέιεπζεο θαισδίσλ, 

γηα ηελ εθζθαθή ησλ βάζεσλ ζηδεξντζηψλ θαη πίιιαξο κε ρξήζε απνθιεηζηηθά κεραληθψλ κέζσλ, ηελ 

απφξξηςε ησλ αλειθπφκελσλ πξνηφλησλ ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε θαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζεο Π, θαζψο θαη γηα ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε φισλ ησλ επί κέξνπο 

εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε, έγθαηξε ζηα πιαίζηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη έληερλε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην νπνίν αλαιακβάλεη. Ν εμνπιηζκφο απηφο ηίζεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γ/λνπζαο 

πεξεζίαο, ε δε ηεθκεξίσζή ηνπ γηα ηελ εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο 

ζα θξηζεί απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν Α3 ηεο παξνχζεο.  

13.1.3. Όια ηα κεραλήκαηα ζα είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα, πιήξσο ιεηηνπξγηθά, ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε, επαξθψο ζπληεξεκέλα θαη θαηάιιεια γηα ηελ αζθαιή, έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Πχκβαζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν  θαηαζθεπαζηηθφο 

εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ελ ηζρεί πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο, 

θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ. 

13.1.4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ζηελ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ 

έξγσλ νπνηαζδήπνηε θχζεο πξφζζεηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ εμνπιηζκνχ ή κεραλήκαηνο, απαξαίηεηνπ 

γηα ηελ έγθαηξε, αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε 

πξφζζεηε νηθνλνκηθή απνδεκίσζε. Αλ, παξ' φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο πεξεζίαο 

ηεο Δπίβιεςεο, δελ θξηζνχλ επαξθή ηα κεραληθά θιπ. κέζα πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ 

εκπξφζεζκε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, κέζα ζε 15ήκεξε πξνζεζκία 

θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηεο Γ/λνπζαο πεξεζίαο λα εληζρχζεη ηνλ επί ηφπνπ ππάξρνληα κεραληθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ θιπ., ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ. Πε θάζε πεξίπησζε ν 

Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε Γ/λνπζα πεξεζία έθαλε ή φρη 

ρξήζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

13.1.5. Ρα κεραλήκαηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην εξγνηάμην ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο πνπξγηθέο Απνθάζεηο : 

o π. Απ. 2640\270\ΦΔΘ 689\18.8.78 

o π. Απ. 56206\1613\ΦΔΘ 570\Β\9.9.86 

o π. Απ. 69001\1921\ΦΔΘ 751\Β\18.8.88 

o π. Απ. 765\ΦΔΘ 81\Β\21.2.91 (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ΘΑ 11481/523/‟97 (ΦΔΘ 

295Β/΄97) 

13.1.6. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί πξνεγνχκελα ζηελ πεξεζία ηνλ ηχπν ηνπ 

κεραλήκαηνο κε ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο θαη απφδνζεο, πνπ ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ ζε 

πηζαλή αηηηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. Αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ ζέηνπλ νη εγθεθξηκέλνη 

πεξηβαιινληηθνί φξνη, πνπ δηέπνπλ ην έξγν ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζρεηηθά κε 
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ηνπο θξαδαζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, νξίδνληαη σο αλψηαηα φξηα ηαρχηεηαο 

δφλεζεο ηα παξαθάησ: 

 γηα ζπρλφηεηα 16,5 Hz ηα 12 mm/sec. 

 γηα ζπρλφηεηα 63 Hz ηα 15 mm/sec,  

κεηξνχκελα ζην εζσηεξηθφ ηεο πιεζηέζηεξεο θαηνηθίαο πξνο ηελ πεγή δνλήζεσλ. 

 

13.1.7. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη απφιπηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ πάζεο 

θχζεο ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, κεραληζκψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο λα ζπλεξγαζηνχλ ή ζπλαξκφζνπλ κε άιια ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ 

παξαδνζνχλ απφ ή δηά ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν. Πε πεξίπησζε πνπ δελ ζα 

εμαζθαιίδεηαη ε παξαπάλσ ζπκβαηφηεηα ν Αλάδνρνο δηαηεξεί αθέξαηα ηελ επζχλε θαη ππνρξενχηαη 

ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ κε ζπκβαηψλ κεηαμχ ηνπο ζηνηρείσλ (κεραλήκαηα, κεραληζκνί θιπ.). 

13.1.8. Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ 

ρσξίο ην πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ Δ.Ν.Θ. πεξί ζνξχβνπ. Ζ Γ/λνπζα ην έξγν πεξεζία 

ππνρξενχηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ. Όπνπ ε δηαζέζηκε ηερλνινγία δελ εμαζθαιίδεη απνδεθηά 

επίπεδα ζνξχβνπ, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ρψξνπο πξφθιεζήο ηνπ, πξφρεηξα 

ερνπεηάζκαηα. Ζ κέζε ελεξγεηαθή ζηάζκε ζνξχβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνηαμίσλ νξίδεηαη ζηα 

65dB (A).  

13.1.9. Ρα θνξηεγά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλα θαηά ηε κεηαθνξά 

ησλ πιηθψλ, ελψ ππνρξεσηηθφο είλαη θαη ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο γηα απνθπγή κεηαθνξψλ 

ζε ψξεο αηρκήο θαη θνηλήο εζπρίαο. Δηδηθφηεξα, ηελ θαινθαηξηλή ηνπξηζηηθή πεξίνδν ε Γ/λνπζα 

πεξεζία ή ν Θχξηνο ηνπ Δξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιεη αλαζηνιή νπνησλδήπνηε κεηαθνξψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο εκέξαο ή θαη κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηδηαίηεξα ζηελ 

αηρκή ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ (γηα ιφγνπο θνηλήο εζπρίαο ή απνθπγήο θπθινθνξηαθψλ αηρκψλ ή 

κε παξαθψιπζεο ηεο θίλεζεο θαη ρξήζεο ηνπ ιηκέλα απφ ηνπο βαζηθνχο ρξήζηεο ηνπ, θ.ι.π) ρσξίο εθ 

ηνχηνπ λα πξνθχπηεη ην νπνηνδήπνηε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ Α-14 

Δμνπιηζκφο Ρνπνγξαθηθψλ Απνηππψζεσλ θαη Κεηξήζεσλ 

14.1. Γεληθά  

14.1.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, γηα ηελ πξνκήζεηα, δηάζεζε επί ηφπνπ 

ησλ έξγσλ θαη ιεηηνπξγία, ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ εθηέιεζεο ηνπνγξαθηθψλ  

απνηππψζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ αθξίβεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 

ηνπνγξαθηθψλ θαη βπζνκεηξηθψλ εξγαζηψλ, απνηππψζεσλ θαη κεηξήζεσλ, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ. 
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14.1.2. Ρν ζχλνιν ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν θαη πιήξσο 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ 

πξνζθφκηζή ηνπ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

14.1.3. Ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο θαη φξγαλα κέηξεζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ 

ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

14.1.4. Δληφο δεθαεκέξνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ Φνξέα θαη ζηελ Δπίβιεςε, πιήξε θαηάινγν ηνπ εμνπιηζκνχ εθηέιεζεο 

ηνπνγξαθηθψλ απνηππψζεσλ θαη νξγάλσλ κέηξεζεο πνπ πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ. Ν θαηάινγνο απηφο ζα πεξηέρεη θαη΄ ειάρηζην ην είδνο, ηχπν, αξηζκφ (πιήζνο), ηερληθά 

θπιιάδηα θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θάζε νξγάλνπ/εμνπιηζκνχ.  

14.1.5. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, λα δηαηεξεί ηνλ αλσηέξσ εμνπιηζκφ 

πιήξσο ιεηηνπξγηθφ, λα πξνβαίλεη ζηε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε απηνχ ζε πεξίπησζε 

θζνξάο ή απψιεηαο θαη λα δηελεξγεί ηαθηηθέο βαζκνλνκήζεηο, απφ ηελ Δπίβιεςε θαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 

14.1.6. Ν Φνξέαο θαη ε Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή λα πξνβαίλεη ζε 

ηνπνγξαθηθέο ή/θαη βπζνκεηξηθέο απνηππψζεηο θαη κεηξήζεηο θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θάζε 

θνξά, λα παξέρεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ 

ηελ Δπίβιεςε. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα 

εθπξνζσπείηαη απφ εληεηαικέλν Ρνπνγξάθν Κεραληθφ Ξ.Δ ή Ρ.Δ ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 

παξεπξίζθεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ εληφο εηθνζηηεζζάξσλ σξψλ απφ ιήςεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο απφ ηνλ Φνξέα θαη Θχξην ηνπ Έξγνπ. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπκκφξθσζεο ηνπ 

Αλαδφρνπ κε ηα αλσηέξσ, νη ζρεηηθέο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο θαη κεηξήζεηο, πνπ δηελεξγεί ν 

Φνξέαο θαη ε Δπίβιεςε, ζα ζεσξείηαη φηη έρνπλ εθηειεζηεί παξνπζία ηνπ Αλαδφρνπ 

 

ΑΟΘΟΝ Α-15 

Λπρηεξηλή ππεξσξηαθή εξγαζία - Δξγαζία ηηο αξγίεο θαη ενξηέο  

Δεν προβλέπεται και δεν απαιτείται εκηέλεζη νςσηεπινήρ ή ςπεπωπιακήρ επγαζίαρ και επγαζίαρ 

ηιρ Απγίερ και Εοπηέρ. Σε πεπίπηωζη εκηέλεζηρ ηέηοιαρ επγαζίαρ ο Ανάδοσορ δεν δικαιούηαι να 

ζηηήζει ππόζθεηη αποζημίωζη. Καηά ηην εκηέλεζη ηηρ ανωηέπω επγαζίαρ ο Ανάδοσορ 

ςποσπεούηαι να εξαζθαλίζει ηη ζσεηική άδεια και να ηηπεί όλοςρ ηοςρ Νόμοςρ και κανονιζμούρ, 

πος αθοπούν ηέηοια επγαζία.  
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ΑΟΘΟΝ Α-16 

Ξαξαηεξήζεηο επί ηεο κειέηεο - Ρξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο 

16.1. Γεληθά  

16.1.1. Κε ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν φιεο νη δηαζέζηκεο γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εγθεθξηκέλεο εθπνλεζείζεο νξηζηηθέο κειέηεο, θαζψο θαη φπνηεο έξεπλεο 

έρνπλ εθηειεζζεί. 

16.1.2. Ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη εγγξάθσο ζηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν πεξεζία, εληφο είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο Ππκβάζεψο ηνπ ηεθκεξησκέλε Ρερληθή Έθζεζε γηα παξαηεξήζεηο 

επί ηεο κειέηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ησλ παξαηεξήζεσλ απηψλ γίλεη κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

Σξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζηελ δηαδνρηθή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζα πξέπεη απηφ λα αλαπξνζαξκνζζεί θαηάιιεια.  

16.1.3. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο λα 

δεηήζεη έγθαηξα -πξηλ απφ θάζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ, κεξηθή ή νιηθή εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ- έγγξαθεο 

νδεγίεο θ.ιπ. απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

16.1.4. Δθ‟ φζνλ πξνηαζνχλ ηξνπνπνηεηηθέο ζπκπιεξψζεηο ή βειηηψζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

κειεηψλ, θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε έγθξηζή ηνπο ζα θαιείηαη ππνρξεσηηθά ν Κειεηεηήο πνπ ηηο 

ζπλέηαμε πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 144 ηνπ Λ.4412/2016. 

16.1.5. Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ, κφλν γηα ηε δηφξζσζε ζθαικάησλ ηεο ή ηε ζπκπιήξσζε ειιείςεψλ ηεο ή γηα ιφγνπο πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο. Ξξνο ηνχην ππνβάιιεηαη πξφηαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

πεξεζίαο ηνπ έξγνπ πξνο ηελ Ξξντζηακέλε αξρή, ε νπνία απνθαζίδεη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαζθεπψλ. Αλ ε ηξνπνπνίεζε απνδίδεηαη ζε ζθάικαηα θαη 

ειιείςεηο ηεο κειέηεο θαη ν κειεηεηήο απνδέρεηαη ηελ επζχλε ηνπ, ηξνπνπνηεί ηε κειέηε θαηά ηελ παξ. 

5 ηνπ άξζξνπ 188, εθφζνλ δελ έρνπλ παξαγξαθεί νη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηε. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε 

ηελ ηξνπνπνίεζε αλαιακβάλεη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε κειεηεηή πνπ δηαζέηεη ηα 

λφκηκα πξνζφληα. Γηα λα εηζαρζεί ην ζέκα ζην Ρερληθφ Ππκβνχιην πξέπεη ε ηξνπνπνηεηηθή κειέηε λα 

είλαη ζε ζηάδην αληίζηνηρν κε ηελ πξνο ηξνπνπνίεζε θαη λα έρεη ηεζεί ππφςε ηνπ αξρηθνχ κειεηεηή 

πνπ δηαηππψλεη εγγξάθσο ηε γλψκε ηνπ ζε εχινγε, θαηά ηελ θξίζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, 

πξνζεζκία. 

16.1.7. Θαηά ηε ζπδήηεζε ζην ζπκβνχιην θαινχληαη πξνο αθξφαζε ν αξρηθφο κειεηεηήο, ν 

αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ή εθπξφζσπνί ηνπο θαη εθπξφζσπνο ηεο ππεξεζίαο πνπ ελέθξηλε ηελ αξρηθή 

κειέηε, νη νπνίνη ππνβάιινπλ γξαπηφ ππφκλεκα. Ζ πξντζηακέλε αξρή εθδίδεη ηελ απφθαζε πεξί 

απνδνρήο ηεο πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

έθδνζε ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηελ ππεξεζία ηήξεζεο 

ησλ κεηξψσλ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ηεο ηξνπνπνηεηηθήο κειέηεο. Αλ 

ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο απνδίδεηαη ζε ζθάικαηα ή ειιείςεηο ηεο θαη δελ έρνπλ 

παξαγξαθεί νη αμηψζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ κειεηεηή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 188. Ν κειεηεηήο ηεο αξρηθήο κειέηεο κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε ζεξαπείαο 
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θαηά ηεο απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο, αλ απηή απνδίδεηαη ζε ζθάικαηα ή παξαιείςεηο 

ηεο κειέηεο. Ζ άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο αλαζηέιιεη ηηο εηο βάξνο ηνπ κειεηεηή νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο θαη ηελ έλαξμε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, φρη φκσο ηελ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο 

κειέηεο. 

16.2. Ξξηλ απφ θάζε κεξηθή ή νιηθή εθαξκνγή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ, ελφο ζρεδίνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζε αζπκθσλία κε ηα ππφινηπα ζρέδηα, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δεηήζεη ηπρφλ 

έγγξαθα, έγθαηξα θαη ρσξίο λα ην ακειήζεη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία νδεγίεο θιπ.  
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ΑΟΘΟΝ Α-17 

Ξξφγξακκα Ξνηφηεηαο έξγνπ   

Γελ πξνβιέπεηαη εθπφλεζε Ξξνγξάκκαηνο Ξνηφηεηαο Έξγνπ, βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ 

Λ.4412/2016.   

 

ΑΟΘΟΝ Α-18 

Ξαξαγσγή πιηθψλ κε δχγηζε 

20.1. Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε (σο π.ρ. ρπηνζηδεξά εμαξηήκαηα, ζηδεξά είδε 

θ.ι.π.), ν Αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππα δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζηα νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη:  

1. Ρν είδνο ηνπ πιηθνχ (ρπηνραιχβδηλα εμαξηήκαηα, ραιχβδηλα θ.ι.π.) 

2. Νη δηαζηάζεηο ηεο θαξφηζαο ηνπ θνξηεγνχ 

3. Ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

4. Ζ ζέζε ιήςεο 

5. Ζ ζέζε απφζεζεο  

6. Ζ ψξα θφξησζεο 

7. Ρν θαζαξφ βάξνο 

8. Ρν απφβαξν ηνπ απηνθηλήηνπ θιπ. 

 

20.2. Ρν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ή ηνπο αξκνδίνπο ππαιιήινπο ηεο 

πεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ.  

20.3. Ρν θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ δειηίν δχγηζεο 

ηνπ.  

20.4. Ρν παξαπάλσ δειηίν δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεπζνχλ ζηελ ζπλέρεηα 

απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ. Ρα ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο πεξεζίαο.  

20.5. Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ 

ζρεδίσλ εθαξκνγήο ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ πεξεζία πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ. 
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ΑΟΘΟΝ Α-19 

Πηνηρεία Έξγνπ - Ρερληθέο πνρξεψζεηο Αλαδφρνπ  

19.1. Αληηθείκελν εξγνιαβίαο 

Ρν ηερληθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηεο Ρερληθήο 

Ξεξηγξαθήο. 

 

19.2. Ρξφπνο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ  

19.2.1. Ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηα γεληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνδείμεη ηηο ηπρφλ θαηά ηε γλψκε ηνπ αλαγθαίεο 

αιιαγέο/ηξνπνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα πξνεγνχκελα άξαζξα ηεο παξνχζεο Π. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ηα ζρεηηθά ζρέδηα γηα έγθξηζε ζηελ Γ/λνπζα πεξεζία, ε δε εθαξκνγή 

ησλ αιιαγψλ/ηξνπνπνηήζεσλ ή επηζεκάλζεσλ, πνπ ζα πξνηείλεη, επηηξέπεηαη λα γίλεη κφλν θαηφπηλ 

έγθξηζεο απφ ηνλ Φνξέα θαη Θχξην ηνπ Έξγνπ κέζσ ηεο Δπίβιεςεο. 

 

19.2.2. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ηεο επζχλεο, γηα ηηο ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

ζην έξγν θαη νθείινληαη ζε ζθάικαηα ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, αλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ δελ δηαηππψζεη εγγξάθσο ζηελ πεξεζία, ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ πάλσ ζε απηά ηα ζρέδηα. 

 

19.2.3. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξν ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, λα πξνβαίλεη 

θαη ζηνλ αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ δηαζηάζεσλ. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο δχν 

ζρεδίσλ ή ηνπ απηνχ ζρεδίνπ, επί ηεο απηήο δηάζηαζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δεηήζεη εγγξάθσο θαη 

εγθαίξσο απφ ηελ Δπίβιεςε ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε. Ρν ίδην αθξηβψο πξέπεη λα ζπκβαίλεη θαη ζε 

πεξίπησζε ζθάικαηνο ηεο κειέηεο. 

19.2.4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ηεο 

κειέηεο, κε δηθαηνχκελνο, ρσξίο ξεηή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζή ηνπ εθ κέξνπο ηνπ Φνξέα θαη Θχξην 

ηνπ Έξγνπ, λα επηθέξεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζή ηνπο. 

19.2.5. Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο γηα αχμεζε πνζνηήησλ πξνεξρφκελε απφ 

κεηαβνιέο ησλ ζρεδίσλ, πνπ έγηλαλ ρσξίο έγγξαθν εληνιή ηεο Γ/λνπζαο πεξεζίαο, έζησ θαη αλ νη 

κεηαβνιέο απηέο θαζηζηνχλ ην έξγν αξηηφηεξν ή βειηηψλνπλ ηελ κνξθή ηνπ. Αληηζέησο γηα θάζε 

κεηαβνιή, απφ ηελ νπνία πξνθαιείηαη κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηε 

κειέηε, θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν κφλνλ ε αλάινγε πξνο ηε γελνκέλε εξγαζία δαπάλε ππφ ηνλ 

φξν φηη εθ ηεο γελφκελεο κεηαβνιήο νχηε κεηψλεηαη ε αξηηφηεηα ηνπ έξγνπ, νχηε γίλνληαη κε 

παξαδεθηά ην ζρήκα θαη ε φςε ηνπ ζε γεληθέο γξακκέο. 

19.2.6. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ ζθάικαηα σο πξνο ηελ 

νξζή ράξαμε θαη ηνπνζέηεζε ησλ έξγσλ, ε επζχλε αθφκε θαη αλ νη ραξάμεηο απηέο ηέζεθαλ ππφ ηνλ 

έιεγρν ηεο Δπίβιεςεο, γηα ηηο νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 
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ππνρξενχηαη ζηε ιήςε ησλ απαξαηηήησλ κέηξσλ είηε γηα απνθαηάζηαζε ησλ έξγσλ ζηηο αθξηβείο 

ηνπο ζέζεηο είηε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνζζέησλ έξγσλ πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

ρσξίο θακία πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

19.2.7.  

19.3. Ρνπνγξαθηθέο εξγαζίεο - Σαξάμεηο, ζεκάλζεηο θαη ιήςε ζηνηρείσλ  

19.3.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε πιήξε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. Ζ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ζα είλαη πιήξσο εμαξηεκέλε απφ ζπγθεθξηκέλε ζηάζκε 

αλαθνξάο. 

19.3.2. Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ, ζηε ράξαμε θαη ζήκαλζε ησλ νξίσλ, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηα πξνο εθηέιεζε ηκήκαηα ηνπ 

έξγνπ θαη ζηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ ζεκάησλ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ 

επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ. 

19.3.3. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζε δχν δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο μεξάο, ζηαζεξά ζεκεία 

ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS), εθ' φζνλ δελ ππάξρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Δπίβιεςεο ηνπ έξγνπ. Απφ ηα ζηαζεξά απηά ζεκεία ζα εμαξηεζνχλ ηα πςφκεηξα ησλ εξγαζηψλ πνπ 

ζα εθηειεζζνχλ θαη ζα αλαρζνχλ ζηελ ζηάζκε αλαθνξάο ±0.00 ηεο κειέηεο, ζχκθσλα θαη κε ηα 

αλσηέξσ αλαθεξφκελα θαη  ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

19.3.4. Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί, 

παξνπζία ηξηκεινχο Δπηηξνπήο ηεο Γ/λνπζαο ηνπ έξγνπ πεξεζίαο ή, ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ, 

ηνπ λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηεο, απφ ηνλ Δπηβιέπνληα ην έξγν κεραληθφ θαη ελφο εθπξνζψπνπ ηνπ 

Θπξίνπ ηνπ έξγνπ πνπ ζα νξηζζεί κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζηελ παξαιαβή ηνπ θπζηθνχ 

εδάθνπο  ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ, θαη ζηε ιήςε δηαηνκψλ. 

19.3.5. Πε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζζνχλ κε ακειεηέεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ 

ζηνηρείσλ θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζηα νπνία βαζίζηεθαλ ηα ζρέδηα θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζαξκφζεη θαηάιιεια ηηο 

πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπίβιεςε ηνπ έξγνπ. Ζ δαπάλε φισλ ησλ αλσηέξσ 

εξγαζηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο θαηά εξγαζία επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθπησζε πνπ πξνζέθεξε θαη ζπλεπψο νπδεκηάο επί πιένλ ακνηβήο 

δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. Νη εξγαζίεο απηέο ζα εθηειεζζνχλ κε ηελ βνήζεηα 

πξνζσπηθνχ θαη κε πιηθά ηνπ Αλαδφρνπ. 
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ΑΟΘΟΝ Α-20  

Ξνηνηηθφο έιεγρνο  

20.1. Θαηεγνξίεο Δξγαζηψλ 

Γηα ηνλ ζαθέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε 

δηάθξηζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ ζε θαηεγνξίεο απνηεινχκελεο απφ εξγαζίεο 

νκνεηδνχο θχζεσο. Απηέο θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα, καδί κε ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε θάζε κία απφ απηέο: 

α)   ιηθά Ιαηνκείνπ 

 Ιηζνζχληξεκα 3Α θαη άκκνο 

β) Πθπξνδέκαηα 

 Σπηά ζθπξνδέκαηα  

 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο (θξεάηηα, βάζεηο ηζηψλ, θιπ) 

20.2. Γηαθξίζεηο Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ 

Ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ δηαθξίλεηαη: 

α.  Πε ειέγρνπο πνπ ζα γίλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ κε ζηφρν ην δηθφ ηνπ 

έιεγρν πνηνηηθήο απφδνζεο, ξχζκηζεο παξαγσγήο, ξχζκηζεο ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηνπ θ.ιπ. Ζ ππθλφηεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ θαη ε έθηαζή ησλ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ 

Αλαδφρνπ. Ν Αλάδνρνο δελ ζα πιεξσζεί κε ηδηαίηεξε ακνηβή, έζησ θαη εάλ ε Δπίβιεςε θάλεη 

ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ ησλ ειέγρσλ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ. Όια ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ Δπίβιεςε αλά κήλα, ελψ 

παξάιιεια αληίγξαθν ζα ηεξείηαη θαη ζην αξρείν ηνπ εξγνηαμίνπ. 

β. Πε ειέγρνπο πνπ ζα γίλνληαη κε θνηλή κέξηκλα Φνξέα θαη Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη Αλαδφρνπ θαη 

κε δαπάλε Αλαδφρνπ. Νη έιεγρνη απηνί είλαη αλεμάξηεηνη ησλ ειέγρσλ ηνπ εδαθίνπ (α) θαη 

απνηεινχλ κία ειαρηζηνπνηεκέλε απαίηεζε απφδεημεο φηη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

νη κέζνδνη ρξήζεο ησλ πιηθψλ θαη νη θαηαζθεπέο πνπ έγηλαλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο. Ρν είδνο θαη ε πνηφηεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ θαζνξίδνληαη θαη είλαη απηνί 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 20.3.9. ηεο παξνχζεο. 

Ζ ζεκαζία ησλ ειέγρσλ απηψλ είλαη ηφζν ζεκαληηθή ψζηε ηπρφλ παξάιεηςή ηνπο λα νδεγεί ζε 

αλέθθιεηεο πνηληθέο ξήηξεο, φπσο θαζνξίδεηαη παξαθάησ. Απνδεθηά απνηειέζκαηα ηέηνησλ 

ειέγρσλ ή επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο γηα παξαιεθζέληα έιεγρν δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν 

απφ ηελ επζχλε ηεο άξηζηεο θαηαζθεπήο φπσο δηεπθξηλίδεηαη παξαθάησ. 

Γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξ. 20.3. 

γ.  Πε ειέγρνπο ηεο γεσκεηξίαο ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ πνπ γίλνληαη κε κέξηκλα ηνπ 

Αλαδφρνπ ή ηνπ Φνξέα θαη Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ κέζσ ηεο Δπίβιεςεο θαη ησλ νπνίσλ ε 

δαπάλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. Νη έιεγρνη απηνί απνζθνπνχλ ζηελ δηαπίζησζε 

ηεο ηήξεζεο ησλ πξνβιέςεσλ κειέηεο, ησλ Θαλνληζκψλ / Ξξνδηαγξαθψλ θ.ι.π., ηφζν γηα ηα 

ελζσκαησκέλα πιηθά φζν θαη γηα ηηο θαηαζθεπέο. Γηα ηνπο ειέγρνπο ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ § 20.5.  
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ε. Πε καθξνζθνπηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ κε κέξηκλα ηνπ Φνξέα θαη Θπξίνπ 

ηνπ Έξγνπ. Ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ απηνχ είλαη πξνθαλήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Φνξέαο κέζσ ηεο Δπίβιεςεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζηψζεη 

πξνθαλείο απνθιίζεηο απφ Θαλνληζκνχο ή Ξξνδηαγξαθέο, ή πξνθαλείο θαθνηερλίεο, έρεη ην 

δηθαίσκα δηα ηεο Δπίβιεςεο λα δηαηάμεη ηελ άκεζε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε 

ησλ ειέγρσλ (β)). Πηελ Ξεξίπησζε πνπ νη έιεγρνη απνδείμνπλ αδηθαηνιφγεηε ηελ επέκβαζε 

ηνπ Φνξέα θαη Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη ηζφρξνλεο πξνο ηελ δηαθνπή 

παξάηαζεο φισλ ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηνλ ρξφλν ηεο δηαθνπήο γηα ην 

επεξεαδφκελν ηκήκα θαη κφλνλ. Πηελ πεξίπησζε φκσο πνπ νη έιεγρνη δείμνπλ ειαηησκαηηθά 

πιηθά ή θαηαζθεπέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

ειαηησκαηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη δελ δηθαηνχηαη παξάηαζεο. 

 

20.3. Ξνηνηηθνί Έιεγρνη κε κέξηκλα ηεο πεξεζίαο θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ – 

Διεγρνη (Β) 

Όηη αλαγξάθεηαη πην θάησ αλαθέξεηαη ζηνπο (β) πνηνηηθνχο ειέγρνπο. Γηα φινπο απηνχο ηνπο 

ειέγρνπο ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν επεηδή ζεσξείηαη φηη ηελ έρεη ιάβεη θαηά αλεγκέλν ηξφπν 

ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

20.3.1. Κέξηκλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ  

Ζ επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. Ζ παξαγγειία εθηέιεζεο 

ησλ ειέγρσλ γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε εληνιή ηνπ Φνξέα κέζσ ηεο Δπίβιεςεο πνπ απεπζχλεηαη 

ζηνλ Αλάδνρν. Δληνιή δηδφκελε δηα ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ έξγνπ πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε 

έγγξαθν. Πε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ν έιεγρνο, ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, ν ηξφπνο 

θαη ν ρξφλνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαζψο θαη ην εξγαζηήξην ησλ δνθηκψλ. 

Ρφζν ζηελ δεηγκαηνιεςία φζν θαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πξέπεη λα παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ηνπ 

Φνξέα θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ηδηαηηέξσο ηνλίδεηαη φηη θαηά ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ γίλεηαη απφ ηνλ Φνξέα θαη 

Θχξην ηνπ Έξγνπ, ν Φνξέαο εθπξνζσπείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2229/94. 

Ρπρφλ κε παξάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Φνξέα δελ αλαηξέπεη ην πξφγξακκα ειέγρνπ. Δάλ ε 

εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ δελ γίλεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (πιελ ξεηήο γξαπηήο εληνιήο ηνπ Φνξέα θαη 

Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ κέζσ ηεο Δπίβιεςεο ή νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ θαζψο 

θαη ηπρφλ ζπλεπαγφκελε θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δελ ζπληζηά ιφγν παξάηαζεο 

πξνζεζκηψλ νχηε απνηειεί ιφγν κε επηβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ παξνχζα πνηληθψλ 

ξεηξψλ. 

20.3.2. Δξγαζηήξην ειέγρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Α-12.6 
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20.3.3. Ξπθλφηεηα 

Ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ θαη πνπ ζα επηβαξχλεη 

νηθνλνκηθά ηνλ Αλάδνρν νξίδεηαη ζηελ παξ. 20.3.7. γηα ηα δηάθνξα είδε εξγαζηψλ. 

20.3.4. Αξρείν ειέγρσλ  

Όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο ηεο αλσηέξσ παξ. 20.3. ζα ηεξνχληαη απφ 

ηνλ Φνξέα κέζσ ηεο Δπίβιεςεο. 

20.3.5. Γεληθφ πξφγξακκα ειέγρσλ 

Κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην έξγν ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη καδί κειέηε 

νξγάλσζεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη ινηπψλ θάζεσλ ειέγρσλ, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ πίλαθα 

πξνζσπηθνχ, αθνχ παξζεί ππφςε ε απφδνζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πξνζπάζεηαο.  

20.3.6. Θέζεηο θαη πξαθηηθά δεηγκαηνιεςίαο θαη επί δνθηκψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

Γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ απαηηείηαη δεηγκαηνιεςία ε ζέζε ιήςεο θάζε δείγκαηνο ζα 

ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Φνξέα θαη Θχξην ηνπ Έξγνπ κέζσ ηεο Δπίβιεςεο θαη ζα παίξλνληαη απφ 

ζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ πην δπζκελή εηθφλα γηα ηελ πνηνηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ έξγνπ.  

Ρα αλαθεξφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηζρχνπλ θαη θαη‟ αλαινγία γηα φιεο ηηο επί ηφπνπ 

δνθηκέο. 

20.3.7. Διάρηζηε ππθλφηεηα ειέγρσλ 

Ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ ζα είλαη : 

 Ζ/Κ έξγα ( θαιψδηα, πίλαθεο, ηζηνί, θσηηζηηθά θιπ)   

Γηα ηα ιηκεληθά έξγα ησλ ιηζνξξηπψλ θαη ησλ θπζηθψλ νγθνιίζσλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο 

Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ ή θαη ζηηο ζρεηηθέο ΔΡΔΞ 

 Ζ/Κ  έξγα (ζθπξνδέκαηα)   

Πθπξνδέκαηα (γηα εξγνηαμηαθφ ή έηνηκν ζθπξφδεκα)  

Θα εθηειεζζνχλ ηξείο (3) ζεηξέο δνθηκψλ γηα ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

- Πθπξνδέηεζε ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ρσξίο ρξήζε ζηδεξνηχπσλ. 

- Πθπξνδέηεζε ζηηο βάζεηο ησλ ηζηψλ θαη ησλ πίιιαξο, ρσξίο ρξήζε ζηδεξνηχπσλ 

Ν αξηζκφο ησλ δνθηκίσλ θαη ε κεζνδνινγία ιήςεο ηνπο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Θαλνληζκφ 

Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο 

20.3.8. Οήηξεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

Πηελ πεξίπησζε πνπ, απφ ηελ παξαβνιή ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ πξνο ην 

αληίζηνηρν πιήζνο ειέγρσλ πνπ εθηειέζζεθε γηα ηηο εξγαζίεο απηέο, θαηά ηηο πξνζσξηλέο ηκεκαηηθέο 

επηκεηξήζεηο, ήζειε πξνθχςεη κηθξφηεξνο αξηζκφο απφ απηφλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπο, ηφηε ν Φνξέαο θαη Θχξηνο ηνπ Έξγνπ κέζσ ηεο Δπίβιεςεο, ζα έρεη ην δηθαίσκα λα κε 

ζεσξήζεη πεξαησκέλεο (θαηά ηελ θξίζε ηεο) ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ειιείπνπλ δνθηκέο, κέρξη λα 
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θαιπθζεί ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ειέγρσλ, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο, απνθαηαζηάζεηο θιπ. εξγαζηψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

Νίθνζελ ελλνείηαη φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ θαηά ηα αλσηέξσ είρε ππνρξέσζε 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ν Αλάδνρνο θαη δελ ηνπο πξαγκαηνπνίεζε.  

 

20.3.9. Αξρείν ΔΙΔΓΣΩΛ Β (Α.Δ.- Β) 

Όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, πνπ ζα εθηειείηαη κε ηνπο ΔΙΔΓΣΝΠ Β ζα 

ηεξνχληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Αξρείν ΔΙΔΓΣΩΛ Β (Α.Δ.-Β). Ρα ζηνηρεία πνπ 

ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε ηνπ έξγνπ, κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 

θαη ηελ δπζθνιία πινπνίεζήο ηνπ. 

20.4. Ξνηνηηθνί έιεγρνη Γ 

Γηα ηνπο ειέγρνπο γεσκεηξίαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο ειέγρνπο κνξθήο, δηαζηάζεσλ, αληνρψλ, 

παξακνξθψζεσλ θαη ινηπψλ γεσκεηξηθψλ απαηηήζεσλ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγία φζα 

πξνδηαγξάθνληαη ζηελ § 20.3. απηνχ ηνπ άξζξνπ, εθηφο αλ ξεηά δηαθνξνπνηνχληαη ζ‟ απηήλ θαη ζηηο 

παξαθάησ §20.5.1. έσο 20.5.4. 

Ρν Αξρείν ΔΙΔΓΣΩΛ Γ (Α.Δ.-Γ) πνπ κλεκνλεχεηαη παξαθάησ ζα ηεξείηαη θαη‟ αλαινγία ηνπ Αξρείνπ 

ΔΙΔΓΣΩΛ Β (Α.Δ.-Β) θαη απηφ απνηειεί απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ πξνζαξηεκέλν ζην πξσηφθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

Πε θάζε πεξίπησζε ΔΙΔΓΣΩΛ Γ ε κέξηκλα εθηέιεζεο αλήθεη ζηνλ Αλάδνρν θαη πξέπεη λα εθηεινχληαη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία ή κε, εθπξνζψπνπ ηεο πεξεζίαο. Ζ Δπίβιεςε δηθαηνχηαη λα αζθεί 

δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

Αλαδφρνπ. Νη δαπάλεο απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηπρφλ κηθξνπιηθψλ 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηνλ Αλάδνρν. 

Πε πεξίπησζε απνθιίζεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο αλνρέο πνπ θαζνξίδνπλ νη πξνδηαγξαθέο, ε Δπίβιεςε 

ζα δηαηάζζεη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, κέρξη λα πξνζθνκηζζνχλ άιια θαηάιιεια πιηθά, ή λα 

δηνξζσζνχλ νη θαηαζθεπέο.  

20.4.1. Έιεγρνη Γ ιηθψλ / Ξξνθαηαζθεπαζκέλσλ Ρεκαρίσλ 

Ν έιεγρνο δηαζηάζεσλ ησλ πιηθψλ θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηεκαρίσλ δηαθξίλεηαη: 

 α)  Πε έιεγρν ζπλαξηεκέλν κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, 

πέξαλ εθείλσλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα ππφινηπα θεθάιαηα απηνχ ηνπ άξζξνπ, ηα ππφινηπα 

άξζξα ηεο παξνχζαο ΔΠ ή/θαη ησλ θαλνληζκψλ /πξνδηαγξαθψλ ζηηο νπνίεο απηά ηα άξζξα, ηα 

άξζξα ηνπ Θ.Κ.Δ. θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ παξαπέκπνπλ. 

 β) Πε έιεγρν ησλ ζσζηψλ δηαζηάζεσλ θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε (κε 

ηηο εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο). 

Γηα ηνπο ειέγρνπο ηεο θαηεγνξίαο θαη γηα ηα πιηθά ή/θαη ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα : 
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(1) Σάιπβαο νπιηζκνχ κεηά λεπξψζεσλ (πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ έιεγρν γεσκεηξίαο λεπξψζεσλ) 

θαζψο θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ηνπο, κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηα 

Διιεληθά. 

(2) Θπθιηθνί ζσιήλεο θάζε είδνπο θαη απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ (έιεγρνη δηαπίζησζεο θπθιηθφηεηαο, 

πξνδηαγξαθφκελεο ζρέζεο πάρνπο ηνηρψκαηνο - δηακέηξνπ, πξνδηαγξαθφκελεο κφξθσζεο ζηηο 

ζέζεηο έλσζεο, πξνδηαγξαθφκελεο κφλσζεο εζσηεξηθά-εμσηεξηθά θιπ.) 

(3) Κεηαιιηθά είδε (έιεγρνη δηαπίζησζεο πξνβιεπνκέλεο απφ ηελ κειέηε, ή ηηο πξνδηαγξαθέο κνξθήο, 

δηαζηάζεσλ, χπαξμεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο θιπ.) 

(4) Θάζε θχζεο /είδνπο κεηαιιηθά πιηθά, πξνηχπσλ δηαηνκψλ, ειαζκάησλ θιπ. πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα κεηαιιηθά ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο (πεξηιακβάλνληαη θαη νη έιεγρνη γηα ηε 

δηαπίζησζε επηπεδφηεηαο, άςνγεο επηθάλεηαο/ αθκψλ ησλ ηνκψλ - φπσο απαηηείηαη - γηα ηα 

ειάζκαηα πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ, χπαξμεο ηεο πξνβιεθζείζαο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο θιπ.) 

(5)  Θάζε θχζεο / είδνπο κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη (πεξηιακβάλνληαη εθηφο ησλ ειέγρσλ δηαζηάζεσλ θιπ. 

θαη νη έιεγρνη δηαπίζησζεο φηη ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία έρεη γίλεη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο θιπ.) 

(6) Θάζε θχζεο / είδνπο πιηθά ζήκαλζεο / ζεκαηνδφηεζεο θσηεηλήο ή κε 

(7) Θάζε θχζεο πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα, ζηεζαία αζθαιείαο θιπ 

(8) Θάζε είδνπο / θχζεο πξνθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο (απφ ζθπξφδεκα ή ράιπβα 

θιπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερλεηψλ νγθνιίζσλ ζθπξνδέκαηνο, ησλ πιαθψλ πξνζηαζίαο πνδφο 

θιπ.) 

(9) Θάζε άιιν πιηθφ πνπ ζα ελζσκαησζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη, κε κέξηκλα θαη 

δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ, λα εθαξκφδνληαη ηα παξαθάησ: 

 α) Λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πξνεηδνπνίεζεο ηνπ Φνξέα, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Δ.Π.. 

 β) Λα γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρσλ θαη λα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ειέγρνπ, 

πνπ λα απνθέξεη θαη‟ ειάρηζηνλ: 

- ην είδνο θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ, ηνλ ηφπν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπο  

-  ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ 

-  ηα νλφκαηα ησλ ειεγθηψλ εθείλσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ επίβιεςε θαη εθείλσλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηνλ Αλάδνρν 

-  ην κέγεζνο ηεο ειεγρζείζαο παξηίδαο 

-  ην πιήζνο ησλ εμεηαζζέλησλ δεηγκάησλ 

-  ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ αλά κεηξνχκελν ζηνηρείν θαη δείγκα, ζε κνξθή πίλαθα 

-  ηνλ κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε 

 γ) Λα θξαηηέηαη ηδηαίηεξν Αξρείν ΔΙΔΓΣΩΛ Γ-ιηθψλ (Α.Δ.- Γ/ ιηθά) απφ ηα παξαπάλσ 

πξαθηηθά, θαη‟ αλαινγία πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο § 19.3.11 
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20.4.2. Δηδηθή απαίηεζε γηα ηνλ έιεγρν πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηεκαρίσλ  

Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηεκαρίσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη: 

 α)  γηα ηελ αθξίβεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ην έλα κε ην άιιν 

 β) γηα ηε ζσζηή γεσκεηξία ηνπο πρ απνθπγή ζηξεβιψζεσλ είηε απηέο πξνέξρνληαη απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο, ή απφ ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο ηνπο θιπ 

 γ) γηα ηε ζαθή θαη ζσζηή αξίζκεζε ηνπο γηα απνθπγή ζθαικάησλ, θαζψο θαη γηα ηε ζήκαλζε 

ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο σο πξνο ηελ θαηαζθεπή, ζηε ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ 

 δ) γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο πξνο ηε κειέηε, 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε 

 ε)  γηα ηελ νξζφηεηα/αθξίβεηα ησλ νπψλ ζχλδεζεο, ή νπψλ κειινληηθνχ πεξάζκαηνο θαισδίσλ, 

ή αξκψλ θιπ. 

 ζη) γηα ην ζσζηφ θαη ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή/θαη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο 

επίβιεςεο εμνπιηζκφ ηνπο κε ζηνηρεία ρξήζηκα / αλαγθαία γηα ηε κεηαθνξά ηνπο κέρξη θαη ηελ ηειηθή 

ηνπο ηνπνζέηεζε 

 δ)  γηα θάζε άιιν ηνπο ζηνηρείν (φπσο ι.ρ. έιιεηςε θαθψζεσλ, θζνξψλ, ζπαζηκάησλ αθκψλ 

θιπ.) 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ λα εθηειεί ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο. 

πνρξενχηαη επίζεο, απξνθάζηζηα, λα δηεπθνιχλεη ην πξνζσπηθφ ηεο Δπίβιεςεο ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ ειέγρσλ, πάληνηε αδάπαλα γηα ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο ηζρχνπλ θαη‟ αλαινγία νη πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 19.5.1., 

φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία, ηα πξαθηηθά θαη ηα αξρεία ειέγρνπ. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο θαη κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ν 

Αλάδνρνο ζα πξνβεί κε δηθή ηνπ επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο θαη κε παξνπζία ηεο Δπίβιεςεο ζηηο 

δνθηκέο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη άξηζηε πνηφηεηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ν αξηζκφο θαη νη ηχπνη ησλ δνθηκψλ γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα ηεζνχλ ππφ ηελ θξίζε θαη έγθξηζε ηεο 

Δπίβιεςεο. 

Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ δηαπηζησζεί βιάβε, αλεπάξθεηα, κεηνλέθηεκα, ειάηησκα, θαθή 

πνηφηεηα πιηθψλ θιπ. ησλ εγθαηαζηάζεσλ νιφθιεξσλ ή ηκεκάησλ ηνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

ζε άκεζε επηζθεπή, ζπκπιήξσζε, απνθαηάζηαζε, αλαπιήξσζε ή θαη πιήξε αληηθαηάζηαζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα επαλάιεςε ησλ δνθηκψλ κέρξηο φηνπ ηα απνηειέζκαηα θξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά απφ ηελ 

Δπίβιεςε. Δδψ ηνλίδεηαη φηη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ έγθεηηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ φρη κφλν κε ηξφπν ζχκθσλν πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ, αιιά θαηά 

ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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Ζ ίδηα δηαδηθαζία δνθηκψλ, παξνπζία ηεο Δπίβιεςεο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ηηο ίδηεο ζπλεπαγφκελεο επζχλεο θαη δαπάλεο εηο βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ γηα 

αληηθαηαζηάζεηο θιπ. ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα γίλεη θαη θαηά ην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο 

ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ. 

Νη παξαπάλσ έιεγρνη ή θαη άιινη έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο απηήο ηεο εξγνιαβίαο ζα γίλνληαη κε θνηλή κέξηκλα ηνπ Φνξέα θαη Θχξηνπ ηνπ Έξγνπ 

θαη ηνπ Αλαδφρνπ κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα παξίζηαληαη 

εθπξφζσπνη ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Φνξέα θαη Θχξηνπ ηνπ Έξγνπ. 

Ζ παξαγγειία γηα ηνλ έιεγρν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ θαη ε Δπίβιεςε ζα 

πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ 2 εξγάζηκεο κέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ. 

Ρπρφλ κε παξάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο πεξεζίαο, εθφζνλ έρεη εηδνπνηεζεί έγθαηξα, δελ 

αλαηξέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ. 

Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθφ πνπ ζα ζπληάζζεηαη θαη ζα 

απνηεινχλ ηδηαίηεξν Αξρείν Διέγρσλ [ζα θαηαηάζζεηαη ζηα αξρεία ΔΙΔΓΣΩΛ Β ή Γ (ιηθψλ)] 

ζχκθσλα κε ην παξφλ θεθάιαην ηεο ΔΠ πνπ ζα ζπληζηά νπζηψδεο επηκεηξεηηθφ ζηνηρείν. 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ ζπληζηνχλ δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ 

πιεξσκψλ. Απνδεθηά απνηειέζκαηα ηέηνησλ ειέγρσλ δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ 

επζχλε ηεο άξηζηεο θαηαζθεπήο. 

Αλεμάξηεηα πξνο ηα παξαπάλσ ν Φνξέαο θαη Θχξηνο ηνπ Έξγνπ κέζσ ηεο Δπίβιεςεο, δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα ζπλερνχο καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ. Ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ 

απηνχ είλαη πξνθαλήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πεξεζία ζε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζηψζεη πξνθαλείο απνθιίζεηο απφ 

Θαλνληζκνχο, ή Ξξνδηαγξαθέο, ή πξνθαλείο θαθνηερλίεο, έρεη ην δηθαίσκα λα εθαξκφζεη ηα ζρεηηθά 

“κε θαθνηερλίεο”, φπσο απηά αλαιχνληαη ζην Λ. 3669/08. 

20.4.3. Δθζθαθέο, εμπγηάλζεηο, ρσκαηνπξγηθά, νδνζηξσζία 

Γηα θάζε εθζθαθή, ζηξψζε εμπγίαλζεο, επηρψκαηνο, ζηξψζε έδξαζεο ιηκεληθνχ έξγνπ, ζα γίλεηαη 

ρσξνζηάζκηζε γηα λα ειεγρζεί ε αληαπφθξηζε ηεο επηθαλείαο πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο κειέηεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο. 

Ρα ζηνηρεία ηεο ρσξνζηάζκηζεο ζα ηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξν Αξρείν ΔΙΔΓΣΩΛ Γ – Δθζθ/Σσκ/ Νδ./ 

Αζθ. (Α.Δ. - Γ/Σ/Ν/.Α.), γηα ην νπνίν ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγία νη πξνβιέςεηο ηεο § 19.3.11 θαη ζα 

ρξεζηκεχνπλ θαη σο επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη γεληθά σο θαηακεηξεηηθά ζηνηρεία αθαλψλ εξγαζηψλ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εθζθαθψλ ηζρχνπλ αλάινγα, αιιά κφλν γηα ηελ ηειηθή επηθάλεηα εθζθαθήο. 

20.4.4. Θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

Θα γίλεηαη πιήξεο γεσκεηξηθφο έιεγρνο κε κεηξήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ρσξνζηαζκήζεηο ζηηο 

αθφινπζεο θάζεηο θαηαζθεπήο: 

- Πηνπο μπινηχπνπο ησλ βάζεσλ ηζηψλ θαη πίιιαξο 
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- Πηα ζθάκκαηα φδεπζεο θαισδίσλ 

- Πηνπο μπιφηππνπο, πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ 

Ρα ζηνηρεία ησλ ειέγρσλ απηψλ ζα ηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξν Αξρείν ΔΙΔΓΣΩΛ Γ - Πθπξνδέκαηνο 

(Α.Δ.-Γ /Πθπξφδεκα) θαη ζα ρξεζηκεχνπλ θαη σο επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. 

20.4.5. Αθαλείο εξγαζίεο 

Πηηο αθαλείο θαηαζθεπέο (φπσο π.ρ.  ζηεξίγκαηα θάζε είδνπο/θχζεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θ.ι.π.,  

ζσιήλεο θαισδηψζεσλ θ.ι.π.) εθηφο απφ  ηνπο άιινπο ειέγρνπο ζα γίλεηαη έιεγρνο θαη ζηελ 

ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε θαη ηηο εληνιέο ηεο πεξεζίαο γεσκεηξία 

ηνπο φπσο επίζεο θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξνβιεθζείζα απφ ηε κειέηε ζέζε. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο θαη ηεο Δπίβιεςεο 

Ρα ζηνηρεία ησλ ειέγρσλ απηψλ ζα ηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξν Αξρείν ΔΙΔΓΣΩΛ Γ - Αθαλψλ Δπηκήθσλ 

Θαηαζθεπψλ (Α.Δ. - Γ/ Αθ. Δπη. Θαη.), γηα ην νπνίν ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγία νη πξνβιέςεηο ηεο παξ. 

20.3.11. 

20.4.6. Δκθαλείο θαηαζθεπέο ηειεησκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ 

Νη εκθαλείο θαηαζθεπέο ησλ ηειεησκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ ζα ειέγρνληαη ζρνιαζηηθά σο πξνο 

ηελ απφθξηζή ηνπο πξνο ηηο πξνβιεθζείζεο (απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηηο ελδερφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο) ζέζεηο, γεσκεηξηθή κνξθή θαη 

γεληθφηεξα ηε κνξθή / φςε θαη γεσκεηξία ηνπο. Κέγηζηε απφθιηζε απφ ηελ κέζε γξακκή πνπ νξίδεη ε 

θαηαζθεπή (ςνκεηξηθά θαη νξηδνληηνγξαθηθά): ± 0,02m 

Ρα ζηνηρεία ησλ ειέγρσλ απηψλ ζα ηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξν Αξρείν ΔΙΔΓΣΩΛ Γ- Δκθαλψλ Δπηκήθσλ 

Θαηαζθεπψλ (Α.Δ. – Γ/ Δκθ. Δπ. Θαη.), γηα ην νπνίν ηζρχνπλ θαη‟ αλαινγία νη πξνβιέςεηο ηεο § 

20.3.11. 

20.4.7. Αθαλείο θαηαζθεπέο γηα ηε ζηήξημε/αλάξηεζε κειινληηθψλ αγσγψλ, ή άιισλ 

πξνζαξηεκάησλ ηνπ έξγνπ 

Γηα φιεο απηέο ηηο θαηαζθεπέο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη γηα ηηο εκθαλείο θαηαζθεπέο.  

20.4.8. Ξπθλφηεηα Διέγρσλ Γ  

Γηα ηνπο ειέγρνπο πιηθψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη έιεγρνο ζε ηνπιάρηζηνλ 

20% ηεκάρηα αλά παξηίδα πιηθνχ.  

Γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ εθζθαθψλ, εμπγηάλζεσλ, ρσκαηνπξγηθψλ, ε ππθλφηεηα ησλ ρσξνζηαζκηθψλ 

ζεκείσλ ζα είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ: 

- 20m γηα ηα ρσκαηνπξγηθά απφ πιηθά ρσξίο ζπλδεηηθφ (κε κεραληθή ζηαζεξνπνίεζε) φηαλ επ‟ απηψλ 

πξφθεηηαη λα δηαζηξσζνχλ ζηξψζεηο απφ πιηθά ρσξίο ζπλδεηηθφ 

Γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ εξγαζηψλ απφ ζθπξφδεκα θαη ησλ εκθαλψλ εξγαζηψλ ζα ειέγρεηαη θάζε 

θαηαζθεπή ζε φιε ηελ έθηαζή ηεο. Γηα ηδηαηηέξσο επηκήθεηο θαηαζθεπέο ν έιεγρνο κπνξεί λα γίλεηαη 

δεηγκαηνιεπηηθά ζε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν απφ ην 30% ηνπ κήθνπο ηεο θαηαζθεπήο. 
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Γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ νη έιεγρνη ζα γίλνληαη δεηγκαηνιεπηηθά θαη ζε ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ηνπ κήθνπο φρη κηθξφηεξν απφ 20% 

20.4.9. Έιεγρνη γεσκεηξίαο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Φνξέα θαη Θπξίνπ Έξγνπ κέζσ ηεο 

Δπίβιεςεο 

Ρα νξηδφκελα ζηελ § 20.4. ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγία πξνο ηνπο ειέγρνπο γεσκεηξίαο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ Α-21 

Νινθιεξσζε θαη Ξαξαιαβή ηνπ Έξγνπ  

21.1. Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 168 ηνπ Λ.4412/2016.  

 

21.2. Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 169 ηνπ Λ.4412/2016.  

 

21.3. Ξξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ 

21.3.1. Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 170 ηνπ Λ.4412/2016.  

 

21.4. Σξφλνο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ 

21.4.1. Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 171 ηνπ Λ.4412/2016.  

21.4.2. Ν ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη 

ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 157 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 172 θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη γεληθά ζε 

δεθαπέληε (15) κήλεο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ήηαλ ε πξνζαχμεζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 86. 

21.4.3. Ν ρξφλνο εγγχεζεο αξρίδεη απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλ κέζα ζε δχν 

(2) κήλεο απφ απηή ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

ππνβιήζεθε ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε. 

21.4.4. Θαηά 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 ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 
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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 ή φπσο αιιηψο πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε. Νη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ ηεχρνο ν κνξθφηππνο ηνπ 

νπνίνπ θαη ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή ζπκθσλνχληαη κε ηελ 

δηεπζχλνπζα ππεξεζία.  

21.5. Νξηζηηθή παξαιαβή 

21.5.1. Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 172 ηνπ Λ.4412/2016.  

21.5.2. Πηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ 

παξαγξάθσλ 3, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 170, φζνλ αθνξά ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο γηα ην αληηθείκελν 

ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο.  
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Α/Α Aρθρο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΝΓ. 

ΑΝΑΘ. ΜΟΝ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΓΑΠΑΝΗ

ΗΜ.1 ΑΣΗΔ 8746.Υ5 σιήλσζε πιαζηηθή από HDPE 6 atm δηακέηξνπ Φ 110mm, πιήξεο. ΗΛΜ.8 κ.κ 1.500 23,48 35.220,00

ΗΜ.2 ΑΣΗΔ 8036.6 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Φ2'' ΗΛΜ.5 κ.κ 20 33,57 671,40

ΗΜ.3 ΑΣΗΔ 8066.1.4

Φξέηην επηζθέςεσο δηθηύσλ απνρέηεπζεο βάζνπο έσο 0,50κ δδηαζηάζεσλ 

30cmX40cm ΗΛΜ.10 ηεκ 50 121,21 6.060,50

ΗΜ.4 ΑΣΗΔ 8072 Θαιιύκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά ΗΛΜ.29 Kg 500 9,85 4.925,00

ΗΜ.5 ΑΣΗΔ 8055.1 σιήλαο απνρεηεύζεσο HELLIFLEX δηακέηξνπ Φ 100mm ΗΛΜ.8 κ.κ 120 18,63 2.235,60

ΗΜ.6 ΑΣΗΔ 9342.Υ2

Σξίγσλν γείσζεο απνηεινύκελν από ηξία (3) ειεθηξόδηα ηύπνπ 

COPPERWELD ΗΛΜ.5 ηεκ 3 286,85 860,55

ΗΜ.7 ΑΣΗΔ 8751.2.4 Αγσγόο ηύπνπ ΛΤΑ πνιύθισλνο δηαηνκήο 25mm2 ΗΛΜ.44 κ.κ 1.500 5,21 7.815,00

ΗΜ.8 ΑΣΗΔ 8774.6.5.Υ Θαιώδην ΛΤΤ ηξηπνιηθό δηαηνκήο 5Υ10.0mm2 ΗΛΜ.47 κ.κ 300 21,33 6.399,00

ΗΜ.9 ΑΣΗΔ 9337.3.2 Θαιώδην ΛΤΤ ηξηπνιηθό δηαηνκήο 4Υ4.0mm2 ΗΛΜ.102 κ.κ 150 9,76 1.464,00

ΗΜ.10 ΑΣΗΔ 9337.3.6 Θαιώδην ΛΤΤ ηξηπνιηθό δηαηνκήο 4Υ16.0mm2 ΗΛΜ.102 κ.κ 1.200 22,12 26.544,00

ΗΜ.11 ΑΣΗΔ 9313.Υ1 Βάζε θηβσηίνπ ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ) νπιηζκέλε ΗΛΜ.101 ηεκ 3 365,48 1.096,44

ΗΜ.12 ΑΣΗΔ 9301.Υ1 Δθζθαθή ράλδαθα γηα ηνπνζέηεζε ΠΗΙΙΑΡ ΗΛΜ.10 ηεκ 3 76,60 229,80

ΗΜ.13 ΑΣΗΔ 9423 Θιείζξν (ινπθέην) αζθαιείαο πίιιαξ ΗΛΜ.52 ηεκ 3 16,19 48,57

ΗΜ.14 ΑΣΗΔ 9350.Υ1 Θηβώηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ) κε πίλαθα ΗΛΜ.52 ηεκ 3 5.223,50 15.670,50

ΗΜ.15 ΑΣΗΔ 8840.4.2

Ζιεθηξηθόο πίλαθο από΄ραιπβδνέιαζκα "ληεθαπέ" θαη κνξθνζίδεξν. 

ηεγαλόο πξνζηαζίαο ΗΡ43 επίηνηρνο δηαζηάζεσλ 62Υ50cm ΗΛΜ.52 ηεκ 3 288,68 866,04

ΗΜ.16 ΑΣΗΔ 8915.1.2

Κηθξναπηόκαηνο γηα αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ WL-

SIEMENS κνλνπνιηθόο εληάζεσο 10Α ΗΛΜ.55 ηεκ 6 9,07 54,42

ΗΜ.17 ΑΣΗΔ 8915.1.3

Κηθξναπηόκαηνο γηα αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ WL-

SIEMENS κνλνπνιηθόο εληάζεσο 16Α ΗΛΜ.55 ηεκ 3 10,04 30,12

ΗΜ.18 ΑΣΗΔ 8924

Δλδεηθηηθή ιπρλία ηάζεσο κέρξη 500V πιήξεο κε αζθάιεηα πνξζειάλεο 

25/2Α πιήξεο. ΗΛΜ.52 ηεκ 12 19,42 233,04

ΗΜ.19 ΑΣΗΔ 9346 Υξνλνδηαθόπηεο δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ΗΛΜ.50 ηεκ 3 146,85 440,55

ΗΜ.20 ΑΣΗΔ 8880.3.1

Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5TE SIEMENS απιόο ηξηπνιηθόο 

εληάζεσο 25 Α. ΗΛΜ.55 ηεκ 3 20,64 61,92

ΗΜ.21 ΑΣΗΔ 8910.1.2

Αζθάιεηα ζπληηθηηθή ηύπνπ ΔΕ-SIEMENS εληάζεσο 25Α θαη ζπεηξώκαηνο Δ 

27. ΗΛΜ.54 ηεκ 9 9,22 82,98

 HΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ



ΗΜ.22 ATHE 9347 ύλδεζε κεηξεηνύ ΓΔΖ ΗΛΜ.52 ηεκ 3 256,90 770,70

ΗΜ.23 ΑΣΗΔ 9312.Υ1 Βάζε ζηδεξνηζηνύ άνπιε δηαζηάζεσλ 0,70Υ0,70Υ0,70κ ΗΛΜ.101 ηεκ 58 114,95 6.667,10

ΗΜ.24 ΑΣΗΔ 9306.Υ1

Πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κεηαμύ βάζεο θαη πιάθαο έδξαζεο ελόο ζηδεξνηζηνύ 

κε ηζηκεληνθνλία. ΗΛΜ.10 ηεκ 58 36,04 2.090,32

ΗΜ.25 ΑΣΗΔ 9335.1 Αθξνθηβώηην γηα κνλό βξαρίσλα ΗΛΜ.104 ηεκ 58 58,84 3.412,72

ΗΜ.26 ΑΣΗΔ 9336.1.2 Θαιώδην ΛΤΚ ηξηπνιηθό δηαηνκήο 3Υ2.5mm2 ΗΛΜ.46 κ.κ 180 6,44 1.159,20

ΗΜ.27 ΑΣΗΔ 9331.1.1 Δζπύγξακκνο κεηαιιηθόο βξαρίνλαο κνλόο νξηδόληηαο πξνβνιήο 1,00m ΗΛΜ.101 ηεκ 58 74,30 4.309,40

ΗΜ.28 ΑΣΗΔ 9322.Υ1

Γηαθνζκεηηθόο ηδεξνηζηόο ειεθξνθσηηζκνύ θπθιηθήο δηαηνκήο από 

αινπκίλην , ύςνπο 3,5m HΛΜ.101 ηεκ 58 505,40 29.313,20

ΗΜ.29 ΑΣΗΔ 9362.Υ10

Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο παξαδνζηαθνύ ηύπνπ (θαλαξάθη) γηα ιπρλίεο LED 

ηζρύνο 85W HΛΜ.103 ηεκ 58 691,75 40.121,50

ΗΜ.30 ΟΙΚ-22.10.01

Θαζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα κε 

εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόπδσλ θαζαίξεζεο. ΟΙΚ 2226 κ3 10 28,00 280,00

ΗΜ.31 ΝΑΤΓΡ-4.09

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηύσλ. ΟΓΟ 4521Β κ2 20 18,50 370,00

ΗΜ.32 62.10.01.01 Αθαίξεζε ραιύβδηλσλ ηζηώλ θσηηζκνύ ΗΛΜ 101 ηεκ 38 70,00 2.660,00

ΗΜ.33 ΝΑΤΓΡ-5.07

ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο 

ιαηνκείνπ. ΤΓΡ 6069 κ3 120 11,30 1.356,00

ΗΜ.34 ΑΣΗΔ 9302.2 Δθαζθαθή ράλδαθα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ ζε έδαθνο εκηβξαρώδεο ΗΛΜ 10 κ3 240 23,61 5.666,40

ΗΜ.35 ΑΣΗΔ 9301.1

Δθζθαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ιάθθνπ βάζεσο ζεκειεηώζεσο ηζηκεληνηζηνύ ή 

ζηδεξνηζηνύ ΗΛΜ 10 κ3 58 39,35 2.282,30

ΗΜ.36 ΑΣΗΔ 9312.1.Υ Βάζε ζηδεξνηζηνύ άνπιε δηαζηάζεσλ 0,95Υ0,95Υ1,00κ ΗΛΜ 101 ηεκ 58 160,00 9.280,00

ΤΝΟΛΟ 220.748,27

ΤΝΟΛΟ 220.748,27

Γ.Δ. & Ο.Δ. 39.734,69
ΤΝΟΛΟ Α 260.482,96

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 

(15%)
39.072,44

ΤΝΟΛΟ Β 299.555,40
ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 444,60

ΤΝΟΛΟ Γ 300.000,00
ΦΠΑ 24% 72.000,00

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 372.000,00
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                   
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ                                                         
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ  
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ, ΔΡΓΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΔΝΟΣΖΣΩΝ  
ΠΔΗΡΑΗΩ &ΝΖΩΝ 
ΣΜΖΜΑ Σ.Τ.Ν.Γ 

ΔΡΓΟ:  ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟ ΣΟΤ 
ΟΗΚΗΜΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ 
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1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ 
εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, 
φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε 
Γηαθήξπμε. 

 
1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 

πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο 
ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο 
ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο 
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε 
ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 
 
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη 
ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή 
κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 
 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, 
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

 
1.1.1 Οη θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, 

δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. 
 
Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο 
κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  
 

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ 
θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο 
ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, 
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ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, 
εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε 
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

  
 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ. 

 
1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α. ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, 
ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο 
απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο 
λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο 
πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 
ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 
απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

 
1.1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, 

αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, 
εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη 
απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ 
απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ 

θαη απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

 
1.1.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία 

εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ 
δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ 
εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-

ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-
ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο 
απηνχ.  

 
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε 
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ 
πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο 
ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο 
(βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη 
απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  
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Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ 
ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη 

παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 
(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν 

Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 
1.1.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 

κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο 
ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ. 

 
1.1.9 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή 

ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο 
απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 
ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο 
επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη 
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

 
1.1.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ 

πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη 
ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη 
δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

 
1.1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 

κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 
ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε 
ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη 
απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά 
θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν 
ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη 
θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε 
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην 
Δξγν.  

 
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ 
πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε 
άιιε αηηία. 
 

1.1.12 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε 
ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ 
αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά 
φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν 
[*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, 
ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ 
πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

 



ΔΡΓΟ: “ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΒΑΘΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ -  ΜΔΘΑΝΩΝ” 
 

Τεύση Δημοππάηηζηρ – Τιμολόγιο Μελέηηρ 

 4 

1.1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 
κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

 
(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, 

δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.),  
(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ 

ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο 
αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 
εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 
αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη 
νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, 
εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 
1.1.14 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη 

νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην 
θξίλεηαη απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

 
(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη 

αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ 
νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε 
ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ 
ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη 
ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε 
ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε 
ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

 
1.1.15 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ 
Δ..Τ., νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ 
πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ 
εδάθνπο, πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θ.ν.θ.), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη 
ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ 
ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. 
ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ 
Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Σ..Τ. θαη 
γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη 
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Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ 
Μεηξψνπ Έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.16 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ 
εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο 
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη 
ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

  
1.1.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 

(φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ Τπεξεζία. 

 
1.1.18 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 

εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ 
Ο.Κ.Ω.  

 
1.1.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 
απνδέθηεο πδάησλ) θαζψο θαη δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 
θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, 
εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ 

ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, 
πξντφληα εθζθαθψλ θιπ. Καζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε 
θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 
νξίδεηαη. 

 
1.1.21 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 

επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 
1.1.22 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ 

εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο 
θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη 
νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 
εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 
δηαηήξεζή ηνπο. 

 
1.1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ 

Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο 
εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη 
θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη 
πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Δξγνπ. 

 
1.1.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 

απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 
θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο 
εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 
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εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
1.1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ  
 
1.1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο 

θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 
δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ (θαηαζθεπή ησλ νδψλ 
ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε, πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ), θαζψο θαη νη 
δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή 
αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή 
νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ θαη ηειηθή 
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ), ζχκθσλα κε ηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 
1.1.27 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 

λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο 
ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 

 
1.1.28 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Δξγνπ, φπσο 
απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.29 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη 

γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο 
απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Δξγνπ. 

 
1.1.30 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα 
χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα 
θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα 
φηαλ: 

 
(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
  
(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο 

δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο 
ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 
 

1.1.31 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 
 

  
1.2 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ 

Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη νη θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο 
δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Δξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, 
αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 
έμαδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π. , ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο 
θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
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Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή 
είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο 
πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

1.3 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ 
βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 
1.4.  ε πεξηπηψζεηο επηζθεπψλ ή εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, φηαλ νη ζπκβαηηθέο 

πνζφηεηεο είλαη κηθξέο, νη ηηκέο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη 
σο εμήο: 

 
-  Δθζθαθέο, γηα ζπλνιηθή πνζφηεηα κηθξφηεξε απφ 5.000 m3, 

πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10% 

- Δπηρψζεηο, γηα ζπλνιηθή πνζφηεηα κηθξφηεξε απφ 1.000 m3, 
πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10% 

 - Δμπγηάλζεηο, ιηζνξξηπέο θαη θπζηθνί νγθφιηζνη, γηα πνζφηεηα κηθξφηεξε 
απφ 3.000 m3, πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 15% 

- Κάζε είδνπο ηερλεηνί νγθφιηζνη, γηα πνζφηεηα κηθξφηεξε απφ 1.000 m3, 
πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10%. Ιζρχεη θαη γηα ηηο εξγαζίεο 
άξζεο θαη επαλαηνπνζέηεζεο. 

- Ύθαιεο ζθπξνδεηήζεηο, γηα πνζφηεηα κηθξφηεξε απφ 20 m3, 
πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 15% 

-   Ύθαιεο θαηαζθεπέο κε ζθπξφδεκα γηα πνζφηεηα κηθξφηεξε ησλ 5 m3 

πξνζαχμεζε ηηκήο κνλάδαο θαηά 20 %. 

- Πάζζαινη, γηα πνζφηεηα κηθξφηεξε απφ 200 m3, πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο 
κνλάδαο θαηά 15% 

-    Ύθαιεο θαηαζθεπέο κε ζαθθνιίζνπο ζθπξνδέκαηνο γηα πνζφηεηα 
κηθξφηεξε ησλ 5 m3 πξνζαχμεζε ηηκήο κνλάδαο θαηά 15%. 

 
1.5. Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, 
ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 
αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο 
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θιπ 

 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν 
πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 
 

     DN / DM  
 
  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην παξφλ Σηκνιφγην. 
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Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο 
κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

 
(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή 

αλαιφγνπ 
 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο 
ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο 
επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο 
πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

 
     DN / 12 
 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 
 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 
 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο 
ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ 
κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 
mm, κε βάζε ην ιφγν:  

 
     ΒN / 240  
  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 
 

 
Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
 
2.1 
 

Οι ηιμέρ μονάδορ ηος παπόνηορ Τιμολογίος πος θέποςν ηην ζήμανζη [*] 
παπαπλεύπωρ ηηρ αναγπαθόμενηρ ηιμήρ ζε ΕΥΡΩ δεν ζςμπεπιλαμβάνοςν 
ηην δαπάνη ηηρ καθαπήρ μεηαθοπάρ ηων, καηά πεπίπηωζη, ςλικών ή 
πποϊόνηων. 
 
Η Δημοππαηούζα Απσή θα πποζθέηει ζηιρ ηιμέρ αςηέρ ηην δαπάνη ηος 
μεηαθοπικού έπγος, με βάζη ηα ζηοισεία ηηρ μελέηηρ και ηιρ ζςνθήκερ 
εκηέλεζηρ ηος έπγος. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ 
θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3.km 
 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21  

Δθηόο πόιεσο   

 · οδοί καλήρ βαηόηηηαρ   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακήρ βαηόηηηαρ   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21  

 · επγοηαξιακέρ οδοί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22  

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20  

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] 
ησλ άξζξσλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε 
θπβηθά κέηξα (m

3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 
ε θακκία πεξίπησζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή 
νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα 
επηκεηξνύκελα m

3
 θάζε εξγαζίαο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 
Ζ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, 
πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θσδηθό αλαζεώξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
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2.2   Θαιάζζηεο κεηαθνξέο  

Θαιάζζηα κεηαθνξά πάζεο θχζεσο ρχδελ πιηθψλ (πιηθά ιηζνξξηπψλ, ακκνράιηθα, 
θπζηθνί νγθφιηζνη θ.ι.π.), ζπκπαγψλ βαξέσλ αληηθεηκέλσλ (ηερλεηνί νγθφιηζνη, 
κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θ.ι.π.) θαη πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ (χθαισλ ή 
έμαισλ), κε πισηά κέζα (θνξηεγίδεο, ξπκνπιθά, πισηνχο γεξαλνχο θ.ιπ.)  
 
ηελ ηηκήο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη ζηαιίεο ησλ πισηψλ κέζσλ θαη νη ρξφλνη 
αλακνλήο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε.  
 
Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αζηεξίζθνπ θαη 
ζε θακκία πεξίπησζε δελ ζα εκθαλίδεηαη απηνχζην ζηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ησλ 
Δξγσλ. 
 
ε θακκία πεξίπησζε δελ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε 
άιιε πξνζαχμεζε θαη ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνχκελα m3 θάζε 
εξγαζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ ηηκνιφγην (ΝΔΣ 
ΛΙΜ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδφκελν θσδηθφ αλαζεψξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεψξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ). 
 
Δπηζήκαλζε:  ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζαπμάλεηαη θαηά 25% φηαλ ν 

ζπλνιηθφο φγθνο ησλ κεηαθεξνκέλσλ πξντφλησλ θαη πιηθψλ ηνπ 
έξγνπ (φισλ ησλ άξζξσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Μειέηεο πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν) δελ ππεξβαίλεη ηηο 40.000 m3 

 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:  Σξηάληα πέληε ιεπηά   

Αξηζκεηηθώο:  0,35 
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 ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 
 
  
      Α.Σ. : ΖΜ.1 

       Άξζξν : ΑΣΖΔ 8746.Υ5 σιήλσζε πιαζηηθή από HDPE 6 atm δηακέηξνπ 110mm  

                                                          πιήξεο 
                                      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8  100% 
 
σιήλσζε  πιαζηηθή  απφ  πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο, HDPE  6  atm  110mm, θαηά ΔΝ 
12201/2 πιήξσο ηνπνζεηεκέλε, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη 
ηνπνζέηεζε εληφο νξχγκαηνο. ηελ ηηκή επίζεο πεξηιακβάλεηαη θάζε άιινπ είδνπο 
εξγαζία γηα ηελ ζχλδεζε κε ην δίθηπν θαη ηελ πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο 
εγθαηάζηαζεο 
(1 m) 
  
ΔΤΡΩ  (Αξηζκεηηθά) :23,48 
            (Οινγξάθσο) :ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ 
 
  
Α.Σ. : ΖΜ.2  
Άξζξν:ΑΣΖΔ 8036.6 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξνπ Φ 2 ins 
 
              Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 5  100% 
 
ηδεξνζσιήλαο  γαιβαληζκέλνο  κε  ξαθή   ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα),δειαδή  

ζηδεξνζσιήλαο  θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα ζηεξεψζεσο  ζε  

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο 
(1 m) 
   
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 33,57 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 
  Α.Σ. : ΖΜ.3  

Άξζξν : ΑΣΖΔ 8066.1.4 Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηύσλ απνρεηεύζεσο βάζνο έσο 0,50   

                                                                m δηαζηάζ. 30cm X 40cm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 10  100% 
 
Φξεάηην  επηζθέςεσο  δηθηχσλ απνρεηεχζεσο (αθαζάξησλ ή νκβξίσλ), δηαζηάζεσλ  30cm X 

40cm θαη βάζνο  έσο 0,50 m δειαδή: Δθζθαθή ζε  έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε 

ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm δφκεζε   πιεπξηθψλ   επηθαλεηψλ   κε   

νπηνπιηλζνδνκή   πάρνπο   1  πιίλζνπ  θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο  400 kg ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε 

ζην ζθπξφδεκα ηνπ ππζκέλα κηζνχ ηεκαρίνπ  πεινζσιήλα  Φ 150 mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη 

ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχ γηα δηακφξθσζε  θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε 

ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ  ηνπ  ππζκέλα  θαη  ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ 

θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ 
(1 ηεκ) 
  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 121,21 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ 
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Α.Σ. : ΖΜ.4  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 8072 Καιύκκαηα θξεαηίσλ ρπηνζηδεξά 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 29  100% 
 
Καιχκκαηα  θξεαηίσλ  ρπηoζηδεξά , πιήξσο εγθαηεζηεκέλα κε ην αλάινγν παξέκβπζκα 

ζηεγαλνπνηήζεσο 
 (1 kg)  
  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 9,85  
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 
Α.Σ. : ΖΜ.5  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 8055.1 σιήλαο απνρεηεύζεσο HELIFLEX δηακέηξνπ Φ  100 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 8  100% 
 
σιήλαο  απνρεηεχζεσο  HELIFLEX , δηακέηξνπ 100 mm κε ηα εηδηθά εμαξηήκαηα ζπλδέζεσο 

φπσο θαη ηα εμαξηήκαηα  πνληίζεσο θαη ζεκάλζεψο ηνπ ζηε ζάιαζζα, δειαδή πξνκήζεηα 

ζσιήλα θαη εμαξηεκάησλ   θαη   εξγαζία  ζπλδέζεσο  ζπλαξκνινγήζεσο  πνληίζεσο  ζηε  

ζάιαζζα αλεμαξηήησο  βάζνπο  φπσο  θαη  ηεο ηειηθήο αγθπξψζεσο θαη ζεκάλζεσο ηνπ 

ηειηθνχ ζηνκίνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κηζζψκαηνο ηνπ ζθάθνπο 
(1 m) 
  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 18,63  
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ 

  
 
 Α.Σ. : ΖΜ.6  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9342.Υ2 Σξίγσλν γείσζεο απνηεινύκελν από 3 ειεθηξόδηα ηύπνπ  

                                                    COPPERWELD. 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 5  100% 
 
Σξίγσλν γείσζεο  απφ 3 ειεθηξφδηα ηχπνπ COPPERWELD δηακέηξνπ 3/4'', κήθνπο 1,50κ, 

δηαηεηαγκέλσλ εληφο ηνπ εδάθνπο ζηηο θνξπθέο ηζφπιεπξνπ ηξηγψλνπ πιεπξάο 3κ, δη΄εκπίμεσο 

ή θαηφπηλ εθζθαθήο, θαηαθνξχθσο κέρξη βάζνπο ηνπ πάλσ άθξνπ 0,50κ θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε ράιθηλν αγσγφ δηαηνκήο 95 mm2, κε 

ηελ βνήζεηα ράιθηλσλ πεξηιαίκησλ επηθαζζηηεξσκέλσλ θαη ζπγθνιιεκέλσλ πάλσ ζηα 

ειεθηξφδηα κε θαζζηηεξνθφιιεζε, κε ηα θξεάηηα επηζεψξεζεο δηαζηάζεσλ 30Υ30cm θαη κε ηα 

θαιιχκαηα απφ ρπηνζίδεξν ζηηο θνξπθέο, δειαδή πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ 

θαη κηθξνπιηθψλ θαη εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο 
(1 ηεκ) 
   
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 286,85  
 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
 

 

Α.Σ. : ΖΜ.7  
Άξζξν :ΑΣΖΔ 8751.2.4 Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Πνιύθισλνο δηαηνκήο 25mm2 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 44  100% 
 
Αγσγφο  ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο, 

δειαδή  πξνκήζεηα  θαη  πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ (δηαθιαδσηήξεο, βίδεο,ζχξκα  

ζπλδέζεσο, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο,ζπλδέζεσο 

θαη δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 (1 m) 
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 8751.  2   Πνιχθισλνο 
 8751. 2.  4  Γηαηνκήο:  25  mm2  
 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 5,21 
 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ 

 
 
 Α.Σ. : ΖΜ.8  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 8774.6.7.Υ Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν, δηαηνκήο  

                                                                 5Υ25mm2 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 47  100% 
 
Καιψδην  ηχπνπ  NYY  δηαηνκήο  10 mm2νξαηφ  ή εληνηρηζκέλν δηαηνκήο 5Υ10mm2 δειαδή 

πξνκήζεηα,πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη  κηθξνυιηθψλ  (θνιιάξα,  θνριίεο,  κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, 

ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,   κνλσηηθά,   εηδηθά   ζηεξίγκαηα  ή αλαινγία εζράξαο 

θαισδίσλ θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε  νπνηνδήπνηε 

ζηνηρείν ηνπ  θηηξίνπ,  ηνπνζέηεζε  δηακφξθσζε  θαη  ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα   

εμαξηήκαηα  ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 
(1 m) 
   
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 21,33 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ENA ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ 

 
Α.Σ. : ΖΜ.9  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9337.3.2    Καιώδην ΝΤΤ Καιώδην ΝΤΤ ηεηξαπνιηθό Γηαηνκήο 4 Υ 4mm2 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 102  100% 
 
Καιψδην ΝΤY ηεηξαπνιηθφ, δηαηνκήο:  4 Υ 4mm2,δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε 

θαη ζχλδεζε ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ θαισδίνπ ΝΤY, 1000 W κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα ή 

ηζηκεληνζσιήλα. 
(1 m) 
    
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 9,76  
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ 

 
Α.Σ. : ΖΜ.10  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9337.3.5.Υ     Καιώδην ΝΤΤ Καιώδην ΝΤΤ ηεηξαπνιηθό Γηαηνκήο 4 Υ 16mm2 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 102  100% 
 
Καιψδην ΝΤY ηεηξαπνιηθφ, δηαηνκήο:  4 Υ 25mm2, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε 

θαη ζχλδεζε ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ θαισδίνπ ΝΤY, 1000 W κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα ή 

ηζηκεληνζσιήλα. 
(1 m) 
    
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 22,12 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΚΑΗ ΓΩΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ  
  
 

Α.Σ. : ΖΜ.11  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9313.Υ1 Βάζε θηβσηίνπ ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ) νπιηζκέλε 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  100% 
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Βάζε θηβσηίνπ ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ) νπιηζκέλε δηαζηάζεσλ  1,50Υ0,60 m βάζνπο  

1,00   m, δειαδή  θαηαζθεπή  κηαο βάζεσο  απφ  νπιηζκέλν ζθπξφδεκα  γηα  ηελ  έδξαζε θαη 

ζηεξέσζε θηβσηίνπ ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ) πνπ λα θέξεη ζηελ κηα πιεπξά ηνπ θνιψλα 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα εληφο ηεο νπνίαο ζα ππάξρεη ζηδεξνζσιήλα γαιβαληδέ 2 κήθνπο 6κ 

γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ παξνρηθνχ θαισδίνπ απφ ην δίθηπν Υ.Σ ηεο ΓΔΗ. Μέζα ζηε βάζε ζα 

ελζσκαησζεί θισβφο  αγθπξψζεσο απνηεινχκελνο  απφ  γσλίεο  θαη ήινπο φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ  άξζξν  ηνπ  ζηδεξντζηνχ. ην  ζθπξφδεκα ζα ελζσκαησζεί ζηδεξνχο 

νπιηζκφο πνπ ζα απνηειείηαη απφ 12 ξάβδνπο ησλ Φ 16, κία ξάβδνο γηά θάζε αθκή ηεο 

βάζεσο, θεθακκέλεο  θαηά  ηξφπν  πνπ  λα ζπλδένληαη αλά ηξείο ζε θάζε θνξπθή ηεο βάζεσο. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία ηεο εθζθαθήο ηεο βάζεσο 
(1 ηεκ)  
 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 365,48  
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ 
 

 

Α.Σ. : ΖΜ.12  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9301.Υ1 Δθζθαθή ράλδαθα γηα ηνπνζέηεζε ΠΗΛΛΑΡ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 10  100% 
 
Δθζθαθή ζε έδαθνο  βξαρψδεο γηα ηελ θαηαζθεπή ιάθθνπ βάζεσο ζεκειηψζεσο  Πίιιαξ 

νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ  πνπ ζα γίλεη κε νηνλδήπνηε ηξφπν ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε  

εθξεθηηθψλ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ πξαλψλ, κφξθσζε ππζκέλα, ηελ κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ηελ απφξξηςή ηνπο ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία 
(1 m3) 
 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 76,60 
 (Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 
Α.Σ. : ΖΜ.13  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9423 Κιείζξν (ινπηξό) αζθαιείαο, πίιιαξ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 52  100% 
 
Κιείζξν  (ινπηξφ)  αζθαιείαο,  πίιιαξ , δειαδή πξνκήζεηα θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε ελφο 

θιείζξνπ (ινπθέηνπ) αζθαιείαο θαηαιιήινπ γηα ηνπνζέηεζε ζε κπάξα πίιιαξ. 
(1 ηεκ) 
  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 16,19  
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ 

 
 

Α.Σ. : ΖΜ.14  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9350.Υ1 Κπβώηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ) κε πίλαθα 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 52  100% 
 
Κηβψηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ) , δειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε  ελφο  

πίιιαξ  θαηαζθεπαζκέλνπ  απφ  κεηαιιηθά  πιαίζηα απφ πξνθίι (ζηδεξνγσληέο, ιάκεο  θιπ.)  

ζπγθνιιεκέλα  ή  ζπλδεκέλα  κε  θνριίεο  θαη  εμσηεξηθφ κεηαιιηθφ, θηβψηην   απφ   

ραιπβδνέιαζκα  ΝΣΔΚΑΠΔ  πξεζζαξηζηφ  πάρνπο  2mm.  Οη  εζσηεξηθέο σθέιηκεο  

δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη: πιάηνο 1,45m, χςνο 1,30m, θαη βάζνο 0,36m.  

Σν εζσηεξηθφ  ηνπ  πίιιαξ ζα είλαη ρσξηζκέλν κε ιακαξίλα ζε δχν αλεμάξηεηνπο ρψξνπο απφ  

ηνπο  νπνίνπο ν έλαο πξνο ηα αξηζηεξά πιάηνπο 0,60m. Θα πξννξίδεηαη γηα ηνλ κεηξεηή  θαη  

ηνλ  δέθηε, ηεο Γ.Δ.Η. θαη ν άιινο πιάηνπο 0,85m γηα ηελ ειεθηξηθή δηαλνκή. 
Ο αξηζηεξφο ρψξνο ζα θιείλεη κε κνλφθπιιε ζχξα θαη ν δεμηφο κε δίθπιιε. Οη  ζχξεο  α) ζα 

θιείλνπλ κε ηελ βνήζεηα ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, β) πεξηκεηξηθά ζα είλαη δχν θνξέο 
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θεθακέλεο θαηά νξζή γσλία (ζηξαηδαξηζηέο) γηα λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε  αληνρή  ζηελ  

παξακφξθσζε  θαη  λα εθαξκφδνπλ θαιά ζην θιείζηκν, γ) ζα αλαξηψληαη ζην  ζψκα  ηνπ 

πίιιαξ κε ηε βνήζεηα κεληεζέδσλ βαξέσο ηχπνπ θαη δ) ζα 
έρνπλ αλεμάξηεηε ρσλεπηή θιεηδαξηά. ην  ρψξν  πνπ  πξννξίδεηαη  γηα  ηελ  Γ.Δ.Η.  θαη ζηελ 

ξάρε ηνπ πίιιαξ ζα είλαη 
ζηεξεσκέλε  κε  θνριίεο θαη πεξηθφριηα ζηξαηδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 
1mm  γηα  λα κπνξνχλ λα ζηεξεσζνχλ επάλσ ζε απηήλ ηα φξγαλα ηεο Γ.Δ.Η.  ην ρψξν πνπ  

πξννξίδεηαη  γηα  ηελ  Τπεξεζία,  ζα  ππάξρεη  θαηαζθεπή  απφ ζηδεξνγσληέο, ειάζκαηα θιπ. 

γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο ειεθηξηθήο δηαλνκήο. 
Σν  επάλσ  κέξνο  ηνπ  πίιιαξ  ζα έρεη ζρήκα ζηέγεο ή ηφμνπ θαη ζα πξνεμέρεη ηεο ππφινηπεο  

θαηαζθεπήο θαηά 6cm.  Οιφθιεξε ε θαηαζθεπή ζα είλαη ζηεγαλή ζηε βξνρή θαη  αθνχ 

πξνεγεζεί επηκειήο θαζαξηζκφο ζα βαθεί κε δχν ζηξψζεηο ρξψκαηνο κίληνπ θαη δχν ζηξψζεηο 

απφ βεξληθφρξσκα απνρξψζεσο ηεο αξεζθείαο ηεο Τπεξεζίαο.  
(1 ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ  (Αξηζκεηηθά) : 5.223,50  
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΥΗΛΗΑΓΔ ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 
  
Α.Σ. : ΖΜ.15  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 8840.4.2 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο από ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη  

                                                                κνξθνζίδεξν ηεγαλόο πξνζηαζίαο Ρ43 επίηνηρνο  

                                                                δηαζηάζεσλ 62 Υ 50 cm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 52  100% 
 
Ηιεθηξηθφο πίλαθαο δηαζηάζεσλ 62 Υ 50 cm, απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν  

ρσξίο ηα φξγαλά ηνπ  (δηαθφπηεο,  αζθάιεηεο,  ελδεηθηηθέο  ιπρλίεο  θιπ)  αιιά  κε ηα 

απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα,   νπέο  εηζφδνπ  θαη  εμφδνπ  ησλ  ειεθηξηθψλ  γξακκψλ,  αθξνδέθηεο, 

θαισδηψζεηο  εζσηεξηθήο  ζπλδεζκνινγίαο  θιπ κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ  

κεηαιιηθψλ  κεξψλ  απηνχ  κε βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα εςεκέλνπ 

βεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ  νξγάλσλ,  

δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελα 

ζηδεξά ειάζκαηα, ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε 

εξγαζία γηα ηε δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία 
(1 ηεκ) 
   
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 288,68  
 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ 

 
 

Α.Σ. : ΖΜ.16  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 8915.1.2 Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ  

                                                                 ελδεηθηηθνύ ηύπνπ WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο εληάζεσο 10 Α  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 55  100% 
 
Μηθξναπηφκαηνο  κνλνπνιηθφο Δληάζεσο  10 Α γηα  αζθάιηζε  ειεθηξηθψλ γξακκψλ 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS θαηάιιεινο  γηα  ηνπνζέηεζε  κέζα  ζε  κεηαιιηθφ  πίλαθα 

δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε   γηα   αγσγνχο  εζσηεξηθήο  ζπλδεζκνινγίαο,  γηα  θάζε  

θχζεσο  κνλσηηθά ζηεξίγκαηα  θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα θαζψο θαη 

βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα 
(1 ηεκ) 
   
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 9,07 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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Α.Σ. : ΖΜ.17  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 8915.1.3 Μηθξναπηόκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ  

                                                                ελδεηθηηθνύ ηύπνπ WL-SIEMENS κνλνπνιηθόο εληάζεσο 16 Α  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 55  100% 
 
Μηθξναπηφκαηνο  κνλνπνιηθφο γηά  αζθάιηζε  ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-

SIEMENS, Δληάζεσο  16 Α  θαηάιιεινο  γηα  ηνπνζέηεζε  κέζα  ζε  κεηαιιηθφ  πίλαθα 

δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε   γηα   αγσγνχο  εζσηεξηθήο  ζπλδεζκνινγίαο,  γηά  θάζε  

θχζεσο  κνλσηηθά ζηεξίγκαηα  θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα θαζψο θαη 

βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα 
(1 ηεκ) 
    
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 10,04  
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΚΑΗ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 

 
Α.Σ. : ΖΜ.18  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 8924 Δλδεηθηηθή ιπρλία ηάζεσο κέρξη 500 V πιήξεο κε αζθάιεηα  

                                                                 πνξζειάλεο 25/2 Απιήξνπο  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 52  100% 
 
Δλδεηθηηθή  ιπρλία  ηάζεσο κέρξη 500 V πιήξεο  εγθαηεζηεκέλε ζε πίλαθα δηαλνκήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηχπνπ επίηνηρνπ ή επηδαπέδηνπ εξκάξηνπ (πεδίνπ) κε αζθάιεηα πνξζειάλεο  25/2  Α 

πιήξνπο  ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία, παξαδνηέα 

ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 
(1 ηεκ)  
  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 19,42  
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ 

 
Α.Σ. : ΖΜ.19  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9346 Υξνλνδηαθόπηεο δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 53  100% 
 
Υξνλνδηαθφπηεο δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ , δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζχλδεζε ελφο  

ρξνλνδηαθφπηε  κε  σξνινγηαθφ  κεραληζκφ  θαη  κε  εθεδξία 12 σξψλ κέζα ζε πιαζηηθφ  

θηβψηην  ζπλδεδεκέλν  ζηνλ πίλαθα θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ αθή θαη 

ζβέζε νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ. 
(1 ηεκ)  
  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 146,85  
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
 

 

Α.Σ. : ΖΜ.20  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 8880.3.1 Γηαθόπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιόο  

                                                                 ηξηπνιηθόο εληάζεσο 25 Α  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 55  100% 
 
Γηαθφπηεο  πηλάθσλ απιφο ηξηπνιηθφο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS  Δληάζεσο  25   Α 

(ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ  ρσλεπηφο  κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, 

πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία 
(1 ηεκ) 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 20,64 
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 
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Α.Σ. : ΖΜ.21  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 8910.1.2  Αζθάιεηα ζπληεθηηθή ηύπνπ EZ-SIEMENS εληάζεσο 25 Α θαη  

                                                   ζπεηξώκαηνο Δ 27 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 54  100% 
 
Αζθάιεηα ζπληεθηηθή ηχπνπ EZ-SIEMENS, Δληάζεσο έσο  25  Α θαη ζπεηξψκαηνο  Δ 

27πιήξεο απφ πνξζειάλε κε ηελ βάζε, κήηξα, πψκα  θαη ζπληηθηηθφ βξαδείαο ή ηαρείαο 

ηήμεσο θαη πξνθπιαθηηθφ δαθηχιην επίζεο απφ  πνξζειάλε  κε  αθξνδέθηεο  ζπλδέζεσο  απφ  

κπξνζηά,  θαηάιιειε  γηά ρσλεπηή εγθαηάζηαζε  ζε  πίλαθα  ηχπνπ  εξκαξίνπ  ή  κέζα  ζε  

ζηεγαλφ  θηβψηην,  δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε 
(1 ηεκ) 
  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 9,22  
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ 

 
 Α.Σ. : ΖΜ.22  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9347 ύλδεζε κεηξεηνύ ΓΔΖ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 52  100% 
 
χλδεζε  κεηξεηνχ  ΓΔΗ δειαδή  πιηθά εξγαζία, θαη θαηαβνιή ζηε ΓΔΗ ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο 

ζπλδέζεσο, αλαγφκελα ζε εξγαζία γηα ηελ ζχλδεζε ελφο κεηξεηνχ ηεο ΓΔΗ. 
(1 ηεκ)  
  
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 256,90  
 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 

Α.Σ. : ΖΜ.23  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9312.Υ1 Βάζε ζηδεξντζηνύ άνπιε δηαζηάζεσλ 0,70Υ0,70Υ0,70 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  100% 
 
Βάζε  ζηδεξντζηνχ άνπιε δηαζηάζεσλ 0,70X0,70 m βάζνπο 0,70 m δειαδή θαηαζθεπή κηαο 

βάζεσο απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 γηά  ηελ  έδξαζε θαη ζηεξέσζε ζηδεξντζηνχ πνπ λα 

θέξεη ζην θέληξν κία θαηαθφξπθε  νπή  θαη κία πιεπξηθή κε πιαζηηθφ ζσιήλα PVC Φ 110 θαη 

θακπχιε 90 κνηξψλ γηά ηελ δηέιεπζε  ηνπ  ηξνθνδνηηθνχ  θαισδίνπ  θαη ηνπ ραιθνχ γεηψζεσο. 

Μέζα ζηε βάζε ζα ελζσκαησζεί  θισβφο  αγθπξψζεσο απφ ζηδεξνγσλίεο θαη ήινπο φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ   άξζξν   ηνπ   ζηδεξντζηνχ.  ηελ  ηηκή  δελ  πεξηιακβάλεηαη ε αμία 

ησλ εθζθαθψλ 
(1 ηεκ) 
   
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) :114,95 
  (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 
  
Α.Σ. : ΖΜ.24  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9306.Υ1 Πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κεηαμύ βάζεο θαη πιάθαο έδξαζεο  

                                                                 ελόο ζηδεξνηζηνύ κε ηζηκεληνθνλίακα  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 10  100% 
 
Πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κεηαμχ βάζεο θαη πιάθαο έδξαζεο ελφο ζηδεξνηζηνχ 

κεηζηκεληνθνλίακα δειαδή παξαζθεπή , κεηαθνξά δηα ρεηξφο θαη επίζηξσζε  κε 

ηζηκεληνθνλίακα  ησλ  450  kg ηνπ θελνχ κεηαμχ ηεο πιάθαο έδξαζεο ελφο νπνηνπδήπνηε 
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ζηδεξνηζηνχ θαη ηεο βάζεο ηνπ. 
Πξηλ ηελ πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ ζα γίλεη θαζαξηζκφο ηεο βάζεο ηνπ ζηδεξνηζηνχ απφ θεξηά 

πιηθά θαη ελ ζπλερεία ζα γίλεη ε πιήξσζε κε ηζηκεληνθνλία κε φια ηα απαηηνχκελα πιηθά 

επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
(1 ηεκ)  
  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 36,04  
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 

 
Α.Σ. : ΖΜ.25  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9335.1 Αθξνθηβώηην Γηα κνλό βξαρίνλα 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 104  100% 
 
Αθξνθηβψηην ηζηνχ  γηα  κνλφ  βξαρίνλα δειαδή  πξνκήζεηα,  κεηαθνξά,  ηνπνζέηεζε  θαη  

ζχλδεζε ελφο αθξνθηβσηίνπ  ηζηνχ  πνπ  θέξεη  ζην  θάησ κέξνο δχν νπέο γηα ηελ είζνδν θαη 

ηελ έμνδν κέζσ θαηαιιήισλ ζηππηνζιηπηψλ ππνγείνπ θαισδίνπ ηεο απαηηνχκελεο δηαηνκήο 

θαη  ζην   επάλσ  κέξνο  κηα  νπή  γηα  ηελ  δηέιεπζε  επίζεο  κέζσ  θαηαιιήινπ ζηππηνζιίπηνπ 

ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνηήζεσο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 
Μέζα ζην αθξνθηβψηην ζα ππάξρνπλ δηαθιαδσηήξεο, νη απαηηνχκελεο αζθάιεηεο ησλ 6

Α
 ηχπνπ  

ηακπαθηέξαο  θαζψο  θαη  θνριίεο  πξνζδφζεσο  ηνπ ραιθνχ γεηψζεσο θαη ηνπ αγσγνχ 

γεηψζεσο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 
(1 ηεκ) 
   
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 58,84 
 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 
 Α.Σ. : ΖΜ.26 
 
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9336.1.2 Καιώδην ΝΤΜ Καιώδην ΝΤΜ ηξηπνιηθό Γηαηνκήο 3 Υ  
                                                                2,5mm2 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 46  100% 
 
Καιψδην ΝΤΜ ηξηπνιηθφ δηαηνκήο:  3 Υ 2,5mm2, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε 

θαη ζχλδεζε ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ θαισδίνπ ΝΤΜ ζε έξγα νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ. 

(1 m) 

    
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 6,44  
 (Οινγξάθσο) : ΔΞΗ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 

 
 
Α.Σ. : ΖΜ.27  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9331.1.1 Δπζύγξακκνο κεηαιιηθόο βξαρίνλαο Μνλόο επζύγξακκνο  

                                                                 κεηαιιηθόο βξαρίνλαο Οξηδόληηαο πξνβνιήο 1,00m  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  100% 
 
Δπζχγξακκνο  κεηαιιηθφο  βξαρίνλαο νξηδφληηαο πξνβνιήο 1,00m, δειαδή πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο Μνλφο επζχγξακκνπ βξαρίνλα, δηάκεηξνο ζσιήλα 2ins θαη 

πάρνο ζηδεξνζσιήλα 3,65mm απφ ζηδεξνζσιήλα βαξέσο ηχπνπ, κε θιίζε 15 κνίξεο πξνο 

ηελ νξηδφληηα. 
Η  βάζε  ηνπ  βξαρίνλα ζα απνηειείηαη απφ ζηδεξνζσιήλα εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 97mm θαη  

κήθνπο  0,5m  θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηδεξνζσιήλα πάρνπο 6mm.  ην άθξν  

ηνπ  βξαρίνλα ζα ππάξρεη θαηάιιειε ζπζηνιή γηα ηελ ππνδνρή θαη ζηεξέσζε ζε απηή ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 
Οιφθιεξνο  ν  βξαρίνλαο  κεηά  ηελ  πιήξε  θαηαζθεπή ηνπ ζα γαιβαληζζεί ζε ζεξκφ ινπηξφ  
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γηα ηελ απνθπγή κειινληηθήο νμεηδψζεσο.  Διάρηζην πάρνο γαιβαλίζκαηνο 80 κηθξά. 
ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηνπ πχξνπ ζηεξεψζεσο ηνπ βξαρίνλα ζην ηζηφ. 
(1 ηεκ) 
  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 74,30 
      (Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  
  
 

Α.Σ. : ΖΜ.28  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9322.Υ1 Γηαθνζκεηηθόο ηδεξνηζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ θπθιηθήο  

                                                                 δηαηνκήο από αινπκίλην κήθνπο 3,50κ. 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101  100% 
 
Γηαθνζκεηηθφο ηζηφο αινπκηλίνπ κήθνπο 3,50κ θαη κήθνπο πιεπξάο βάζεσο  0,70ζηαζεξήο 

θπθιηθήο δηαηνκήο κε πιάθα έδξαζεο αινπκηλίνπ χςνπο 3000mm, πάρνπο 4.50mm, δηακέηξνπ 

Φ101.7mm, ζπξίδα 300x65mm γηα ηνπνζέηεζε αθξνθηβσηίνπ κε θιεηδαξηά αζθαιείαο 

κεαλνμείδσηε βίδα θαη ηξηγσληθή ππνδνρή Τιηθφ: Κξάκα εμειαζκέλνπ αινπκηλίνπ, Πξνζηαζία: 

Αλνδεησκέλνο Πηζηνπνίεζε CE. 
Βάζε Αγθχξσζεο Μ16x500mm ζε δηάηαμε 205x205 Πεξηιακβάλνληαη: 8 παμηκάδηα θαη 8 

ξνδέιεο Πξνζηαζία: Γαιβάληζκα ελ ζεξκψ βάζεη Γηεζλψλ Πξνηχπσλ EN ISO 1461. 
Αθξνθηβψηην κε κνλφ αζθαιεηναπνδεχθηε  ην νπνίν θέξεη ηξηπιή ηεηξαπνιηθή θιέκκα θαη είλαη 

ηθαλφ λα δέρεηαη θαιψδην δηαηνκήο έσο 16mm2. 
Η φιε  θαηαζθεπή  ζα  πξέπεη  λα  εθηειεζζεί  θαηά  ηξφπν  πνπ  λα κελ 
παξνπζηάδεηειαηηψκαηα.  ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο βάζεσο αγθπξψζεσο. 
(1 ηεκ)  
  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 505,40  
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 
Α.Σ. : ΖΜ.29  
Άξζξν : ΑΣΖΔ 9362.Υ10 Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο, παξαδνζηαθνύ ηύπνπ  

                                                                (θαλαξάθη),  γηα ιπρλίεο LED ηζρύνο 85W  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 103  100% 
 
 

Φσηηζηηθφ ζψκα ηχπνπ θαλαξάθη κε ιπρλία LED θαη 4000K απφ ρπηνπξεζαξηζηφ αινπκίλην, 

Ιζρχο 85W. Σειεπηαίαο ηερλνινγίαο LED ηεο εηαηξείαο CREE. Βακκέλν ειεθηξνζηαηηθά κε 

πνιπεζηεξηθά ρξψκαηα πνχδξαο. IP 66,  IK 09, Class II. Η κνλάδα θσηεηλήο εθπνκπήο 

απνηειείηαη απφ LEDs  ηα νπνία έρνπλ θαηάιιειε ζπλδεζκνινγία BY PASS ψζηε ε ιεηηνπξγία 

ηνπο λα κελ δηαθφπηεηαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ελφο εμ'απηψλ. 

Σνπνζέηεζε: Πξνζαξκφδεηαη ζε θνξπθή ηζηνχ δηαηνκήο Φ60/Φ76. 

Πξνδηαγξαθέο - Δγθξίζεηο: Καηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη Δπξσπατθά Πξφηππα. Πηζηνπνίεζε CE. 

Σν θσηηζηηθφ πξέπεη λα έρεη θάιπκκα απφ γπαιί κεγάιεο ζεξκηθήο θαη κεραληθήο αληνρήο 

πάρνπο θαη ειάρηζηνλ 4mm. 

Σν ζχζηεκα νπηηθήο κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζην αθέξαην ηα απαηηνχκελα 

θσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο εμαζθαιίδνληαο ην βέιηηζην θαη επηζπκεηφ νπηηθφ 

απνηέιεζκα. 

Η κνλάδα θσηεηλήο εθπνκπήο ζα απνηειείηαη απφ ζηνηρεία LED ηα νπνία ζα έρνπλθαηάιιειε 

ζπλδεζκνινγία ζηελ πιαθέηα PCB-επίπεδε ηνπνζέηεζε- έηζη ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα  
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κελ δηαθφπηεηαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ελφο εμ' απηψλ. 

Κάζε LED ζα θέξεη ηνλ δηθφ ηνπ θαθφ, ν νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αθξπιηθφ 

πιηθφ πςειήο ζεξκηθήο αληνρήο θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ θσηεηλή θάιπςε φιεο ηεο επηθάλεηαο  

ηνπ δξφκνπ θαη φρη κέξνο ηεο ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ελφο LED λα κελ ζθηαζηνχλ κέξε 

ηνπ δξφκνπ. H απφζηαζε κεηαμχ ησλ LED ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 3cm γηα ηελ απνθπγή ηεο 

ζάκβσζεο. Γηα ηε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θσηεηλφηεηα 

ηνπιάρηζηνλ 70.000ψξεο θαη πξέπεη λα θέξεη πηζηνπνίεζε θαηά LM80. 

Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη κεραληθή αληνρή IΚ08 γηα λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε 

εμσηεξηθή δεκηά πνπ νθείιεηαη ζε βαλδαιηζκνχο. Ο βαζκφο ζηεγαλφηεηαο ηνπ θσηηζηηθνχ 

πξέπεη λα είλαη IP66. Σν ηξνθνδνηηθφ πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ξχζκηζε θσηεηλφηεηαο Dimming 

κε εληνιή 0-10V ή DALI. Δπίζεο ην ηξνθνδνηηθφ λα βξίζθεηαη εληφο ηνπ θσηηζηηθνχ θαη λα έρεη 

πηζηνπνίεζε ΔΝΔC. 

Έθαζην θσηηζηηθφ πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζπζθεπή πξνζηαζίαο απφ ππέξηαζε έσο 

10kV θαη Θα έρεη θαηάιιειν εμάξηεκα γηα ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θιίζεο ηνπ θσηηζηηθνχ. 

(1 ηεκ) 
  
 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 691,75  
           (Οινγξάθσο) :ΔΞΑΚΟΗΑ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 
 

Α.Σ.: ΖΜ.30 
ΑΡΘΡΟ: ΟΗΚ-22.10.01 Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν  
                                      ζθπξόδεκα. Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο 
                                      Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2226 
 
Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ αφπινπ ζθπξνδέκαηνο παληφο είδνπο, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο 
θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ 
αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, κεηά απφ ηεκαρηζκφ ηνπ φγθνπ 
ζθπξνδέκαηνο, ζηηο ζέζεηο θφξησζεο. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 
 
(Σηκή ελφο m3) 
 
Αξηζκεηηθώο: 28,00 € 
 
Οινγξάθσο :  ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ. 
 

 
Α.Σ.: ΖΜ.31 
ΑΡΘΡΟ: ΤΓΡ-4.09    Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ  
                                   ππνγείσλ δηθηύσλ. 
                                   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4521Β 
 
Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο, ήηνη: 
1. Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ 
πάρνπο 0,10 m 
2. Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ 
πάρνπο 0,10 m 
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3. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 
4. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 
50 mm 
5. Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε 
κφληκε εγθαηάζηαζε, 
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε 
ιήςε κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο 
θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε 
ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο 
κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 
έξγσλ νδνπνηίαο (ΝΔΣ ΟΓΟ). 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο. 
 
(Σηκή ελφο m2)  
 
Οινγξάθσο: ΓΔΚΑ ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 
Αξηζκεηηθώο:18,50 €  

 
Α.Σ. ΖΜ.32 
ΑΡΘΡΟ : 62.10.01.01      ΑΦΑΗΡΔΖ ΥΑΛΤΒΓΗΝΩΝ ΗΣΩΝ ΦΩΣΗΜΟΤ 
                                         (Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 101) 
 
Δξγαζία αθαίξεζεο εγθαηεζηεκέλσλ ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, κε ή ρσξίο βξαρίνλεο θαη 
θσηηζηηθά, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη 
ηα αθφινπζα: 
 ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ 
 ε απνμήισζε ησλ πάζεο θχζεσο επηθαιχςεσλ πάλσ θαη γχξσ απφ ηε βάζε ηνπ ηζηνχ 
(πιαθνζηξψζεηο, ζθπξνδέκαηα, 
ηζηκεληνθνληάκαηα θιπ.) 
 ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο απφ ην αθξνθηβψηην. 
 ε αθαίξεζε ηζηνχ απφ ηε βάζε ηνπ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη ε θαηάθιηζε θαη αθαίξεζε ησλ 
βξαρηφλσλ, ησλ θσηηζηηθψλ, ησλ 
θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο. 
 ε επαλαζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο ζην θξεάηην ζηελ βάζε ηνπ ηζηνχ 
θαη ε επηκειήο κφλσζή ηνπο. 
 ε θφξησζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ ησλ απνμειψζεσλ ζε επηηξεπφκελν 
ρψξν. 
 ε απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο γχξσ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. 
 ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ηζηνχ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζηελ απνζήθε ηεο 
Τπεξεζίαο ή ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε 
επαλαηνπνζέηεζεο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
 
62.10.01.01 Αθαίξεζε θαη κεηαθνξά ηζηνχ χςνπο κέρξη 14,00 m 
(Σηκή ελφο ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΔΤΡΩ 

           Αξηζκεηηθά  : 70,00 €  
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Α.Σ.: ΖΜ.33 
Αξζξν : 5.07 ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο   
                      ιαηνκείνπ 
                      Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6069 
 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 
ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο 
ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο 
εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα 
πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ 
ζσιελνγξακκή. 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ 
ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο 
δηαηνκέο αγσγψλ) 
(Σηκή ελφο m3) 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΔΝΣΔΚΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

           Αξηζκεηηθώο: 11,30 €  

 
 
Α.Σ.: ΖΜ.34 
ΑΡΘΡΟ: ΑΣΖΔ9302.2           Δθζθαθή ράλδαθα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ ζε έδαθνο        
                                               εκηβξαρώδεο 
                                               ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΗΛΜ10 100% 
 
Δθζθαθή ράλδαθα γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ πιάηνπο νξχγκαηνο κηθξφηεξνπ ή κέρξη 
1,00m θαη ζε βάζνο κέρξη 1,00m κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν εθζθαθήο ζε μεξφ έδαθνο ή 
κέζα ζε λεξφ , ε ζηάζκε ηνπ φπνηνπ ή επξίζθεηαη ζε εξεκία ή ππνβηβάδεηαη κε άληιεζε πνπ ζα 
πιεξσζεί μερσξηζηά κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο 
απαηηνχκελεο δηαηνκέο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ησλ αλαγθαίσλ δαπέδσλ εξγαζίαο πνπ ρξεηάδνληαη γηα 
ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ αλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα εθζθαθήο, ησλ θάζε 
θχζεσο θνξηνεθθνξηψζεσλ, ηνπηθψλ κεηαθηλήζεσλ (νξηδνληίσλ ή θαηαθφξπθσλ) θαη 
κεηαθνξψλ γηα ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ πνπ πεξηζζεχνπλ ζε ζέζεηο πνπ 
επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία ε πξνζσξηλή απφζεζε απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ 
πξνο επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθέλησλ ραλδάθσλ θαζψο θαη ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε εξγαζία εθηειέζεσο ηεο 
επαλεπηρψζεσο ησλ εθζθαθέλησλ ραλδάθσλ θαηά ζηξψζεο πιήξσο ζπκπηεζκέλεο.  
(m3) 

Σηκή ελφο m3  

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΔΙΚΟΙ ΣΡΙΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ  

           Αξηζκεηηθώο: 23,61 €   

 

Α.Σ.: ΖΜ.35 
ΑΡΘΡΟ: ΑΣΖΔ9301.1 Δθζθαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ιάθθνπ βάζεσο ζεκειηώζεσο     
                                     Σζηκεληντζηνύ ή ζηδεξνηζηνύ. 
                                     ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΗΛΜ10 100% 
 
Δθζθαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ιάθθνπ βάζεσο ζεκειηψζεσο ηζηκεληντζηνχ ή ζηδεξντζηνχ 
νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ ζε γαηψδεο 
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έδαθνο πνπ ζα γίλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ θαη κε ηελ 
ππνζηήξημε ησλ πξαλψλ, κφξθσζε ππζκέλα, ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ηελ 
απφξξηςή ηνπο ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ Αζηπλνκία. 
(m3) 

(Σηκή ελφο m3)  

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΝΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

           Αξηζκεηηθώο: 39,35 €  

 

Α.Σ.: ΖΜ.36 
ΑΡΘΡΟ: ΑΣΖΔ9312.1.Υ  Βάζε ζηδεξντζηνύ άνπιε δηαζηάζεσλ 0.95x0.95 m, βάζνπο    
                                           1.00 m. 
                                           ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΗΛΜ101 100% 
 
Βάζε ζηδεξντζηνχ άνπιε δηαζηάζεσλ 0.95x0.95 m, βάζνπο 1.00 m. δειαδή θαηαζθεπή κηάο 
βάζεσο απφ άνπιν ζθπξφδεκα C20/25 γηα ηελ έδξαζε θαη ζηεξέσζε ζηδεξντζηνχ πνπ λα 
θέξεη ζην θέληξν κία θαηαθφξπθε νπή θαη κηά πιεπξηθή κε πιαζηηθφ ζσιήλα PVC Φ 110 θαη 
θακπχιε 90ς γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ θαη ηνπ ραιθνχ γεηψζεσο. Μέζα 
ζηελ βάζε ζα ελζσκαησζεί θισβφο αγθπξψζεσο απν ζηδεξνγσλίεο θαη ήινπο φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ζηδεξντζηνχ. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ 
εθζθαθψλ.  

(Σηκή ελφο ηεκ ) 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΖΝΣΑ ΔΤΡΩ 

           Αξηζκεηηθώο: 160,00 €  

 

 

 

 

 
                                                               ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ                                         
 
Πεηξαηάο    27 / 01  /2017       Πεηξαηάο   /01 /2017                                                
      Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                   Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

                                                                                                        ΣΜ.Σ.Τ.Ν.Γ                        

 

ΒΔΝΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ                                              ΣΑΤΡΟ ΒΔΪΟΓΛΟΤ                     
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ                                    ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ             
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ΔΛΣΤΠΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(θαηά ην ζύζηεκα κε εληαίν πνζνζηό έθπηωζεο) 

 
 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΘΖ Γ/ΛΖ 

ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΔΡΓΩΛ 

Π.Δ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΛΖΩΛ 

ΣΚ.Σ.Τ.Λ.Γ 
 

 

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

ΖΙΔΘΣΡΟΦΩΣΗΚΟ ΣΟΤ 

ΟΗΘΗΚΟΤ ΔΤΑΓΓΔΙΗΚΟΤ ΘΑΗ 

ΒΑΘΤ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΣΡΟΗΕΖΛΗΑ - 

ΚΔΘΑΛΩΛ 
 

 

 

 

 

 

ΘΑΔ: …………………………. 

 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ 

(κε Φ.Π.Α.): 

 

372.000,00  Δπξώ 
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ΔΛΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

(θαηά ην ζύζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπηωζεο – άξζξν 95 παξ. 2α  ηνπ Λ. 4412/2016). 

 

 

 

Σεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή θνηλνπξαμίαο, εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεωλ  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

κε έδξα η………………………………νδόο ………………………………αξηζκ…………………… 

Σ.Θ. …………………Σει. …………………….Fax…………………… 

 

Πξνο: 

………………………………… 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ πνπ αλα γξάθεηαη ζηελ 

επηθεθαιίδα θαη ηωλ ινηπώλ ζηνηρείωλ Γεκνπξάηεζεο, θαζώο θαη ηωλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ απηνύ, ππνβάιιω ηελ παξνύζα πξνζθνξά θαη δειώλω όηη απνδέρνκαη πιήξωο θαη ρωξίο 

επηθύιαμε όια απηά θαη αλαιακβάλω ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηα αθόινπζα πνζνζηά 

έθπηωζεο επί ηωλ ηηκώλ ηνπ Σηκνινγίνπ Κειέηεο θαη ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Κειέηεο θαη γηα θάζε 

νκάδα απηνύ. 

 

--------------------------- 

 
 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΘΖ Γ/ΛΖ 

ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΔΡΓΩΛ 

Π.Δ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΛΖΩΛ 

ΣΚ.Σ.Τ.Λ.Γ 
 

 

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

ΖΙΔΘΣΡΟΦΩΣΗΚΟ ΣΟΤ 

ΟΗΘΗΚΟΤ ΔΤΑΓΓΔΙΗΚΟΤ ΘΑΗ 

ΒΑΘΤ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΣΡΟΗΕΖΛΗΑ - 

ΚΔΘΑΛΩΛ 
 

 

 

 

 

 

ΘΑΔ: …………………………. 

 ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ 

(κε Φ.Π.Α.): 

 

372.000,00  Δπξώ 
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΟΤ ΔΘΠΣΩΖ 

 

 
  

Οκάδα 

 

Δξγαζίεο 

Πξνζθεξόκελε έθπηωζε θαηά νκάδα ζε 

αθέξαηεο κνλάδεο (%) 

Οινγξάθωο  Αξηζκ. 

 

1Ζ 

 

ΖΙΔΘΣΡΟΚΖΥΑΛΟΙΟΓΗΘΔ 

ΔΡΓΑΗΔ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

(Σόπνο θαη εκεξνκελία) 

 

Ο Πξνζθέξωλ  

 

 

 

 

 

 

(Ολνκαηεπώλπκν ππνγξαθόληωλ θαη ζθξαγίδα εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεωλ 
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B. ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκνύ ζηελ θαηάηαμε ηωλ 

δηαγωληδνκέλωλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο) 

 
Οκάδα Δξγαζίεο Γαπάλε νκάδαο 

θαηά ηνλ 

Πξνϋπνινγηζκό 

Κειέηεο (Δπξώ) 

Πξνζθεξόκελε 

έθπηωζε (%) 

Γαπάλε νκάδαο 

κεηά ηελ έθπηωζε 

ζε επξώ 

 

1ε 

ΖΙΔΘΣΡΟΚΖΥΑΛΟΙΟ-

ΓΗΘΔ ΔΡΓΑΗΔ 

220.748,27 

 
  

 

Άζξνηζκα δαπαλώλ εξγαζηώλ θαηά ηε 

κειέηε ζ= 

 

220.748,27 

 

Θαηά ηε 

πξνζθνξά π= 

 

Γ.Δ & Ο.Δ. 18% Υ ζ= 

 

39.734,69 

 
18% Υπ=  

πλνιηθή Γαπάλε Έξγνπ θαηά ηε 

κειέηε = 

 

260.482,96 

 

Θαηά ηε 

πξνζθνξά ΓΔ= 

 

 

                                  -ΓΔ 

Κέζε έθπηωζε Δκ=------------------------------ = -----------------------------------   =       % 
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Από κεηαθνξά 
260.482,96 

 
  

Απξόβιεπηα 15%Υ= 

  
39.072,44 

 
15% ΓΔ=  

ύλνιν 1 
299.555,40 

 
Π2=  

Αλαζεώξεζε 
444,60 

 
(1-Δκ) x…  

ύλνιν Γαπάλεο ηνπ Έξγνπ θαηά ηε 

κειέηε (ρωξίο ΦΠΑ) 3= 

300.000,00 

 
Θαηά ηε 

πξνζθνξά Π3= 
 

 

………………………………………….. 

(Σόπνο θαη εκεξνκελία) 

 

Ο Πξνζθέξωλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

(Σόπνο – Ζκεξνκελία)  

 

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ  ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ 

Ο ΔΠΗΒΙΔΠΩΛ ΚΖΥΑΛΗΘΟ 

 

 

 

ΒΔΛΗΟ ΛΗΘΟΙΑΟ 

ΚΖΥΑΛΟΙΟΓΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ ΣΔ 

 

 

 Ο ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΟ Σ.Σ.Τ.Λ.Γ. 

 

 

 

ΣΑΤΡΟ ΒΔΪΟΓΙΟΤ  

ΠΟΙΗΣΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ 

 

 

 


