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1. ΣΕΦΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο δηάλνημεο δαζηθνχ δξφκνπ Γ΄ θαηεγνξίαο ζην 

Γεκνηηθφ δαζφθηεκα Νάνπζαο. Σν ζπγθεθξηκέλν δαζφθηεκα βξίζθεηαη ζην Αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Βεξκίνπ 

φξνπο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ δεκνηηθνχ δαζνθηήκαηνο ηεο πφιεσο Νάνπζαο. Ο δήκνο Νάνπζαο θαηάθεξε 

κέρξη ζήκεξα λα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο κεγαιχηεξνπο δαζνθηήκνλεο ηεο ρψξαο καο θαηέρνληαο 

ζπλνιηθή έθηαζε 71.200 ζηξέκκαηα. 

Οη ελ ιφγσ εξγαζίεο θαηαηάζζνληαη, θαηά ΟΜΟΔ ΛΚΟΓ, ζηελ Καηεγνξία Α, Οκάδα ΑVΙ κε ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηεο Σξηηεχνπζαο νδνχ-Γαζηθήο νδνχ. 

Δπίζεο νη ελ ιφγσ εξγαζίεο θαηαηάζζνληαη ζηελ καηηγορία Β ηεο Τ.Α. 1958/2012 (Β' 21), φπσο ηζρχεη, 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νκάδα 1ε κε Α/Α 11. Ωο εθ ηνχηνπ δχλαηαη λα ππαρζεί ζηηο Πξφηππεο 

Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Τ.Α. Α.Π. νηθ. 170163/23-09-2013 (ΦΔΚ 

2356/20.09.2013 ηεχρνο Β’). 

Γεηηνληθά δαζνθηήκαηα σο πξνο ην Γεκνηηθφ δάζνο Νανχζεο είλαη ηα εμήο: 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΑ: πλεηαηξηζηηθά δαζνθηήκαηα Αγίαο Φσηεηλήο, Αγίνπ Παχινπ, Μεηακφξθσζεο, 

Μεγάινπ Ρέκαηνο, Ιδησηηθφ δάζνο Γηαλλαθνρσξίνπ, ππφινηπν θηεκαηηθήο πεξηνρήο Νανχζεο, Ιδησηηθφ 

δαζχιιην Σέκα, Μνλαζηεξηαθφ δάζνο Μεηακφξθσζεο θαη ζπλεηαηξηζηηθφ δαζφθηεκα Αξθνρσξίνπ. 

ΝΟΣΙΑ: Γεκφζην δάζνο Μαξνχζηαο, πλεηαηξηθφ δαζφθηεκα «Μηθξνχ Μεξά» θαη ζπλεηαηξηθφ δάζνο 

ειίνπ. 

ΓΤΣΙΚΑ: ζπλεηαηξηζηηθφ δάζνο ειίνπ, δεκφζην δάζνο Σζαλαθηζή, ζπλεηαηξηζηηθή βνζθή Σζαλαθηζή 

(Κνηλφηεηα Μεγάινπ Ρέκαηνο), απαιινηξησζέληα βνζθφηνπν Σνχξιηα – Καξά Μπνπξλάξ 

(Μηθξνθηελνηξφθσλ Νανχζεο), θνηλνηηθφ βνζθφηνπν Πχξγσλ, θνηλνηηθφ δάζνο Γξακκαηηθνχ. 

ΒΟΡΔΙΑ: πληδηφθηεην δάζνο Γξακκαηηθνχ θαη Γεκφζην δάζνο Σνβαξίηζη. 

2. ΚΟΠΟ 

Σν Γεκνηηθφ δάζνο ηεο Νάνπζαο πνπ απνηειεί ην βαζηθφηεξν θαη ζηαζεξφηεξν ρξεκαηηθφ πφξν ηνπ 

νκσλχκνπ Γήκνπ έρεη έλα ζρεηηθά ππθλφ νδηθφ δίθηπν δαζνδξφκσλ Γ΄ θαηεγνξίαο ζπλνιηθνχ κήθνπο 121 

ρικ.  

Σν ππθλφ απηφ νδηθφ δίθηπν ζπλεηζθέξεη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο ηφζν σο πξνο ηελ 

ζπγθνκηδή θαη κεηαθνξά ηνπ μπιαπνζέκαηνο, φζν θαη πξνο ηελ εμππεξέηεζε ππνινίπσλ θαηεπζχλζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πνιππνίθηιεο δαζνπνληθήο δηαρείξηζεο (νξεηλφο ηνπξηζκφο θαη αλαςπρή, θπλήγη, 

πεδνπνξία θ.η.ι.).  

Παξάιιεια πξνζθέξεη άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ, αθνχ εμππεξεηεί ζηελ 

έγθαηξε επέκβαζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ νρεκάησλ πνπ βνεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ, θαηαζηνιή 

θαη έιεγρφ ηνπο. 



 

 

[22] 
 

Γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηνπ δάζνπο απαηηείηαη ε χπαξμε δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζε φια ηα 

ζεκεία ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ θαη χζηεξα απφ επηηφπην έιεγρν ζεσξήζεθε ζσζηή ε δηάλνημε ηνπ δαζηθνχ 

δξφκνπ « Κφιπκπνο – Καξά Υσξάθη» πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζπέιαζε ηεο ζπζηάδαο 59γ, ν 

νπνίνο ζα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ππάξρνληνο δαζηθνχ δξφκνπ «Γξακκέλε-Βντδνκάηη-Κφιπκπνο» κε ην 

δαζφδξνκν πνπ ελψλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ ειίνπ κε ην Αξθνρψξη. 

Δηδηθφηεξα ε πξνζπέιαζε απηή ζα εμππεξεηήζεη: 

Α) ηην καλύηερη προζηαζία ηοσ δάζοσς από ηον κίνδσνο ηης πσρκαγιάς 

κε ηε ζπλέλσζε ησλ δχν δαζφδξνκσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη νη νπνίνη δηαζρίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ηνπ δαζνθηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξνζέγγηζεο φινπ ηνπ ηκήκαηνο 

απηνχ κε ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη πεδνπφξα ηκήκαηα γηα ηελ θαηάζβεζε ηπρφλ ππξθαγηψλ πνπ ζα 

εθδεισζνχλ. Δπηπιένλ ν δαζφδξνκνο πνπ ζα δηαλνηρηεί ζα ιεηηνπξγεί θαη σο αληηππξηθή δψλε. 

Β) ηην καλύηερη εκμεηάλλεσζη ηων δαζικών ζσζηάδων κε ηε ζπγθέληξσζε - ζηνίβαμε ησλ 

παξαγφκελσλ δαζηθψλ πξντφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε κεηαθνξά απηψλ ζηα θέληξα θαηαλάισζεο απφ ηε 

ζπζηάδα 59γ, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα παξαγφκελνπ δαζηθνχ πξντφληνο. 

Γ) ηην καλύηερη προζηαζία ηων δαζικών οικοζσζηημάηων ηης περιοτής κε ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο 

πεξηπνιηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ θαη ζεξακαηηθνχ 

πινχηνπ απφ παξάλνκεο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο (ιαζξνπινηνκία, ιαζξνζεξία, παξάλνκε βνζθή θιπ.). 

 

3. ΤΝΘΗΚΔ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ο ελ ιφγσ δξφκνο αλήθεη ζην δάζνο θνηίλαο. Ωο αληαιιάμηκν ην δαζφθηεκα ηεο θνηίλαο 

αγνξάζζεθε απφ ηνλ Γήκν Νάνπζαο κε ηίκεκα 2.418.420 δξρ. πνπ θαηαβιήζεθε ζε 20 εηήζηεο 

ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο δπλάκεη ηνπ κε αξηζκφ 21812/8-9-37 ζπκβνιαίνπ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Βέξνηαο 

Γ. Μαλσιίδνπ. 

Η επέκβαζε αθνξά δαζηθή έθηαζε (πνπ πεξηιακβάλεη δάζνο νμπάο, πεχθεο, δξπφο).  

 

4. ΑΝΑΛΤΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

4.1 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ  

Ο ελ ιφγσ δαζφδξνκνο ζα δηαλνηρζεί ζε ηκήκα ηνπ δεκνηηθνχ δάζνπο Νάνπζαο, ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζηηο ΝΑ θιηηχεο ηνπ δαζνθηήκαηνο θαη Ννηίσο ηεο πφιεο ηεο Νάνπζαο, απφ ηελ νπνία απέρεη νδηθά 15 

ρηιηφκεηξα.  

4.2 ΓΔΧΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΓΛΤΦΟ  

Γεσινγηθά ε ππφ κειέηε πεξηνρή σο ηκήκα ηνπ φξνπο Βεξκίνπ απνηειεί θνκκάηη ηεο επξχηεξεο 

θξπζηαιινπαγνχο κάδαο ηεο Βνξηλήο Αηγείδνο (πειαγνληθή κάδα ηεο Γ. Μαθεδνλίαο-Οιχκπνπ) πνπ αξρίδεη 

απφ ην άθξν ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Μαγλεζίαο θαη θαηαιήγεη ζηα θξάζπεδα ηεο ιεθάλεο ησλ θνπίσλ κε 

Αλαηνιηθφ φξην ηε δψλε ηνπ Αμηνχ θαη Γπηηθά ηελ Τπνπειαγνληθή δψλε. Βαζηθφ ππφβαζξν ηεο πεξηνρήο 
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είλαη ηα θξπζηαιιηθά κεηακνξθσζηγελή πεηξψκαηα ηεο πεξηφδνπ ησλ καξκαξπγηαθψλ ζρηζηνιίζσλ ηνπ 

Αδσηθνχ αηψλα κε παρχ επηθάζηζκα αζβεζηνιίζνπ ζθιεξήο θξπζηαιινγελνχο θχζεο ηνπ νπνίνπ ζηελ ππφ 

κειέηε πεξηνρή ζπλαληάκε ζε πνιιέο κνξθέο, φπσο ςακκηηηθνχο (πνξψδνπο ζπζηάζεσο πξαζηλσπνχ 

ρξψκαηνο), πιαθψδεηο κε νξηδφληηεο ζηξψζεηο θαη θξνθαινπαγή αζβεζηφιηζν. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ην 

βαζχ απηφ επηθάζηζκα έρεη απνπιπζεί κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ν ζρηζηφιηζνο (καξκαξπγηαθφο).  

Όπσο θαίλεηαη  θαη ζηνλ Γαζηθφ ράξηε, ην αλάγιπθν ηεο ππφ κειέηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεηαη κε 

κέηξηεο θαηά ηφπνπο θιίζεηο. Ο ππφ κειέηε δαζφδξνκνο μεθηλά απφ ην πςφκεηξν ησλ 1110,00 μ. ελψ 

ζηαδηαθά αλέξρεηαη ζην πςφκεηξν ησλ 1168,00μ.  

4.3 ΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ  

Κιηκαηηθά ζηνηρεία γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ θιίκαηνο ηνπ Γεκνηηθνχ δάζνπο δελ ππάξρνπλ -εθηφο απφ 

απηά ηνπ Μεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γελδξνθνκίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε Φπηψξην ζε 

πςφκεηξν 150 κ- θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ΙΓΜΔ, πνπ έρεη, ηνπνζεηήζεη εδψ θαη 20 ρξφληα ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηνπ δάζνπο βξνρφκεηξα γηα δηθή ηνπ ρξήζε.  

ηε κειέηε ζα ζηεξηρηνχκε ζ’ απηά ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ δάζνπο ην 

αλάγιπθν ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, ηηο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, ηε γεηηνλία πξνο ηε ζάιαζζα θαη ζπλνπηηθά 

ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα σο εμήο:  

Δηήζην νκβξνκεηξηθφ χςνο πεξί ηα 1500 ρηιηνζηά.  

Καλνληθή θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ, κε έλα νκβξνκεηξηθφ κέγηζην θαηά ην ηξίκελν Ννέκβξηνο — 

Ιαλνπάξηνο θαη έλα δεχηεξν νκβξνκεηξηθφ κέγηζην θαηά ηελ βιαζηηθή πεξίνδν Μάξηηνο — Μάηνο.  

Έλα νκβξνκεηξηθφ ειάρηζην ην δίκελν Ινχιηνο — Αχγνπζηνο πνπ δελ είλαη νιφηεια μεξφ, ιφγσ ηεο 

πλνήο πγξψλ αλέκσλ απφ ηε ζάιαζζα. Η εηθφλα απηή ζπκθσλεί κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηελ 

ηνπνγξαθηθή δηάηαμε ηνπ δαζνθηήκαηνο ζηηο αλαηνιηθέο πξνζβάζεηο ηνπ Βέξκηνπ φπνπ νη βξνρνθφξνη Α 

θαη ΝΑ άλεκνη γίλνληαη αλνδηθνί θαη απνζέηνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ θνξηίνπ ηνπο.  

πκθσλεί επίζεο ε εηθφλα θαη κε ηελ ζχλζεζε θπξίσο ηεο δαζηθήο ρισξίδαο πνπ ζπλίζηαηαη απφ νμηά, 

θαζηαληά, θιακνπξηά, δξπ πνπ είλαη απαηηεηηθά ζε πγξαζία εδάθνπο θαη αηκφζθαηξαο.  

Οη βηνινγηθέο ηδηφηεηεο ησλ επηθξαηνχλησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ αληηθαηνπηξίδνπλ ην θιίκα ηνπ δάζνπο. 

Η νμηά επδνθηκεί ζε κέζν θιίκα, πξνηηκά κέζε ζεξκνθξαζία αέξνο 6-12 °C, κε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ςπρξφηεξνπ κήλα -4° C θαη ηνπ ζεξκφηεξνπ 20 ° C θαη κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία φρη κηθξφηεξε ησλ -20° 

C . Έρεη αλάγθε βιαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κελψλ. Αληέρεη ζε κεγαιχηεξε ζθίαζε απ’ φια 

ηα είδε (πιελ ηεο Διάηεο). Η Καζηαληά είλαη δέλδξν πνπ απαηηεί ήπην θιίκα θαη κηθξέο ζεξκνθξαζίεο γηα 

κεγαιχηεξε παξαγσγή μπιείαο. Απαηηεί πνιιέο βξνρέο απφ 600 - 1500 ρηιηνζηά θαη είλαη είδνο  

εκηζθηφθπην.  

πκπεξαίλνπκε φηη ην δάζνο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο πξέπεη λα δέρεηαη ηελ επίδξαζε ηνπ κεζεπξσπατθνχ 

θιίκαηνο, ζηα γεσγξαθηθά λνηηφηεξα φξηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη, πνιχ φκσο κεησκέλν σο πξνο ηελ 

δξηκχηεηα ηνπ ρεηκψλα, επεηδή πξνζηαηεχεηαη αθ’ ελφο απφ ηνλ ζψξαθα ησλ νξίσλ ηεο βφξεηαο κεζφξηνπ 

καο αθ’ έηεξνπ απφ ηελ γεηηλίαζε ηεο ζάιαζζαο.  
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Δπίζεο φηη ε Νάνπζα θαη ε πεξηνρή ηεο κέρξη ηε Βέξνηα πξνο λφην θαη Έδεζζα πξνο Βνξξά 

πξνζβάιιεηαη απφ ηνπο μεξνχο θαη ςπρξνχο βφξεηνπο, βνξεηναλαηνιηθνχο άλεκνπο ηνπ ρεηκψλα πνιχ 

ιηγφηεξν απ’ φζν ε πεδηάδα ηεο Θεζ/λίθεο ε νπνία είλαη εθηηζέκελε απφ βνξξά. Σέινο φηη νη ρηνλνπηψζεηο 

κπνξεί λ’ αξρίζνπλ απφ ηνλ Οθηψβξην θαη ην ρηφλη  λα δηαηεξεζεί κέρξη θαη ηνλ Μάην. Ιδηαίηεξα κάιηζηα 

ζηελ βφξεηα θαη βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ θηήκαηνο ηνπ νπνίνπ ην χςνο πνιιέο θνξέο ππεξβαίλεη ην κέηξν.  

Σν ραιάδη δελ είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν. Η ζρεηηθή πγξαζία αέξα είλαη αξθεηά πςειή, άλσ ηνπ 

70%.  

πκπεξαζκαηηθά νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ δεκηνπξγία έληνλσλ θαηαθξεκληζκάησλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ κεγάιεο έληαζεο θαη δηάξθεηαο.  

 

4.4 ΤΓΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

Σα πεξηζζφηεξα ρεηκαξξηθά ξέκαηα ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο είλαη αζπλερνχο ξνήο, αδπλαηψληαο λα 

πξνζδψζνπλ ζηαζεξή παξνρή λεξνχ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, ελψ ζπλεζηζκέλεο παξνπζηάδνληαη νη έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο πδαηνπαξνρήο θπξίσο κεηά απφ βξνρφπησζε, θαηά ηηο δηάθνξεο επνρέο ηνπ έηνπο.  

Δληνχηνηο ε θχζε ηνπ πεηξψκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη ε αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ 

θαηαθξεκληζκάησλ, παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζην ππάξρνλ δαζηθφ νδηθφ δίθηπν, πξνθαιψληαο δηαβξψζεηο 

ηνπ θαηαζηξψκαηνο ιφγσ ησλ έληνλσλ πδάηηλσλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ θαη ηεο έιιεηςεο θαηάιιεισλ 

ηερληθψλ έξγσλ ζπιινγήο θαη παξνρέηεπζεο ησλ πδάησλ, θαζψο θαη πξνζηαζίαο ηνπ νδνζηξψκαηνο.  

 

4.5  ΤΝΘΗΚΔ ΓΑΙΚΗ ΒΛΑΣΗΗ  

ηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο απαληάηαη ε Γαζηθή θπηνθνηλσλία ηεο έλσζεο Fagetum, ε νπνία 

είλαη θαη ε πην ζπνπδαία απφ δαζνπνληθή άπνςε θαη ε νπνία θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

δαζνθηήκαηνο. Δμαληιεί δε ζην Γεκνηηθφ δάζνο φιν ην πθηζηάκελν εχξνο εμάπισζεο ηεο, κε θχξην 

αληηπξφζσπν ηελ Fagus silvatica. Απαληάηαη ζε ζπζηάδεο ζπκπαγείο θαη ζπλερφκελεο θπξίσο ακηγείο.  

Μέζα δε ζηνλ απμεηηθφ ρψξν ηνπ Fagion ilyricum θέξεηαη κεκεηγκέλε κε ηελ έλσζε Abietum borisii 

regis, φπσο θαη ηελ θπηνθνηλσλία θαη ηελ Pinus nigra ππφ κνξθή ινρκψλ. Μφλν ην ρακειφηεξν ζεξκνφξην 

ηεο θαη ζηηο πξνζβάζεηο ηεο κε ην πςειφηεξν ςπρξνφξην ηνπ Castanetum ζπλαληάηαη κεκεηγκέλνη ειαθξά ε 

ζνβαξφηεξα κε είδε ηνπ μεξφηεξνπ επεηξσηηθνχ ρψξνπ Quercion conferta.  

ε άηνκα κεκνλσκέλα ζηνλ απμεηηθφ ρψξν ηνπ Fagetum ηεο Fagetalia δψλεο βιάζηεζεο, 

απαληνχκε ηα δαζνπνληθά είδε Acer plata-noides, Ager pseudoplatanum, Ostrya carpinifolia, Sorbus aria, 

Fraxinus excelsior.  

ε ζπζηαδηθέο δε κηθξνελψζεηο θαηά ζέζεηο θέξνληαη λα θπξηαξρνχλ νκάδεο ηεο Ostrya carpinifolia 

θαη ηεο  Populus tremula. ηε ζακλψδε ππνβιάζηεζε ηνπ Fagion illyricum δηαθξίλνπκε ηα είδε: Salix 

carpea, Juniperus oxycedrus, Ilex aquifolium, Rosa orphanides, Hedera hellix, Buxus sempervirens,  

Fragaria versa, Urtica urens θ.ι.π. 



 

 

[25] 
 

4.6 ΣΟΠΙΟ – ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ  

Η άκεζε θαη επξχηεξε πεξηνρή απνηειεί ηππηθφ δαζηθφ ηνπίν θαη αηζζεηηθά κηθξνεπεκβάζεηο, φπσο 

ε δηάλνημε κηθξνχ κήθνπο δαζνδξφκσλ, αλ θαη δελ πξνάγνπλ ην δαζηθφ ηνπίν, δελ ζα επηθέξνπλ 

αληηαηζζεηηθφ ζέακα.  

 

4.7 ΣΤΥΟΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΑΙΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ  

Η πεξηνρή δηέιεπζεο ηνπ δξφκνπ βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο δηαρείξηζεο, κηα θαη δηελεξγνχληαη 

πινηνκίεο.  

 

4.8 ΠΑΝΙΓΑ  

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ δαζνθηήκαηνο δηαβηνχλ αγξηνγνχξνπλα, δαξθάδηα, ιχθνη, αιεπνχδεο, 

ιαγνί, πέξδηθεο, θάζεο, γεξάθηα θιπ.  

 

4.9 ΚΙΝΓΤΝΟΙ – ΠΤΡΚΑΓΙΑ  

Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γεληθά γηα ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο είλαη νη ππξθαγηέο πνπ 

απεηινχλ κε εμαθάληζε ηφζν ην ίδην ην δάζνο φζν θαη ηνπο θαηνίθνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε 

απφ απηά, ζπλεπψο ηα πξνιεπηηθά κέηξα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ν ππφ κειέηε δξφκνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο πεξηνρήο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.  

 

5. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  

Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ  κε επζχλε ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη επηρνξήγεζε ΤΠΔΓΑ. 

 

6. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

6.1. ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ  

Οη εξγαζίεο δηάλνημεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζπλνιηθνχ κήθνπο 731,10 μ. ζα γίλνπλ ζην ηκήκα 

«Κφιπκπνο – Καξά ρσξάθη», ην νπνίν ζα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ππάξρνληνο δαζηθνχ δξφκνπ «Γξακκέλε-

Βντδνκάηη-Κφιπκπνο» θαη ζα ελψλεηαη κε  ην δαζφδξνκν πνπ ελψλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ ειίνπ κε ην 

Αξθνρψξη.  

 

Καηφπηλ επηηφπηαο απηνςίαο ζην ρψξν κε ηε βνήζεηα ηνπ GPS ρεηξφο νη ζπληεηαγκέλεο ζηελ αξρή, 

κέζε θαη ηέινο ηνπ ππφ δηάλνημε δξφκνπ παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

πληεηαγκέλεο έξγνπ ζε  ΔΓΑ 87 WGS 84 

ΔΓΑ θαη WGS 84 Υ Φ Λ Φ 
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Αξρή δξφκνπ 334980 4493130  40
ν
 34’ 29,66’’  22

 ν
 03’ 8,14’’ 

Μέζε δξφκνπ 335055 4492881  40
 ν
 34’ 22,42’’  22

 ν
 03’ 11,16’’ 

Σέινο δξφκνπ  334813 4492662  40
 ν
 34’ 15,14’’  22

 ν
 03’ 1,08’’  

 

 Η αθεηεξία ηνπ δξφκνπ βξίζθεηαη ζην ηέξκα ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ δαζηθνχ δξφκνπ Γ’ θαηεγνξίαο 

«Γξακκέλε-Βντδνκάηη-Κφιπκπνο» ζε πςφκεηξν 1110,00κ. 

Αξρηθά αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία κε θιίζεηο  8,5% κε θαηεχζπλζε αλαηνιηθή επί κήθνπο 160 

κέηξσλ, ζηε ζπλέρεηα πάιη κε αλνδηθή πνξεία κε θιίζεηο  7-8% κε θαηεχζπλζε λνηηνδπηηθή κήθνπο πεξίπνπ 

580 κέηξσλ κέρξη λα ζπλαληήζεη ην δαζφδξνκν πνπ ελψλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ ειίνπ κε ην Αξθνρψξη.  

 Η πνξεία ράξαμεο ηνπ δαζηθνχ δξφκνπ θαίλεηαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν δαζνπνληθφ ράξηε θιίκαθαο 

1:20.000. 

 Γεληθά θαηά ηελ ράξαμε ιάβακε ππφςε καο:  

 Να απνθεπρζνχλ νη κεγάιεο εθζθαθέο θαη νξχγκαηα.  

 Πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηεο κνξθνινγηθήο δηακφξθσζεο ηνπ εδάθνπο, ψζηε απηφο λα δηέξρεηαη απφ 

ζέζεηο κε κηθξέο εγθάξζηεο θιίζεηο.  

 Οη δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ βιάζηεζε θαη ζην ελ γέλεη νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο λα είλαη νη 

κηθξφηεξεο δπλαηέο.  

 Ο δξφκνο κειεηήζεθε λα θαηαζθεπαζζεί κε ραξαθηεξηζηηθά δξφκσλ Γ΄ θαηεγνξίαο θαη 

θαζνξίζηεθε απφ ηε ππάξρνπζα κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, ηνλ εδαθηθφ ραξαθηήξα θαη ην δηάζηεκα 

ρξήζεο ησλ δξφκσλ.  

 Ο δξφκνο κεηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ζα έρεη πιάηνο θαηαζηξψκαηνο 5 κέηξα.  

 Οη ηάθξνη απνρέηεπζεο γηα ηελ ζπιινγή ησλ φκβξησλ πδάησλ πξνβιέπνληαη ηξηγσληθήο δηαηνκήο, 

αλνίγκαηνο 1,00 κ., βάζνπο 0,40 κ., κε θιίζε (π/β) πξνο ην θαηάζηξσκα 1:2, ελψ πξνο ηα πξαλή 

αθνινπζεί ηελ θιίζε ησλ πξαλψλ. 

 Οη θιίζεηο ησλ πξαλψλ γηα ηελ καθξνρξφληα ζηαζεξφηεηά ηνπο, νξίζηεθαλ γηα ηα εθρψκαηα (π/β) ζε 

2:1 θαη γηα ηα επηρψκαηα (π/β) 2:3.  

 

 αλ πιηθά ησλ επηρσκάησλ κπνξνχλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πξντφληα ησλ εθζθαθψλ, ν φγθνο ησλ 

νπνίσλ είλαη ππεξαξθεηφο, ελψ ηα ππφινηπα γαηψδε πνπ είλαη γφληκα ζα ελαπνηεζνχλ ζην θάησ 

πξαλέο ηνπ δξφκνπ γηα ηελ θπζηθή αλαριφαζε ησλ πξαλψλ.  

 

7. ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ  

Γελ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ. 
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8. ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νδνπνηεηηθά κεραλήκαηα (πξσνζεηήξαο) γηα 

ηνπο εθρσκαηηζκνχο θαη εμφξπμε βξάρσλ θαη δηακνξθσηήξαο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη 

ηελ θαηαζθεπή ηεο ηάθξνπ απνρέηεπζεο.  

 

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΝΟΙΞΗ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ  

Η νηθνλνκηθφηεηα ηεο δηάλνημεο ηνπ δξφκνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ παξαγφλησλ εμππεξέηεζεο απφ 

ηε θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη: 

 H εμαζθάιηζε ηεο άκεζεο πξνζέγγηζεο θαη πξφζβαζεο ηκήκαηνο ηεο ζπζηάδαο 59γ γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε - μχιεπζε απηήο, ηφζν γηα ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ 

ζε θαπζφμπια φζν θαη γηα ηελ δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ δαζηθψλ πξντφλησλ ζην εκπφξην 

θαη δεπηεξεπφλησο  

 H εμππεξέηεζε ησλ επξχηεξσλ δαζνπνληθψλ ζθνπψλ (δαζηθή αλαςπρή, αληηππξηθή 

πξνζηαζία ηνπ δαζνθηήκαηνο, θηελνηξνθηθνχο ζθνπνχο,  

 H επθνιφηεξε θαη αλεηφηεξε δηαθίλεζε θαη θπθινθνξία δαζνηερληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζηαζίαο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δάζνπο,  

 H αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο, ζε επξχηεξε έλλνηα, απφ ηελ επέθηαζε ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο. επθνιία δηαθίλεζεο θαηνίθσλ θαη 

επηζθεπηψλ γηα δαζηθή αλαςπρή θαη αλάπηπμε θηινδαζηθήο πνιηηηθήο, θιπ).  

Ο πξνηεηλφκελνο πξνο δηάλνημε δξφκνο ζα εμππεξεηήζεη κέξνο ηεο ζπζηάδαο 59γ ε νπνία ζα 

πινηνκεζεί ην 2020 ζχκθσλα κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Μειέηε.  

 

10. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

Η εθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά πξνζαξηεκέλα ζρέδηα 

θαη ηηο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Πίνακας 14.1. Χρονοδιάγραμμα εκπόνηζης ηοσ Έργοσ  

ΔΡΓΑΙΔ  
Μέρες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ΓΔΝΙΚΔ ΔΚΚΑΦΔ Δ 

ΔΓΑΦΟ ΓΑΙΩΓΔ-
ΗΜΙΒΡΑΥΩΓΔ  

               

ΓΔΝΙΚΔ ΔΚΚΑΦΔ Δ 

ΔΓΑΦΟ ΒΡΑΥΩΓΔ ΜΔ 

ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 
ΔΚΡΗΚΣΙΚΩΝ 

               

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΠΙΥΩΜΑΣΩΝ  
               

11. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ  

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπληήξεζεο ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δπηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ην ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο.  
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12. ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-

εκηβξαρψδεο 
m 

3
 3038,62 

2 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο, ρσξίο 

ρξήζε εθξεθηηθψλ 
m 

3
 27,70 

3 Καηαζθεπή επηρσκάησλ m 
3
 339,93 

4 Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο γαηψδεο - 

εκηβξαρψδεο 
m 

3
 149,35 

5 Ιζνπέδσζηο δηα δηνκνξθσηήξνο m 
3
 3655,50 

 

Οη πηζηψζεηο είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο γηα ην 2020 

(Κ.Α.Δ. 02.35.7323.003). Σα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ επηρνξήγεζε ΤΠΔΓΑ γηα ζέκαηα 

ππξνπξνζηαζίαο.  

Γηα ηε δηάλνημε ηνπ δαζηθνχ δξφκνπ ζα απαηηεζεί θαηάιεςε δαζηθήο έθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 

7,3 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ (10κ. Υ 731,10κ.). Ο μπιψδεο φγθνο πνπ ζα απνιεθζεί (επηζπλαπηφκελνο 

πίλαθαο) εθηηκάηαη πεξί ηα 157,11 θ.κ. θαη ε πνζφηεηα απηή ζα αθαηξεζεί αλαινγηθά απφ ην ιήκκα ηεο 

ζπζηάδαο.  

 

 

 Ο Προϊζηάμενος ηης  Γιεύθσνζης Περιβάλλονηος 

 

 

ηεθανίδης Γεώργιος 

Γαζολόγος– Περιβαλλονηολόγος 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

         

ΕΡΓΟ:  
Διάνοιξη δαζικού δπόμος Γ΄ καηηγοπίαρ ζηη θέζη "Κόλςμπορ - Καπά Χωπάθι" 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ  3/2019 ΕΝΔΕΙΚΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  6883,00 

Α/Α 

Είδορ Επγαζιών 
Κωδικόρ 

Άπθπος 
ΑΣ 

Κωδικόρ 

Αναθεώ
πηζηρ 

Μονάδα 

Μεηπηζηρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 

Μονάδαρ 
(€)  

Δαπάνη 

(Εςπώ) 

1 

Γενικέρ εκζκαθέρ ζε 

έδαθορ γαιώδερ - 

ημιβπασώδερ 

ΝΑΟΔΟ 
Α02 

1 
ΝΟΔΟ 
1123Α 

m3 3038,62 0,70 2127,03 

2 

Γενικέρ εκζκαθέρ ζε 

έδαθορ βπασώδερ, σωπίρ 

σπήζη εκπηκηικών 

ΝΑΟΔΟ 
Α03.3 

2 
ΝΟΔΟ 
1133Α 

m3 27,70 8,20 227,14 

3 Καηαζκεςή επισωμάηων 
ΝΑΟΔΟ 

Α20 
3 

ΝΟΔΟ 

1530 
m3 339,93 1,05 356,93 

4 

Διάνοιξη ηάθπος ζε 

έδαθορ γαιώδερ - 
ημιβπασώδερ 

ΝΑΟΔΟ 

Α04.1 
4 

ΝΟΔΟ 

1212 
m3 149,35 1,65 246,43 

5 
Ιζοπέδωζιρ δια 
διαμοπθωηήπορ 

ΟΔΟ 1140 5 
ΟΔΟ 
1140 

m2 3655,50 0,31 1133,21 

      
Άθποιζμα 4090,73 

      
 Αππόβλεπηα  15,00% 613,61 

      
Άθποιζμα 4704,34 

      

ΓΔ θ΄ΟΔ 18% 846,78 

      
Άθποιζμα 5551,12 

      

ΦΠΑ  24% 1332,27 

      

ΤΝΟΛΟ 6883,39 

      

χλνιν ζε Αθέξαηα Δπξψ 

Δγθ. 36/13-12-2001 6883,00 

        

     

Νάοσζα    08/12/2020 

  

    

Ο Προϊζηάμενος ηης Γιεύθσνζης Περιβάλλονηος 

 

         

         

    

ηεθανίδης Γεώργιος 

   

    

Γαζολόγος - Περιβαλλονηολόγος 
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3. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 

ΑΡΘΡΑ 

Α.Σ. : 1 

Απθπο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικέρ Εκζκαθέρ ζε έδαθορ γαιώδερ - ημιβπασώδερ 

Κωδικός αναθεώρηζης: Ν0Δ0 1123.Α 100% 

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ 

νπνηνζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή 

ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί 

(θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε 

νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, ελ μεξψ ή κε παξνπζία λεξψλ, ζχκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 02-02-01-00. 

Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξφηεηαο: 

- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 ηε κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη 
ίνπ ππζκέλα ηνπο, 

- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 

- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ίσλ 
γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ, 

- γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 ηπ, 

- ηερληθψλ cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ εθζθαθψλ 
εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ 

- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη cut and Cover  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππφ νπνηεζδήπνηε 
ζπλζήθεο, 

- ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν 
ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ 

- ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα 

απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο 

- ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ 
θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

- ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε εθζάκλσζε θνπή, εθξίδσζε 
θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

- ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, φπσο πεξηνξηζκέλα 
κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 

- ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ 
ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ιθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Ι.Ε), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ 

κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη’ ειάρηζην κε ην 

90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή PROCTOR (proctor 

modified θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 13286-2). 

- νη πάζεο θχζεσο ζηαιηέο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

- ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ νη 
εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 

Επηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. 

Η απνμήισζε αζθαιηνηάπεησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, 

πιαθνζηξψζεσλ, δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ 

ηνπο, θαζψο θαη πάζεο «θχζεσο θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ γεληθψλ 

εθζθαθψλ, επηκεηξνχληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ. 

Επηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Δηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία 

απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε 

εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία. 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 0,70 

(Ολογπάθωρ) : εβδομήνηα λεπηά 

Α.Σ. : 2 

Άπθπο : ΝΑΟΔΟ Α03.3 Γενικέρ εκζκαθέρ ζε έδαθορ βπασώδερ, σωπίρ σπήζη εκπηκηικών 

Κωδικός αναθεώρηζης: Ν0Δ0 1133.Α 100% 

Γεληθέο εθζθαθέο, βξαρσδψλ εδαθψλ, πεξηιακβαλφκελσλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ, αλεμαξηήησο 

βάζνπο, χςνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, 

αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πξνζπέιαζεο, κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ 

κέζν, κε ή ρσξίο θαλνληθή ή πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο 

θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ πεξηνξηζκψλ ή θαη απαγφξεπζεο 

ρξήζεο εθξεθηηθψλ ιφγσ γεηηλίαζεο κε θηίζκαηα, ππιψλεο θαη ππνζηαζκνχο ηεο ΔΕΗ, 

εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω., ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ), κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 02-02-01-00. 

Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο βξαρψδεηο εθζθαθέο: 

- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 πη, κε ηελ κφξθσζε ησλ 
πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο, 

- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ 

- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κε ηελ κφξθσζε ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο δηακνξθψλνληαη ζπγρξφλσο κε ηηο 

γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ 

- ηερληθψλ cut & cover, 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε φξπμε κε νπνηνδήπνηε κέζν ή θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, 

- ε απνκάθξπλζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ 
ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ 

- ε δηάλνημε δηαηξεκάησλ γφκσζεο, 

- ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, ππξνδφηεζε εθξεθηηθψλ πιψλ κε φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα αζθαιή έθξεμε θαη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά (εθξεθηηθέο 

χιεο, ζξπαιίδεο, ππξνθξνηεηέο, επηβξαδπληέο θ.ι.π.) 

- ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή 

επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο, 

- ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο πξνζσξηλψλ 
απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ 

απνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ 

- ε θαζαίξεζε θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο δψλεο ησλ 
γεληθψλ εθζθαθψλ 

- ε ηπρφλ απαηηνχκελε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθήο θαζψο θαη ε εθζάκλσζε, θνπή, εθξίδσζε 
θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

- ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, φπσο 
πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 

 

- ε πξνζθφκηζε,  ε απνθφκηζε θαη νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ απαηηνχκελνπ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

- ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ζεκειίσλ θαη  ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο· νδνχ, 

πνπ νη εθζθαθέο· ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε 

ζπκπχθλσζεο 

Επηζεκαίλεηαη αθφκε φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ζε κηα θάζε ή πεξηζζφηεξεο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

ή άιινπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Υξήζε εθξεθηηθψλ επηηξέπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ιεθζεί νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο 

γηα ηε ρξήζε ησλ εθξεθηηθψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο ηνπ έξγνπ. 

Επηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

γεληθψλ εθζθαθψλ γαηψλ-εκηβξάρνπ, νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί 

πιένλ εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία. 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 



 

 

[32] 
 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 8,20 

(Ολογπάθωρ): οκηώ και είκοζι λεπηά 

Α.Σ. : 3 

Άπθπο : ΝΑΟΔΟ Α20 Καηαζκεςή επισωμάηων 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΔΟ 1530 100% 

Καηαζθεπή επηρψκαηνο νδνχ ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, κεηά απφ πξνεγνχκελν θαζαξηζκφ ηνπ εδάθνπο 

έδξαζεο, κε ρξήζε πιηθψλ πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη 

ηελ ΕΣΕΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή επηρσκάησλ" 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

- Η θαηαζθεπή φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ επηρψκαηνο, ζπλήζνπο ή απμεκέλνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο, φπσο 
ζεκέιην, ππξήλαο, κεηαβαηηθφ ηκήκα βξαρψδνπο επηρψκαηνο, ηα νπνία ζα ζπκππθλψλνληαη ζε 

πνζνζηφ 90% θαη 95% αληίζηνηρα ηεο μεξάο θαηλφκελεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά 

θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή PROCTOR(Proctor modified θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 13286-2) γηα ηα γαηψδε 

επηρψκαηα, ή ζηνλ βαζκφ πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηελ κειέηε γηα ηα βξαρψδε επηρψκαηα. 

- Η κφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ επηρσκάησλ, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο θαη' 
ειάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή 

ΡΓΟΟΡΟΓ 

- Η θαηαζθεπή ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο", ζπκππθλσκέλεο ζε πνζνζηφ 95% ηεο μεξάο 
θαηλφκελεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή PROCTOR, κε 

θαηάιιειν αξηζκφ δηειεχζεσλ νδνζηξσηήξα ειαζηηρνθφξνπ ή κε ιείνπο θπιίλδξνπο, ψζηε λα 

δηακνξθσζεί κηα ιεία "ζθξαγηζηηθή" επηθάλεηα. 

Εμαηξείηαη ε θαηαζθεπή ηεο "ζηξψζεο ζηξάγγηζεο νδνζηξψκαηνο" (φπνπ ππάξρεη), ε νπνία 

ηηκνινγείηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 

-  Η ζπκπχθλσζε ισξίδαο εδάθνπο πιάηνπο κέρξη 2,0 ηπ εθαηέξσζελ ησλ πνδψλ ηνπ επηρψκαηνο. 

-  Η ηπρφλ επαχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ επηρψκαηνο ιφγσ ζπλίδεζεο, θαζίδεζεο ή δηαπιάηπλζήο 

ηνπ πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε. 

- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξηχξσλ ειέγρνπ ππνρσξήζεσο ησλ πςειψλ επηρσκάησλ, ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε, ε εμάξηεζή ηνπο απφ ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο (REPAIRS) εθηφο ηεο 

δψλεο επηρψκαηνο, ε εθηέιεζε ηνπνγξαθηθψλ κεηξήζεσλ αθξίβεηαο θαη ε θαηαρψξεζή ηνπο ζε Φχιια 

ειέγρνπ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ηξηψλ κεηξήζεσλ ζε ρξφλνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία. 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ πεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 

νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ: 

- Σα κεηαβαηηθά επηρψκαηα πίζσ απφ ηερληθά έξγα (γέθπξεο, εκηγέθπξεο, ηνίρνη, νρεηνί, cut 
and cover, ζηφκηα ζεξάγγσλ, αγσγνί θ.ι.π) 

- Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηνπ εδάθνπο έδξαζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαβαζκψλ 

- Η θαηαζθεπή εμπγηαληηθήο ζηξψζεο ππφ ηα επηρψκαηα



 

Σελίδα 33 από 22 

 

 

Επηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Εσρώ (Αριθμηηικά): 1,05 

(Ολογπάθωρ): ένα και πένηε λεπηά 

Α.Σ. : 4 

Απθπο :ΝΑΟΔΟΑ04.1 Διάνοιξη ηάθπος ζε έδαθορ γαιώδερ - ημιβπασώδερ 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΔ01212 100% 

Δηάλνημε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο 

γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ, ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, θαη γηα ηα ηκήκαηά ηεο πιάηνπο 

κηθξφηεξνπ ή ίζνπ ησλ 5,00 m, ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 

απνμήισζεο αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσνίαο, πιαθνζηξψζεσλ, θαζαίξεζεο ζπξκαηνθηβσηίσλ, 

καλδξφηνηρσλ θιπ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο ηεο ηάθξνπ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Εθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 08-01-01-

00. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε εθζθαθή κε νηαδήπνηε κεραληθά κέζα, 

- ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο κε ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε είηε γηα απφξξηςε, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ αθαηάιιεια 

ή πιενλάδνληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ ελαπφζεζεο ή ησλ ελδηακέζσλ θνξηνεθθνξηψζεσλ. 

- ε κφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ. 

Επηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ, ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 1,65 

(Ολογπάθωρ): ένα και εξήνηα πένηε λεπηά 

Α.Σ. : 5 

Άπθπο : ΟΔΟ 1140 Ιζοπέδωζιρ διά διαμοπθωηήπορ 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΔ01140 100% 

Ιζνπέδσζηο δηά δηακνξθσηήξνο 

Εξγαζία ηζνπεδψζεσο θαη κνξθψζεσο ηεο επηθάλεηαο ηνπ θαηαζηξψκαηνο νδνχ άλεπ 

νδνζηξψκαηνο (αλά M2 ηζνπεδσζείζεο επηθάλεηαο). 

(1 m2) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 0,31 

(Ολογπάθωρ): ηπιάνηα ένα λεπηά 
 
 
 
 
Νάοςζα      08 / 12 / 2020 
 
 
Ο Ππποϊζηάμενορ 
Διεύθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ 
 
 
 
 
ηεθανίδηρ Γεώπγιορ 
Δαζολόγορ-Πεπιβαλλονηολόγορ 
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4. ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΤ 

το παρόν τεύχοσ τησ Ειδικόσ υγγραφόσ Τποχρεώςεων (Ε..Τ.) περιλαμβϊνονται οι Γενικού και οι Ειδικού 
όροι, με βϊςη τουσ οπούουσ και ςε ςυνδυαςμό με τισ Ε.Σ.Ε.Π. (ΥΕΚ 2221/Β΄/30-07-2012) και τισ 
υμπληρωματικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τουσ όρουσ των υπόλοιπων ςυμβατικών τευχών πρόκειται να 
καταςκευαςτεύ από τον Ανϊδοχο το Έργο που αναφϋρεται παρακϊτω ςτο ϊρθρο 2. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΜΕΝΟ 

2.1 Γενικϊ 

2.1.1  Με τον όρο "ύμβαςη" νοεύται η ςύμφωνα με τουσ όρουσ των υμβατικών τευχών ανϊθεςη ςτον 
Ανϊδοχο τησ καταςκευόσ του ϋργου «Διϊνοιξη δαςικού δρόμου Γ΄ κατηγορύασ ςτο Δημοτικό δϊςοσ 
Νϊουςασ ςτη θϋςη “Κόλυμποσ –Καρϊ Φωρϊφι”» που περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο τεύχοσ τησ Σεχνικόσ 
Περιγραφόσ. 
Αναλυτικϊ το αντικεύμενο τησ εργολαβύασ καθορύζεται ςτο τεύχοσ τησ Σεχνικόσ Περιγραφόσ. 
Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του ϋργου, μαζύ με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηςη, ανϋρχεται ςε 5551,12 
€, ενώ η ςυνολικό δαπϊνη που περιλαμβϊνει τα ανωτϋρω ςυν τη δαπϊνη για Υ.Π.Α. ανϋρχεται ςτο ποςό των 
6.833,00 €. 
Σο ϋργο θα χρηματοδοτηθεύ από επιχορόγηςη ΤΠΕΔΑ όπωσ προβλϋπεται ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του 2020 
του Δόμου Η.Π. Νϊουςασ (με ΚΑ.: 02.35.7323.003) το οπούο  τροποποιόθηκε με την  11η αναμόρφωςη 
προώπολογιςμού –τεχνικού προγρϊμματοσ 2020 ( με αρ. 200/2020, Απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου 
Νϊουςασ και ΑΔΑ: 6Φ7ΜΩΚ0-4ΝΕ). Η ςύμβαςη  υπόκειται ςτισ κρατόςεισ που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, 
περιλαμβανομϋνησ και τησ κρϊτηςησ του ϊρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 για τισ λειτουργικϋσ ανϊγκεσ τησ 
Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων  και  τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών 
αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016. 
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ των εγκεκριμϋνων ςυμβατικών τευχών. 
 
2.1.2  Η «ύμβαςη» ςυνύςταται από το ομώνυμο κεύμενο και από τα υμβατικϊ Σεύχη, που αποτελούν 
αναπόςπαςτο μϋροσ τησ. 
Σα υμβατικϊ Σεύχη και η ςειρϊ ιςχύοσ τουσ, ςε περύπτωςη αςυμφωνύασ των όρων τουσ, καθορύζονται ςτη 
Διακόρυξη. Οι όροι «ύμβαςη», «ύμβαςη Καταςκευόσ του Έργου» και «Εργολαβικό υμφωνητικό» 
χρηςιμοποιούνται ταυτόςημα. 
 
2.1.3  Η «ύμβαςη» ςυνύςταται από το ομώνυμο κεύμενο και από τα υμβατικϊ Σεύχη, που αποτελούν 
αναπόςπαςτο μϋροσ τησ. 

2.2 υμβατικό αντικεύμενο 

Σο «υμβατικό Αντικεύμενο» ςυνύςταται ςτην ανϊληψη και εκπλόρωςη από τον Ανϊδοχο όλων των 
υποχρεώςεων που απορρϋουν από την ύμβαςη. Μεταξύ των υποχρεώςεων αυτών περιλαμβϊνονται και οι 
παρακϊτω: 
- Η πραγματοπούηςη όλων των καταςκευών που περιλαμβϊνονται ςτην Σεχνικό Περιγραφό. 
- Η ςυντόρηςη του Έργου με μϋριμνα και δαπϊνεσ του ςε όλη τη διϊρκεια του Φρόνου Εγγύηςησ. 
- Η χρηματοδότηςη του Έργου, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του, για τα ενδιϊμεςα διαςτόματα, εν όψει των 
περιοδικών πληρωμών εκ μϋρουσ του Κ.τ.Ε, τησ εκτϋλεςησ προκαταρκτικών εργαςιών για τισ οπούεσ δεν 
προβλϋπονται τμηματικϋσ πληρωμϋσ, κ.λ.π. 
- Σο κόςτοσ του αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου, τα οπούα ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προςκομύςει κατϊ την 
υπογραφό τησ ύμβαςησ, ςύμφωνα με όςα αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 12 τησ παρούςασ. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΤΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ κατϊ την παρ. 1 του 
ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016 που ανϋρχεται ςε πϋντε τοισ εκατό (5%) επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ χωρύσ να 
υπολογύζεται ο ΥΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΘΕΜΙΕ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

4.1 υνολικό Προθεςμύα 

Για την περϊτωςη όλου του ςυμβατικού αντικειμϋνου, όπωσ περιγρϊφεται ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ, ορύζεται 
ςυνολικό προθεςμύα τριών (3) ημερολογιακών μηνών, από την ημϋρα που θα υπογραφεύ η ύμβαςη 
(και εφόςον με ευθύνη τησ υπηρεςύασ ϋχει αποψιλωθεύ η δαςολωρύδα). 

4.2 Ποινικϋσ ρότρεσ ςυνολικόσ προθεςμύασ 

Για κϊθε ημϋρα υπαύτιασ από μϋρουσ του υπϋρβαςησ τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ επιβϊλλεται ςτον ανϊδοχο 
ποινικό ρότρα, που ορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 148 του Ν.4412/2016, δηλαδό: 
Η ποινικό ρότρα που επιβϊλλεται ςτον ανϊδοχο για κϊθε ημϋρα υπϋρβαςησ τησ εγκεκριμϋνησ προθεςμύασ 
ορύζεται ςε δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%) τησ μϋςησ ημερόςιασ αξύασ του ϋργου και επιβϊλλεται για αριθμό 
ημερών ύςο με το εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ προβλεπόμενησ από τη ςύμβαςη αρχικόσ ςυνολικόσ προθεςμύασ 
(73 ημϋρεσ). Για τισ επόμενεσ ημϋρεσ μϋχρι ακόμα δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%) τησ αρχικόσ ςυνολικόσ 
προθεςμύασ (55 ημϋρεσ), η ποινικό ρότρα για κϊθε ημϋρα ορύζεται ςε εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ μϋςησ 
ημερόςιασ αξύασ του ϋργου. 
Ωσ μϋςη ημερόςια αξύα νοεύται το πηλύκο τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ δηλαδό του ςυνολικού χρηματικού ποςού 
τησ ςύμβαςησ, μαζύ με το ποςό των ςυμπληρωματικών ςυμβϊςεων και χωρύσ το Υόρο Προςτιθϋμενησ Αξύασ 
(Υ.Π.Α.), προσ την εγκεκριμϋνη προθεςμύα του ϋργου δηλαδό αρχικό ςυνολικό προθεςμύα και όλεσ οι 
παρατϊςεισ που ϋχουν εγκριθεύ μετϊ από ςχετικό αύτημα του αναδόχου. 
Οι ποινικϋσ ρότρεσ που επιβϊλλονται για την υπϋρβαςη τησ εγκεκριμϋνησ προθεςμύασ δεν επιτρϋπεται να 
υπερβούν ςυνολικϊ ποςοςτό ϋξι τοισ εκατό (6%) τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α.. 
Επύςησ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών η ποινικό ρότρα που επιβϊλλεται ςτον ανϊδοχο για κϊθε 
ημϋρα υπϋρβαςησ τησ εγκεκριμϋνησ προθεςμύασ ορύζεται ςε δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%) τησ μϋςησ ημερόςιασ 
αξύασ του ϋργου και επιβϊλλεται για αριθμό ημερών ύςο με το εύκοςι τοισ εκατό (20%) των προβλεπόμενων 
από τη ςύμβαςη τμηματικών προθεςμιών (12 ημϋρεσ για κϊθε τμηματικό προθεςμύα). 
Σο ςυνολικό ποςό τησ ποινικόσ ρότρασ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών δεν μπορεύ να ξεπερϊςει ςε 
ποςοςτό το τρύα τοισ εκατό (3%) τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α.. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΦΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

5.1 ύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 145 του Ν.4412/2016 ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, ςε 
διϊςτημα από δϋκα πϋντε (15) ϋωσ τριϊντα (30) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ να 
υποβϊλει ςτη Διευθύνουςα το ϋργο Τπηρεςύα, προσ ϋγκριςη, το πρόγραμμα καταςκευόσ του ϋργου, ϋτςι που 
να ανταποκρύνεται ςτην προθεςμύα τησ παρούςασ Ε..Τ. και ςύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτϋρω νόμου 
πρϋπει η Διευθύνουςα Τπηρεςύα να εγκρύνει το χρονοδιϊγραμμα μϋςα ςε δϋκα πϋντε (15) ημϋρεσ. 
 
5.2 Σο χρονοδιϊγραμμα αυτό, που διϋπεται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 145 του Ν. 4412/2016, θα 
περιλαμβϊνει: 
 
(1) Λεπτομερειακό χρονικό ανϊλυςη για το ςύνολο των δραςτηριοτότων εκτϋλεςησ του ϋργου, με διϊκριςό 
τουσ ςε δραςτηριότητεσ με ευθύνη του Αναδόχου και ςε δραςτηριότητεσ με ευθύνη τησ Τπηρεςύασ Επύβλεψησ. 
 
(2) Πλόρησ αιτιολόγηςη ςτην τεχνικό ϋκθεςη των χρονικών διαρκειών που προβλϋπονται για κϊθε 
δραςτηριότητα ςυνοδευόμενη με τισ αντύςτοιχεσ ποςότητεσ, η οπούα θα αναλυθεύ ςε επιμϋρουσ εργαςύεσ του 
Σιμολογύου, ό και ςε προεργαςύεσ που δεν προβλϋπονται ςτο Σιμολόγιο. 
 
5.3 Ο Ανϊδοχοσ κατϊ το χρονικό διϊςτημα μϋχρι την ϋγκριςη του οριςτικού χρονοδιαγρϊμματοσ 
καταςκευόσ του ϋργου θα ενεργεύ ςύμφωνα με το δικό του χρονοδιϊγραμμα, φϋροντασ ακϋραια την ευθύνη, αν 
αυτό αντύκειται ςτουσ όρουσ των τευχών (και ςχεδύων) τησ δημοπραςύασ. Για το λόγο αυτό θεωρεύται, 
ςυμβατικϊ, ότι η διαδικαςύα τησ κατϊρτιςησ και ϋγκριςησ ό μεταβολόσ του χρονοδιαγρϊμματοσ δεν επιφϋρει 
καθυςτϋρηςη. Η ϋγκριςη του χρονοδιαγρϊμματοσ δεν περιλαμβϊνει την, με οποιαδόποτε ϋννοια, ςυμφωνύα τησ 
Τπηρεςύασ ςχετικϊ με τον τρόπο υλοπούηςησ αυτού από τον Ανϊδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ 

6.1 Μελϋτη των ςυνθηκών του ϋργου 

6.1.1  Η ςυμμετοχό ςτη δημοπραςύα με την υποβολό προςφορϊσ αποτελεύ αμϊχητο τεκμόριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι και κατ’ επϋκταςη ο Ανϊδοχοσ ϋχουν, με ςκοπό να καταςτούν πλόρωσ ενόμεροι των ςυνθηκών 
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εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ καθώσ και να εκτιμόςουν με επϊρκεια τουσ επιχειρηματικούσ κινδύνουσ και όλεσ 
εκεύνεσ τισ ςυνθόκεσ που θα επηρεϊςουν την διαμόρφωςη τησ Προςφορϊσ τουσ, διερευνόςει πλόρωσ: 
α. Σην περιοχό του ϋργου. 
β. Ση Διεθνό και Ελληνικό αγορϊ εργαςύασ, υλικών, μηχανικού εξοπλιςμού. 
γ. Σισ ςυνθόκεσ εκτϋλεςησ του ϋργου. 
δ. Σα τυχόν διατιθϋμενα ςτοιχεύα και πληροφορύεσ από το Δημόςιο και Οργανιςμούσ (π.χ. Τπουργεύο Εθνικόσ 
Αμύνησ ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΟΕ κ.λ.π.), Σοπικϋσ Αρχϋσ κ.λ.π. 
ε. Σουσ τρόπουσ προςπϋλαςησ, τουσ φόρτουσ τησ υπϊρχουςασ κυκλοφορύασ και τα προβλόματα εξαςφϊλιςόσ 
τησ. 
ζ. Σισ δυνατότητεσ εγκατϊςταςησ εργοταξύων. 
η. Ση διαθεςιμότητα των εκτϊςεων που θα καταληφθούν από τα ϋργα. 
θ. Σην ανϊγκη απρόςκοπτησ παροχόσ νερού ςτουσ καλλιεργητϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια καταςκευόσ των ϋργων 
κατϊ την αρδευτικό περύοδο από τισ υφιςτϊμενεσ υποδομϋσ ό ϊλλεσ που θα κληθεύ να καταςκευϊςει ο 
Ανϊδοχοσ. 
ι. Και γενικότερα οποιαδόποτε ϊλλα ζητόματα μπορούν κατϊ οιονδόποτε τρόπο να επηρεϊςουν τισ εργαςύεσ, 
την πρόοδο, τον τρόπο εκτϋλεςησ ό την τιμολόγηςη αυτών, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. 
 
6.1.2  Σονύζεται ότι ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ υφιςτϊμενεσ ςυνθόκεσ, όπωσ π.χ. ποιότητα υπεδϊφουσ, 
αποτελϋςματα πϊςησ φύςεωσ ερευνών, ςτοιχεύα πϊςησ φύςεωσ παρατηρόςεων, κ.λ.π., τύθενται ςτη διϊθεςη 
των διαγωνιζομϋνων για ενημϋρωςό τουσ και μόνο. Σα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι ενδεικτικϊ και δεν δεςμεύουν 
ςυμβατικϊ την Τπηρεςύα, αλλϊ μπορούν να χρηςιμεύςουν ωσ απλό βοόθημα για την ςύνταξη των Προςφορών. 
Αφόνεται πϊντωσ ςτην κρύςη των διαγωνιζομϋνων να αξιολογόςουν τα ςτοιχεύα αυτϊ ό και να προβούν με 
δικό τουσ ευθύνη, φροντύδα και δαπϊνη ςε οποιεςδόποτε ςυμπληρωματικϋσ ϋρευνεσ, ό παρατηρόςεισ για 
επαλόθευςη, επϋκταςη και ακριβϋςτερο καθοριςμό των ςτοιχεύων που τουσ διατϋθηκαν. 
 
6.1.3  Επιςημαύνονται οι δυςχϋρειεσ που εύναι δυνατό να προκύψουν από τισ εργαςύεσ που θα εκτελούνται 
ςτην περιοχό του ϋργου από ϊλλη Τπηρεςύα ό από ϊλλουσ πιθανούσ εργολόπτεσ, ώςτε να τισ πϊρει ο Ανϊδοχοσ 
υπόψη κατϊ την μόρφωςη τησ προςφορϊσ του. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να μη παρεμποδύζει την εκτϋλεςη 
εργαςιών από την ϊλλη Τπηρεςύα, ό από ϊλλουσ Αναδόχουσ που χρηςιμοποιούνται από τον Κύριο του ϋργου 
ςε εργαςύεσ που δεν περιλαμβϊνονται ςτην ςύμβαςη του. Αντύθετα υποχρεούται να τουσ διευκολύνει με τα 
μϋςα που αυτόσ χρηςιμοποιεύ ρυθμύζοντασ ϋτςι την ςειρϊ εκτϋλεςησ των εργαςιών, ώςτε να μην παρεμβϊλλει 
κανϋνα εμπόδιο ςτισ εργαςύεσ που εκτελούνται από την Τπηρεςύα αυτό ό από ϊλλουσ Αναδόχουσ. 
 
Κατϊ τον ύδιο τρόπο θα πρϋπει να ςυμπεριφϋρεται και με τα ςυνεργεύα, ό τουσ εργολϊβουσ των εταιρειών και 
οργανιςμών κοινόσ ωφϋλειασ που θα εργϊζονται ςτην περιοχό, ό τισ παρυφϋσ τησ περιοχόσ του ϋργου (ςχετικό 
εύναι η παρ. 13 του ϊρθρου 138 του Ν. 4412/2016). 
 
6.1.4  Παρϊλειψη του Αναδόχου προσ ενημϋρωςό του με κϊθε δυνατό πληροφορύα, που αφορϊ ςτουσ όρουσ 
τησ ςύμβαςησ, δεν απαλλϊςςει αυτόν από την ευθύνη για την πλόρη ςυμμόρφωςό του προσ τη ύμβαςη. 

6.2 Τποχρϋωςη του Αναδόχου να επαληθεύςει ςτοιχεύα που χορηγούνται 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, μετϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ (και οι διαγωνιζόμενοι κατϊ την φϊςη του 
διαγωνιςμού), να επαληθεύςει όλα τα ςτην διϊθεςό του ςτοιχεύα και να εκτελϋςει και τυχόν ςυμπληρωματικϋσ 
ϋρευνεσ κ.λ.π., προκειμϋνου να οριςτικοποιηθούν τα καταςκευαςτικϊ ςχϋδια των ϋργων. 
 
Η επαλόθευςη των διατιθεμϋνων ςτοιχεύων με επύ τόπου μετρόςεισ υπϊγεται ςτην κατηγορύα των "ειδικών 
υποχρεώςεων του Αναδόχου", για τισ οπούεσ δεν προβλϋπεται καταβολό αμοιβόσ ςτον Ανϊδοχο. 

6.3 Φρόςη υλικών, μεθόδων κλπ που καλύπτονται από διπλώματα ευρεςιτεχνύασ 

6.3.1  ε περύπτωςη που κϊποια υλικϊ, μηχανόματα ό τρόποι εργαςύασ από τα απαιτούμενα για το ϋργο 
καλύπτονται από διπλώματα ευρεςιτεχνύασ, τα ϋξοδα απόκτηςησ του δικαιώματοσ για τη χρηςιμοπούηςη του 
διπλώματοσ ευρεςιτεχνύασ βαρύνουν τον Ανϊδοχο. Επύςησ, ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για 
οποιαδόποτε παρϊτυπη ό παρϊνομη χρηςιμοπούηςη υλικών, ό μεθόδων, ό μελετών, ό μηχανημϊτων κ.λ.π. που 
καλύπτονται από διπλώματα ευρεςιτεχνύασ. 
 
6.3.2  Αν ο Ανϊδοχοσ παραλεύψει ςκόπιμα ό αθϋλητα να αποκτόςει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα 
ευρεςιτεχνύασ, η παρϊλειψη αυτό θεωρεύται αντιςυμβατικό ςυμπεριφορϊ και επιςύρει τισ ακόλουθεσ 
κυρώςεισ: 
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α. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται με μονομερό ενϋργειϊ του να του παρακρατόςει από τον πρώτο επόμενο λογαριαςμό, ό 
να εκπϋςει από τισ εγγυόςεισ για καλό εκτϋλεςη το ποςό που αντιςτοιχεύ ςτα δικαιώματα ευρεςιτεχνύασ, ό το 
ποςό ςτο οπούο τυχόν θα καταδικαςτεύ, ό ςυγκαταδικαςθεύ από τον κϊτοχο του διπλώματοσ ευρεςιτεχνύασ. 
Σούτο ιςχύει ϋςτω και αν η ςχετικό δύκη δεν ϋχει τελεςιδικόςει. 
 
β. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να αξιώςει αποζημύωςη για ηθικό βλϊβη. 

6.4 Τποχρεώςεισ του Αναδόχου για την περύπτωςη ατυχόματοσ 

Για κϊθε περύπτωςη ατυχόματοσ οφειλόμενου ςε πρϊξεισ ό παραλεύψεισ του Αναδόχου, των υπεργολϊβων 
του, ό/και του προςωπικού του, ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ ποινικϊ και αςτικϊ. 

6.5 Επύβλεψη - Δικαύωμα τησ Επύβλεψησ να ςυμπληρώνει παραλεύψεισ του Αναδόχου 

6.5.1  Ο Ανϊδοχοσ υπόκειται ςτον ϋλεγχο τησ Τπηρεςύασ, που εκπροςωπεύται από το προςωπικό Επύβλεψησ 
του Έργου. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να επιτρϋπει ελεύθερα την εύςοδο ςτουσ Επιβλϋποντεσ και ςε όλουσ τουσ 
εντεταλμϋνουσ για την επύβλεψη του Έργου υπαλλόλουσ τησ Τπηρεςύασ ςε όλουσ τουσ χώρουσ / περιοχϋσ ςτισ 
οπούεσ θα επιτελϋςει κϊποια δραςτηριότητα. Σο ύδιο ιςχύει και για όποιον ϊλλο, ςτον οπούο η Τπηρεςύα θα 
δώςει ςχετικό ϋγκριςη. 
 
Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να ςυμμορφώνεται προσ τισ ϋγγραφεσ εντολϋσ τησ Τπηρεςύασ, που δύνονται 
για την ϊρτια, εύρυθμη και ϋντεχνη εκτϋλεςη του Έργου και οφεύλει να διευκολύνει την επύβλεψη και το 
προςωπικό τησ Τπηρεςύασ Επύβλεψησ ςτην ϊςκηςη των ελϋγχων κ.λ.π.. 
 
Σο ότι η Τπηρεςύα επιβλϋπει το Έργο δεν απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από οποιαδόποτε ευθύνη, που προκύπτει 
από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό και τουσ ιςχύοντεσ Νόμουσ, Διατϊξεισ κ.λ.π., ούτε εξαςθενύζει τισ 
πλόρεισ και αποκλειςτικϋσ ευθύνεσ του και υποχρεώςεισ του που επιτϊςςουν οι όροι τησ Διακόρυξησ 
Δημοπραςύασ, τησ παρούςασ Ε..Τ., τησ Σ.Π. και των λοιπών Σευχών Δημοπρϊτηςησ. 
 
6.5.2  Φωρύσ ςτο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοπούηςη των όρων αυτού του 
ϊρθρου, η Τπηρεςύα Επύβλεψησ διατηρεύ το δικαύωμα να ςυμπληρώνει ενϋργειεσ του Αναδόχου, αν τούτο 
απαιτεύται, ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του. 
 
Η Τπηρεςύα μπορεύ να αςκόςει το δικαύωμα αυτό όταν ο Ανϊδοχοσ αμελόςει ό αποδειχθεύ ανύκανοσ να 
ικανοποιόςει τισ απαιτόςεισ αυτού του ϊρθρου. 
 

6.6 Περιοχϋσ μακρϊν τησ θϋςησ του ϋργου και οδού μεταφορϊσ 

6.6.1  Όλοι οι προαναφερθϋντεσ όροι του παρόντοσ ϊρθρου ιςχύουν για όλουσ τουσ χώρουσ / περιοχϋσ ςτισ 
οπούεσ ο Ανϊδοχοσ θα επιτελϋςει κϊποια δραςτηριότητα. 
 
6.6.2  Όλοι οι προαναφερθϋντεσ όροι του παρόντοσ ϊρθρου ιςχύουν κατ' αναλογύα και για τισ οδούσ που θα 
χρηςιμοποιόςει και ο Ανϊδοχοσ για οδικϋσ μεταφορϋσ, τα τυχόν ϋργα ενύςχυςησ υποδομόσ των κ.λ.π. 

6.7 Λοιπϋσ Τποχρεώςεισ Αναδόχου 

6.7.1  τισ υποχρεώςεισ του αναδόχου που δεν ςυνεπϊγονται ιδιαύτερη αμοιβό, γιατύ οι δαπϊνεσ και οι 
αμοιβϋσ θα πρϋπει να ϋχουν περιληφθεύ ανηγμϋνα ςτισ τιμϋσ Προςφορϊσ του Αναδόχου περιλαμβϊνονται, 
εκτόσ από τισ υποχρεώςεισ που αναφϋρονται ςτα λοιπϊ τεύχη δημοπρϊτηςησ (βλ. Σεχνικό 
Περιγραφό για πολεοδομικό ό ϊλλη αδειόδοτηςη)   τα παρακϊτω: 
 
α. Η εκπόνηςη των τυχόν μελετών εφαρμογόσ του Έργου. 
 
β. Η εκπόνηςη ςχεδύου εκτροπόσ και ελϋγχου ποταμού ό τϊφρων και απομϊκρυνςησ υδϊτων και εκτροπόσ τησ 
κυκλοφορύασ εϊν απαιτεύται. 
 
γ. Η αποτύπωςη του φυςικού εδϊφουσ και η εφαρμογό με παςςϊλωςη τησ χϊραξησ ςτο ϋδαφοσ ό η 
αναπαςςϊλωςη ςτο ϋδαφοσ των κϊθε εύδουσ ϋργων, ανεξϊρτητα του αν προβλϋπεται ςτο τιμολόγιο ότι 
περιλαμβϊνεται η εργαςύα αυτό ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τησ προςφορϊσ του. 
 
δ. Η τυχόν αναγκαύα πύκνωςη υψομετρικών αφετηριών (REPERS) που θα τοποθετηθούν ςε ςταθερό 
(ανυποχώρητο) ϋδαφοσ. Επύςησ, ο ϋλεγχοσ του υψομετρικού ςυςχετιςμού των REPERS τησ μελϋτησ που θα 
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πρϋπει να τηρούν τισ απαιτόςεισ ακρύβειασ των κειμϋνων διατϊξεων ό ακόμη ενδεχομϋνωσ και η ύδρυςη νϋου 
χωροςταθμικού δικτύου, εφόςον τούτο απαιτηθεύ μετϊ τουσ ανωτϋρω ελϋγχουσ. Ο ϋλεγχοσ αυτόσ θα γύνει 
αμϋςωσ μετϊ την εγκατϊςταςη του Αναδόχου ςτο ϋργο. Επύςησ, οι εργαςύεσ ύδρυςησ/πύκνωςησ και επύλυςησ 
του απαραύτητου πολυγωνομετρικού δικτύου οριζοντιογραφικού ελϋγχου των εργαςιών, με τισ απαραύτητεσ 
εργαςύεσ ςυντόρηςόσ του ςύμφωνα με την πρόοδο του ϋργου. 
 
ε. Η λόψη των επιμετρητικών ςτοιχεύων από κοινού με την επύβλεψη και η ςύνταξη (από τον Ανϊδοχο) των 
επιμετρητικών ςχεδύων και των επιμετρόςεων, που θα τα υποβϊλλει για αρμόδιο ϋλεγχο. Επύςησ, η 
επαλόθευςη των ςτοιχεύων εδϊφουσ με επύ τόπου μετρόςεισ ςύμφωνα με όςα αναφϋρθηκαν παραπϊνω. 
 
ςτ. Η καταςκευό και ςυντόρηςη των κϊθε εύδουσ εργοταξιακών οδών που θα χρειαςθούν για την εκτϋλεςη 
των εργαςιών που προβλϋπονται ςτην παρούςα ςύμβαςη. Επύςησ, οι τυχόν δαπϊνεσ μύςθωςησ χώρου, ό 
αγορϊσ των αναγκαύων εδαφικών λωρύδων για την καταςκευό αυτών των εργοταξιακών δρόμων, καθώσ και 
οι δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ του τοπύου των δρόμων αυτών μετϊ την καταςκευό του ϋργου. 
 
Διευκρινύζεται εδώ ότι η Τπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει καμιϊ δϋςμευςη να εξαςφαλύςει ςτον Ανϊδοχο καμιϊ 
διευκόλυνςη ό κϊλυψη δαπϊνησ ςχετιζόμενησ με οδούσ προςπϋλαςησ ανεξϊρτητα από τισ δυςκολύεσ που 
μπορεύ να προκύψουν από την ϋλλειψη τουσ ο δε Ανϊδοχοσ, ςε περύπτωςη ϋλλειψησ τουσ, εύναι υποχρεωμϋνοσ 
να προςαρμόςει την τεχνολογύα, τα μϋςα, το πρόγραμμα κ.λ.π. ςτισ δεδομϋνεσ τοπικϋσ ςυνθόκεσ προκειμϋνου 
να εκτελεςθεύ η εργαςύα ανεξϊρτητα από τισ τυχόν επιπλϋον δαπϊνεσ, για τισ οπούεσ η Τπηρεςύα δεν θα του 
αναγνωρύςει καμιϊ αποζημύωςη. 
 
ζ. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, με δαπϊνεσ του, να εξαςφαλύςει τουσ αναγκαύουσ χώρουσ για την απόθεςη 
περιςςευμϊτων φυτικών γαιών, υπολειμμϊτων κϊθε εύδουσ ϋργων, όπωσ οποιουδόποτε περιςςεύματοσ 
υλικών, ανεξϊρτητα από τον χρόνο εκτϋλεςησ τησ εργαςύασ, τη διϊρκεια αυτόσ, ό το μϋγεθοσ τησ απαιτούμενησ 
ϋκταςησ (ςε ςυςχετιςμό με το δημοπρατούμενο ϋργο). Διευκρινύζεται ότι η Τπηρεςύα δεν θα αναγνωρύςει 
καμιϊ καθυςτϋρηςη, ό τροποπούηςη του προγρϊμματοσ, ό καταβολό αποζημύωςησ ςχετιζόμενα με τϋτοια 
προβλόματα, ενώ παρϊλληλα θεωρεύται αυτονόητο ότι οι κϊθε εύδουσ αποθϋςεισ κ.λ.π. θα γύνονται ςε θϋςεισ 
και κατϊ τρόπο που να μην δημιουργούν προβλόματα ςτο περιβϊλλον και να ϋχουν την ϋγκριςη των αρμόδιων 
Αρχών. 
 
Επιςημαύνεται ιδιαύτερα ότι εν προκειμϋνω θα γύνει αυςτηρό τόρηςη των Περιβαλλοντικών όρων του ϋργου. 
 
η. Οι δαπϊνεσ των εν γϋνει μϋτρων για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 9 τησ 
παρούςασ Ε..Τ. 
 
6.7.2  Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προμηθεύςει με δικό του δαπϊνη όλα τα υλικϊ, εργατικϊ και μηχανόματα, 
που εύναι αναγκαύα, για την καταςκευό του ϋργου, καθώσ και να τα μεταφϋρει ςτο εργοτϊξιο από τισ πηγϋσ 
λόψησ τουσ. Οφεύλει επύςησ να επιςκευϊζει, ςυντηρεύ και αςφαλύζει με δικϋσ του δαπϊνεσ τα μηχανόματα και 
εργαλεύα. 
 
6.7.3  Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εκτελϋςει τα διϊφορα ϋργα ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Οριςτικόσ Μελϋτησ και 
με τα Καταςκευαςτικϊ χϋδια που θα προκύψουν από τισ μελϋτεσ εφαρμογόσ ό που θα εκπονόςει ο ύδιοσ και 
θα εγκριθούν προηγουμϋνωσ από την Τπηρεςύα. 
 
6.7.4  Οποιεςδόποτε αςτικϋσ ό ποινικϋσ ευθύνεσ, που προκύπτουν από οποιαςδόποτε φύςησ δυςτυχόματα ό 
ζημιϋσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου, ό ςε τρύτουσ, ό ςε περιουςύεσ τρύτων που οφεύλονται εύτε ςε αμϋλεια ό 
υπαιτιότητα του προςωπικού του αναδόχου, ό ςτισ οποιεςδόποτε καταςκευαςτικϋσ δραςτηριότητεσ του 
Αναδόχου, ό ςτην ύπαρξη του ϋργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειςτικϊ και μόνο τον ύδιο. Η ευθύνη 
καλύπτει όλη τη χρονικό περύοδο από την υπογραφό τησ ύμβαςησ μϋχρι και την εκπνοό του χρόνου 
εγγύηςησ. 
 
6.7.5  ε περύπτωςη χρηςιμοπούηςησ υπεργολϊβων για την εκτϋλεςη ειδικόσ φύςησ εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ 
παραμϋνει μόνοσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για τισ υπόψη εργαςύεσ. 
 
6.7.6 Απαγορεύεται αυςτηρϊ ςτον Ανϊδοχο να προβαύνει χωρύσ προηγούμενη ϋγγραφη ϋγκριςη τησ 
Τπηρεςύασ ςε οποιαδόποτε ανακούνωςη, ό δημοςύευςη ςχετικϊ με το ϋργο, ό κϊποιο τμόμα του ϋργου, όπωσ 
και να επιτρϋπει την εύςοδο ςτο ϋργο αναρμόδιων προςώπων που δεν εύναι εφοδιαςμϋνα με ϋγγραφη ϊδεια 
τησ Τπηρεςύασ. 
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6.7.7 τισ υποχρεώςεισ του Αναδόχου εύναι και οι δαπϊνεσ καταςκευόσ και ςυντόρηςησ των οδών που 
απαιτούνται για προςπϋλαςη προσ τισ θϋςεισ απόθεςησ των υλικών, καθώσ επύςησ και οι δαπϊνεσ καταςκευόσ 
και ςυντόρηςησ των προςπελϊςεων και των παρακαμπτηρύων οδών που θα χρειαςτούν κατϊ τη διϊρκεια 
εκτϋλεςησ των ϋργων. 

6.8 Πρόγραμμα Ποιότητασ Ϊργου (Π.Π.Ε.) 

Δεν απαιτεύται η ςύνταξη προγρϊμματοσ ποιότητασ ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 158 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΛΕΣΕ - ΕΠΙΜΕΣΡΗΕΙ 

7.1 Σρόποσ Τποβολόσ, Ελϋγχου και Εγκρύςεισ Επιμετρόςεων του Αναδόχου 
 
Αν κατϊ τη διαδικαςύα ελϋγχου προκύψουν αμφιςβητόςεισ ωσ προσ την επϊρκεια των ςχετικών υπολογιςμών, 
ό των εφαρμοζομϋνων υπολογιςτικών μεθόδων, η Τπηρεςύα δύναται να ζητόςει πρόςθετουσ υπολογιςτικούσ 
ελϋγχουσ με την εφαρμογό ϊλλων ςυναφών υπολογιςτικών μεθόδων. 
 
Σα επιμετρητικϊ ςτοιχεύα θα παραδύδονται από τον Ανϊδοχο υποχρεωτικϊ και ςε ψηφιακό μορφό. 

7.2 Μελϋτη εφαρμογόσ 

Επιςημαύνεται εδώ ότι κατ' αρχόν, τροποποιητικϋσ μελϋτεσ απαγορεύονται. Αν προκύψει τϋτοια ανϊγκη ο 
Ανϊδοχοσ (με μϋριμνα και δαπϊνεσ του όπωσ αναφϋρθηκε ςτην προηγούμενη παρϊγραφο) θα πρϋπει: 
 
α. Να αιτιολογόςει πλόρωσ και εγγρϊφωσ την ανϊγκη τροποπούηςησ. 
 
β. Να  εκπονόςει (εφόςον η Τπηρεςύα αποδεχθεύ τη ςχετικό ειςόγηςό του) και  υποβϊλει την  τροποποιητικό 
μελϋτη, που θα εύναι ςε κϊθε περύπτωςη, ςύμφωνη με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 
 
Πριν από κϊθε μερικό ό ολικό εφαρμογό, κατϊ την κρύςη του Αναδόχου, ενόσ ςχεδύου που βρύςκεται ςε 
αςυμφωνύα με τα υπόλοιπα ςχϋδια, ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη να ζητόςει ϋγγραφα, ϋγκαιρα και χωρύσ να το 
αμελόςει από τη Διευθύνουςα Τπηρεςύα οδηγύεσ κ.λ.π. ε κϊθε τϋτοια περύπτωςη ο Ανϊδοχοσ ϋχει υποχρϋωςη 
να εφαρμόςει την απόφαςη τησ Τπηρεςύασ πϊνω ςτο θϋμα που θα προκύψει με δικϊ του μϋςα και δαπϊνεσ, ςε 
οποιοδόποτε χρόνο και με οποιοδόποτε τρόπο του ζητηθεύ από την Τπηρεςύα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

8.1 Μϋςα ςτισ υποχρεώςεισ του μηχανικού εξοπλιςμού του Αναδόχου περιλαμβϊνεται και ο κατϊλληλοσ 
τοπογραφικόσ εξοπλιςμόσ, που θα βρύςκεται ςυνϋχεια επύ τόπου του ϋργου, με τον οπούο θα γύνονται οι 
τοπογραφικού και λοιπού γεωμετρικού ϋλεγχοι τησ καταςκευόσ. 
 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκπονόςει τοπογραφικϊ διαγρϊμματα (ςε όςεσ θϋςεισ εύναι αναγκαύα και δεν 
υπϊρχουν) ςτην κατϊλληλη (και αποδεκτό από την επύβλεψη) κλύμακα ανϊλογα με την περύπτωςη - για όλεσ 
τισ περιπτώςεισ που τϋτοια διαγρϊμματα θα απαιτηθούν, όπωσ π.χ. χώρουσ απόθεςησ, προςωρινϊ ϋργα, 
εργοταξιακϋσ περιοχϋσ τεχνικϊ ϋργα κ.λ.π.. Όλα αυτϊ τα διαγρϊμματα ςτον βαθμό που απαιτεύται, θα 
ςυνδϋονται με το Κρατικό Σριγωνομετρικό Δύκτυο (τησ Γ.Τ.). 
 
Όςα τοπογραφικϊ διαγρϊμματα ςυντϊξει ο Ανϊδοχοσ να αναφϋρονται ςτο προβολικό ςύςτημα ΕΓΑ ‘87. 
 
Για όλεσ τισ τοπογραφικϋσ εργαςύεσ οι προδιαγραφϋσ που ιςχύουν εύναι εκεύνεσ του Π.Δ. 696/74 με τισ 
τροποποιόςεισ που επϋφερε το Π.Δ. 515/89, και των ςυναφών εγκυκλύων του Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. 
 
Για τη ςύνταξη τοπογραφικών διαγραμμϊτων ςε θϋςεισ, χώρων απόθεςησ, εργοταξιακών περιοχών, 
προςωρινών ϋργων που δεν θα χρηςιμοποιηθούν από τα μόνιμα ϋργα ουδεμύα αμοιβό θα καταβληθεύ ςτον 
Ανϊδοχο. Οι παραπϊνω τοπογραφόςεισ εύναι απαιτητϋσ από τον Κ.τ.Ε για λόγουσ ςχετιζόμενουσ με την 
επύβλεψη του ϋργου, αλλϊ από τον Ανϊδοχο θα θεωρηθούν ότι οι ςχετικϋσ τουσ δαπϊνεσ περιλαμβϊνονται, 
κατϊ τρόπο ανηγμϋνο, ςτην οικονομικό του προςφορϊ. 
 
Εφόςον χρειαςτεύ να γύνουν κτηματολογικϊ διαγρϊμματα ςε θϋςεισ, χώρων απόθεςησ, εργοταξιακών 
περιοχών, προςωρινών ό και μόνιμων ϋργων ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να τα εκπονόςει με τη νόμιμη αμοιβό 
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που προβλϋπεται. 

8.2 Γλώςςα 

Σόςο οι αναγραφϋσ ςτα ςχϋδια όςο και οι υπολογιςμού θα εύναι ςτην Ελληνικό γλώςςα. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

9.1 Απαιτόςεισ προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ 

Οι οποιεςδόποτε αποθϋςεισ περιςςευμϊτων προώόντων, θα πρϋπει να γύνονται ςε θϋςεισ που να μην 
δημιουργούν οποιοδόποτε πρόβλημα ςτο περιβϊλλον και πϊντοτε ύςτερα από αρμόδια ϋγκριςη. ε περύπτωςη 
που η αποκατϊςταςη των αποθεςιοθαλϊμων δεν γύνεται από τον Ανϊδοχο όπωσ προβλϋπεται από τα τεύχη 
δημοπρϊτηςησ, τουσ νόμουσ και τισ διατϊξεισ, τότε επιβϊλλεται ςτον Ανϊδοχο ανϋκκλητη ποινικό ρότρα ύψουσ 
5.000 ΕΤΡΩ ανϊ ςτρϋμμα επιφανεύασ που δεν ϋχει αποκαταςταθεύ. Η παραπϊνω ποινικό ρότρα παρακρατεύται 
ϊμεςα από τον επικεύμενο προσ πληρωμό λογαριαςμό ό τισ εγγυόςεισ του Αναδόχου μετϊ από ϋγγραφη εντολό 
τησ επύβλεψησ. Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται των λοιπών ευθυνών του (αςτικών, ποινικών κ.λ.π) λόγω τησ 
παραπϊνω παρακρϊτηςησ. 
 
 Ο Ανϊδοχοσ (διαχειριςτόσ αποβλότων) εύναι υποχρεωμϋνοσ ςύμφωνα με την ΚΤΑ 36259/1757/Ε/103/2010 
πριν την ϋναρξη των εργαςιών να υποβϊλλει ςτην Τπηρεςύα, εκτόσ των ϊλλων ςτοιχεύων που αναφϋρονται 
ςτο ϊρθρο 7  τησ παραπϊνω ΚΤΑ, και επικυρωμϋνο αντύγραφο τησ ςύμβαςησ με εγκεκριμϋνο ςύςτημα 
εναλλακτικόσ διαχεύριςησ ΑΕΚΚ  ό υπεύθυνη δόλωςη ότι θα ςυνεργαςθεύ με εγκεκριμϋνο ςύςτημα για την 
εναλλακτικό διαχεύριςη των αποβλότων που θα παραχθούν από το ϋργο. Επύςησ ο διαχειριςτόσ οφεύλει να 
καταθϋςει ςτην υπηρεςύα που επιβλϋπει  το ϋργο βεβαύωςη των διαχειριςτών για την παραλαβό των 
αποβλότων από εγκεκριμϋνο ύςτημα Εναλλακτικόσ Διαχεύριςησ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΠΛΗΡΨΜΕ – ΝΕΕ ΣΙΜΕ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

10.1 Επιμετρόςεισ 

Για τισ Επιμετρόςεισ ιςχύουν γενικϊ οι διατϊξεισ του ϊρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 
Για κϊθε φϊςη επιμϋτρηςησ του ϋργου απαιτεύται η υποβολό εκ μϋρουσ του αναδόχου των αντιςτούχων 
επιμετρητικών ςτοιχεύων. 

10.2 Πιςτοποιόςεισ - Πληρωμϋσ 

Οι πιςτοποιόςεισ για τισ εργαςύεσ που θα εκτελεςθούν θα ςυντϊςςονται με μϋριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 152 του Ν. 4412/2016 και θα υποβϊλλονται ςτην Τπηρεςύα ςε χρονικϊ 
διαςτόματα όχι μικρότερα από ϋνα μόνα. 
 
το λογαριαςμό θα επιςυνϊπτονται επύςησ όλα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ κατϊ το ϊρθρο 152 του Ν. 
4412/2016, καθώσ και τα δικαιολογητικϊ των κρατόςεων, φορολογικόσ ενημερότητασ κ.λ.π., που απαιτούνται 
κατϊ τουσ όρουσ τησ παρούςασ Ε..Τ. και του Ν. 4412/2016. Αν ςυντρϋχουν περιπτώςεισ επιβολόσ ποινικόσ 
ρότρασ, προςτύμων κ.λ.π., κατϊ τουσ όρουσ αυτόσ τησ Ε..Τ. και των λοιπών όρων δημοπρϊτηςησ, αυτϋσ θα 
απομειώνουν το πιςτοποιούμενο ποςό. 
 
Πριν από κϊθε προώθηςη λογαριαςμού για πληρωμό από τον υπόλογο του ϋργου θα προςκομύζονται από τον 
Ανϊδοχο, πϋρα από τα λοιπϊ δικαιολογητικϊ, και τα παραςτατικϊ καταβολόσ των απαιτούμενων κρατόςεων. 

10.3 Γενικϊ ϋξοδα και όφελοσ Αναδόχου – Επιβαρύνςεισ 

Σο ποςοςτό για γενικϊ και επιςφαλό ϋξοδα, όφελοσ εργολϊβου κ.λ.π. εύναι δϋκα οκτώ ςτα εκατό (18%) τησ 
αξύασ των εργαςιών, που υπολογύζεται με βϊςη τισ τιμϋσ του υμβατικού Σιμολογύου και των τυχόν Νϋων 
Σιμών Μονϊδασ. 
 
Κϊθε τιμό μονϊδασ του τιμολογύου προςφορϊσ περιλαμβϊνει όλεσ τισ κϊθε εύδουσ επιβαρύνςεισ ςτα υλικϊ που 
αναφϋρονται ςτουσ Γενικούσ Όρουσ του Σιμολογύου. 
 
Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.) επύ των τιμολογύων ειςπρϊξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Κ.τ.Ε. 
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10.4 Σιμϋσ μονϊδασ νϋων εργαςιών 

Εϊν παραςτεύ η ανϊγκη ςύνταξησ νϋων τιμών μονϊδασ αυτό θα γύνει ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 
 
Για τισ νϋεσ τιμϋσ θα εφαρμοςτούν τα νϋα τιμολόγια του Τπουργεύου Τποδομών και Μεταφορών (ΥΕΚ 
1746/Β΄/19-05-2017 «Κανονιςμόσ περιγραφικών τιμολογύων εργαςιών για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων»), 
όπωσ εφαρμόζονται από τισ Αναθϋτουςεσ Αρχϋσ κατϊ τη διαδικαςύα ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων 
ςύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) καθώσ και τησ ςυμπληρωματικόσ απόφαςησ 
εφαρμογόσ τουσ (ΥΕΚ1994/Β΄/9-6-2017 «Σροποπούηςη απόφαςησ ‘Κανονιςμόσ περιγραφικών τιμολογύων 
εργαςιών για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων’). 
 
Εφόςον απαιτηθούν βαςικϋσ τιμϋσ ημερομιςθύων, υλικών και μιςθώματα μηχανημϊτων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
156 του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν από το Πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαπιςτώςεων Σιμών Δημοςύων Έργων 
που προβλϋπεται από το ϊρθρο 5 τησ απόφαςησ ΕΔ2α/01/35/Υ.2.5/26-4-82 των Τπουργών Προεδρύασ τησ 
Κυβϋρνηςησ και Δημοςύων Έργων (ΥΕΚ 218/τΒ/1982). 

10.5 Αναθεώρηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ των ϋργων 

Για την αναθεώρηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ των ϋργων ιςχύουν οι διατϊξεισ που καθορύζονται από το ϊρθρο 
153 του Ν. 4412/2016. 
 
ε κϊθε Λογαριαςμό, για τον προςδιοριςμό τησ αναθεώρηςησ θα υποβϊλλεται Πύνακασ κατανομόσ εργαςιών. 

10.6 Απολογιςτικϋσ εργαςύεσ 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να δώςει ειδικό εντολό ςτον Ανϊδοχο να εκτελϋςει απολογιςτικϋσ εργαςύεσ, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 154 του Ν. 4412/2016, τισ οπούεσ ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκτελϋςει. 
 
Ο χρόνοσ ςυντόρηςησ των απολογιςτικών εργαςιών του ϋργου θα εύναι ο ύδιοσ με τον χρόνο ςυντόρηςησ των 
λοιπών εργαςιών του ϋργου. 

10.7 Σροποπούηςη του προώπολογιςμού 

Για την τροποπούηςη των ποςοτότων εργαςιών που προβλϋπονται ςτον προώπολογιςμό του ϋργου, ό την 
προςθόκη νϋων εργαςιών, ιςχύουν τα οριζόμενα ςτον Ν. 4412/2016, ϊρθρο 156. 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤ – ΜΗΣΡΨΟ ΕΡΓΟΤ – ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

11.1 Ημερολόγιο ϋργου 

Ο Ανϊδοχοσ θα τηρεύ καθημερινϊ ημερολόγιο ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 146 του Ν. 4412/2016 και θα ϋχει 
ϋνα αντύγραφο των καταςκευαςτικών ςχεδύων ςτο Γραφεύο του Εργοταξύου. 
 
Κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου θα καταρτιςθούν με μϋριμνα, δαπϊνη και ευθύνη του Αναδόχου, βιβλιοδετημϋνα 
τεύχη με διπλότυπεσ αριθμημϋνεσ ςελύδεσ, για την τόρηςη ημερολογύων του ϋργου και βιβλύου καταμϋτρηςησ 
αφανών εργαςιών. 

11.2 τατιςτικϊ ςτοιχεύα 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτη λόψη, εκτύπωςη και παρϊδοςη ενόσ αντιτύπου και του αρνητικού, ό 
εναλλακτικϊ ςε ψηφιακό μορφό, ςειρϊσ εγχρώμων φωτογραφιών των διαφόρων φϊςεων του ϋργου. Οι 
φωτογραφύεσ θα φϋρουν ημερομηνύα λόψησ και θα εύναι ταξινομημϋνεσ θεματικϊ ςε καλαύςθητα ϊλμπουμ με 
αναγραφό ςε υπότιτλο του αντικειμϋνου τουσ. 

11.3 Μητρώο Ϊργου 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει: 
-  να καταρτύςει και να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα, μαζύ με την Σελικό Επιμϋτρηςη, Μητρώο του Έργου που θα 
περιλαμβϊνει όςα αναφϋρονται ςτο ΥΕΚ-1956 Β\07-06-2017 (Απόφαςη Αριθμ. ΔΝγ/οικ. 38108 /ΥΝ 4661: 
Περιεχόμενο του Μητρώου του Έργου) 
- να τηρεύ ςχολαςτικϊ λεύκωμα ϋγχρωμων φωτογραφιών των διϊφορων καταςκευαςτικών ςταδύων, 
ιδιαύτερα όταν πρόκειται για αφανεύσ εργαςύεσ με ημερομηνύεσ και ερμηνευτικϋσ λεζϊντεσ ανϊ φωτογραφύα. 
- να τηρεύ πλόρεσ μητρώο με τα τελικϊ καταςκευαςτικϊ ςχεδύα (ανεξϊρτητα αν αυτϊ εύναι ύδια με εκεύνα τησ 
εγκεκριμϋνησ μελϋτησ ό τροποποιημϋνα ςε οποιοδόποτε βαθμό, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των διαφόρων 
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εγκαταςτϊςεων, δηλαδό ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών κλπ). 
 
Σο “Μητρώο Έργου” αποτελεύ υποχρεωτικό ςτοιχεύο για την προςωρινό και οριςτικό παραλαβό και η ύπαρξη 
του μνημονεύεται ςτα ςχετικϊ Πρωτόκολλα. 
 
11.4 Οι δαπϊνεσ για την τόρηςη και παραγωγό όλων των παραπϊνω ςτοιχεύων του παρόντοσ ϊρθρου 
θεωρούνται ότι περιλαμβϊνονται ανηγμϋνεσ ςτισ τιμϋσ προςφορϊσ του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΥΑΛΙΕΙ 

12.1 Γενικού όροι 

Κατϊ τη ςύναψη των αςφαλύςεων του ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να λαμβϊνει υπόψη του και να ςυμμορφώνεται με 
τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ Νομοθεςύασ, όπωσ ιςχύει κατϊ την ημϋρα ςύναψησ των αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων. 
 
Ομούωσ οφεύλει να ϋχει υπόψη του την περύ αςφαλύςεων Νομοθεςύα τησ Ε.Ε. και να ςυμμορφώνεται προσ τισ 
διατϊξεισ των Κοινοτικών Οδηγιών. 
 
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ςυμμορφώνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτηρύων. 
 
Ωσ αςφϊλιςη θεωρεύται η πρωταςφϊλιςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 102 του Ν.Δ. 400/1970. Οι 
ανταςφαλύςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυθμύςεισ  του Ν.Δ. 400/1970  και ςυνεπώσ δεν γύνονται δεκτϋσ ωσ 
αςφαλιςτόρια του Έργου. 
Κϊθε αςφϊλιςη, τησ οπούασ το αςφαλιςτόριο εκδύδεται ςτην Ελλϊδα, ό ςτην αλλοδαπό, θα 
προςυνυπογρϊφεται από τον αντιπρόςωπο ςτην Ελλϊδα τησ εκδότριασ και διϋπεται από το Ν.Δ. 400/1970, 
όπωσ τροποποιόθηκε με το Π.Δ. 118/1985. 
 
Οι παρεχόμενεσ αςφαλύςεισ δεν απαλλϊςςουν ούτε περιορύζουν κατϊ οποιοδόποτε τρόπο τισ υποχρεώςεισ και 
τισ ευθύνεσ του Ανϊδοχου που απορρϋουν από τη ςύμβαςη του Έργου, ιδιαύτερα ςε ότι αφορϊ τισ 
προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικϋσ αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ εξαιρϋςεισ, εκπτώςεισ, προνόμια, περιοριςμούσ 
κ.λ.π., και ο ανϊδοχοσ παραμϋνει αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την αποκατϊςταςη ζημιών ςε πρόςωπα ό/και 
πρϊγματα και πϋραν από τα ποςϊ κϊλυψησ των πιο πϊνω αςφαλιςτηρύων. 
 
Όλεσ οι αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ: 
 
- θα ϋχουν καταρτιςθεύ εγγρϊφωσ 
 
- θα περιλαμβϊνουν όρουσ οι οπούοι θα ικανοποιούν πλόρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ ϊρθρου και τησ 
υπολούπου Ε..Τ. και 
 
- θα τυγχϊνουν τησ εγκρύςεωσ του Κ.τ.Ε. 
 
Η ϋγκριςη του Κ.τ.Ε ϋχει την ϋννοια του ελϋγχου και τησ εκ μϋρουσ του αποδοχόσ ότι οι όροι των αςφαλιςτικών 
ςυμβϊςεων ανταποκρύνονται με επϊρκεια ςτουσ όρουσ του παρόντοσ ϊρθρου και των λοιπών όρων τησ Ε..Τ. 
 
Η εκ μϋρουσ του Αναδόχου καταβολό του πρώτου αςφαλύςτρου που αποτελεύ αςφαλιςτικό βϊροσ και που 
εύναι απαραύτητη για την ϋναρξη των εννόμων αποτελεςμϊτων τησ αςφαλύςεωσ, θα γύνεται με την ϋναρξη 
ιςχύοσ τησ αςφαλιςτικόσ περιόδου. 
 
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, με μϋριμνα και δαπϊνη του, να ςυνϊψει αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ που να καλύπτουν κατ' 
ελϊχιςτον τισ αςφαλύςεισ (πρόςωπα και αντικεύμενα αςφϊλιςησ) που αναφϋρονται ςτο παρόν ϊρθρο. 
 
Οι γενικού όροι αςφαλύςεωσ και οι εξαιρϋςεισ που θεςπύζουν δεν θύγουν την, από τον Νόμο 489/76 και το Π.Δ. 
237/86, ευθύνη των αςφαλιςτών ϋναντι τρύτων, η οπούα παραμϋνει αλώβητη από τουσ όρουσ του 
αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου. 
 
Οι αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραςτηριότητα, ςε χώρεσ μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ και του Ε.Ο.Φ., θα εύναι φερϋγγυεσ ςτο μϋτρο των υποχρεώςεων που αναλαμβϊνουν για το παρόν ϋργο 
και θα μπορούν να αςφαλύζουν παρεμφερό ϋργα χωρύσ να παραβιϊζονται οι όροι των Σευχών Δημοπρϊτηςησ 
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και η Ελληνικό Νομοθεςύα. 
 
Όλεσ οι αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ θα ςυνϊπτονται ςε Ευρώ. 
 
(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να θϋτει ςτη διϊθεςη των αςφαλιςτών κϊθε ςτοιχεύο από την Προςφορϊ που 
υπϋβαλε ωσ διαγωνιζόμενοσ και κϊθε αντύςτοιχο ςτοιχεύο που ϋχει θϋςει ο Κ.τ.Ε. υπόψη των διαγωνιζόμενων, 
όπωσ επύςησ και τισ εν ςυνεχεύα ϋρευνεσ και μελϋτεσ που εκτϋλεςε/ ςυνϋταξε ωσ ανϊδοχοσ. Επύςησ, 
υποχρεούται να επιτρϋπει την προςπϋλαςη των εργοταξύων του, αποθηκών του κ.λ.π. από τουσ εκπροςώπουσ 
των αςφαλιςτών, αν του το ζητούν. 
 
Επιςημαύνεται ακόμη ότι για κϊθε πρόκληςη φθορϊσ ό βλϊβησ που θα ςυμβεύ ςτο ϋργο από οποιαδόποτε αιτύα 
ακόμη και από ανωτϋρα βύα ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ενημερώνει τόςο τον Κ.τ.Ε όςο και τουσ αςφαλιςτϋσ 
του. 
 
(2) Ο Κ.τ.Ε ϋχει το δικαύωμα 
 
- να επικοινωνεύ απ' ευθεύασ με τουσ αςφαλιςτϋσ 
 
- να παρϋχει ςτουσ αςφαλιςτϋσ ςτοιχεύα που ϋχει υποβϊλει ο Ανϊδοχοσ 
 
- να παρϋχει ςτουσ αςφαλιςτϋσ ςτοιχεύα δικών του παρατηρόςεων και ελϋγχων 
 
Η υπό του Κ.τ.Ε ϊςκηςη του δικαιώματοσ τούτου δεν ςυνεπϊγεται δικαύωμα του Αναδόχου για οποιαςδόποτε 
φύςησ αποζημιώςεισ. 
 
(3) Κατϊ την υποβολό του Αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου οι Αςφαλιςτικϋσ Εταιρεύεσ θα πρϋπει να 
ςυνυποβϊλλουν και δόλωςη, ςτην οπούα να αναφϋρουν ότι ϋλαβαν γνώςη του παρόντοσ ϊρθρου τησ Ε..Τ. 
«περύ Αςφαλύςεων» και ότι με το αςφαλιςτόριο καλύπτονται πλόρωσ και χωρύσ καμιϊ εξαύρεςη όλοι οι όροι 
και απαιτόςεισ που αναφϋρονται ςτο παρόν ϊρθρο τησ Ε..Τ. Διαφορετικϊ, η Τπηρεςύα, χωρύσ προειδοπούηςη, 
μπορεύ να ςυνϊψει το υπόψη αςφαλιςτόριο με αςφαλιςτικό εταιρύα τησ προτύμηςόσ τησ ςτο όνομα, για 
λογαριαςμό και με δαπϊνεσ του Αναδόχου. την περύπτωςη αυτό θα ενεργεύ με ανϋκκλητη εντολό και για 
λογαριαςμό του ςαν πληρεξούςιοσ. 
 
Εφιςτϊται η προςοχό του Αναδόχου ςτα παρακϊτω: 
 
(1) Οι αλλοδαπϋσ και ςυνεπώσ και οι ελληνικϋσ αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ υπόκεινται υποχρεωτικϊ ςτην 
αρμοδιότητα των ελληνικών δικαςτηρύων και κϊθε αςφαλιςτόριο που ϋρχεται ςε αντύθετη προσ τον κανόνα 
δημοςύασ τϊξεωσ του ϊρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 εύναι ϊκυρο. 
 
(2) Αντύγραφα αςφαλιςτηρύων ςυμβολαύων δεν θα γύνονται δεκτϊ παρϊ μόνο εϊν ϋχουν επικυρωθεύ από 
φορϋα αρμόδιο για την ϋκδοςη κυρωμϋνων αντιγρϊφων. 
 
(3) Η αποζημύωςη τησ αςφαλιςτικόσ εταιρύασ κρύνεται από το δύκαιο του τόπου ςύνταξησ και εκτϋλεςησ 
τησ αςφαλιςτικόσ ςύμβαςησ, αδιϊφορο εϊν αυτό παραπϋμπει ςε ξϋνουσ κανόνεσ. Σο ύδιο ιςχύει για την 
θεμελύωςη τησ αντικειμενικόσ ευθύνησ, η οπούα κρύνεται από το δύκαιο του τόπου. 

12.2 Ειδικϋσ ρότρεσ για τισ περιπτώςεισ μη ςυμμόρφωςησ του Αναδόχου με τισ υποχρεώςεισ του 

Αν απαιτεύται αλλαγό αςφαλιςτικόσ εταιρεύασ, ό τροποπούηςη των όρων τησ αςφαλιςτικόσ ςύμβαςησ, ό 
αμφότερα, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυμμορφώνεται εντόσ μηνόσ από τη ςχετικό ειδοπούηςη. 
 
ε περύπτωςη που Ανϊδοχοσ παραλεύψει, ό αμελόςει να ςυμμορφωθεύ με τισ αςφαλιςτικϋσ του υποχρεώςεισ, ό 
οι αςφαλύςεισ που ςυνομολογόςει κριθούν από τον Κ.τ.Ε ςαν μη ςυμβατϋσ με τισ αντύςτοιχεσ ςυμβατικϋσ 
απαιτόςεισ, ο Κ.τ.Ε δικαιούται να ςυνϊψει ςτο όνομα και με δαπϊνεσ του Αναδόχου την(τισ) αντύςτοιχη(εσ) 
αςφαλιςτικό(ϋσ) ςύμβαςη(εισ), ςτην περύπτωςη αυτό θα ενεργεύ με ανϋκκλητη εντολό και για λογαριαςμό του 
ςαν πληρεξούςιοσ. Σα αςφϊλιςτρα και οι ςχετικϋσ δαπϊνεσ ςύναψησ τησ(των) ςύμβαςησ(εων) θα 
καταβληθούν από τον Ανϊδοχο εντόσ 15 ημερολογιακών ημερών από τησ ςχετικόσ ειδοπούηςησ. ε περύπτωςη 
μη εμπρόθεςμησ καταβολόσ, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερύασ. ε περύπτωςη που παρϋλθει 
τρύμηνο χωρύσ η καταβολό να ϋχει ςυντελεςθεύ, ο Κ.τ.Ε ϋχει το δικαύωμα: 
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- να ςυμψηφύςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερημερύασ) με επόμενη πληρωμό προσ τον Ανϊδοχο, 
αν υπϊρχει. 
 
- ό να εκπϋςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερημερύασ) από τισ οποιαςδόποτε φύςησ εγγυόςεισ 
που ϋχει ςτα χϋρια του. 
 
- ό να αναζητόςει  το οφειλόμενο ποςό (με τουσ τόκουσ  υπερημερύασ) με  τισ νόμιμεσ διαδικαςύεσ  
εύςπραξησ οφειλόσ προσ το Δημόςιο. 
 
Οι τόκοι υπερημερύασ θα υπολογύζονται: 
 
- για τα αςφϊλιςτρα, από την ημερομηνύα καταβολόσ τουσ και 
 
- για τα λοιπϊ ϋξοδα από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ προσ τον Ανϊδοχο των οφειλόμενων ποςών. 
 
ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ αμελεύ, ό δυςτροπεύ να καταβϊλει ςτουσ αςφαλιςτϋσ το οφειλόμενο ποςό των 
αςφαλύςτρων, ο Κ.τ.Ε, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωςη των αςφαλιςτηρύων, δικαιούται να καταβϊλει τα 
αςφϊλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτϋσ, με χρϋωςη και για λογαριαςμό του Αναδόχου, μετϊ την προηγούμενη 
ειδοπούηςη του. 
 
ε τϋτοια περύπτωςη, η εκ μϋρουσ του Κ.τ.Ε εύςπραξη των ποςών των αςφαλύςτρων που κατϋβαλε, 
προςαυξημϋνων με τουσ τόκουσ υπερημερύασ, θα γύνεται ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. Οι τόκοι 
υπερημερύασ θα προςμετρούνται από την ημερομηνύα καταβολόσ των αςφαλύςτρων. 
 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταβϊλει ςτον (ςτουσ) δικαιούχο(ουσ) κϊθε ποςό που δεν μπορεύ να ειςπραχθεύ 
από τουσ αςφαλιςτϋσ λόγω εξαιρϋςεων, απαλλαγών κ.λ.π., ςύμφωνα με τουσ όρουσ των αςφαλιςτηρύων. 
 
ε περύπτωςη δυςτροπύασ του Αναδόχου, ο Κ.τ.Ε ϋχει το δικαύωμα: 
 
- να παρακρατεύ το αντύςτοιχο ποςό από την επόμενη καταβολό προσ τον Ανϊδοχο 
 
- ό να εκπύπτει από τισ εγγυόςεισ που ϋχει ςτα χϋρια του. 
 
ε περύπτωςη που η αςφαλιςτικό εταιρύα με την οπούα ο Ανϊδοχοσ ςυνόψε αςφαλιςτικό ςύμβαςη, 
παραλεύψει, ό αρνηθεύ να εξοφλόςει (μερικϊ ό ολικϊ) οποιαδόποτε ζημύα κ.λ.π., για οποιοδόποτε λόγο ό αιτύα, 
ο Ανϊδοχοσ ϋχει την αποκλειςτικό ευθύνη για την αποκατϊςταςη τησ μη εξοφλημϋνησ ζημιϊσ, ό βλϊβησ, ό 
καταβολόσ αποζημύωςησ κ.λ.π., ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ ύμβαςησ. Ο Κ.τ.Ε, ςε περύπτωςη δυςτροπύασ του 
Αναδόχου, θα υπολογύςει το αντύςτοιχο ποςό και θα το ςυμψηφύςει με την προσ τον Ανϊδοχο προςεχό 
πληρωμό του. Εϊν δεν προβλϋπεται προςεχόσ πληρωμό, ο Κ.τ.Ε θα το εκπϋςει από τισ οποιαςδόποτε φύςησ 
εγγυόςεισ που ϋχει ςτα χϋρια του. 
 
ε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ διακοπόσ των εργαςιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το Έργο, ςε 
οποιαδόποτε φϊςη και αν βρύςκεται, θα αςφαλιςθεύ ϋναντι όλων των ενδεχομϋνων κινδύνων από τον Κ.τ.Ε και 
τα ϋξοδα τησ αςφϊλιςησ αυτόσ θα βαρύνουν τον Ανϊδοχο. 

12.3 Διαδικαςύα ελϋγχου από τον Κ.τ.Ε τησ επϊρκειασ των αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων με 
αςφαλιςτικό περύοδο εκκινούςα από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

Ο ϋλεγχοσ από τον Κ.τ.Ε. των αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων των οπούων η αςφαλιςτικό περύοδοσ αρχύζει από την 
υπογραφό τησ ύμβαςησ ανϊθεςησ θα γύνει πριν από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
 
την κατηγορύα αυτό υπϊγονται οι αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ των παρακϊτω παραγρϊφων Ο ϋλεγχοσ από τον 
Κ.τ.Ε θα αφορϊ: 
- την φερεγγυότητα των προτεινόμενων αςφαλιςτικών εταιριών 
 
- την ςυμβατότητα των όρων των αςφαλιςτικών ςυμβϊςεων προσ τισ απαιτόςεισ του παρόντοσ ϊρθρου 
και τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τησ Ε..Τ. 
 
ε περύπτωςη αδυναμύασ του Αναδόχου να προςκομύςει αςφαλιςτικό ςύμβαςη που να καλύπτει όλεσ τισ 
απαιτόςεισ του παρόντοσ ϊρθρου τησ Ε..Τ πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ του ϋργου, θα πρϋπει να 
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προςκομύςει πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαραιτότωσ "Βεβαύωςη Αςφϊλιςησ" (Cover Note), όπου να 
αναφϋρονται οι αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ και τα όρια αποζημύωςησ που θα περιλαμβϊνει το αςφαλιςτόριο 
ςυμβόλαιο. 
 
την περύπτωςη αυτό, το αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο πρϋπει να υποβληθεύ το αργότερο εντόσ δεκαπϋντε  (15) 
ημερών από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
 
Η μη ικανοπούηςη των παραπϊνω απαιτόςεων από τον Ανϊδοχο, ϋτςι ώςτε η αςφαλιςτικό ςύμβαςη να εύναι 
ςύμφωνη με τουσ όρουσ του παρόντοσ ϊρθρου και να γύνει δεκτό από τον Κ.τ.Ε, ςυνεπϊγεται αφ' ενόσ 
ανϋκκλητη ποινικό ρότρα τριών χιλιϊδων ΕΤΡΩ (3.000 €), αφ' ετϋρου τη διαδικαςύα ςύναψησ από τον Κ.τ.Ε 
ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπϊνεσ του Αναδόχου αςφαλιςτηρύου(ων) ςυμβολαύου(ων) που να 
καλύπτει(ουν) τισ ςυμβατικϋσ απαιτόςεισ, πληρωμό αςφαλύςτρων, κ.λ.π., όπωσ αναλυτικότερα αναφϋρεται 
παραπϊνω. 

12.4 Αςφϊλιςη του προςωπικού του ϋργου 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ϋχει αςφαλιςμϋνο ςτο ΙΚΑ και ςτα λοιπϊ αςφαλιςτικϊ ταμεύα όλο το προςωπικό 
που απαςχολεύ ο ύδιοσ, ό οι υπεργολϊβοι του, ςύμφωνα με την (εκϊςτοτε) ιςχύουςα Νομοθεςύα (Διατϊξεισ 
περύ ΙΚΑ κ.λ.π.). 
 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προςωπικό του ϋναντι ατυχημϊτων 
ςε αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ που λειτουργούν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπϊγεται ςε διατϊξεισ τησ 
ιςχύουςασ Νομοθεςύασ (περύ ΙΚΑ κ.λ.π.). 
 
Η υποχρϋωςη αυτό ιςχύει και για το πϊςησ φύςεωσ προςωπικό που απαςχολούν, με οποιαδόποτε ςχϋςη 
εργαςύασ, οι υπεργολϊβοι, προμηθευτϋσ, ςύμβουλοι και πϊςησ φύςεωσ ςυνεργϊτεσ του αναδόχου. 
 
Η υποχρϋωςη αυτό ιςχύει τόςο για το ημεδαπό όςο και το αλλοδαπό προςωπικό. 
 
Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να ελϋγχει την τόρηςη των όρων ο δε Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει ςτον Κ.τ.Ε όλα τα 
ςχετικϊ ςτοιχεύα για την πραγματοπούηςη των ελϋγχων. 
 
Οι όροι των παραπϊνω παραγρϊφων ιςχύουν για όλη την διϊρκεια τησ ςύμβαςησ εκτϋλεςησ του ϋργου. 

12.5 Αςφϊλιςη του ϋργου «Κατϊ παντόσ κινδύνου» 

12.5.1 Αςφϊλιςη ϋναντι υλικών ζημιών 

(1) Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύςει πλόρωσ "κατϊ παντόσ κινδύνου" και ςύμφωνα με τουσ όρουσ 
των Σευχών Δημοπρϊτηςησ του ϋργου, την Ελληνικό και Κοινοτικό Νομοθεςύα, τη ςυνολικό αξύα του υπό 
καταςκευό ϋργου, όπωσ αυτό θα ϋχει προςδιοριςθεύ ςτο τεύχοσ τησ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ του. Η 
υποχρϋωςη αυτό ιςχύει και για τισ τυχόν περαιτϋρω αναπροςαρμογϋσ του αρχικού ςυμβατικού ποςού. 
 
(2) Η αςφαλιςτικό κϊλυψη θα παρϋχεται ϋναντι οποιαςδόποτε  απώλειασ, ζημύασ, ό καταςτροφόσ, μερικόσ 
ό ολικόσ, που οφεύλεται ό προκαλεύται από οποιοδόποτε λόγο ό αιτύα, όπωσ απεργύεσ, κοινωνικϋσ ταραχϋσ, 
τρομοκρατικϋσ ενϋργειεσ, δολιοφθορϋσ, κακοτεχνύεσ, λανθαςμϋνη μελϋτη ό /και καταςκευό, ελαττωματικϊ 
υλικϊ (manufacturer’s risk), τυχαύα περιςτατικϊ (φωτιϊ, ανθρώπινο λϊθοσ κ.λ.π.). 
 
Επύςησ, η αςφαλιςτικό κϊλυψη θα παρϋχεται για: 
 
-Βλϊβεσ/καταςτροφϋσ που προϋρχονται από δυςμενεύσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ ϋςτω και εξαιρετικϊ ςπϊνιασ 
εμφϊνιςησ. 
 
-Βλϊβεσ/καταςτροφϋσ από ςειςμούσ και ϊλλα ςυναφό με το Έργο ατυχόματα και ζημιογόνα ςυμβϊντα. 
 
Ομούωσ θα παρϋχεται αςφαλιςτικό κϊλυψη για τα Πϊςησ Υύςεωσ Τλικϊ από τη παραλαβό τουσ μϋχρι την 
ενςωμϊτωςη τουσ ςτο Έργο. 
 
(3) Σο αςφαλιςτόριο θα καλύπτει και την περύοδο υποχρεωτικόσ υντόρηςησ του Έργου. Η διϊρκεια τησ 
αςφϊλιςησ αρχύζει με την υπογραφό τησ ύμβαςησ και λόγει με την Οριςτικό Παραλαβό του Έργου 
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(4) Η αςφαλιςτικό κϊλυψη εύναι αποδεκτό να μη περιλαμβϊνει ζημιϋσ (οι οπούεσ εξαιρούνται διεθνώσ) 
προκαλούμενεσ από τισ ακόλουθεσ – και μόνο αυτϋσ – αιτύεσ. 
 
α. ανταρτικό δρϊςη, πόλεμο, ειςβολό εχθρικόσ δύναμησ ςτη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, ςταςύαςη ό κατϊλυςη τησ 
ςυνταγματικόσ τϊξησ τησ χώρασ 
 
β. ιονιςμό, ακτινοβολύα ό μόλυνςη ραδιενϋργειασ από πυρηνικό καύςιμο ό κατϊλοιπα από καύςη πυρηνικού 
καυςύμου 
 
γ. ωςτικϊ κύματα προκληθϋντα από αεροπλϊνο ό ϊλλα ιπτϊμενα αντικεύμενα κινούμενα με ταχύτητα ύςη προσ 
την ταχύτητα του όχου, ό με υποηχητικό ταχύτητα 
 
δ. πρόςτιμα ό / και ποινικϋσ ρότρεσ. 
 
(5) την αςφαλιςτικό ςύμβαςη θα περιλαμβϊνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτϋσ παραιτούνται του δικαιώματοσ 
τησ υπαςφϊλιςησ. 
 
(6) Με το ύδιο αςφαλιςτόριο θα καλύπτονται "κατϊ παντόσ κινδύνου" και οι μόνιμεσ ό/και προςωρινϋσ 
εργοταξιακϋσ εγκαταςτϊςεισ και η τυχόν "παρακεύμενη περιουςύα" καθώσ επύςησ και ο πϊςησ φύςεωσ 
εξοπλιςμόσ ςτην περιοχό του Έργου, που θα χρηςιμοποιηθεύ για το Έργο, ςύμφωνα με ςχετικό περιγραφό 
τουσ από τον Ανϊδοχο. 

12.5.2 Αντικεύμενο Αςφϊλιςησ -  Αςτικό ευθύνη ϋναντι τρύτων  

Με την αςφϊλιςη αυτό θα καλύπτεται η "ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ" του Αναδόχου ϋναντι Σρύτων και οι αςφαλιςτϋσ θα 
υποχρεούνται να καταβϊλουν αποζημιώςεισ ςε Σρύτουσ για ςωματικϋσ βλϊβεσ ό θϊνατο, ψυχικό οδύνη ό ηθικό 
βλϊβη και για υλικϋσ ζημιϋσ ςε πρϊγματα, ακύνητα ό κινητϊ ό και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διϊρκεια 
τησ Περιόδου Μελετών - Καταςκευών και Περιόδου υντόρηςησ εξαιτύασ των εργαςιών καταςκευόσ, 
ςυντόρηςησ, επιςκευόσ, αποκατϊςταςησ ζημιών του Έργου και διαφόρων ϊλλων ρυθμύςεων, οποτεδόποτε 
γύνονται αυτϋσ, και εφόςον εκτελούνται ςτα πλαύςια των ςυμβατικών υποχρεώςεων του Αναδόχου. Σο 
αντικεύμενο τησ αςφϊλιςησ περιλαμβϊνει και την αςτικό ευθύνη ϋναντι τρύτων για λόγουσ μη εφαρμογόσ των 
Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκληςησ υποβϊθμιςησ του Περιβϊλλοντοσ κατϊ την διϊρκεια τησ καταςκευόσ, 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.1650/86 για την προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ. Θα καλύπτονται επύςησ και 
ζημιϋσ ςε όμορεσ ιδιοκτηςύεσ /εγκαταςτϊςεισ. 

12.5.3 Διϊρκεια τησ Αςφϊλιςησ 

Η ευθύνη των αςφαλιςτών αρχύζει με την υπογραφό τησ ύμβαςησ και λόγει με την Οριςτικό Παραλαβό του 
Έργου 

12.5.4 Όρια Αποζημύωςησ 

Σα ελϊχιςτα όρια αποζημύωςησ για τα οπούα θα πραγματοποιεύται η αςφϊλιςη Αςτικόσ Ευθύνησ ϋναντι 
Σρύτων, κατϊ την περύοδο εκτϋλεςησ του Έργου, θα εύναι τα ακόλουθα: 
 
α. Για υλικϋσ ζημιϋσ (θετικϋσ ό αποθετικϋσ) ςε πρϊγματα Σρύτων ανεξϊρτητα από τον αριθμό των 
τυχόν ζημιωθϋντων Σρύτων:    200.000. €/περιςτατικό 
 
β.  Για ςωματικό βλϊβη ό Θϊνατο Σρύτων κατϊ ϊτομο: 150.000. € 
 
γ.  Για ςωματικό Βλϊβη ό θϊνατο Σρύτων μετϊ από ομαδικό ατύχημα, ανεξϊρτητα από τον αριθμό 
των παθόντων: 200.000 € /περιςτατικό 
 
δ. Σο αθροιςτικό ανώτατο όριο ευθύνησ Αςφαλιςτών ςε όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ αςφαλιςτικόσ 
κϊλυψησ ϋναντι Σρύτων, κατϊ την περύοδο εκτϋλεςησ του Ϊργου θα εύναι 400.000€ 
 
Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι αςφαλιςμϋνοσ για την Αςτικό Ευθύνη ϋναντι Σρύτων και κατϊ την περύοδο υντόρηςησ 
του Έργου. Σο ανώτατο αθροιςτικό όριο ευθύνησ των Αςφαλιςτών θα ανϋρχεται ςτο 50% του αντύςτοιχου 
ποςού, το οπούο ιςχύει κατϊ την περύοδο εκτϋλεςησ του Έργου. 
 
Θα καλύπτεται επύςησ και η εργοδοτικό Αςτικό Ευθύνη του Αναδόχου για την περύπτωςη 
ατυχημϊτων ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό που απαςχολεύται ςτο ϋργο. Σα όρια αποζημύωςησ δεν 
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θα πρϋπει να εύναι μικρότερα από 100.000 € /ϊτομο, 200.000 € / ομαδικό ατύχημα και 400.000 € για 
όλη την περύοδο αςφϊλιςησ. 

12.6 Αςφϊλιςη αυτοκινότων 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ϋχει αςφαλιςμϋνα ςε αςφαλιςτικό εταιρεύα, ςύμφωνα με την ιςχύουςα 
Νομοθεςύα, τα αυτοκύνητα που προορύζονται για τισ ανϊγκεσ και την εξυπηρϋτηςη των Ερευνών, Καταςκευών 
και ςυντόρηςησ του Έργου, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ςχετικϋσ διατϊξεισ. 
 
Τπεύθυνοσ για την τόρηςη των όρων και τη φύλαξη των ανωτϋρω Αςφαλιςτηρύων εύναι ο Ανϊδοχοσ, ο οπούοσ 
υποχρεούται να τα επιδεικνύει ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα για ϋλεγχο, όποτε του ζητηθεύ. 
 
Η ςύμβαςη αςφαλύςεωσ αςτικόσ ευθύνησ από οχόματα, υποχρεωτικώσ θα καταρτιςθεύ εγγρϊφωσ, χωρύσ τα 
μϋλη να μπορούν να ςυμφωνόςουν εγκύρωσ ϊλλη ρύθμιςη. 

12.7 Ειδικού όροι που πρϋπει να περιλαμβϊνονται ςτισ αςφαλιςτικϋσ ςυμβϊςεισ του ϋργου. 

το ενιαύο αςφαλιςτόριο των καλύψεων θα περιλαμβϊνονται οπωςδόποτε οι ακόλουθοι ειδικού όροι: 
 
12.7.1 την ϋννοια τησ λϋξησ Αςφαλιζόμενοσ περιλαμβϊνεται ο Ανϊδοχοσ και το πϊςησ φύςεωσ προςωπικό 
που απαςχολεύται με οποιαδόποτε ςυμβατικό ςχϋςη εργαςύασ με αυτόν ςτα πλαύςια του ςυγκεκριμϋνου 
Έργου, καθώσ επύςησ και ο Κύριοσ του Έργου (Κ.τ.Ε), οι τυχόν Τπεργολϊβοι και οι Μελετητϋσ. 
 
12.7.2 Ο Κ.τ.Ε., οι εκπροςωπούςεσ Τπηρεςύεσ και το εν γϋνει προςωπικό τουσ, θεωρούνται Σρύτα πρόςωπα, 
ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρϋςεισ τησ αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ με την εφαρμογό του παραρτόματοσ " 
Διαςταυρούμενη ευθύνη αλλόλων" (cross liability), το οπούο καλύπτει την αςτικό ευθύνη των αςφαλιζόμενων 
φορϋων. 
 
12.7.3 Η αςφαλιςτικό εταιρύα θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδόποτε αγωγό εγεύρεται τυχόν κατϊ: 
 
- του Αναδόχου 
 
- και /ό των Μελετητών και υμβούλων του 
 
- και/ό του Κ.τ.Ε 
 
- και/ό των Εκπροςωπουςών τον Κ.τ.Ε Τπηρεςιών και/ό των υμβούλων τουσ 
 
Και/ό μϋρουσ ό/και του ςυνόλου του προςωπικού των παραπϊνω με την αιτύαςη ευθύνησ τουσ ό 
ςυνυπευθυνότητασ τουσ ςτη βλϊβη ό ζημύα από πρϊξη ό παρϊλειψη των παραπϊνω προςώπων, οι οπούοι 
καλύπτονται από το αςφαλιςτόριο Αςτικόσ Ευθύνησ ϋναντι Σρύτων, θα καταβϊλει δε κϊθε ποςό για βλϊβη 
και/ό ζημύα που προκλόθηκε από πρϊξη ό παρϊλειψη αυτών. 
 
Ειδικότερα η αςφαλιςτικό εταιρεύα θα καταβϊλει κϊθε ποςό εγγύηςησ για ϊρςη τυχόν καταςχϋςεων κ.λ.π., 
που ςχετύζονται με την αςτικό ευθύνη μϋςα ςτα όρια των ποςών που αναφϋρονται εκϊςτοτε ωσ ανώτατα όρια 
ευθύνησ των αςφαλιςτών. 
 
12.7.4 ε περύπτωςη ολικόσ ό εκτεταμϋνησ μερικόσ καταςτροφόσ ό βλϊβησ του Έργου, προκειμϋνου η 
αςφαλιςτικό εταιρεύα να καταβϊλει ςτον Ανϊδοχο τη ςχετικό με τη ζημύα κ.λ.π., αποζημύωςη, πρϋπει να ϋχει 
λϊβει προηγουμϋνωσ την ϋγγραφη για το ςκοπό αυτό ςυγκατϊθεςη τησ Τπηρεςύασ. 
 
Εφόςον η Τπηρεςύα δεν παρϋχει ςτην αςφαλιςτικό εταιρεύα την εν λόγω ςυγκατϊθεςη, αυτόματα και χωρύσ 
ϊλλεσ διατυπώςεισ (ειδικϋσ, ό αλλού εύδουσ εντολό, ό εξουςιοδότηςη από τον Ανϊδοχο) η απαύτηςη του 
αναδόχου κατϊ τησ αςφαλιςτικόσ εταιρεύασ για την καταβολό τησ αποζημύωςησ εκχωρεύται ςτην Τπηρεςύα 
και η αςφαλιςτικό εταιρεύα αποδϋχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβϊλει τη ςχετικό αποζημύωςη 
ςτην Τπηρεςύα, μετϊ από αύτηςη τησ τελευταύασ για το ςκοπό αυτό. 
 
Η εκχώρηςη τησ απαύτηςησ αυτόσ του Αναδόχου ςτην Τπηρεςύα κατ’ ουδϋνα τρόπο τον απαλλϊςςει από τισ 
ευθύνεσ και υποχρεώςεισ του, που απορρϋουν από τη ύμβαςη. 
 
12.7.5 Η αςφαλιςτικό εταιρύα παραιτεύται κϊθε δικαιώματοσ ανταγωγόσ κατϊ τησ Τπηρεςύασ, των 
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υμβούλων τησ, των ςυνεργατών τησ και των υπαλλόλων τουσ ςε περύπτωςη που η βλϊβη ό ζημύα οφεύλεται 
ςε πρϊξη ό παρϊλειψη, όχι ηθελημϋνη, των παραπϊνω προςώπων. 
 
12.7.6 Σο αςφαλιςτόριο δεν μπορεύ να ακυρωθεύ, τροποποιηθεύ, ό να λόξει χωρύσ την ϋγγραφη, με ςυςτημϋνη 
επιςτολό, πριν από εξόντα (60) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ, ςχετικό ειδοπούηςη τησ αςφαλιςτικόσ εταιρεύασ, τόςο 
προσ τον Ανϊδοχο, όςο' και προσ την Τπηρεςύα Επύβλεψησ. 
 
Με το ενιαύο αςφαλιςτόριο θα καλύπτεται και η ευθύνη τησ Τπηρεςύασ και/ό των υμβούλων τησ και/ό του 
προςωπικού των, που απορρϋει από το ϊρθρο 922 του Αςτικού Κώδικα. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΒΛΑΒΕ ΣΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΑΠΟΖΗΜΙΨΕΨΝ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 157 του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΨΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ - ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

14.1 Διεύθυνςη των ϋργων από τον Ανϊδοχο 

14.1.1 Κατϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ καταςκευόσ του ϋργου ο Ανϊδοχοσ θα δηλώςει ςτην Τπηρεςύα τον 
Αντύκλητό του και την διεύθυνςη των κεντρικών γραφεύων του. Θα δηλώςει επύςησ το βραδύτερο ςε τριϊντα 
(30) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την υπογραφό τησ ύμβαςησ καταςκευόσ του ϋργου τον  Προώςτϊμενο του 
εργοταξιακού γραφεύου ο οπούοσ: 
 
(α) θα εύναι ϋμπειροσ διπλωματούχοσ πολιτικόσ μηχανικόσ ΕΜΠ, ό ϊλλησ ιςότιμησ χολόσ, 5-ετούσ τουλϊχιςτον 
πεύρασ ςτην καταςκευό και διούκηςη αναλόγου φύςεωσ και μεγϋθουσ ϋργων, που θα διορύζεται από τον 
Ανϊδοχο ύςτερα από ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 
 
(β) θα εύναι πλόρουσ και αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ για το υπόψη ϋργο και η απουςύα του από το εργοτϊξιο 
θα εύναι αιτιολογημϋνη και θα οφεύλεται μόνο ςε εκτόσ εργοταξύου απαςχόληςό του με θϋματα που θα 
αφορούν αυςτηρϊ ςτο υπόψη ϋργο. Όταν απουςιϊζει ωσ ανωτϋρω, θα υπϊρχει ςτο εργοτϊξιο ο 
αντικαταςτϊτησ του, που θα εύναι μηχανικόσ από το υπόλοιπο προςωπικό. Για τον αντικαταςτϊτη θα πρϋπει 
επύςησ να υπϊρχει η ςύμφωνη γνώμη τησ Τπηρεςύασ. 
 
(γ) θα εύναι πλόρωσ εξουςιοδοτημϋνοσ με ςυμβολαιογραφικό πληρεξούςιο να εκπροςωπεύ τον Ανϊδοχο ςε όλα 
τα θϋματα του εργοταξύου, περιλαμβανομϋνησ τησ παραλαβόσ των εντολών, ειδοποιόςεων, οδηγιών ό 
παρατηρόςεων τησ Τπηρεςύασ επύ τόπου του ϋργου και τησ υπογραφόσ κϊθε εγγρϊφου και ςτοιχεύου, που η 
υπογραφό του προβλϋπεται επύ τόπου του ϋργου (παραλαβϋσ, επιμετρόςεισ, ημερολόγια κλπ). 
 
(δ) θα εύναι αρμόδιοσ για την ϋντεχνη, ϊρτια και αςφαλό εκτϋλεςη των εργαςιών και για την λόψη και 
εφαρμογό των απαιτούμενων μϋτρων προςταςύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων ςτο ϋργο, καθώσ και κϊθε 
τρύτου. 
 
14.1.2 Ο Προώςτϊμενοσ του εργοταξιακού γραφεύου πρϋπει να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα υπεύθυνη δόλωςη, με 
την οπούα να αποδϋχεται το διοριςμό του και τισ ευθύνεσ του και ότι δεν απαςχολεύται αλλού ό κατϋχει ςε 
ϊλλη εταιρεύα ταυτόχρονα και αντύςτοιχη με το ϋργο υπευθυνότητα ό ϊλλη ϋμμιςθη θϋςη εργαςύασ. Ομούωσ και 
ο αναπληρωτόσ του. 
 
14.1.3 Για την ϋγκριςη του παραπϊνω προτεινόμενου Μηχανικού, ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα, 
πριν από την υπογραφό τησ ύμβαςησ, όλεσ τισ πληροφορύεσ, πιςτοποιητικϊ και λοιπϊ λεπτομερό ςτοιχεύα, 
που θα αφορούν τα προςόντα και την πεύρα του. Η Τπηρεςύα μπορεύ κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ να μην 
δώςει την ϋγκριςό τησ για τον προτεινόμενο Μηχανικό, ςε περύπτωςη κατϊ την οπούα θεωρόςει ότι αυτόσ δεν 
ϋχει τα απαραύτητα προςόντα και πεύρα ό δεν εύναι κατϊλληλοσ για την παραπϊνω θϋςη. Ο προώςτϊμενοσ του 
εργοταξιακού γραφεύου οφεύλει να ομιλεύ, διαβϊζει και γρϊφει ϊριςτα την Ελληνικό γλώςςα. ε αντύθετη 
περύπτωςη θα υπϊρχει μόνιμα τεχνικόσ διερμηνϋασ. 
 
14.1.4 Η Τπηρεςύα δύναται, κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ, να ανακαλϋςει την ϋγγραφη ϋγκριςό τησ για τον 
οριςμό οποιουδόποτε από τα παραπϊνω πρόςωπα, οπότε ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να το απομακρύνει και να 
το αντικαταςτόςει με ϊλλο, του οπούου ο διοριςμόσ θα υπόκειται επύςησ ςτην ϋγγραφη ϋγκριςη τησ 
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Τπηρεςύασ. 
 
Επύςησ, η Τπηρεςύα μπορεύ να διατϊςςει την ςτελϋχωςη του εργοταξύου με πρόςθετο προςωπικό, όταν κατϊ 
την κρύςη τησ εύναι απαραύτητο. 
 
Ρητϊ καθορύζεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψη προςώπων του Αναδόχου ςε καμιϊ περύπτωςη δεν απαλλϊςςει 
τον τελευταύο από τισ ευθύνεσ του και τισ υποχρεώςεισ του, ο δε Ανϊδοχοσ παραμϋνει πϊντοτε αποκλειςτικϊ 
και εξ ολοκλόρου υπεύθυνοσ απϋναντι ςτην Τπηρεςύα. 

14.2 Προςωπικό του Αναδόχου 

χετικϊ με την εκλογό του προςωπικού ο Ανϊδοχοσ, εκτόσ των υποχρεώςεων που καθορύζουν οι διατϊξεισ των 
ϊρθρων 136 και 138 του Ν. 4412/2016, εύναι, υποχρεωμϋνοσ να ςυμμορφωθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 139 του 
Ν. 4412/2016, και προσ τα παρακϊτω: 
 
14.2.1 Ο Ανϊδοχοσ εκτόσ από τον διοριςμό του Προώςταμϋνου του Εργοταξιακού γραφεύου (εργοταξιϊρχησ) 
και του αντικαταςτϊτη του, υποχρεούται να ςτελεχώςει μονύμωσ το εργοτϊξιο με επιτελεύο από ειδικευμϋνο 
και ϋμπειρο προςωπικό αναγκαύο για την διεύθυνςη, παρακολούθηςη και εκτϋλεςη του ϋργου. 
 
14.2.3 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει κατϊλληλο, ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ του ϋργου, προςωπικό 
(Διπλωματούχοι Μηχανικού, Σεχνολόγοι Μηχανικού και Εργοδηγού) που θα καλύπτει όλεσ τισ ανϊγκεσ του 
ϋργου. Σο προςωπικό αυτό θα βρύςκεται ςυνεχώσ επύ τόπου κατϊ την περύοδο των εργαςιών και θα εύναι 
πλόρουσ και αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ ςτο ϋργο. 
 
14.2.4 Ο Προώςτϊμενοσ του Εργοταξιακού Γραφεύου θα υπογρϊφει το ημερολόγιο του ϋργου καθημερινϊ. 
 
14.4 Επύςησ, ο Ανϊδοχοσ θα διαθϋςει επιπλϋον ειδικούσ επιςτόμονεσ ςτη ςύνταξη των μελετών, 
καταςκευαςτικών ςχεδύων κ.λ.π. Η διϊθεςό τουσ ςτα εργοταξιακϊ γραφεύα ό ςε ϊλλα γραφεύα του Αναδόχου 
θα γύνεται κατϊ περύπτωςη και για τα αναγκαύα κϊθε φορϊ χρονικϊ διαςτόματα. 
 
14.5 Ο Ανϊδοχοσ θα χρηςιμοποιόςει Ελληνικό ό αλλοδαπό προςωπικό ςύμφωνα με την ιςχύουςα 
Νομοθεςύα. Σο αλλοδαπό προςωπικό του Αναδόχου πρϋπει να εφοδιαςτεύ με ςχετικό ϊδεια παραμονόσ και 
εργαςύασ ςτην Ελλϊδα με μϋριμνα του Αναδόχου και ςύμφωνα με την ιςχύουςα εργατικό και λοιπό Νομοθεςύα. 
 
14.6 Σα βιογραφικϊ των ατόμων του προςωπικού του Αναδόχου θα υποβληθούν μαζύ με το οργανόγραμμα 
και θα παραμεύνουν μϋχρι τη λόξη τησ παρούςασ ςύμβαςησ. Η μη ςυμμόρφωςη του αναδόχου με το ελϊχιςτο 
οργανόγραμμα που επιβϊλλεται από την παρούςα Ε..Τ θα εύναι αιτύα τησ εφαρμογόσ του ϊρθρου 160 του Ν. 
4412/2016. την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ κακό ςυνεργαςύα ό ϋλλειψη προςόντων και υπηρεςιών με την 
Τπηρεςύα, αυτό δύναται να ζητόςει την ϊμεςη αντικατϊςταςη των με τον ύδιο τρόπο που ιςχύει για τον 
εργοταξιϊρχη και τον αντικαταςτϊτη αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟ 15: – ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΨΝ 

15.1 Απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ ςτο εργοτϊξιο. 

Ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη για την τόρηςη των διατϊξεων τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, των διατϊξεων και 
κανονιςμών για την πρόληψη ατυχημϊτων ςτο προςωπικό του, ό ςτο προςωπικό του φορϋα του ϋργου, ό ςε 
οποιονδόποτε τρύτο, ώςτε να εξαλεύφονται ό να ελαχιςτοποιούνται οι κύνδυνοι ατυχημϊτων ό 
επαγγελματικών αςθενειών κατϊ την φϊςη καταςκευόσ του ϋργου : ΠΔ 305/96* (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 
138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 

15.2. τα πλαύςια τησ ευθύνησ του, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται : 

α. Να εκπονεύ κϊθε ςχετικό μελϋτη (μελϋτη προςωρινόσ ςόμανςησ ϋργων κλπ.) και να λαμβϊνει όλα τα ςχετικϊ 
μϋτρα Ν.4412/2016 (ϊρθ. 138 παρ.7). 
 
β. Να λαμβϊνει μϋτρα προςταςύασ ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα ςτο χϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ 
(ΑΤ), όπωσ αυτό ρυθμύζεται με τισ αποφϊςεισ του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-
01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιϊγραμμα των εργαςιών, καθώσ και τισ ενδεχόμενεσ 
τροποποιόςεισ ό ϊλλεσ αναγκαύεσ αναπροςαρμογϋσ των μελετών κατϊ τη φϊςη τησ μελϋτησ και τησ 
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καταςκευόσ του ϋργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7 και αρ.182 του Ν.3669/2008. 
 
γ. Να επιβλϋπει ανελλιπώσ την ορθό εφαρμογό των μϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ των εργαζομϋνων, να τουσ 
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα τησ τόρηςησ των μϋτρων αυτών κατϊ την εργαςύα, να ζητϊ τη 
γνώμη τουσ και να διευκολύνει τη ςυμμετοχό τουσ ςε ζητόματα αςφϊλειασ και υγεύασ : ΠΔ 1073/81 (αρ.111), 
ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
 
Για την ςωςτό εφαρμογό τησ παρ. γ ςτουσ αλλοδαπούσ εργαζόμενουσ, εύναι αυτονόητο ότι η γνώςη από 
αυτούσ τησ ελληνικόσ γλώςςασ κρύνεται απαραύτητη ώςτε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και 
τον τρόπο εφαρμογόσ των  μϋτρων αςφϊλειασ και  υγεύασ (εκτόσ ειδικών  περιπτώςεων όπου τμόμα ό όλο το 
ϋργο ϋχει αναλϊβει να καταςκευϊςει ξϋνη εξειδικευμϋνη εταιρεύα). 
 
* H ϋννοια του εργοταξύου ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παρϊρτημα Ι του ϊρθρου 12 του ΠΔ 
305/96. 
 
** O Ν.3850/10 Κύρωςη του Κώδικα νόμων για την υγεύα και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων ϊρ. δεύτερο, 
καταργεύ διατϊξεισ που ρυθμύζονται από αυτόν όπωσ διατϊξεισ των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 

15.3 ύμφωνα με τα προαναφερόμενα τησ παρ. 2, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ τα ακόλουθα : 

15.3.1 Εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη - χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ ( ΑΤ ) - Υϊκελοσ Αςφϊλειασ 
Τγεύασ (ΥΑΤ) και ςυγκεκριμϋνα : 

α. Να διαβιβϊςει ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ πριν από την ϋναρξη των εργαςιών, την εκ των 
προτϋρων γνωςτοπούηςη, προκειμϋνου για εργοτϊξιο με προβλεπόμενη διϊρκεια εργαςιών που θα υπερβαύνει 
τισ 30 εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ςτο οπούο θα αςχολούνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαζόμενοι ό ο 
προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςύασ θα υπερβαύνει τα 500 ημερομύςθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωςτοπούηςη καταρτύζεται ςύμφωνα με το παρϊρτημα ΙΙΙ του ϊρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
 
β. Να ακολουθόςει τισ υποδεύξεισ / προβλϋψεισ των ΑΤ-ΥΑΤ τα οπούα αποτελούν τμόμα τησ τεχνικόσ μελϋτησ 
του ϋργου (οριςτικόσ ό εφαρμογόσ) ςύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ. 8) και την ΤΑ 
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.4412/2016 (αρ.138 παρ.7 & 8). 
 
γ. Να αναπτύξει, να προςαρμόςει  και να ςυμπληρώςει τα ΑΤ-ΥΑΤ τησ μελϋτησ (τυχόν παραλόψεισ που θα 
διαπιςτώςει ο ύδιοσ ό που θα του ζητηθούν από την Τπηρεςύα), ςύμφωνα με την μεθοδολογύα που θα 
εφαρμόςει ςτο ϋργο ανϊλογα με την καταςκευαςτικό του δυςκολύα, τισ ιδιαιτερότητϋσ του, κλπ (μϋθοδοσ 
καταςκευόσ, ταυτόχρονη εκτϋλεςη φϊςεων εργαςιών, πολιτικό αςφϊλειασ, οργϊνωςη, εξοπλιςμόσ, κλπ). 
 
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ώςτε να περιληφθούν ςε αυτϊ εργαςύεσ που θα προκύψουν λόγω 
τροποπούηςησ τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ και για τισ οπούεσ θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ιςχύουςα 
νομοθεςύα, μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 
(τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.4412/2016(αρ.138 παρ.7 & 8). 
 
ε. Να τηρόςει τα ΑΤ-ΥΑΤ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου : ΠΔ 305/96 (αρ.  3 παρ.10) και ΤΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΦΩΔΕ και να τα ϋχει ςτη διϊθεςη των ελεγκτικών αρχών. 
 
ςτ. υμπληρωματικϋσ αναφορϋσ ςτο χϋδιο Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) και ςτο Υϊκελο Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΥΑΤ). 
 
Σο ΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρόληψη και ςτον περιοριςμό των κινδύνων για τουσ εργαζόμενουσ και για τα ϊλλα 
εμπλεκόμενα μϋρη που παρευρύςκονται ςτο εργοτϊξιο κατϊ τη διϊρκεια καταςκευόσ του ϋργου. 
 
Αντύςτοιχα ο ΥΑΤ αποςκοπεύ ςτην πρόληψη και ςτον περιοριςμό των κινδύνων για όςουσ μελλοντικϊ 
αςχοληθούν με τη ςυντόρηςη ό την επιςκευό του ϋργου. 
 
1. Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΥΑΤ αναφϋρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΤΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ οι οπούεσ ενςωματώθηκαν 
ςτο Ν.4412/2016 αρ 138. 
 
2. Η υποχρϋωςη εκπόνηςησ ΑΤ προβλϋπεται ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν : 
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α. Απαιτεύται υντονιςτόσ ςτη φϊςη τησ μελϋτησ, δηλ. όταν θα απαςχοληθούν περιςςότερα του ενόσ 
ςυνεργεύα ςτην καταςκευό. 
 
β. Οι εργαςύεσ που πρόκειται να εκτελεςτούν ενϋχουν ιδιαύτερουσ κινδύνουσ : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παρϊρτημα 
ΙΙ). γ. Απαιτεύται εκ των προτϋρων γνωςτοπούηςη ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ. 
δ. Για την ϋναρξη των οικοδομικών εργαςιών, επιβϊλλεται με ευθύνη του κυρύου ό του ϋχοντοσ νόμιμο 
δικαύωμα: θεώρηςη του ςχεδύου και του φακϋλου αςφϊλειασ και υγεύασ (ΑΤ,ΥΑΤ) του ϋργου από την 
αρμόδια Επιθεώρηςη Εργαςύασ ςύμφωνα με το ϊρθρο 7 παρ.1 εδϊφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΥΕΚ 249/Α/25-
11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματϋα του .ΕΠ.Ε. 
 
3. Ο ΥΑΤ καθιερώνεται ωσ απαραύτητο ςτοιχεύο για την προςωρινό και την οριςτικό παραλαβό κϊθε 
Δημόςιου Έργου : ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ, η οπούα ενςωματώθηκε ςτο Ν.4412/2016 αρ. 
(170 και 172). 
 
4. Μετϊ την αποπερϊτωςη του ϋργου, ο ΥΑΤ φυλϊςςεται με ευθύνη του Κυρύου του Έργου και το 
ςυνοδεύει καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. 
 
5. Διευκρινύςεισ ςχετικϊ με την εκπόνηςη του ΑΤ και την κατϊρτιςη του ΥΑΤ περιλαμβϊνονται ςτην 
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ. 

15.3.2 Ανϊθεςη καθηκόντων ςε τεχνικό αςφαλεύασ, γιατρό εργαςύασ - τόρηςη ςτοιχεύων 
αςφϊλειασ και υγεύασ 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται : 
 
α. Να αναθϋςει καθόκοντα τεχνικού αςφαλεύασ αν  ςτο ϋργο απαςχολόςει λιγότερουσ από 50 εργαζόμενουσ 
ςύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
 
β. Να  αναθϋςει καθόκοντα τεχνικού αςφαλεύασ και ιατρού εργαςύασ, αν  απαςχολόςει ςτο ϋργο 50 και ϊνω 
εργαζόμενουσ, ςύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 ϋωσ 25). 
 
γ. Σα παραπϊνω καθόκοντα μπορεύ να ανατεθούν ςε εργαζόμενουσ ςτην επιχεύρηςη ό ςε ϊτομα εκτόσ τησ 
επιχεύρηςησ ό να ςυναφθεύ ςύμβαςη με τισ Εξωτερικϋσ Τπηρεςύεσ Προςταςύασ και Πρόληψησ ό να 
ςυνδυαςτούν αυτϋσ οι δυνατότητεσ. 
 
Η ανϊθεςη καθηκόντων ςε ϊτομα εντόσ τησ επιχεύρηςησ γύνεται εγγρϊφωσ από τον ανϊδοχο και αντύγραφό 
τησ κοινοποιεύται ςτην τοπικό Επιθεώρηςη Εργαςύασ, ςυνοδεύεται δε απαραύτητα από αντύςτοιχη δόλωςη 
αποδοχόσ : Ν.3850/10 (αρ. 9). 
 
δ. τα πλαύςια των υποχρεώςεων του αναδόχου καθώσ και των τεχνικού αςφαλεύασ και ιατρού εργαςύασ, 
εντϊςςεται και η υποχρεωτικό τόρηςη ςτο εργοτϊξιο, των ακόλουθων ςτοιχεύων : 
 
1. Γραπτό εκτύμηςη προσ τον ανϊδοχο, από τουσ τεχνικό αςφϊλειασ και ιατρό εργαςύασ, των 
υφιςταμϋνων κατϊ την εργαςύα κινδύνων για την αςφϊλεια και την υγεύα, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων που 
αφορούν ομϊδεσ εργαζομϋνων που εκτύθενται ςε ιδιαύτερουσ κινδύνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-
8). 
 
2. Βιβλύο υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ και γιατρού εργαςύασ ςτο οπούο θα αναγρϊφουν τισ υποδεύξεισ 
τουσ ο Σεχνικόσ αςφαλεύασ και ο γιατρόσ εργαςύασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 
 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να λαμβϊνει ενυπόγραφα γνώςη των υποδεύξεων αυτών. 
 
Σο βιβλύο υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ και γιατρού εργαςύασ ςελιδομετρεύται και θεωρεύται από την 
αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ. 
 
Αν ο ανϊδοχοσ διαφωνεύ με τισ γραπτϋσ υποδεύξεισ και ςυμβουλϋσ του τεχνικού ό του ιατρού εργαςύασ (Ν 
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφεύλει να αιτιολογεύ τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεύ και ςτην Επιτροπό Τγεύασ 
και Αςφϊλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ό ςτον εκπρόςωπο των εργαζομϋνων των οπούων η ςύςταςη και οι αρμοδιότητεσ 
προβλϋπονται από τα ϊρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
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ε περύπτωςη διαφωνύασ η διαφορϊ επιλύεται από τον επιθεωρητό εργαςύασ και μόνο. 
 
3. Βιβλύο ατυχημϊτων ςτο οπούο θα περιγρϊφεται η αιτύα και η περιγραφό του ατυχόματοσ και να το 
θϋτει ςτη διϊθεςη των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
 
Σα μϋτρα που λαμβϊνονται για την αποτροπό επανϊληψησ παρόμοιων ατυχημϊτων, καταχωρούνται ςτο 
βιβλύο υποδεύξεων τεχνικού αςφαλεύασ. 
 
Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να αναγγϋλλει ςτισ αρμόδιεσ επιθεωρόςεισ εργαςύασ, ςτισ πληςιϋςτερεσ αςτυνομικϋσ 
αρχϋσ και ςτισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του αςφαλιςτικού οργανιςμού ςτον οπούο υπϊγεται ο εργαζόμενοσ όλα τα 
εργατικϊ ατυχόματα εντόσ 24 ωρών και εφόςον πρόκειται περύ ςοβαρού τραυματιςμού ό θανϊτου, να τηρεύ 
αμετϊβλητα όλα τα ςτοιχεύα που δύναται να χρηςιμεύςουν για εξακρύβωςη των αιτύων του ατυχόματοσ 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
 
4. Κατϊλογο των εργατικών ατυχημϊτων που εύχαν ωσ ςυνϋπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα 
εργαςύασ μεγαλύτερη των τριών εργϊςιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
 
5. Ιατρικό φϊκελο κϊθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

15.3.3 Ημερολόγιο Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο Ημερολόγιο Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ), όταν απαιτεύται εκ 
των προτϋρων γνωςτοπούηςη ςτην αρμόδια επιθεώρηςη εργαςύασ, πριν την ϋναρξη των εργαςιών ςτο 
εργοτϊξιο ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με την Τ.Α 130646/1984 του (τ.) 
Τπουργεύου Εργαςύασ. 
  
Σο ΗΜΑ θεωρεύται, ςύμφωνα με την παραπϊνω Τ.Α, από τισ κατϊ τόπουσ Δ/νςεισ, Σμόματα ό Γραφεύα 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ και ςυμπληρώνεται από τουσ επιβλϋποντεσ μηχ/κούσ του αναδόχου και τησ Δ/νουςασ 
Τπηρεςύασ, από τουσ υπόχρεουσ για την διενϋργεια των τακτικών ελϋγχων ό δοκιμών για ό,τι αφορϊ τα 
αποτελϋςματα των ελϋγχων ό δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελϋγχου όπωσ ο επιθεωρητόσ εργαςύασ, κλπ : 
ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-
9-2003. 

15.3.4 υςχετιςμόσ χεδύου Αςφϊλειασ Τγεύασ (ΑΤ) και Ημερολόγιου Μϋτρων Αςφϊλειασ (ΗΜΑ) 

Για την πιςτό εφαρμογό του .Α.Τ κατϊ την εξϋλιξη του ϋργου, πρϋπει αυτό να ςυςχετύζεται με το Η.Μ.Α. 
 
τα πλαύςια του ςυςχετιςμού αυτού, να ςημειώνεται ςτο Η.Μ.Α. κϊθε αναθεώρηςη και εμπλουτιςμόσ του 
.Α.Τ και επύςησ ςε ειδικό ςτόλη του, να γύνεται παραπομπό των αναγραφόμενων υποδεύξεων / διαπιςτώςεων 
ςτην αντύςτοιχη ςελύδα του .Α.Τ. 
 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχϊνεται ο ςτόχοσ τησ πρόληψησ του ατυχόματοσ. 

15.4. Απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ κατϊ την εκτϋλεςη όλων των εργαςιών ςτο 
εργοτϊξιο. 

15.4.1 Προετοιμαςύα εργοταξύου - Μϋτρα Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, κατϊ την εκτϋλεςη όλων των εργαςιών, τα παρακϊτω μϋτρα 
αςφϊλειασ και υγεύασ : 
 
α. Σην ευκρινό και εμφανό ςόμανςη και περύφραξη του περιβϊλλοντα χώρου του εργοταξύου με ιδιαύτερη 
προςοχό ςτη ςόμανςη και περύφραξη των επικύνδυνων θϋςεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 
μϋροσ Α, παρ. 18.1). 
 
β. Σον εντοπιςμό και τον ϋλεγχο προώπαρχουςών τησ ϋναρξησ λειτουργύασ του εργοταξύου ηλεκτρικών 
εγκαταςτϊςεων και εκτροπό τυχόν υπαρχόντων εναερύων ηλεκτροφόρων αγωγών ϋξω από το εργοτϊξιο, 
ώςτε να παρϋχεται προςταςύα ςτουσ εργαζόμενουσ από τον κύνδυνο ηλεκτροπληξύασ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Β, τμόμα II, παρ.2). 
 
γ. Ση ςόμανςη των εγκαταςτϊςεων με ειδικούσ κινδύνουσ (αγωγού ατμών θερμών, υγρών ό αερύων κλπ) και τα 
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απαιτούμενα μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων από τουσ κινδύνουσ των εγκαταςτϊςεων αυτών : ΠΔ 
1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ.6). 
 
δ. Ση λόψη μϋτρων αντιμετώπιςησ εκτϊκτων καταςτϊςεων όπωσ : κατϊρτιςη ςχεδύου διαφυγόσ - διϊςωςησ 
και εξόδων κινδύνου, πυραςφϊλεια, εκκϋνωςη χώρων από τουσ εργαζόμενουσ, πρόληψη - αντιμετώπιςη 
πυρκαγιών & επικύνδυνων εκρόξεων ό αναθυμιϊςεων, ύπαρξη πυροςβεςτόρων, κ.λ.π. : 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μϋροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 
ε. Σην εξαςφϊλιςη παροχόσ πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινόσ και υγειονομικού εξοπλιςμού (ύπαρξη χώρων 
πρώτων βοηθειών, φαρμακεύου, αποχωρητηρύων, νιπτόρων, κλπ) : Π.Δ. 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 
(αρ.17,18), Π.Δ. 305/96 (αρ.12 παρϊρτ. IV μϋροσ Α, παρ.13, 14). 
 
ςτ.Σην εξαςφϊλιςη τησ δωρεϊν χορόγηςησ Μϋςων Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) ςτουσ εργαζόμενουσ όπωσ : 
προςτατευτικϊ κρϊνη, μπότεσ αςφαλεύασ, φωςφορύζοντα γιλϋκα, ολόςωμεσ ζώνεσ αςφαλεύασ, γυαλιϊ, κλπ, 
εφόςον τουσ ενημερώςει εκ των προτϋρων ςχετικϊ με τουσ κινδύνουσ από τουσ οπούουσ τουσ προςτατεύει ο 
εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δώςει ςαφεύσ οδηγύεσ για τη χρόςη του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16- 18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτόσ ΚΤΑ 8881/94 και Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 
396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ. 9, παρ. γ). 

15.4.2 Εργοταξιακό ςόμανςη – ςηματοδότηςη, ςυςτόματα αςφαλεύασ, φόρτωςη - εκφόρτωςη – 
εναπόθεςη υλικών, θόρυβοσ, φυςικού, χημικού παρϊγοντεσ κλπ 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται : 
 
α. Να προβεύ ςτην κατϊλληλη ςόμανςη και ςηματοδότηςη, με ςκοπό την αςφαλό διϋλευςη των πεζών και των 
οχημϊτων από την περιοχό καταςκευόσ του ϋργου. 
 
β. Να προβεύ ςτα απαραύτητα μϋτρα αςφϊλειασ που αφορούν ςε εργαςύεσ φόρτωςησ, εκφόρτωςησ, 
αποθόκευςησ, ςτούβαςησ, ρύψησ και μεταφορϊσ υλικών και ϊλλων ςτοιχεύων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-
91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, ςτ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μϋροσ Α παρ.11 και. μϋροσ Β 
τμόμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
 
γ. Να τηρεύ μϋτρα προςταςύασ των εργαζομϋνων που αφορούν : α) κραδαςμούσ : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 
85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλϊξεισ τησ οςφυώκόσ χώρασ και τησ ρϊχησ από χειρωνακτικό διακύνηςη φορτύων : 
ΠΔ 397/94, δ) προςταςύα από φυςικούσ, χημικούσ και βιολογικούσ παρϊγοντεσ : Ν.3850/10 (αρ. 36-41), ΠΔ 
82/10. 

15.4.3 Μηχανόματα ϋργων / Εξοπλιςμού εργαςύασ - αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αυτών. 

Οι εξοπλιςμού εργαςύασ χαρακτηρύζονται και κατατϊςςονται ωσ μηχανόματα ϋργων ΠΔ 304/00 (αρ. 2). 
 
α. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να ελϋγχει τη ςωςτό λειτουργύα και τον χειριςμό των μηχανημϊτων (χωματουργικών 
και διακύνηςησ υλικών), των ανυψωτικών μηχανημϊτων, των οχημϊτων, των εγκαταςτϊςεων, των μηχανών 
και του λοιπού εξοπλιςμού εργαςύασ (ζώνεσ αςφαλεύασ με μηχανιςμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα 
ικριώματα, φορητϋσ κλύμακεσ, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 
499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 
305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μϋροσ Β τμόμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, 
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
 
β. Σα μηχανόματα ϋργων ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μϋροσ Β’, τμόμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και 
το ΠΔ 304/00 (αρ. 2), πρϋπει να ςυνοδεύονται από τα εξόσ ςτοιχεύα : 
 
1. Πινακύδεσ αριθμού κυκλοφορύασ 
 
2. Άδεια κυκλοφορύασ 
 
3. Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αςφϊλιςησ. 
 
4. Αποδεικτικϊ πληρωμόσ τελών κυκλοφορύασ (χρόςησ) 
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5. Άδειεσ χειριςτών μηχανημϊτων ςύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μϋροσ Β΄, τμόμα ΙΙ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
 
ημειώνεται ότι η ϊδεια χειριςτού μηχανόματοσ ςυνοδεύει τον χειριςτό. 
 
6. Βεβαύωςη αςφαλούσ λειτουργύασ του εξοπλιςμού εργαςύασ (ορθό ςυναρμολόγηςη - εγκατϊςταςη, 
καλό λειτουργύα) και αρχεύο ςυντόρηςησ αυτού ςτο οπούο θα καταχωρούνται τα αποτελϋςματα των ελϋγχων 
ςύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
 
7. Πιςτοποιητικό επανελϋγχου ανυψωτικού μηχανόματοσ, οδηγύεσ χρόςησ, ςυντόρηςησ και αντύςτοιχο 
βιβλύο ςυντόρηςησ και ελϋγχων αυτού ςύμφωνα με την ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

15.5. Νομοθετόματα που περιϋχουν πρόςθετα απαιτούμενα μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ ςτο 
εργοτϊξιο, τα οπούα τηρούνται κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα με το εύδοσ των εργαςιών του 
εκτελούμενου ϋργου. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ ςτο εργοτϊξιο, πϋρα από τα προαναφερόμενα, πρόςθετα απαιτούμενα 
μϋτρα αςφϊλειασ και υγεύασ, κατϊ περύπτωςη, ανϊλογα με το εύδοσ των εργαςιών του εκτελούμενου ϋργου. 
 
Σα εν λόγω απαιτούμενα μϋτρα αναφϋρονται ςτα παρακϊτω νομοθετόματα : 

15.5.1 Εκςκαφϋσ (θεμελύων, τϊφρων, φρεϊτων, κλπ), Αντιςτηρύξεισ : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- αςφϊλεια και αντοχό 
κτιρύων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτόσ: ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 κα οι τροπ. αυτόσ: ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 
κα ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μϋροσ Β 
τμόμα ΙΙ παρ. 10). 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 165 και 166 του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 17: ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ – ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΚΣΤΑ Ο.Κ.Ψ. 

17.1 Δικαιώματα και υποχρεώςεισ του Αναδόχου ςε ςχϋςη με την αςφϊλεια του ϋργου, των 
εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταςτϊςεων και καταςκευών 

17.1.1 Ο Ανϊδοχοσ ϋχει το δικαύωμα αλλϊ και την υποχρϋωςη (αν του το ζητόςει η Επύβλεψη) να απαγορεύει 
την προςπϋλαςη ςτουσ χώρουσ εργαςύασ οποιουδόποτε προςώπου που δεν εύναι ςχετικό με την εκτϋλεςη τησ 
ύμβαςησ, με την εξαύρεςη των εξουςιοδοτημϋνων από την επιβλϋπουςα υπηρεςύα ατόμων. 
 
Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαςφαλύζει και φυλϊςςει όλεσ τισ περιοχϋσ εκτϋλεςησ εργαςιών. Εύναι υπεύθυνοσ 
για την λόψη όλων των αναγκαύων μϋτρων, επ' ωφελεύα του προςωπικού του, των εκπροςώπων τησ 
επύβλεψησ και τρύτων, προκειμϋνου να αποφευχθούν ατυχόματα ό απώλειεσ που μπορεύ να ςυμβούν από την 
εκτϋλεςη των εργαςιών. 
 
Ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ και θα πρϋπει με μϋριμνα και δαπϊνεσ του να παύρνει όλα τα 
αναγκαύα μϋτρα για την διαφύλαξη όλων των υφιςταμϋνων καταςκευών, τη διατόρηςη και τη ςυντόρηςη 
τουσ. 
 
Εύναι υπεύθυνοσ για την προμόθεια, καταςκευό, ςυντόρηςη και λειτουργύα όλων των εγκαταςτϊςεων 
ηλεκτροφωτιςμού, περύφραξησ και εξοπλιςμού αςφϊλειασ που απαιτεύται για την ςωςτό και αςφαλό 
εκτϋλεςη των εργαςιών, ό που εύλογα θα απαιτηθεύ από την επύβλεψη. 
 
17.1.2 Αν κατϊ την διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ απαιτηθούν επεύγοντα μϋτρα για την πρόληψη 
ατυχόματοσ ό καταςτροφόσ, ό για την διαςφϊλιςη ϋπειτα από τϋτοιο ςυμβϊν, ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ να 
εκτελϋςει οτιδόποτε εύναι αναγκαύο. Φωρύσ να περιορύζεται αυτό η υποχρϋωςη, η Επύβλεψη διατηρεύ το 
δικαύωμα να δύδει εντολϋσ για την εκτϋλεςη των αναγκαύων εργαςιών. 
 
Αν ο Ανϊδοχοσ φανεύ απρόθυμοσ ό ανύκανοσ να λϊβει τα αναγκαύα μϋτρα, η Επύβλεψη ϋχει το δικαύωμα να 
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εκτελϋςει τισ ςχετικϋσ εργαςύεσ με δικϊ τησ ςυνεργεύα ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. 
 
17.1.3 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει καθ' όλη τη διϊρκεια καταςκευόσ να λϊβει όλα τα απαραύτητα μϋτρα ϋτςι ώςτε να 
εξαςφαλύζεται η εφαρμογό των οδηγιών των ΟΚΩ ςε ςχϋςη με τισ τεχνικϋσ απαιτόςεισ για την προςταςύα των 
δικτύων τουσ, όταν αυτϊ υφύςτανται επιπτώςεισ από την καταςκευό των ϋργων. 

17.2 Εξαςφϊλιςη γειτονικών ιδιοκτηςιών 

17.2.1 Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη, με μϋριμνα και δαπϊνη του να παύρνει όλεσ τισ προφυλϊξεισ και 
αναγκαύα μϋτρα, και ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ να προφυλϊςςει κατϊλληλα τισ γειτονικϋσ ιδιοκτηςύεσ, 
προκειμϋνου να αποφευχθούν οποιεςδόποτε ςημαντικϋσ οχλόςεισ ς' αυτϋσ. Θα αςφαλύςει επύςησ (βλϋπε και 
ϊρθρο 12 τησ Ε..Τ.) τον ιδιοκτότη του Έργου ϋναντι οποιουδόποτε οικονομικόσ απαύτηςησ των ιδιοκτητών 
των παρακειμϋνων ιδιοκτηςιών ό ενούκων τουσ 
 
17.2.2 Η πιο πϊνω υποχρϋωςη του αναδόχου εκτεύνεται ς' όλεσ τισ περιοχϋσ όπου εκτελούνται εργαςύεσ, όπωσ 
λ.χ. ϊκρα ϋργου, εργοτϊξιο, χώροι απόθεςησ, δρόμοι που χρηςιμοποιούνται κ.λ.π. 

17.3 Προςταςύα των καταςκευών και εργαςύεσ παραλλαγόσ δικτύων Ο.Κ.Ψ. κ.λ.π. 

17.3.1 Κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών εύναι δυνατόν ο Ανϊδοχοσ να ςυναντόςει δυςχϋρειεσ ςτην εκτϋλεςη 
των ϋργων από την παρουςύα δικτύων Ο.Κ.Ω. και από την ανϊγκη εξαςφϊλιςησ τησ κυκλοφορύασ κατϊ τη 
διϊρκεια τησ καταςκευόσ. Οι παραπϊνω δυςχϋρειεσ εύναι δυνατό να υποχρεώςουν τον Ανϊδοχο ςε πολλϋσ 
περιπτώςεισ να καταφύγει ςτην εφαρμογό αντιοικονομικών ό/και χρονοβόρων καταςκευαςτικών μεθόδων, 
για να ανταποκριθεύ 
  
ςτισ ανϊγκεσ καταςκευόσ των ϋργων με ςυνθόκεσ απόλυτησ αςφϊλειασ για τισ υπϊρχουςεσ καταςκευϋσ, τισ 
τυχόν υπϊρχουςεσ παραλλαςςόμενεσ και νϋεσ εγκαταςτϊςεισ Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 
 
17.3.2 Εργαςύεσ εκςκαφών ςε τμόματα οχετών, ό όπου υφύςτανται αγωγού Ο.Κ.Ω κ.λ.π. γενικϊ πρϋπει να 
εκτελούνται με μεγϊλη προςοχό για την αποφυγό ζημιών ό ατυχημϊτων, για τα οπούα ο Ανϊδοχοσ θα εύναι 
αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ. 
 
17.3.3 Οποιαδόποτε ζημιϊ, η οπούα οφεύλεται ςε αμϋλεια του Αναδόχου ό ςτον τρόπο με τον οπούο εκτελεύ 
αυτόσ το ϋργο, ό ςε αμϋλεια του εργατοτεχνικού προςωπικού των ϋργων, βαρύνει αποκλειςτικϊ τον Ανϊδοχο, 
ο οπούοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταβϊλει ολόκληρη τη δαπϊνη επανόρθωςησ τησ ζημιϊσ. 
 
17.3.4 ε περύπτωςη που χρηςιμοποιηθούν κρουςτικϊ μϋςα, ό ϊλλα μϋςα εκςκαφόσ (π.χ. εκρηκτικϊ ςε 
βραχώδεισ εμφανύςεισ) αν επιτρϋπονται και χορηγηθούν οι ςχετικϋσ ϊδειεσ από τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ, κϊθε ζημιϊ 
που τυχόν προκύψει πραγματικό ό αποθετικό των γύρω καταςκευών κ.λ.π. θα βαρύνει, ωσ αποκλειςτικϊ 
υπεύθυνο, τον Ανϊδοχο. 
 
17.3.5 Δεν θα γύνει αποδεκτό οποιαδόποτε αξύωςη του Αναδόχου από τισ παραπϊνω αναφερθεύςεσ αιτύεσ και 
οι τιμϋσ του Σιμολογύου εύναι ενιαύεσ και αμετϊβλητεσ ανεξϊρτητα από τισ δυςκολύεσ κυκλοφορύασ, ό ϊλλο 
αύτιο, την ϋκταςη των εργαςιών και τη δυνατότητα, ό το ςυμφϋρον χρόςησ μηχανικών μϋςων (ελαφρών, 
μεςαύων, βαρϋων), ό εκτϋλεςησ με τα χϋρια. 
 
17.3.6 Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ϋχει υπόψη του ότι ςε μερικϊ τμόματα του εύρουσ κατϊληψησ του ϋργου και 
κοντϊ ς' αυτϊ, πιθανόν να βρύςκονται ςτύλοι τησ Δ.Ε.Η. και του Ο.Σ.Ε., ςωλόνεσ ύδρευςησ, αποχϋτευςησ κ.λ.π. 
Έτςι θα παραςτεύ ανϊγκη, παρϊλληλα προσ τισ εργαςύεσ καταςκευόσ ϋργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να 
εκτελεςθούν από τισ αρμόδιεσ εταιρύεσ ό Οργανιςμούσ, Τπηρεςύεσ, ό και τον ύδιο και εργαςύεσ για την 
μετατόπιςη ςτύλων, ό απομϊκρυνςη υπαρχουςών γραμμών κ.λ.π. 
 
17.3.7 Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προβαύνει ςε κϊθε δυνατό ενϋργεια για την επύςπευςη τησ 
απομϊκρυνςησ των πιο πϊνω εμποδύων, να διευκολύνει απροφϊςιςτα την εκτϋλεςη των εργαςιών αυτών, 
χωρύσ να δικαιούται να προβϊλει οποιαδόποτε αξύωςη αποζημύωςόσ του για καθυςτερόςεισ ό δυςχϋρειεσ που 
παρουςιϊζονται ςτο κυρύωσ ϋργο του, από την  εκτϋλεςη των παρϊλληλων εργαςιών απομϊκρυνςησ ςτύλων, 
μετατόπιςησ γραμμών κ.λ.π. Αντύθετα αυτόσ οφεύλει, κατϊ την εκτϋλεςη των ϋργων, να λϊβει όλα τα μϋτρα για 
να αποφευχθούν βλϊβεσ ςτισ εγκαταςτϊςεισ των πιο πϊνω εταιριών. ε περύπτωςη που τυχόν ςυμβούν 
βλϊβεσ, θα βαρύνουν οπωςδόποτε τον Ανϊδοχο. 
 
ημειώνεται ότι οι ευθύνεσ για αλληλογραφύα και ςυνεννοόςεισ που ενδϋχεται να χρειαςθούν με τουσ 
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διϊφορουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ωφϋλειασ, ανόκουν όλεσ ςτον Ανϊδοχο. 
 
17.3.8 ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και ϊλλων εγκαταςτϊςεων Ο.Κ.Ω. ςε 
περιοχϋσ επηρεαζόμενεσ από τα ϋργα, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει, με δικϋσ του δαπϊνεσ και φροντύδεσ να εφοδιαςθεύ 
με τα απαραύτητα διαγρϊμματα και λοιπϊ ςτοιχεύα των θϋςεων των Αγωγών Κοινόσ Ωφϋλειασ και αφού ϋλθει 
ςε επαφό με τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ των Ο.Κ.Ω. να μεριμνόςει για την ϋγκαιρη ειδοπούηςη αυτών, προκειμϋνου να 
ενεργόςει, παρουςύα εκπροςώπων τουσ, διερευνητικϋσ τομϋσ για την επιςόμανςη των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την 
εν ςυνεχεύα αποκϊλυψη αυτών, εφόςον όθελε απαιτηθεύ η διευθϋτηςό τουσ. 
 
Αυτό η ευθύνη ανόκει ολοκληρωτικϊ ςτον Ανϊδοχο ο οπούοσ θα πρϋπει μϋςα ςτο πλαύςιο των υποχρεώςεων 
του να ϋλθει ςε επαφό με τουσ Ο.Κ.Ω. και να επιςημϊνουν τα τυχόν προβλόματα που θα προϋλθουν από τισ 
εγκαταςτϊςεισ των Ο.Κ.Ω. ςτην εκτϋλεςη των ϋργων (και αντύςτροφα) και να ςυνυπολογύςουν την ςχετικό 
επιρροό αυτών των δικτύων και εγκαταςτϊςεων για χρονοδιαγρϊμματα που θα ςυντϊξει, ςτη ροό τησ 
εργαςύασ, ςτη απόδοςη των μεθόδων εργαςύασ του και μηχανικού εξοπλιςμού κ.λ.π. 
 
17.3.9 τον καθοριςμό τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ εκτϋλεςησ του ϊρθρου 4 αυτόσ τησ Ε..Τ. ϋχουν παρθεύ 
υπόψη οι κϊθε εύδουσ καθυςτερόςεισ που μπορεύ να προκύψουν από την τροποπούηςη δικτύων Ο.Κ.Ω. 
 
17.3.10 Επιπλϋον, ςχετικϊ με τισ εγκαταςτϊςεισ Ο.Κ.Ω. που θα ςυναντηθούν, καθορύζονται τα ακόλουθα: 
  
α. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να αναφϋρει ϋγγραφα και ϋγκαιρα ςτην Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα, τισ ςυναντώμενεσ 
δυςχϋρειεσ ςτην προώθηςη των εργαςιών και την καταςκευό του ϋργου, από τισ παραπϊνω εγκαταςτϊςεισ 
κ.λ.π., ςυνοδεύοντασ τισ αναφορϋσ του με υποδεύξεισ λύςησ για τα δημιουργούμενα τεχνικϊ προβλόματα. 
 
β. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει επύςησ να ςυμμορφωθεύ με οποιαδόποτε απόφαςη τησ Τπηρεςύασ για την αντιμετώπιςη 
προβλημϊτων, που δημιουργούνται από τισ παραπϊνω εγκαταςτϊςεισ κ.λ.π. τροποποιώντασ ςτην ανϊγκη το 
χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου και τη διαδοχό εργαςιών, ό ακόμη και εκτελώντασ πρόςθετεσ 
αναγκαύεσ εργαςύεσ μετϊ από ειδικό εντολό τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ, χωρύσ να προκύπτει από τουσ 
λόγουσ αυτούσ κανϋνα δικαύωμα για τον Ανϊδοχο, για παρϊταςη προθεςμύασ του ολικού χρόνου; 
αποπερϊτωςησ του ϋργου. 
 
γ. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταβϊλει κϊθε προςπϊθεια για να γύνει δυνατό η απόληψη του υλικού 
εταιριών ό Ο.Κ.Ω. ςτην καλύτερη τεχνικϊ εφικτό κατϊςταςη, υπϋχοντασ ευθύνη ςύμφωνα με όςα 
προεκτϋθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 

18.1 Προςτατευτικϊ μϋτρα κυκλοφορύασ 

18.1.1 Ο Ανϊδοχοσ  οφεύλει  να παύρνει,  με  δικϋσ του δαπϊνεσ,  τα επιβαλλόμενα  για κϊθε  περύπτωςη μϋτρα 
αςφαλεύασ, για την πρόληψη οποιουδόποτε ατυχόματοσ ατόμου ό μϋςου ό οποιαςδόποτε ζημιϊσ κατϊ τη 
διϊρκεια εκτϋλεςησ των ϋργων, εύναι δε μόνοσ υπεύθυνοσ γι’ αυτϋσ και ϋχει αποκλειςτικϊ αυτόσ όλεσ τισ 
αςτικϋσ και ποινικϋσ ευθύνεσ για κϊθε τι που θα τύχει, εύτε από δικό του υπαιτιότητα, εύτε από το εργαζόμενο 
ς' αυτόν εργατοτεχνικό προςωπικό, εύτε από τα εργαλεύα και μηχανόματα που απαςχολούνται ςτο ϋργο του. 
 
18.1.2 Με την ϋναρξη των εργαςιών και καθ’ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςόσ τουσ ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται με 
δικϋσ του δαπϊνεσ και χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςό του να προβαύνει ςτην πλόρη ςόμανςη του εργοταξύου, ςε 
περύφραξη και ιδιαύτερη ςόμανςη κϊθε επικύνδυνησ θϋςησ, ςύμφωνα με τον ιςχύοντα Κώδικα  Οδικόσ 
Κυκλοφορύασ, και, ανϊλογα με την περύπτωςη, ςύμφωνα με την εγκύκλιο του τ.ΤΔΕ ΒΜ5/30058/6-12-82 με 
την οπούα εγκρύθηκε η ΠΣΠ που αναφϋρεται ςτη ςόμανςη ϋργων που εκτελούνται ςε κατοικημϋνεσ περιοχϋσ" 
{ΥΕΚ 121/τΒ/23-3-83) ό την Εγκύκλιο του τ. ΤΔΕ ΒΜ5/30428/17-6-80 με την οπούα εγκρύθηκε η ΠΣΠ που 
αναφϋρεται ςτη ςόμανςη ϋργων που εκτελούνται ϋξω από κατοικημϋνεσ περιοχϋσ (ΥΕΚ 589/τΒ/30-6-80). 
 
Η ςόμανςη θα γύνεται, όπωσ ορύζεται από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με κατϊλληλα ευδιϊκριτα, μϋρα και νύκτα, 
ςόματα για την πλόρη διαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ και την αποφυγό ατυχημϊτων. 
 
18.2 Εφόςον η Τπηρεςύα το ζητόςει, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυντϊξει χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό και να 
υποβϊλει ςε τακτό προθεςμύα Ειδικό Μελϋτη Εργοταξιακόσ όμανςησ, την οπούα θα εγκρύνει η Τπηρεςύα. 
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18.3 Εφόςον δεν λαμβϊνονται τα προαναφερθϋντα μϋτρα, και εκτόσ από τισ αςτικϋσ και ποινικϋσ κυρώςεισ 
τισ οπούεσ υπϋχει αποκλειςτικϊ ο Ανϊδοχοσ, επιβϊλλονται ποινικϋσ ρότρεσ από την Τπηρεςύα, όπωσ 
παρακϊτω: 
 
Για κϊθε επιμϋρουσ εργαςύα και για κϊθε μϋρα κατϊ την οπούα θα διαπιςτώνεται από τον Επιβλϋποντα, ό τουσ 
ϊμεςουσ Προώςταμϋνουσ του ατελόσ ςόμανςη των εκτελουμϋνων ϋργων, ό γενικϊ πλημμελόσ ςυμμόρφωςη του 
Αναδόχου ςτα προαναφερθϋντα μϋτρα αςφϊλειασ, επιβϊλλεται ςτον Ανϊδοχο πρόςτιμο, από τον Προώςτϊμενο 
τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ό το νόμιμο αναπληρωτό αυτού, υπό μορφό ποινικόσ ρότρασ, μϋχρι εκατόν 
πενόντα ΕΤΡΩ (150 €) ανϊ περύπτωςη. 
 
Η επιβολό του παραπϊνω προςτύμου μπορεύ να επαναλαμβϊνεται για κϊθε περύπτωςη και μϋρα, μϋχρι τη 
ςυμμόρφωςη του Αναδόχου, και παρακρατεύται από τον αμϋςωσ προςεχό λογαριαςμό. Σα παραπϊνω 
πρόςτιμα τα οπούα ϋχουν παρακρατηθεύ προςωρινϊ, οριςτικοποιούνται, μειώνονται ό διαγρϊφονται με 
απόφαςη τησ Προώςταμϋνησ Αρχόσ, ύςτερα από αύτηςη του Αναδόχου, η οπούα υποβϊλλεται δια τησ Τπηρεςύασ 
που διευθύνει το ϋργο ςε ανατρεπτικό προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη ς' αυτόν τησ 
επιβολόσ του προςτύμου. 

18.4 Εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ 

18.4.1 Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να πϊρει, χωρύσ ιδιαύτερη αποζημύωςη, τα κατϊλληλα μϋτρα κατϊ την εκτϋλεςη 
των εργαςιών τησ εργολαβύασ του, ώςτε να εξαςφαλύζεται, δηλαδό να μη παρεμποδύζεται ϊμεςα ό ϋμμεςα η 
κυκλοφορύα γενικϊ οχημϊτων, δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακύνηςη των μηχανικών του μϋςων, την 
  
εκτϋλεςη των ϋργων, την απόθεςη υλικών, την δημιουργύα βοηθητικών εγκαταςτϊςεων και καταςκευών, την 
μεταφορϊ υλικών κ.λ.π. 
 
18.4.2 Με τον όρο εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ νοεύται τόςο η διατόρηςη αςφαλών ςυνθηκών για τη 
διεξαγωγό τησ, όςο και η επύτευξη ςυνθηκών ςυνϋχιςησ τησ διεξαγωγόσ τησ, ϋςτω και με κατϊλληλεσ 
παρακϊμψεισ ό ϊλλα προςωρινϊ ϋργα. 

18.5 Απαιτόςεισ εξαςφϊλιςησ κυκλοφορύασ 

18.5.1 Διακοπό τησ κυκλοφορύασ μικρόσ χρονικόσ διϊρκειασ (ολιγόωρησ ωσ μιασ ημϋρασ) θα επιτρϋπεται κατϊ 
περύπτωςη ύςτερα από ςυνεννόηςη με τισ Σοπικϋσ Αρχϋσ, με βϊςη την δυνατότητα εξυπηρϋτηςησ του 
κυκλοφοριακού φόρτου. Για αναγκαύεσ διακοπϋσ κυκλοφορύασ χρονικόσ διϊρκειασ μεγαλύτερησ τησ μιασ 
ημϋρασ θα πρϋπει οπωςδόποτε να εξαςφαλιςθούν εναλλακτικϋσ διαδρομϋσ με παρακαμπτόριεσ οδούσ. 
 
18.5.2 Οι πινακύδεσ κυκλοφορύασ και τα ϊλλα τροχαύα ςόματα που απαιτούνται για την καθοδόγηςη τησ 
κυκλοφορύασ θα τοποθετούνται ςε κατϊλληλεσ θϋςεισ εγκρινόμενεσ από την Τπηρεςύα, θα διατηρούνται όςο 
εύναι αναγκαύο και θα απομακρύνονται όταν δεν απαιτούνται πλϋον, με μϋριμνα και ευθύνη του Αναδόχου. Η 
ςτόριξη των ςημϊτων πρϋπει να εύναι επαρκόσ, ώςτε να παραμϋνουν ςταθερϊ ςτη θϋςη τουσ, ανεπηρϋαςτα 
από τον ϊνεμο και τισ δονόςεισ που οφεύλονται ςτην κυκλοφορύα. 
 
Όταν απαιτεύται, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να καλύπτει κϊθε υπϊρχουςα πινακύδα κυκλοφορύασ ό ϊλλα τροχαύα 
ςόματα όταν πια δεν απαιτούνται, ό να τα απομακρύνει και να τα αποκαθιςτϊ ςτην προηγούμενη θϋςη και 
κατϊςταςό τουσ, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του ϋργου, τον υπϊρχοντα προγραμματιςμό και τη ςχετικό ϋγκριςη 
τησ Τπηρεςύασ. 

18.6 Φρόςη υφιςταμϋνου οδικού δικτύου 

18.6.1 Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να παύρνει όλα τα κατϊλληλα μϋτρα για να προλϊβει κϊθε βλϊβη ςε γϋφυρεσ, 
δρόμουσ και χωματόδρομουσ που εξυπηρετούν την περιοχό, από την χρόςη των ωσ οδών μεταφορϊσ. 
Ειδικότερα θα πρϋπει να λαμβϊνει υπόψη περιοριςμούσ ςτα κυκλοφορούντα φορτύα, όταν επιλϋγει τισ οδούσ 
μεταφορϊσ και τα μεταφορικϊ μϋςα, με τον ςκοπό να αποφύγει κϊθε ζημιϊ, η αςυνόθη φθορϊ των γεφυρών 
οδών και χωματόδρομων. 
 
18.6.2 Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για να λϊβει, με μϋριμνα και δαπϊνη του κϊθε αναγκαύο μϋτρο 
προφύλαξησ ό ενύςχυςησ οδικών τμημϊτων, χωματόδρομων ό γεφυρών, ανεξϊρτητα αν αυτό το μϋτρο 
προδιαγρϊφεται ό όχι ςτα τεύχη Δημοπρϊτηςησ. 
 
18.6.3 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυντηρεύ όλεσ τισ προςπελϊςεισ και τισ οδούσ που θα χρηςιμοποιεύ για την 
πρόςβαςη προσ τισ θϋςεισ εκτελούμενων ϋργων, καθώσ και τισ παρακαμπτόριεσ οδούσ. Οποιαδόποτε ζημιϊ ό 
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φθορϊ ςτισ υφιςτϊμενεσ οδούσ ό ςτισ προςπελϊςεισ ό ςτισ παρακαμπτόριεσ οδούσ, θα αποκαθύςταται αμϋςωσ 
από τον Ανϊδοχο. 
 
ε περύπτωςη μη ςυμμορφώςεώσ του θα ιςχύουν οι προβλεπόμενεσ ποινϋσ τησ ανωτϋρω παραγρϊφου 18.3 
και επιπλϋον η Τπηρεςύα θα προβαύνει ςτην αποκατϊςταςη με δικϊ τησ ςυνεργεύα, ςε βϊροσ και για 
λογαριαςμό του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 19: ΦΨΡΟΙ ΕΡΓΟΣΑΞΙΨΝ – ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΔΙΑΘΕΗ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΤΚΟΛΙΨΝ ΣΗΝ 
ΕΠΙΒΛΕΧΗ 

19.1 Ευθύνη του Αναδόχου για εξεύρεςη χώρου εγκατϊςταςησ του (των) εργοταξύου (ων) του 

Πϋραν των όςων ορύζονται ςτην Απόφαςη ϋγκριςησ των Περιβαλλοντικών όρων του ϋργου, θα ιςχύουν και τα 
ακόλουθα: 
 
19.1.1 Ο Κύριοσ του ϋργου ουδεμύα  υποχρϋωςη αναλαμβϊνει για να απαλλοτριώςει ό και να παραχωρόςει 
χώρουσ απόθεςησ, για εγκαταςτϊςεισ κ.λ.π. Οι χώροι αυτού θα πρϋπει να εξευρεθούν και ενοικιαςθούν ό να 
αγοραςθούν από τον Ανϊδοχο με αποκλειςτικό του μϋριμνα και δαπϊνη. 
  
19.1.2 Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται καμύασ αποζημύωςησ ό παρϊταςησ προθεςμύασ περαύωςησ του ϋργου λόγω 
τυχόν ανεπϊρκειασ των χώρων εργοταξύων, ό από οποιαδόποτε ϊλλη ςχετικό αιτύα γιατύ, κατϊ την υποβολό 
τησ προςφορϊσ του δηλώνεται ςαφώσ ότι ο Ανϊδοχοσ ϋλαβε γνώςη των τοπικών ςυνθηκών. 
 
19.1.3 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, ϋγκαιρα, να προβεύ ςτην αναζότηςη, κατϊληψη και διευθϋτηςη των 
καταλλόλων χώρων ςτην ϊμεςη περιοχό του ϋργου για την εγκατϊςταςη των εργοταξύων, ειδοποιώντασ γι' 
αυτό την Τπηρεςύα. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρύςκονται μϋςα ςτην περιοχό ιδιοκτηςύασ του Κυρύου 
του ϋργου, θα πρϋπει να εύναι τησ ϋγκριςησ τησ Τπηρεςύασ. 
 
19.1.4 ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ εξεύρει δημόςιουσ χώρουσ κατϊλληλουσ για τισ χρόςεισ αυτϋσ και υπό 
την προώπόθεςη ότι θα εγκριθεύ η χρόςη τουσ από τον αρμόδιο για την διαχεύριςό τουσ φορϋα και από την 
Τπηρεςύα, η παραχώρηςό τουσ για χρόςη (αποθεςιοθαλϊμων, χώρου απόθεςησ εργοταξύων κλπ) γύνεται από 
τον αρμόδιο φορϋα και με όρουσ χρόςησ που θα εκπληρούν τισ απαιτόςεισ τησ Ε..Τ. και των λοιπών τευχών 
δημοπρϊτηςησ. Οι όροι αυτού θα αναγρϊφονται ςτην ςχετικό ϊδεια χρόςησ η οπούα θα εκδύδεται με μϋριμνα 
και δαπϊνεσ του αναδόχου. 
 
19.1.5 Έτςι ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για την εξεύρεςη όλων των χώρων που θα χρηςιμοποιόςει για τισ 
κϊθε φύςησ εγκαταςτϊςεισ του όπωσ: 
 
- αποθόκευςησ των κϊθε εύδουσ υλικών 
 
- προςωρινόσ εναπόθεςησ κϊθε φύςεωσ αντικειμϋνων (υλικών κλπ) 
 
- ςυνεργεύων ςυντόρηςησ μηχανικού εξοπλιςμού του 
 
- χώρων ςτϊθμευςησ μηχανικού του εξοπλιςμού 
 
Όλεσ οι δαπϊνεσ για ενοικύαςη ό/ και αγορϊ τϋτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανϊδοχο. 
 
19.1.6 Αν οι ςυνθόκεσ του ϋργου, ό ο κύνδυνοσ ζημιών ς' αυτό, ό ο κύνδυνοσ περιβαλλοντικόσ υποβϊθμιςησ, 
δεν επιτρϋπουν, κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ Τπηρεςύασ, την απόθεςη υλικών ςτουσ χώρουσ αποθόκευςησ ό 
απόθεςησ, τότε θα αποτύθενται μόνον τα υλικϊ εργαςύασ μιασ ημϋρασ, χωρύσ να προκύπτει δικαύωμα του 
Αναδόχου για αποζημύωςη, λόγω πρόςθετων ό πλϊγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώςεων κ.λ.π. γιατύ 
θεωρεύται ότι όλεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται ςτισ τιμϋσ μονϊδασ των εργαςιών. 

19.2 Ωλλεσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου 

19.2.1 Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να μεριμνϊ για την φύλαξη κϊθε υλικού, μηχανόματοσ, εργαλεύου 
κ.λ.π. που ανόκει ςε αυτόν ό ςε τρύτουσ και βρύςκεται ςτο χώρο του εργοταξύου και να παύρνει όλα τα 
προβλεπόμενα μϋτρα προςλαμβϊνοντασ ςυγχρόνωσ και το κατϊλληλο για τον ςκοπό αυτό προςωπικό 
(φύλακεσ ημϋρασ, νυκτοφύλακεσ κ.λ.π.). ε περύπτωςη απώλειασ, φθορϊσ, βλϊβησ, καταςτροφόσ υλικού ό 
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μηχανόματοσ κ.λ.π. που ανόκει ςε αυτόν ό τρύτουσ, ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ και εξ ολοκλόρου 
υπεύθυνοσ να αποζημιώςει τον ιδιοκτότη ό να αποκαταςτόςει το υλικό κ.λ.π., χωρύσ να δικαιούται να 
προβϊλει αξύωςη για οποιαδόποτε δικό του αποζημύωςη. 
 
19.2.2 Σα ϋξοδα λειτουργύασ και ςυντόρηςησ όλων των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και των χώρων τησ 
αποκλειςτικόσ χρόςησ τησ Τπηρεςύασ, βαρύνουν τον Ανϊδοχο, ο οπούοσ και εύναι υπεύθυνοσ για τη λειτουργύα 
και ςυντόρηςη τουσ ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ Νόμουσ και κανονιςμούσ τησ δημόςιασ τϊξησ, αςφϊλειασ και 
υγιεινόσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 20: ΣΗΡΗΗ ΝΟΜΨΝ, ΑΣΤΝΟΜΙΚΨΝ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ – ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΨΝ 

20.1 Σόρηςη Νόμων κ.λ.π. διατϊξεων 

20.1.1 Ο Ανϊδοχοσ ςε όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ και ςυντόρηςησ του ϋργου υποχρεούται να ςυμμορφώνεται 
με τουσ Νόμουσ του Κρϊτουσ, τα Διατϊγματα και τουσ Κανονιςμούσ, τισ Αςτυνομικϋσ διατϊξεισ ό διαταγϋσ 
καθώσ και με τισ νόμιμεσ απαιτόςεισ οποιαςδόποτε Δημόςιασ, Δημοτικόσ ό ϊλλησ Αρχόσ, που θα αναφϋρονται 
και θα ϋχουν εφαρμογό κατϊ οποιονδόποτε τρόπο ςτον Ανϊδοχο και ςτισ εργαςύεσ του. Η υποχρϋωςη αυτό 
αναφϋρεται ςτουσ 
  
κανόνεσ δικαύου που διϋπουν την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων. 
 
20.1.2 Επιςημαύνεται επύςησ η Τποχρϋωςη του Αναδόχου να μεριμνόςει για την τόρηςη ςτο εργοτϊξιο όλων 
των διατϊξεων που απαιτούνται από τη νομοθεςύα για την εφαρμογό των επιβαλλομϋνων μϋτρων αςφϊλειασ 
ςε όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του ϋργου. 

20.2 Τποχρϋωςη για ενημϋρωςη τησ επιβλϋπουςασ υπηρεςύασ 

Ο Ανϊδοχοσ ωσ υπεύθυνοσ να τηρεύ τουσ Νόμουσ κ.λ.π. υποχρεούται να ανακοινώνει αμϋςωσ ςτην Τπηρεςύα τισ 
διαταγϋσ που απευθύνονται ό κοινοποιούνται ςε αυτόν κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του Έργου και τα 
ϋγγραφα των διϊφορων Αρχών ςχετικϊ με υποδεικνυόμενα μϋτρα ελϋγχου, αςφϊλειασ κ.λ.π. 
 
Η υποχρϋωςη αυτό αφορϊ και τισ περιπτώςεισ που τϋτοια ϋγγραφα του αποςτϋλλονται από υπερεθνικούσ 
οργανιςμούσ, αρχϋσ ϊλλων χωρών κ.λ.π. 
 

20.3 Τποχρϋωςη του Αναδόχου να μεριμνϊ για την ϋκδοςη των αναγκαύων αδειών 

20.3.1 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην ϋκδοςη με μϋριμνα, ευθύνη και δαπϊνεσ του κϊθε ϊδειασ, που 
προβλϋπεται από τουσ ανωτϋρω Νόμουσ, Διατϊγματα κλπ και που απαιτεύται για την εκτϋλεςη των εργαςιών 
του. Για το αύτημα του Αναδόχου για την παραπϊνω ϊδεια θα ενημερώνεται η Τπηρεςύα Επύβλεψησ. 
 
Η Τπηρεςύα Επύβλεψησ θα βοηθόςει δια εγγρϊφων ςυνηγορύασ ςτην ϋκδοςη των αδειών, ςτην ϋκταςη που 
εύναι αναγκαύο και εφικτό. Σούτο δεν μειώνει την οποιαδόποτε ευθύνη του Αναδόχου, ανεξϊρτητα με την 
ύπαρξη, ό μη, και /ό την αποτελεςματικότητα τϋτοιασ βοόθειασ. 
 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην ςύνταξη των ςχεδύων και λοιπών ςτοιχεύων που απαιτούνται και την ϋγκαιρη 
ενϋργεια, ώςτε να μην προκύπτει καμιϊ καθυςτϋρηςη για την ϋναρξη λειτουργύασ των εγκαταςτϊςεων 
 
Οι εργαςύεσ που προκύπτουν ςυνόθωσ για την ςυντόρηςη ςχολικών κτιρύων ςυμπεριλαμβϊνονται ςτισ 
κατηγορύεσ εργαςιών που δεν απαιτεύται ϋκδοςη οικοδομικόσ αδεύασ ό ϋγκριςησ εργαςιών Μικρόσ Κλύμακασ 
για την υλοπούηςη τουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 30 του ν.4495/2017, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. Εϊν 
προκύψει κϊποια ϊλλη εργαςύα  που απαιτεύ πολεοδομικό ό ϊλλη αδειοδότηςη, εύναι ευθύνη και υποχρϋωςη 
του αναδόχου του ϋργου να προβεύ ςτισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ αδειοδότηςησ χωρύσ αποζημύωςη 

20.4 Ειδικϋσ Τποχρεώςεισ του Αναδόχου για τισ περιπτώςεισ υπερωριακόσ, νυκτερινόσ εργαςύασ - 
εργαςύασ ςε αργύεσ και εορτϋσ 

Επιτρϋπεται η εκτϋλεςη υπερωριακόσ ό νυκτερινόσ εργαςύασ κατϊ τισ Αργύεσ και Εορτϋσ ςύμφωνα με όςα 
ςχετικϊ ορύζονται από τουσ Νόμουσ του Κρϊτουσ. ε περύπτωςη εκτϋλεςησ τϋτοιασ εργαςύασ ο Ανϊδοχοσ δεν 
δικαιούται να ζητόςει πρόςθετη αποζημύωςη. Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ανωτϋρω εργαςύασ ο Ανϊδοχοσ 
υποχρεούται να εξαςφαλύζει τη ςχετικό ϊδεια και να τηρεύ όλουσ τουσ Νόμουσ και κανονιςμούσ που αφορούν 
τϋτοια εργαςύα. Εφόςον καθύςταται αναγκαύα κατϊ την κρύςη τησ Τπηρεςύασ η υπερωριακό ό νυκτερινό 
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εργαςύα ό η εκτϋλεςη εργαςύασ κατϊ τισ Αργύεσ και Εορτϋσ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να την εκτελεύ χωρύσ 
αντύρρηςη και χωρύσ καμιϊ ιδιαύτερη αποζημύωςη. 
 
Ειδικϊ για την υπερωριακό εργαςύα η Τπηρεςύα θα ςυνηγορόςει, εφ' όςον κρύνεται απαραύτητη και δεν 
υπϊρχει ϊλλη δυνατότητα, για εξαςφϊλιςη περιςςότερου προςωπικού, αλλϊ δεν μπορεύ να εγγυηθεύ την 
εξαςφϊλιςη τησ ςχετικόσ ϋγκριςησ από τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ. 
 
Αν ο Ανϊδοχοσ δεν μπορϋςει να εξαςφαλύςει ϋγκριςη για υπερωριακό εργαςύα αυτό δεν θα αποτελϋςει 
δικαιολογύα για παρϊταςη των προθεςμιών εκτϋλεςησ του Έργου. 
 
Κατϊ την εκτϋλεςη νυκτερινόσ εργαςύασ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει με δαπϊνη του πρόςθετο και 
ικανοποιητικό φωτιςμό για την αςφϊλεια του προςωπικού του και του κοινού, καθώσ και κατϊλληλα μϋςα, 
που να επιτρϋπουν την καλό τοποθϋτηςη και επιθεώρηςη υλικών και την από κϊθε ϊποψη αποδοτικότητα 
εκτϋλεςησ των ϋργων. 
 
Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λϊβει υπόψη του την ιςχύουςα νομοθεςύα για ηχορύπανςη και ώρεσ κοινόσ ηςυχύασ 
ςτην περιοχό, για τον προγραμματιςμό εκτϋλεςησ του Έργου. Κατϊ τισ ώρεσ κοινόσ ηςυχύασ και τισ νυκτερινϋσ 
θα πρϋπει να αποφεύγεται εκτϋλεςη εργαςιών που ηχορυπαύνουν την περιοχό και θα πρϋπει να λαμβϊνονται 
μϋτρα, ώςτε να αποφεύγεται η ηχορύπανςη. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΝΣΑΕΙ - ΑΙΣΗΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 174  του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 175 του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 176 του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 24: ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΕΑ 

24.1 Ο Ανϊδοχοσ με δικό του ευθύνη και δικϋσ του δαπϊνεσ υποχρεώνεται να προμηθευτεύ και μεταφϋρει 
επύ τόπου του ϋργου όλα τα μηχανόματα, εργαλεύα, και προςωρινϋσ εγκαταςτϊςεισ, για την εμπρόθεςμη 
εκτϋλεςη του ϋργου από την παρούςα εργολαβύα. 
 
24.2 Αν, παρ’ όλα αυτϊ, και κατϊ την απόλυτη κρύςη τησ Τπηρεςύασ, δεν κριθούν επαρκό τα μηχανικϊ κ.λ.π. 
μϋςα που ειςκομύςθηκαν ςτο ϋργο για την εμπρόθεςμη περαύωςη των εργαςιών, τότε ο Ανϊδοχοσ 
υποχρεώνεται, μϋςα ςε 10όμερη προθεςμύα από γραπτό εντολό τησ Τπηρεςύασ, να ενιςχύςει τον επύ τόπου 
υπϊρχοντα μηχανικό εξοπλιςμό του κλπ, ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ Τπηρεςύασ. 
 
ε κϊθε περύπτωςη ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για την πρόοδο του ϋργου, ϋςτω και αν η Τπηρεςύα δεν ϋκανε 
χρόςη του παρόντοσ ϊρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΚΠΣΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 160 του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΑΡΘΡΟ 26: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΙΨΝ – ΔΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 161 του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 27: ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΛΤΗ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 162  του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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ΑΡΘΡΟ 28: ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΛΟΓΨ ΔΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 163  του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 29: ΠΕΡΑΣΨΗ ΕΡΓΑΙΨΝ – ΦΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΕΡΓΟΤ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΟΤ 

29.1 Για τισ ϋννοιεσ και τισ διαδικαςύεσ ϋκδοςησ /τϋλεςησ των: 
α.  Διοικητικόσ Παραλαβόσ για χρόςη. 
β.  Βεβαύωςησ περϊτωςησ εργαςιών καταςκευόσ του ϋργου, 
γ.  Προςωρινόσ παραλαβόσ του καταςκευαςθϋντοσ ϋργου, 
δ.  Φρόνου εγγύηςησ  και υποχρεωτικόσ (με μϋριμνα και δαπϊνεσ του Αναδόχου) ςυντόρηςησ του 
καταςκευαςθϋντοσ ϋργου, 
ε.  Οριςτικόσ Παραλαβόσ του ϋργου,  
ιςχύουν γενικϊ οι διατϊξεισ του Ν 4412/2016 και ειδικότερα τα ϊρθρα 168,169,170,171 και 172. 

29.2 υντόρηςη των ϋργων 

29.2.1 Ο Ανϊδοχοσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 171 του N. 4412/2016, οφεύλει να ςυντηρεύ το ϋργο μϋςα ςτο 
χρόνο εγγύηςησ και να εκτελεύ με δικό του οικονομικό επιβϊρυνςη όλεσ τισ εργαςύεσ επιςκευών, 
ανακαταςκευών και επανόρθωςησ όλων των ελλεύψεων, ζημιών, ελαττωμϊτων, ατελειών ό ϊλλων 
κακοτεχνιών που τυχόν θα εμφανιςθούν ςτο ϋργο μϋςα ςτον χρόνο εγγύηςησ, ώςτε το ϋργο να διατηρεύται ςε 
ϊριςτη κατϊςταςη. 
 
Ο χρόνοσ εγγύηςησ, κατϊ τον οπούο ο ανϊδοχοσ φϋρει τον κύνδυνο του ϋργου και υποχρεούται ςτη 
ςυντόρηςό του, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 157 και την παρ. 2 του ϊρθρου 172 και μετϊ την 
πϊροδο του οπούου ενεργεύται η οριςτικό παραλαβό, ορύζεται ςε ϋξι (6) μόνεσ, καθώσ για ϋργα 
προώπολογιςμού δημοπρϊτηςησ μϋχρι 250.000 ευρώ χωρύσ ΥΠΑ, εφόςον η φύςη των εργαςιών το επιτρϋπει ό 
για ϋργα που δεν νοεύται μακροχρόνια ςυντόρηςό τουσ, μπορεύ με τα ςυμβατικϊ τεύχη να καθορύζεται χρόνοσ 
εγγύηςησ μικρότεροσ των δεκαπϋντε (15) μηνών. Ο χρόνοσ εγγύηςησ αρχύζει από τη βεβαιωμϋνη περϊτωςη 
των εργαςιών αν μϋςα ςε δύο (2) μόνεσ από αυτό υποβληθεύ από τον ανϊδοχο η τελικό επιμϋτρηςη, ϊλλωσ 
από την ημερομηνύα που υποβλόθηκε ό με οποιονδόποτε ϊλλο τρόπο ςυντϊχθηκε η τελικό επιμϋτρηςη. 
 
29.2.2 Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να επιθεωρεύ κατϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα το ϋργο κατϊ το 
χρόνο εγγύηςησ με ςκοπό την αποκϊλυψη τυχόν τϋτοιων ελλεύψεων. τισ επιςκϋψεισ θα καλεύται να 
παρευρύςκεται και ο Ανϊδοχοσ. 
 
29.2.3 την περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ αρνηθεύ να εκτελϋςει τισ τυχόν εργαςύεσ επιςκευών ό επανορθωτικϋσ 
εργαςύεσ, ςύμφωνα με το παρόν ϊρθρο, που αποτελούν υποχρϋωςό του και μϊλιςτα ςε εύλογο χρόνο 
(ανϊλογα με το εύδοσ τησ βλϊβησ) και ςε βαθμό που να ικανοποιούν λογικϊ την Τπηρεςύα, τότε η Τπηρεςύα θα 
δικαιούται να αναθϋςει ςε τρύτουσ την εκτϋλεςη αυτών των εργαςιών και να ειςπρϊξει το κόςτοσ τουσ καθ' 
οιονδόποτε τρόπο από τον Ανϊδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 30 :    ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΤ - ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προμηθευτεύ ό να καταςκευϊςει και να τοποθετόςει την πινακύδα του ϋργου με 
ύδια δαπϊνη, ςύμφωνα με το ςχϋδιο, τισ διαςτϊςεισ και την θϋςη ςτο ϋργο, που θα του υποδειχθούν από την 
Τπηρεςύα. 

  


