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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΣΥ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ  

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΣΥ  

Αντικείµενο της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) είναι η διατύπωση των Γενικών και 
Ειδικών Όρων, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της σύµβασης, τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τη µελέτη που έχει εγκριθεί, καθώς και 
τις έγγραφες οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και του ΚτΕ, πρόκειται να εκτελεστεί η σύµβαση 
«Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) ∆υτικής Θεσσαλίας». 

Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ∆ιακήρυξης και συµπληρώνονται µε τους όρους των 
λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης (Τ.∆.). 

 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το τεχνικό κείµενο της σύµβασης είναι αυτό που περιγράφεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.  

Συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο του έργου είναι το συνολικό ποσό που περιλαµβάνεται στη σύµβαση 
για: 

Α. την κατασκευή του έργου, την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού, την εξάµηνη δοκιµαστική 
λειτουργία και αποτελείται από τη δαπάνη όπως αυτή διαµορφώνεται µε την προσφορά του 
αναδόχου, από τη δαπάνη για γενικά έξοδα (Γ.Ε.) και όφελος εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδύλια 
για απρόβλεπτες δαπάνες και αναθεώρηση που προβλέπονται στον Προϋπολογισµό Μελέτης και 
από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί. 

B. τη λειτουργία του έργου για δύο (2) έτη µε δικαίωµα προαίρεσης για επιπλέον δύο (2) έτη και 
αποτελείται από τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών όπως αυτή διαµορφώνεται µε την προσφορά του 
αναδόχου, και από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί. 

Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π., που 
αναφέρονται στα εγκεκριµένα Ενιαία Τιµολόγια, σύµφωνα µε τον "Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων 
Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων" (απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ΦΕΚ 
1746/19.05.2017). 

Επίσης πέραν των πιο πάνω, η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην εν ισχύ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η ενηµέρωση για την ύπαρξη των πιο πάνω 
και η γνώση του περιεχοµένου αυτών αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου και 
ουδεµία άγνοια δικαιολογείται . 

Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρµογή των σχετικών µε την προστασία του περιβάλλοντος, 
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και ουδεµία απαίτηση εκ µέρους του για την καταβολή πρόσθετης 
αποζηµίωσης γίνεται δεκτή. 

Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, 
θα αποµακρύνονται από τη θέση του έργου και θα µεταφέρονται από τον ανάδοχο σε θέσεις που 
επιτρέπονται από τα πιο πάνω, τηρουµένων των διατάξεων που επιβάλλει η σχετική νοµοθεσία. 

 

1.3 ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1.3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται όλες οι 
σχετικές δαπάνες του αναδόχου και στο σχετικό Περιγραφικό Τιµολόγιο Έργων, που έχει εγκριθεί µε 
τον "Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων" (απόφαση του 
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Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017). Επιπλέον οι κατ΄ αποκοπή τιµές 
περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες που περιγράφονται στο κάθε άρθρο, καθώς και αυτές 
που περιγράφονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου, ώστε η υπό εκτέλεση εργασία να είναι 
πλήρης και λειτουργική. 

1.3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση της σύµβασης «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) 
∆υτικής Θεσσαλίας» δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση και συνδυασµό 
των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε 
γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του, χωρίς 
να του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καµίας εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής 
οποιουδήποτε ισχυρισµού. 

 

1.4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

1.4.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 
χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 
των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του Κυρίου του Έργου έναντι του 
αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 
αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 
εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 15.2 της διακήρυξης και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται τµηµατικά ως ακολούθως: 

- µετά την οριστική παραλαβή του έργου της κατασκευής, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 4 της παρούσας και το άρθρο 172 του Ν. 4412/16, αποδεσµεύεται το ποσό 
της εγγύησης το οποίο αντιστοιχεί στο τµήµα της κατασκευής του έργου και της 6µηνης δοκιµαστικής 
λειτουργίας του (1ο ∆ιακριτό Τµήµα της Σύµβασης).  

- µετά το πέρας της Κανονικής Λειτουργίας του έργου, αποδεσµεύεται το υπόλοιπο ποσό της 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 

1.4.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
Εγγύηση προκαταβολής εκδίδεται στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ισόποση µε την 
προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου 
που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Όταν, σύµφωνα µε τα έγγραφα της 
σύµβασης, προσκοµίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα 
έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την 
κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η απόσβεση της 
προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις ν.4412/2016 και τους όρους των εγγράφων της σύµβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση 
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προκαταβολής µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί 
για δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το αντικείµενο της σύµβασης.  

1.4.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ο ανάδοχος, πριν την έναρξη της κανονικής λειτουργίας θα καταθέσει και εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 2 του ν.4412/16. Η εγγυητική επιστολή θα είναι ύψους 
800.000,00€ και θα έχει έναρξη ισχύος από την ηµεροµηνία της θέσης, της εγκατάστασης, σε κανονική 
λειτουργία, επιστρέφεται δε, όπως και η εγγυητική καλής εκτέλεσης, µε τη Βεβαίωση περάτωσης των 
εργασιών της Κανονικής Λειτουργίας. Κατά την άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης 2ετούς 
λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 800.000,00€. 

 

1.4.4 ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/ 2016 
(Α΄13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 
στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονοµικού φορέα/αναδόχου από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. Εάν η εγγύηση 
εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα  ή ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να 
συνταχθεί σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται 
απαραίτητα από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε 
από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται 
κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται στις 
εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύµβασης, κατά 
το άρθρο 132, µειώνεται αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού που αντιστοιχεί στο 1ο διακριτό τµήµα της σύµβασης. Το 
ποσοστό που αντιστοιχεί στο σύνολο του 1ου διακριτού τµήµατος της σύµβασης των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασµού του 1ου διακριτού τµήµατος της σύµβασης. 

∆ιευκρινίζεται ότι από το λαβείν του αναδόχου ή εν ελλείψει τοιούτου από τις εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης, ο ΚτΕ. θα παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο για 
επιβληθείσες ποινικές ρήτρες . 

 

1.5 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.5.1 ΓΕΝΙΚΑ 
1.5.1.1 Με τον όρο "Σύµβαση" νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που 
περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση των µελετών, την εκτέλεση των 
συµπληρωµατικών ερευνών και την εκτέλεση όλων των κατασκευών που περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή, περιλαµβανοµένων όλων των δευτερευόντων, των συνοδών και λοιπών συναφών έργων, 
καθώς και της λειτουργίας και συντήρησής τους για διάστηµα δύο (2) ετών, µε µέριµνα και δαπάνη του 
Αναδόχου. 

1.5.1.2 Η σύµβαση για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στο άρθρο 135 του N.4412/2016 και σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της ∆ιακήρυξης. 

Αποτελεί υποχρέωση, η προέγκριση από την ΕΥ∆ της Νοµικής ∆έσµευσης και τυχόν τροποποίησης 
αυτής (ΑΠΕ, παρατάσεις, κ.λπ.). 
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Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή 
του. Κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και τον ΚτΕ. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη 
διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της.  

Ο Ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων 
εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, το οποίο 
εγκρίνεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του 
εξουσιοδοτούµενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς 
αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή µε 
ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του 
νέου προσώπου από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα 
να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά 
από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  

Κατά την υπογραφή της σύµβασης του έργου, επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, οι 
προβλεπόµενες δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά 
οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής και λειτουργίας  του έργου. 

1.5.1.3 Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία 
µε την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 

Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους, καθορίζονται 
στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης. 

Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Πραγµατοποίησης του Έργου» και «Εργολαβικό Συµφωνητικό» 
χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα. 

1.5.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
1.5.2.1 Το «Συµβατικό Αντικείµενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση και τα αναπόσπαστα Συµβατικά της Τεύχη. 
Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται και τα παρακάτω: 

(1) Η εκπόνηση της µελέτης εφαρµογής για την κατασκευή του έργου. 

(2) Η πραγµατοποίηση όλων των κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισµών κλπ. που 
περιλαµβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή, σύµφωνα µε τη µελέτη προσφοράς του αναδόχου και 
τις µελέτες που θα εκπονηθούν, όπως αυτές εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη. 

(3) Η λειτουργία και συντήρηση του Έργου, διάρκειας δύο (2) ετών, µε µέριµνα και δαπάνες του 
Αναδόχου σε όλη τη διάρκεια που προβλέπει η Σύµβαση και σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη. 

(4) Η χρηµατοδότηση του Έργου, ανάλογα µε τις ανάγκες του, για τα ενδιάµεσα διαστήµατα, εν όψει 
των περιοδικών πληρωµών εκ µέρους της Αναθέτουσας αρχής, της εκτέλεσης προκαταρκτικών 
εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπονται τµηµατικές πληρωµές, κλπ. 

(5) Το κόστος των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τα οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει 
κατά την υπογραφή της Σύµβασης. 

1.5.2.2 Η σύµβαση είναι µικτή σύµβαση, κατά το άρθρο 4 του Ν.4412/16 και περιλαµβάνει τα εξής δύο 
διακριτά τµήµατα: 

1. Τη µελέτη και κατασκευή του έργου, την προµήθεια του εξοπλισµού και την εξάµηνη 
δοκιµαστική λειτουργία. 

2. Την υπηρεσία λειτουργίας και συντήρησης του έργου διάρκειας δύο (2) ετών, µε δικαίωµα 
µονοµερούς από την πλευρά του Κυρίου του Έργου προαίρεσης για επιπλέον χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών. 
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1.6 ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

1.6.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό 
Επίβλεψης και το προσωπικό Παρακολούθησης της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει 
ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες, στα µέλη των Επιτροπών και σε όλους τους 
εντεταλµένους για την επίβλεψη και παρακολούθηση του Έργου, στα εργοτάξια, λατοµεία, 
αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία ή/και ο 
ΚτΕ θα δώσει σχετική έγκριση, συµπεριλαµβανόµενων και των Συµβούλων της. Ο Ανάδοχος έχει 
την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για 
την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και 
την παρακολούθηση και το προσωπικό της Υπηρεσίας στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 

1.6.2 Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει και παρακολουθεί το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες 
Νόµους, διατάξεις κλπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και 
υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης, της παρούσας ΕΣΥ, της Τεχνικής 
Περιγραφής και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

1.6.3 Επισηµαίνεται ότι ο ΚτΕ ή η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει 
Σύµβουλους κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου.  

1.6.4 Καθόσον το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
δέχεται ελέγχους από τα αρµόδια ορισµένα όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά 
προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόµοι, κανονισµοί και 
οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων από τη Ε.Ε. έργων. 

 

1.7 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέψει στην Αναθέτουσα Υπηρεσία ή/και τον ΚτΕ τη χρήση των χώρων 
γραφείου στο εργοτάξιο και τη συνεργασία του προσωπικού της και των εκπροσώπων της µε τον 
Ανάδοχο και τους εκπροσώπους του. 

Η εκπλήρωση των παραπάνω ειδικών υποχρεώσεων εκ µέρους του Αναδόχου θα γίνει σε προθεσµία 
σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

1.8 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιµότητας και τους κανόνες ασφαλείας για 
όλες τις κατηγορίες ΑΜΕΑ, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση διατάξεις. 

Οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν µε σκοπό την πλαισίωση της ΜΕΑ θα διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε άτοµα µε αναπηρία στις κτιριακές υποδοµές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων. 

Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για: 

� Οριζόντια προσβασιµότητα (σύνδεση πεζοδροµίου µε είσοδο, προσβάσιµη είσοδος, 
προσβασιµότητα εσωτερικών χώρων, διαδροµές ισόπεδες ή µε ράµπες, ικανοποιητικό άνοιγµα 
θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδροµών κ.λπ.) 

� Προσβάσιµους χώρους υγιεινής 
� Χώρους αναµονής σε περίπτωση κινδύνου 
� Σήµανση σε προσβάσιµες µορφές (έντονο κοντράστ – µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή 

Braille, ηχητική και οπτική σήµανση κ.λπ.). 
 

2 ΑΡΘΡΟ 2:  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) µήνες από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 18 µήνες αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη 
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θέση του σε λειτουργία του και την προµήθεια του εξοπλισµού, οι επόµενοι 6 µήνες στη δοκιµαστική 
λειτουργία και οι επόµενοι 24 µήνες στην κανονική λειτουργία του έργου. 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, της προµήθειας του εξοπλισµού και της δοκιµαστικής 
λειτουργίας, εκδίδεται η «βεβαίωση περάτωσης εργασιών κατασκευής της ΜΕΑ ∆υτικής Θεσσαλίας µε 
τη δοκιµαστική λειτουργία» σύµφωνα µε σύµφωνα µε το άρθρο 168 του Ν.4412/16.  

Η υποχρεωτική συντήρηση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/16, αφορά καθαρά στη 
συντήρησή του για 15 µήνες, στον οποίο χρόνο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά 
τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους, σε 
περιπτώσεις που οφείλονται στην κακή ποιότητα του έργου και όχι στην χρήση του, για την οποία έχει 
ευθύνη ο ίδιος λόγω της κανονικής λειτουργίας, που του έχει ανατεθεί µε την αρχική σύµβαση και την 
εκτελεί παράλληλα µε την υποχρεωτική συντήρηση των κατασκευών. 

Τέλος µετά το πέρας της κανονικής λειτουργίας (µε την παρέλευση της 2ετίας) εκδίδεται Βεβαίωση 
περάτωσης των εργασιών της Κανονικής Λειτουργίας και επιστρέφεται στον Ανάδοχο, η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

3 ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία (ΕΥ) για την παρακολούθηση του 1ου ∆ιακριτού 
Τµήµατος της Σύµβασης όσον αφορά στο τµήµα της κατασκευής και δοκιµαστικής λειτουργίας είναι η 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραµµατισµού ∆ήµου Τρικκαίων. Η ΕΥ εισηγείται στο αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την προσήκουσα εκτέλεση του 1ου ∆ιακριτού 
Τµήµατος της Σύµβασης. 

Αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για την προσήκουσα εκτέλεση των όρων του 1ου ∆ιακριτού Τµήµατος 
της Σύµβασης καθώς και για όλα τα σχετικά θέµατα που ανακύπτουν (επιβολή ρητρών, αποφάσεις επί 
ενστάσεων αναδόχου κλπ) σε σχέση µε το εν λόγω τµήµα είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Τρικκαίων.  

Η Υπηρεσία Παρακολούθησης και ∆ιοίκησης του 2ου ∆ιακριτού Τµήµατος της Σύµβασης όσον αφορά 
στο τµήµα της κανονικής λειτουργίας είναι η αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΚτΕ. Η Υπηρεσία 
Παρακολούθησης και ∆ιοίκησης εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο του ΚτΕ για όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν την προσήκουσα εκτέλεση του 2ου ∆ιακριτού Τµήµατος της Σύµβασης. 

Η Υπηρεσία Παρακολούθησης και ∆ιοίκησης µπορεί να ορίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 216 παρ.2 του 
Ν.4412/16 «επόπτη λειτουργίας» (εφεξής Επόπτης),  ο οποίος θα παρακολουθεί σε ηµερήσια βάση την 
εκτέλεση της σύµβασης. Ο επόπτης θα συνυπογράφει µε τον ανάδοχο το ηµερήσιο ηµερολόγιο 
λειτουργίας, και θα σηµειώνει επ΄ αυτού τυχόν παρατηρήσεις. Επίσης θα ελέγχει τα ζυγολόγια 
εισερχοµένων αποβλήτων καθώς και τα ζυγολόγια υπολείµµατος, θα υπογράφει τις πιστοποιήσεις 
πληρωµών, και θα παραλαµβάνει τις µηνιαίες εκθέσεις του αναδόχου και θα συντάσσει τις εισηγήσεις 
προς το αρµόδιο όργανο για αποφάσεις επί της εκτέλεσης της Σύµβασης. 

Αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για την προσήκουσα εκτέλεση των όρων του 2ου ∆ιακριτού Τµήµατος 
της Σύµβασης καθώς και για όλα τα σχετικά θέµατα που ανακύπτουν (επιβολή ρητρών, αποφάσεις επί 
ενστάσεων αναδόχου κλπ) σε σχέση µε το εν λόγω τµήµα είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ∆ΥΘ 
Α.Ε.  

 

4 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: 

i. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, 
ii. ∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση, 
iii. Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε, 
iv. Χρόνου εγγύησης 
v. Οριστικής παραλαβής του έργου, 
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ισχύουν τα οριζόµενα, ως κατωτέρω (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016). 

 

Η ανωτέρω σύµβαση είναι µικτή και περιλαµβάνει 2 διακριτά τµήµατα, ήτοι: 

1) τη µελέτη, κατασκευή της ΜΕΑ και τη δοκιµαστική της λειτουργία και  

2) την κανονική λειτουργία της ΜΕΑ για 2 έτη. 

Αναλυτικότερα τα 2 διακριτά τµήµατα περιγράφονται, ως κάτωθι: 

1ο ∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μελέτη, κατασκευή και δοκιµαστική λειτουργία: 

• Μελέτη Εφαρµογής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων 
• Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων 
• Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων  
• Κατασκευή έργων διαχείρισης αερίων ρύπων 
• Κατασκευή έργων διαχείρισης οµβρίων  
• Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου  
• Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας  
• Κατασκευή έργων υποδοµής απαραίτητων για τη λειτουργία και την περιφρούρηση  ΜΕΑ. 

(Κτίριο ∆ιοίκησης, Εγκατάσταση  Ζύγισης, ∆εξαµενή νερού, έργα Η/M, περίφραξη, πύλες 
εισόδου, έργα αντιπυρικής προστασίας, έργα διαχείρισης οµβρίων, έργα φυτεύσεων κ.ά.). 

• Κατασκευή έργων και προµήθεια εξοπλισµού για την υλοποίηση προγράµµατος ελέγχου 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

• Προµήθεια του εξοπλισµού για τη λειτουργία της ΜΕΑ  
• Βεβαίωση επιτυχούς 6µηνης δοκιµαστικής λειτουργίας  

 
2ο  ∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κανονική λειτουργία, ήτοι κανονική λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης για δύο (2) έτη.  

 

Για τον λόγο αυτό εφαρµόζονται οι διατάξεις των Άρθρων 157, 168, 170, 171 και 172 του Ν.4412/16 για 
την περίπτωση ολοκλήρωσης τµηµάτων έργου τα οποία περατώνονται και είναι αυτοτελή προς χρήση 
και παραδίδονται αφού ολοκληρωθεί και η δοκιµαστική λειτουργία του (1ο ∆ιακριτό Τµήµα της 
Σύµβασης) και για την κανονική λειτουργία (2ο ∆ιακριτό Τµήµα της Σύµβασης) που άρχεται µετά τη 
βεβαίωση περάτωσης του 1ου ∆ιακριτού Τµήµατος της Σύµβασης. 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 168, παράγραφος 1, όταν εκπνεύσει η προθεσµία εκτέλεσης των εργασιών 
κατασκευής της ΜΕΑ και ολοκληρωθεί και η δοκιµαστική λειτουργία της, εκδίδεται από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών της «Κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων 
(ΜΕΑ) ∆υτικής Θεσσαλίας» και αφού γίνει ∆ιοικητική Παραλαβή από τον Κύριο του Έργου, σύµφωνα µε 
το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016, αποδίδεται στον Ανάδοχο και τίθεται σε κανονική λειτουργία (2ο 
διακριτό τµήµα της σύµβασης). 

Παράλληλα µε την κανονική λειτουργία και αφού κατατεθεί από τον Ανάδοχο η Τελική Επιµέτρηση των 
εργασιών (σε 2 µήνες από τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών) του 1ου διακριτού τµήµατος (Μελέτη, 
Κατασκευή και ∆οκιµαστική Λειτουργία), διενεργείται η Προσωρινή Παραλαβή αυτού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 170, παράγραφος 6, οι διατάξεις του οποίου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις περιπτώσεις 
παραλαβής τµηµάτων έργων που περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση. 

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο (2) µήνες από 
αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή 
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του 
άρθρου 171, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρησή 
του, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παράγραφο 2 του άρθρου 172. 
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Η υποχρεωτική συντήρηση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 171, αφορά καθαρά στη συντήρησή του 
για 15 µήνες, στον οποίο χρόνο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα 
διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους, σε περιπτώσεις που 
οφείλονται στην κακή ποιότητα του έργου και όχι στη χρήση του, για την οποία έχει ευθύνη ο ίδιος αλλά 
λόγω της Κανονικής λειτουργίας, που του έχει ανατεθεί µε την αρχική σύµβαση και την εκτελεί 
παράλληλα µε την υποχρεωτική συντήρηση των κατασκευών. 

Μετά το πέρας του χρόνου Υποχρεωτικής Συντήρησης (15 µήνες) διενεργείται η Οριστική Παραλαβή 
του 1ου διακριτού τµήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 172 και την δυνατότητα που δίνει η αναλογική 
εφαρµογή του (άρθρο 170, παράγραφος 6 της Προσωρινής Παραλαβής) σε τµήµα του έργου. 

Τέλος µετά το πέρας της κανονικής λειτουργίας (µε την παρέλευση της 2ετίας) εκδίδεται Βεβαίωση 
περάτωσης των εργασιών της Κανονικής Λειτουργίας και επιστρέφεται στον Ανάδοχο, η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Μετά τα ανωτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος 
ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

5 ΑΡΘΡΟ 5: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

5.1 ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΛΠ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους 
Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές ∆ιατάξεις ή διαταγές καθώς 
και µε τις νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται 
και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο, στις εργασίες του και στις υπηρεσίες 
του. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στους Κανόνες ∆ικαίου που διέπουν την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Επιπρόσθετη υποχρέωση υπάρχει και αναφορικά µε τη Νοµοθεσία κρατών όπου ενδεχόµενα θα 
κατασκευαστούν τµήµατα του έργου ή από τα οποία θα γίνει προµήθεια υλικών, καθώς και για τις 
∆ιεθνείς Συµβάσεις, Συνθήκες και Νοµοθεσίες σχετικές µε ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας κλπ. Η υποχρέωση 
αυτή επεκτείνεται και στην τήρηση του ∆ικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις όπου 
ενδεχόµενα απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαιτίου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της 
υπηκοότητάς του ή της έδρας του 

Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου αφορά και την Εργατική Νοµοθεσία. 

Η  παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου επεκτείνεται και στην τήρηση: 

α. Της Νοµοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένης και της εργατικής) των χωρών όπου τυχόν θα λάβουν 
χώρα εργασίες του έργου. 

β. Του Κοινοτικού ∆ικαίου για τις περιπτώσεις που τυχόν έχει εφαρµογή. 

γ. Των ∆ιµερών, ή ∆ιεθνών Συµβάσεων για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή, 
περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Συµβάσεων Εργασίας. 

Επισηµαίνεται επίσης, η υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων 
των ∆ιατάξεων που απαιτούνται από τη Νοµοθεσία για την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων 
ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 

5.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στην 
Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου και τα έγγραφα των διάφορων αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 
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Η υποχρέωση αυτή αφορά και τις περιπτώσεις που τέτοια έγγραφα του αποστέλλονται από 
υπερεθνικούς οργανισµούς, αρχές άλλων χωρών κλπ. 

 

5.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ 

Α∆ΕΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε άδειας, που 
προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κλπ. και που απαιτείται για την εκτέλεση των 
εργασιών του. Πριν από κάθε αίτηµα του Αναδόχου για την παραπάνω άδεια θα ενηµερώνεται η 
Υπηρεσία Επίβλεψης ή/και ο ΚτΕ για συγκατάθεση. 

Η Υπηρεσία Επίβλεψης ή/και ο ΚτΕ θα βοηθήσει δι' εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση των αδειών, 
στην έκταση που είναι αναγκαία και εφικτή. Τούτο δε µειώνει την οποιαδήποτε ευθύνη του Αναδόχου, 
ανεξάρτητα µε την ύπαρξη, ή µη, και /ή την αποτελεσµατικότητα τέτοιας βοήθειας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη των σχεδίων και λοιπών σχεδίων που απαιτούνται και την 
έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµιά καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων. 

 

5.4 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ, 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύµφωνα µε 
όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο 
Ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση από τον ΚτΕ. Κατά την εκτέλεση της 
ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους 
Νόµους και Κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση 
της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ' όσον κρίνεται απαραίτητη και δεν 
υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την 
εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. 

Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δε θα αποτελέσει 
δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο 
και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και κατάλληλα 
µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη 
αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νοµοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής 
ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και 
τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα 
πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση. 

 

6 ΑΡΘΡΟ 6: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

6.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συµβάσεων. 

Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
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Ο  ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.∆. 400/1970 
(ΦΕΚ Α'10/1970). Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δε 
γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. 

Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυνυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 
400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/1985 (ΦΕΚ Α'35/1985). 

Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του έργου, ιδιαίτερα σε 
ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 
προνόµια, περιορισµούς κλπ., και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω 
ασφαλιστηρίων. 

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 

• θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 
• θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου 

και της υπολοίπου ΕΣΥ και 
• θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ.  

Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 
ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των 
λοιπών όρων της ΕΣΥ. 

Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και 
που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την 
έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να 
καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο. Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δε θίγουν την, από τον νόµο 
489/76 (ΦΕΚ 331 Α776) και το Π.∆. 237/86(ΦΕΚ 110 Α /86), ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η 
οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, σε χώρες µέλη της ευρωπαϊκής ένωσης και του 
Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα 
µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης 
και η Ελληνική Νοµοθεσία. Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών 
εταιριών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς 
ελέγχου. Οπωσδήποτε, µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό 
φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει 
παρεµφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ευρώ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο που υπέβαλε ως 
διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ., υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως 
επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως Ανάδοχος. 

Επίσης, υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους 
εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο έργο από 
οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε 
όσο και τους ασφαλιστές του. 

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: 

- να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές 
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- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο ανάδοχος 

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δε συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για 
οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 

Κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να 
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της 
ΕΣΥ περί "ασφαλίσεων" και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµιά εξαίρεση όλοι 
οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της ΕΣΥ. 

∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε 
ασφαλιστική εταιρία της προτίµησής της στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. 

Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 

(1) οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην 
αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον 
κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 

(2) αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από 
φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

(3) η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης 
της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. το ίδιο ισχύει για τη 
θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

6.1.1 ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης, ή 
αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση. Σε 
περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από τον ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις 
αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του 
Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις), στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε 
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες 
σύναψης της(των) σύµβασης (συµβάσεων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών 
ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται 
µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει 
συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε 
επόµενη πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους 
υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του ή να αναζητήσει το 
οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το 
∆ηµόσιο. Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 

• για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και 
• για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον ανάδοχο των οφειλόµενων 

ποσών. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο 
ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται 
να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την 
προηγούµενη ειδοποίηση του. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των 
ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας. Οι τόκοι υπερηµερίας θα 
προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

Ο  ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν µπορεί να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ, σύµφωνα µε τους όρους των 
ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να παρακρατεί το 
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αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που 
έχει στα χέρια του. 

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, 
παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή 
βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε 
περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την 
προς τον ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το 
εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο, σε 
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον 
ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

6.1.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΤΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει 
από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης θα γίνει πριν από την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο  έλεγχος από τον Κ.τ.Ε θα αφορά: 

• τη φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών 
• τη συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος 

άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της ΕΣΥ 

Σε περίπτωση αδυναµίας του αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση που να καλύπτει όλες 
τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ πριν την υπογραφή της σύµβασης του έργου, θα πρέπει 
να προσκοµίσει πριν την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως "Βεβαίωση Ασφάλισης", όπου να 
αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο. 

Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε 
(15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η µη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική σύµβαση  
να είναι σύµφωνη µε τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον ΚτΕ, συνεπάγεται αφ' 
ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) αφ' ετέρου τη διαδικασία σύναψης από 
τον ΚτΕ στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συµβολαίου(ων) 
που να καλύπτει(ουν) τις συµβατικές απαιτήσεις, πληρωµή ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως αναλυτικότερα 
αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο. 

 

6.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στον ΕΦΚΑ και στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταµεία όλο το 
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι 
ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως 
προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, 
σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το 
ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω όρων, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης εκτέλεσης του έργου. 
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6.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ' 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως "κατά παντός κινδύνου" και σύµφωνα µε τους όρους 
των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική αξία του 
υπό κατασκευήν έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο Τεύχος της Οικονοµικής Προσφοράς 
του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρµογές του αρχικού συµβατικού 
ποσού. 

Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή καταστροφής, µερικής ή 
ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές 
ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασµένη µελέτη ή /και κατασκευή, 
ελαττωµατικά υλικά (manufacturer's risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ). 

 Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

- βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 
σπάνιας εµφάνισης. 

- βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα 
συµβάντα. 

Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα πάσης φύσεως υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι την 
ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει τόσο την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου όσο και την 
περίοδο κανονικής λειτουργίας (καθώς και την τυχόν προαίρεση, σε περίπτωση που αυτή εφαρµοστεί). 
Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε την έκδοση βεβαίωσης 
περάτωσης των εργασιών της Κανονικής Λειτουργίας. 

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µη περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς) 
προκαλούµενες από τις ακόλουθες - και µόνο αυτές - αιτίες. 

α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή 
κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας. 

β. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση 
πυρηνικού καυσίµου. 

γ. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα 
ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα. 

 

6.4 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η’ / ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την αναπροσαρµογή του 
ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την πραγµατική αξία του έργου, 
λαµβανόµενης υπόψη και της αναθεώρησης (συντελεστής αναθεώρησης Ο∆Ο - 2151). 

Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος 
της υπασφάλισης. 

Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται "κατά παντός κινδύνου" και οι µόνιµες ή / και προσωρινές 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν "παρακείµενη περιουσία" καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως 
εξοπλισµός στην περιοχή του έργου, που θα χρησιµοποιηθεί για το έργο, σύµφωνα µε σχετική 
περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

 

6.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, 
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ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που 
προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου µελετών - κατασκευών και περιόδου συντήρησης 
εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και 
διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική 
ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και πρόκλησης 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις. 

 

6.6 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε την έκδοση βεβαίωσης 
περάτωσης των εργασιών της Κανονικής Λειτουργίας. 

 

6.7 ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

(1) τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου, θα είναι τα ακόλουθα: 

α. για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων: 300.000 € /περιστατικό 

 β. για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων: κατά άτοµο 500.000€/περιστατικό 

γ. για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον 
αριθµό των παθόντων: 1.500.000 € /περιστατικό 

δ. το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 
ασφαλιστικής κάλυψης έναντι τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου θα είναι κατ' 
ελάχιστον: 2.300.000 € 

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο 
συντήρησης του έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών θα παραµένει στο 
100% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

(3) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική αστική ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση 
ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο. Τα όρια αποζηµίωσης 
δε θα πρέπει να είναι µικρότερα από 500.000 € / άτοµο, 1.500.000 €. / οµαδικό ατύχηµα και 
2.000.000 € για όλη την περίοδο ασφάλισης. 

 

6.8 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ‘ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ’ 

Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο "κατά παντός κινδύνου" θα καλύπτεται και ο κύριος ή βασικός (ειδικός 
και συνήθης "βαρέως τύπου") µηχανικός εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του 
έργου. 

Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των 
αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες 
αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας 
δυναµικότητας. 

Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς 
(εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που 
οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 
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Ο ανάδοχος δε δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζηµίωση για 
τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. Ακόµη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός 
από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. 

Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους αναγκαίους 
ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του έργου. η ευθύνη των ασφαλιστών 
εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την αποµάκρυνσή 
τους από αυτό. 

 

6.9 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των ερευνών, 
κατασκευών και συντήρησης του έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο 
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην επιβλέπουσα υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, 
χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

 

6.10 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

• "Στην έννοια της λέξης ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο ανάδοχος και το πάσης φύσεως 
προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα 
πλαίσια του συγκεκριµένου έργου, καθώς επίσης και ο κύριος του έργου (ΚτΕ), οι τυχόν 
υπεργολάβοι και οι µελετητές. 

• Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύµβουλοι του ΚτΕ 
(και /ή των υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα 
µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του 
παραρτήµατος " διασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων" (cross liability), το οποίο καλύπτει την 
αστική ευθύνη των ασφαλιζόµενων φορέων. 

• η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

- του Αναδόχου 

- και /ή των µελετητών και συµβούλων του 

- και / ή του ΚτΕ 

- και / ή των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των συµβούλων τους 

- και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή 
παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζηµία που προκλήθηκε 
από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που 
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειµένου η 
ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., αποζηµίωση, πρέπει να 
έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η 
Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες 
διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του 
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Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην 
Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική 
αποζηµίωση στην Υπηρεσία, µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της 
απαίτησης αυτής του αναδόχου στην υπηρεσία κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση. 

Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της υπηρεσίας, των συµβούλων 
της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 

Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε συστηµένη 
επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, 
τόσο προς τον ανάδοχο, όσο και προς τον ΚτΕ. 

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων θα καλύπτεται και η ευθύνη της υπηρεσίας και/ ή των 
συµβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα 
(Ευθύνη Προστήσαντος). 
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ΜΕΡΟΣ B: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ KΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

7 ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΡΟΥΣ Β ΕΣΥ 
Το  Μέρος Β της παρούσας ΕΣΥ αναφέρεται στους όρους και τις διαδικασίες εκτέλεσης του τµήµατος 
της Σύµβασης που αφορά στην κατασκευή του έργου. 

 

8 ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

8.1 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

8.1.1 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ: 
(1) να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του 

Έργου", το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης 
(άρθρο 145 του N. 4412/2016). Το χρονοδιάγραµµα πρέπει να είναι αυτό που έχει περιληφθεί 
στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, προσαρµοσµένο µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. 

(2) να καταθέσει τη Μελέτη Εφαρµογής µέσα σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και 
η οποία θα εγκριθεί από την Υπηρεσία εντός (1) µηνός από την υποβολή της. Η µελέτη 
εφαρµογής µπορεί να υποβάλλεται και να εγκρίνεται και τµηµατικά. 

(3) να καταθέσει µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, τις προβλεπόµενες 
µελέτες για την έκδοση των αδειών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και την έναρξη 
κατασκευής. 

(4) να εκκινήσει τις εργασίες του έργου, σε πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και 
αφού έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες. 

(5) να ολοκληρώσει την εργοταξιακή του ανάπτυξη, σε πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης και αφού έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες. 

(6) να καταθέσει µε την έκδοση βεβαίωσης προσωρινής παραλαβής του 1ου διακριτού τµήµατος της 
σύµβασης τις προβλεπόµενες µελέτες για την έκδοση των αδειών που απαιτούνται για τη 
λειτουργία του έργου. 

 

(7) να υποβάλλει ένα (1) µήνα µετά την έκδοση βεβαίωσης προσωρινής παραλαβής του 1ου διακριτού 
τµήµατος της σύµβασης τα ‘ως- κατασκευάσθη’ σχέδια του έργου. 

Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ   
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ   ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ   ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. 

 

8.1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Α.Π.) 
Η προθεσµία ολοκλήρωσης της κατασκευής και θέσης σε λειτουργία της ΜΕΑ θα είναι συνολικής 
διάρκειας 18 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της 
τεχνικής του προσφοράς.  

 

8.1.3 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Ε.Π.) 
1η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (1η Ε.Π.) 

Το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει οργανόγραµµα εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία 
στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την 
εκτέλεση του έργου (άρθρο 145 του Ν.4412/2016). 

2η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (2η Ε.Π.) 
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Επίσης, το αργότερο σε είκοσι (20) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα προτείνει 
για έγκριση άλλα εργαστήρια, εκτός του πιθανού δικού του εργοταξιακού, που θα χρησιµοποιήσει . 

3η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (3η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει υποβάλλει για έγκριση το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Εγχειρίδιο Ποιότητας, 
Λειτουργικές ∆ιαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Προγράµµατα Ποιότητας) και Σχέδιο Υγιεινής και 
Ασφάλειας. 

 

8.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

Η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες περάτωσης µπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και 
όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις.  

Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών εγκρίνεται:  

α) είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου 
τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του 
αρχικού συµβατικού αντικειµένου.  

β) είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος των υπολειπόµενων εργασιών, όταν η παράταση 
κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή µέρους των 
υπολειπόµενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση 
έγκρισης παράτασης προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόµενων εργασιών 
του έργου ή µιας τµηµατικής προθεσµίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα 
από την έγκριση της παράτασης αυτής.  

Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών, εκτιµάται και 
προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση του χρόνου συµβαλλόµενο µέρος, για το σύνολο 
ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν 
την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.  

Η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή, ύστερα από αίτηµα του 
Αναδόχου στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν 
από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσµίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του 
αιτήµατος εκδίδεται από την Προϊσταµένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) µηνών από την 
υποβολή του αιτήµατος του αναδόχου.  

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη της 
προς την Προϊσταµένη Αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάµενος της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισµού των 
εργασιών, σε εκείνες που µπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο και στις 
λοιπές εργασίες. Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, µέσα στην οποία µπορούσε 
και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και ο ανάδοχος 
δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισµού, µόνο αν τον υπογράψει µε επιφύλαξη. 
Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συµπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, 
εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016. 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς του, να έχει συνεκτιµήσει τους 
χρόνους που απαιτούνται: 

α. για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα εισάγει από το 
εξωτερικό. 

β. για τις εγκρίσεις µελετών κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών και 
ιδίως των αδειών για χρήση δανειοθαλάµων, λατοµείων, χρήση χώρων τελικής απόθεσης 
προϊόντων εκσκαφής, κλπ σύµφωνα µε τις σχετικές αδειοδοτήσεις. 

γ. για τη σύνταξη τυχόν απαιτούµενων συµπληρωµατικών κτηµατολογίων και την απαλλοτρίωση 
εκτάσεων. 
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2.2.4 ο Κύριος του Έργου ή ο Φορέας Κατασκευής για την κάλυψη ή περιορισµό των 
καθυστερήσεων του έργου, αν ευθύνεται για αυτές ο Ανάδοχος, µπορεί να δώσει εντολή στον ανάδοχο 
να επιταχύνει τις εργασίες, εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα 
απαραίτητα πρόσθετα µέτρα, χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση. 

 

8.3 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

Οι ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 148 του 
Ν. 4412/2016 . 

Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά 
του, τη συνολική και τις τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες 
καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον 
αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της 
εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. 
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, 
αν το έργο περατωθεί µέσα στην εγκεκριµένη συνολική προθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη προθεσµία και 
χορηγηθείσα οριακή προθεσµία εφόσον συντρέχει περίπτωση.  

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης 
προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και 
επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση 
αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της 
µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του συνολικού χρηµατικού 
ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το φόρο 
προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική 
προθεσµία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν επιτρέπεται 
να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Για υπέρβαση κάθε µιας τµηµατικής προθεσµίας (αποκλειστικής και ενδεικτικής) επιβάλλεται στον 
ανάδοχο ποινική ρήτρα ως εξής: 

(α) Για τις πρώτες τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης προθεσµίας, ποινική ρήτρα ίση µε 
δέκα τοις εκατό (10%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο  
148 του Ν. 4412/2016, για κάθε ηµέρα υπέρβασης. 

(β) Για τις επόµενες τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης προθεσµίας, ποινική ρήτρα ίση 
µε δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου όπως αυτή καθορίζεται στο 
άρθρο  148 του Ν. 4412/2016, για κάθε ηµέρα υπέρβασης. 

Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να 
ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία (3%) του ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι ποινικές αυτές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται για παραλείψεις 
ενεργειών του αναδόχου στους λοιπούς όρους των τευχών δηµοπράτησης. 

 

9 ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
9.1 Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος µε βάση την 
ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το 
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραµµα είναι αυτό που είχε συµπεριληφθεί στην 
προσφορά του µε απλή συγκεκριµενοποίηση των ηµεροµηνιών µε βάση την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης. 
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9.2 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και 
µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά µε την κατασκευαστική 
αλληλουχία, την κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήµων της 
σύµβασης και µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω 
προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις 
ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.  

9.3 Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το 
αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών.  

9.4 Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου θα γίνει εντός πέντε (5) µηνών 
από την υπογραφή της σύµβασης και εφόσον έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες. Η µη τήρηση των 
ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και 
παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια 
όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4412/2016.  

9.5 Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το 
χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και 
πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν.  

9.6 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις (παράταση, τροποποίηση του αντικειµένου) 
θα συντάσσεται νέο προσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα, για το οποίο ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις 
παραπάνω παραγράφους. 

 

10 ΑΡΘΡΟ 10: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

10.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

10.1.1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόµενος δεσµεύεται ότι έχει διερευνήσει και 
λάβει γνώση: 

• των δυσχερειών στην περιοχή του έργου και των συνθηκών εκτέλεσης του από κάθε πλευρά,  
• των στοιχείων εδάφους, 
• των πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και της διεθνούς 

και ελληνικής αγοράς εργασίας, υλικών, µηχανικού εξοπλισµού, 
• της δυνατότητας εγκατάστασης εργοταξίων, 
• των τρόπων προσπέλασης και των προβληµάτων εξασφάλισης της κυκλοφορίας, 
• των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο, 
• έχει λάβει υπόψη την ύπαρξη και λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων εντός της περιοχής του προς κατασκευή έργου καθώς και της 
υφιστάµενης σε λειτουργία µονάδας επεξεργασίας στραγγισµάτων του.  

• έχει µελετήσει, τα υπάρχοντα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης, καθώς και τα συµβατικά 
στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν την ΕΣΥ, τη βάση της προσφοράς του ώστε να καταστεί 
πλήρως ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης και να εκτιµήσει µε επάρκεια τους 
επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση 
της προσφοράς του και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµιά απαίτηση 
σχετική µε αποζηµίωση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, 
των καθυστερήσεων και των δυσχερειών κάθε είδους. 

10.1.2 Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα 
εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να 
τις πάρει ο ανάδοχος υπόψη κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µη 
παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους αναδόχους που 
χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του. 
Αντίθετα, υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.), 
ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις 
εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να 
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συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των εταιρειών και οργανισµών κοινής ωφέλειας 
που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής του έργου. Επισηµαίνονται σχετικά οι 
εργασίες που θα µπορούν να γίνονται από τα συνεργεία των ΟΚΩ ή από εργολάβους των ΟΚΩ της 
περιοχής των έργων αυτής της εργολαβίας. 

6.1.3 Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη να διερευνήσει ο Ανάδοχος τις δυνατότητες 
προσπορισµού νερού, που θα είναι αναγκαίο για την κατασκευή του έργου, γιατί επισηµαίνεται, ότι 
ανάλογα µε το τµήµα που κατασκευάζεται θα υπάρχουν µικρές ή µεγαλύτερες δυσχέρειες 
προσπορισµού του αναγκαίου νερού. 

10.1.4 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται, ότι είναι απόλυτα ενήµερος της 
φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κυρίως 
όσον αφορά στις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, στην προµήθεια κάθε είδους υλικών, συσκευών, 
οργάνων, κλπ, στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις µεταφορές, 
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, 
στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, στη 
διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που µπορούν 
να συναντηθούν κ.λπ. Επίσης, µε την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται, ότι είναι 
απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και 
κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά 
οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε 
συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

10.1.5 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά 
στους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του 
προς τη σύµβαση. 

10.1.6 Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται. Ο Ανάδοχος οφείλει, 
µετά την υπογραφή της σύµβασης (και οι διαγωνιζόµενοι κατά τη φάση του διαγωνισµού), να 
επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες 
κλπ., προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Η επαλήθευση των 
διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των "ειδικών υποχρεώσεων 
του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. 

10.1.7 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αν κατά 
την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από 
αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

10.1.8 Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρηµάτων, ανεξάρτητα του είδους τους, ανήκει στο 
ελληνικό δηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική ελληνική νοµοθεσία. 

10.1.9. Γενικά, κάθε διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε κάθε επιπλέον µελέτη και 
έρευνα (τοπογραφική ή γεωτεχνική ή άλλη), που είναι απαραίτητη για την συλλογή και επεξεργασία των 
αναγκαίων στοιχείων για την τεκµηρίωση της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς του, έτσι ώστε να 
αποκλείεται η πιθανότητα εκ των υστέρων ανάγκης σοβαρής τροποποιήσεως των δια της «Τεχνικής 
προσφοράς» προτεινόµενων έργων. 

10.1.10. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, σε 
οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες, στο βαθµό που θεωρούν αναγκαίο για τη σύνταξη της 
οικονοµικής τους προσφοράς. Ειδικά: 

• οι ∆ιαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να προβούν στην επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων των 
τοπογραφικών, γεωτεχνικών και γεωφυσικών µελετών  

• για τη σύσταση των απορριµµάτων γίνεται σαφές ότι πιθανή διακύµανση της πραγµατικής 
σύστασης των απορριµµάτων σε σχέση µε τα δεδοµένα που αναφέρονται στο τεύχος της 
τεχνικής περιγραφής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους διαγωνιζόµενους.  

10.1.11. Η υποβολή και µόνο προσφοράς από τον ∆ιαγωνιζόµενο στη δηµοπρασία προϋποθέτει και 
αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών του 
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Έργου, των όρων της παρούσης και όλων των λοιπών συµβατικών στοιχείων. Οποιαδήποτε τυχόν 
διατυπωµένη σχετική επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και ανίσχυρη. 

 

10.2 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ 

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούµενα για το έργο 
καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για τη 
χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη χρησιµοποίηση υλικών, ή µεθόδων, 
ή µελετών, ή µηχανηµάτων κλπ. που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Αν ο ανάδοχος παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο τα δικαιώµατα 
ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες 
κυρώσεις: 

α.  Ο ΚτΕ δικαιούται µε µονοµερή ενέργεια του να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόµενο 
λογαριασµό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα 
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από 
τον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει, έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει 
τελεσιδικήσει. 

β.   Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη. 

 

10.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  

Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου, των 
υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά. 

 

10.4 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του 
άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν 
τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό, 
όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. 

Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών 
από την υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική 
συµπεριφορά του αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες 
είναι η επιβολή προστίµου(ων). 

 

10.5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Ο∆ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές στις 
οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι 
λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου κλπ. 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ' αναλογία και για τις οδούς που θα 
χρησιµοποιήσει και ο ανάδοχος για οδικές µεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης υποδοµής των κλπ. 

 

10.6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δε συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί οι δαπάνες και οι αµοιβές 
θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στην Προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται, εκτός από 
τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης τα παρακάτω: 

α. Η εφαρµογή µε πασσάλωση της χάραξης στο έδαφος των κάθε είδους έργων (χωµατουργικά, 
έργα οµβρίων, αγωγοί στραγγισµάτων κλπ.). 

β. Η τυχόν αναγκαία πύκνωση υψοµετρικών αφετηριών (REPERS) που θα τοποθετηθούν σε 
σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Επίσης, ο έλεγχος του υψοµετρικού συσχετισµού των REPERS 
της µελέτης που θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις ακρίβειας των κειµένων διατάξεων ή ακόµη 
ενδεχοµένως και η ίδρυση νέου χωροσταθµικού δικτύου, εφόσον τούτο απαιτηθεί µετά τους 
ανωτέρω ελέγχους. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει αµέσως µετά την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 
έργο. Επίσης, οι εργασίες ίδρυσης / πύκνωσης και επίλυσης του απαραίτητου πολυγωνοµετρικού 
δικτύου οριζοντογραφικού ελέγχου των εργασιών, µε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του 
σύµφωνα µε την πρόοδο του έργου. 

γ. Η σύνταξη των τυχόν αναγκαίων πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων 
οπλισµού (όπου αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται 
έγκαιρα στους υπευθύνους επίβλεψης για τον έλεγχο και ενδεχόµενα τη διόρθωσή τους. 

δ. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και η σύνταξη (από τον 
Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλλει για αρµόδιο 
έλεγχο. Επίσης, η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις σύµφωνα µε όσο 
αναφέρθηκαν παραπάνω. 

ε. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την 
εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. Επίσης, οι τυχόν δαπάνες 
µίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή αυτών των 
εργοταξιακών δρόµων, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης του τοπίου των δρόµων αυτών 
µετά την κατασκευή του έργου. ∆ιευκρινίζεται εδώ, ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά 
δέσµευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καµιά διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενης µε 
οδούς προσπέλασης ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν από την έλλειψή 
τους ο δε Ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει την 
τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λ.π. Στις δεδοµένες τοπικές συνθήκες, προκειµένου να 
εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η Υπηρεσία δε 
θα του αναγνωρίσει καµιά αποζηµίωση. 

στ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους για 
την απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους 
έργων, όπως οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης της 
εργασίας, τη διάρκεια αυτής, ή το µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το 
δηµοπρατούµενο έργο). ∆ιευκρινίζεται, ότι η Υπηρεσία δε θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή 
τροποποίηση του προγράµµατος, ή καταβολή αποζηµίωσης σχετιζόµενα µε τέτοια προβλήµατα, 
ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο, ότι οι κάθε είδους αποθέσεις κλπ. θα γίνονται σε θέσεις και 
κατά τρόπο που να µη δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των 
αρµόδιων αρχών. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ότι εν προκειµένω θα γίνει αυστηρή τήρηση των 
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων του έργου. 

ζ. Ανάλογα µε την παραπάνω παράγραφο (στ) ισχύουν και για τους χώρους προσωρινής 
απόθεσης υλικών κάθε είδους (αδρανή, φυτικές γαίες σε αναµονή για την τελική τοποθέτησή τους 
κ.λ.π.), καθώς και τελικής απόθεσης υλικών, τους δανειοθαλάµους ή τα λατοµεία του έργου. 

η. Οι δαπάνες των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε –τα 
οριζόµενα της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

θ. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 15/14-6-2012 µε αριθ. πρωτ. ∆17α/09/95/ΦΝ 433. β της 
ΓΓ∆Ε/ΥΠΟΜΕ∆Ι θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 
έργων η αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-8-2010 ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 
(ΦΕΚ Β' 1312/24-8-2010). 
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ι. Η δαπάνη για την εγκατάσταση των πινακίδων (προσωρινή και οριστική) που απαιτούνται για 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 9, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3, 
του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και µηχανήµατα, 
που είναι αναγκαία, για την υλοποίηση του έργου, καθώς και να τα µεταφέρει στο εργοτάξιο από τις 
πηγές λήψης τους. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα 
µηχανήµατα και εργαλεία. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα σχέδια των Οριστικών Μελετών και 
µε τα Κατασκευαστικά Σχέδια που θα εκπονήσει ο ίδιος και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή 
ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε 
αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές 
δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο 
τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι και την 
εκπνοή του χρόνου Εγγύησης. 

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος 
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση σχετικά µε το έργο, ή κάποιο τµήµα του έργου, 
όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο αναρµόδιων προσώπων που δεν είναι εφοδιασµένα µε 
έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας. 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που 
απαιτούνται για προσπέλαση προς τις πηγές υλικών, καθώς επίσης και οι δαπάνες κατασκευής και 
συντήρησης των προσπελάσεων και των εργοταξιακών παρακαµπτηρίων οδών που θα χρειαστούν 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων για να εξυπηρετείται ανεµπόδιστα και µε ασφάλεια η κυκλοφορία 
που διενεργείται για την κατασκευή της οδού. 

 

10.7 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Επισηµαίνεται, ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε υπάρχουσες οδούς θα γίνουν πάντοτε µε κριτήριο 
εξασφάλισης κυκλοφορίας. 

∆ιευκρινίζεται, ότι στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται ανηγµένα οι 
οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή ειδικές µεθόδους κατασκευής κλπ., οι 
οποίες θα πρέπει να εφαρµοστούν προς αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας ή επιµήκυνσης του 
χρόνου επιβολής περιορισµών της κυκλοφορίας στις οδούς. 

 

10.8 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

Όχι αργότερα από είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται: 

 α. Να έχει γνωστοποιήσει στην επίβλεψη τους εργοταξιακούς χώρους που θα χρησιµοποιήσει και τον 
τρόπο χρήσεώς τους. 

 β. Να έχει υποβάλει πρόγραµµα τυχόν εκτροπών κυκλοφορίας, βάσει των οποίων θα κατασκευάσει 
το σύνολο του έργου, το οποίο θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Όχι αργότερα από πενήντα (50) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται:  
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α. Πριν την εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών, να έχει ολοκληρώσει την αποτύπωση του φυσικού 
εδάφους µε αναπασσάλωση των αξόνων των έργων που τυχόν έχουν πασσαλωθεί στο έδαφος, τη 
λήψη διατοµών κλπ, τον έλεγχο των τυχόν υπαρχουσών τριγωνοµετρικών πολυγονωµετρικών και 
υψοµετρικών δικτύων κλπ, (βλέπε και Εγκ. 26/94 του ΥΠΕΧΩ∆Ε) και να υποβάλει στην υπηρεσία 
σχετική έκθεση αξιολόγησης µε τυχόν προτάσεις ίδρυσης νέου δικτύου. 

β. Να επισηµάνει εγγράφως προς την Υπηρεσία, σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους οργανισµούς 
∆ΕΗ, ΟΤΕ ή/ και άλλους Ο.Κ.Ω. τα προβλήµατα που ανακύπτουν στην εκτέλεση του έργου (από την 
ύπαρξη σχετικών δικτύων και εγκαταστάσεων) και αντίστροφα και να καθορίσει από την αρχή, σε 
συνεργασία µε την Υπηρεσία και τους Οργανισµούς, τις εργασίες τις οποίες θα εκτελέσει σύµφωνα µε 
την Τεχνική Περιγραφή του έργου, όπως επίσης και να καθορίσει σε Χρονοδιάγραµµα τον τρόπο 
αντιµετώπισης των σχετικών προβληµάτων, τη µέθοδο εκτέλεσης των εργασιών, τον καταµερισµό των 
εργασιών µε τα αντίστοιχα ειδικευµένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. κλπ. 

 

11 ΑΡΘΡΟ 7: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΦΑΥ – ΣΑΥ 
Ο Ανάδοχος του Έργου είναι υποχρεωµένος όπως συντάξει και υποβάλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία την 
πλήρη «Μελέτη Εφαρµογής» του Έργου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Μελετών Έργου (ΚΜΕ), η οποία 
µετά την έγκρισή της θα αποτελέσει συµβατικό στοιχείο της εργολαβίας και θα ανταποκρίνεται στην 
προθεσµία που καθορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Ως «Μελέτη Εφαρµογής» νοείται η τεχνική µελέτη τελικού σταδίου όπως προβλέπεται από τις 
διατάξεις του Π∆ 696/74, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π∆99/1978, 152/1982 και 
515/1989, για κάθε κατηγορία µελετών. 

Ρητά καθορίζεται ότι στην Μελέτη Εφαρµογής ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα, να µειώσει βασικές 
παραµέτρους (π.χ. διαστάσεις, ισχύ, κ.λπ.) των έργων ή να διαφοροποιήσει την ποιότητα του 
προσφερθέντος εξοπλισµού, σε σχέση µε την Τεχνική Προσφορά του και γενικότερα να 
διαφοροποιήσει βασικά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Η 
Μελέτη Εφαρµογής αποσκοπεί κυρίως στη διευκρίνιση των λεπτοµερειών του Έργου και την σύνταξη 
των κατασκευαστικών σχεδίων, που είναι απαραίτητα για την έντεχνη κατασκευή και επίβλεψη του 
Έργου. ∆ιευκρινίζεται ότι ο Φορέας του Έργου θα παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια σύνταξης τη 
Μελέτη Εφαρµογής του Αναδόχου, µέσω της ∆/νουσας Υπηρεσίας του, έχοντας το δικαίωµα να 
παρεµβαίνει σε επί µέρους ή συνολικά στοιχεία της, µε σκοπό να αποφευχθεί η ενδεχόµενη συνολική 
επιστροφή της µετά την παράδοση και η κατά συνέπεια απώλεια χρόνου. 

Η ∆/νουσα Υπηρεσία δικαιούται επίσης να απορρίψει τη «Μελέτη Εφαρµογής», εφόσον η σύνταξή της 
δεν είναι σύµφωνη σε βασικά σηµεία µε τα οριζόµενα στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών – τεχνική 
περιγραφή, στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και στην παρούσα ΕΣΥ. 

Μαζί µε τα παραπάνω στοιχεία θα υποβληθούν και όλες οι µελέτες και έρευνες, που είναι αναγκαίες 
για την εκτέλεση των έργων, όπως ορίζεται στην παρούσα ΕΣΥ, στην Τεχνική περιγραφή και στα 
λοιπά συµβατικά τεύχη. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

• Αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους και των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και 
δικτύων 

• Χρονοδιάγραµµα του Έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016), το 
οποίο θα ανταποκρίνεται στην προθεσµία που καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
Το χρονοδιάγραµµα θα συνταχθεί σύµφωνα µε την µορφή τετραγωνικού πίνακα όπου θα 
περιλαµβάνει τις ποσότητες των εργασιών που προβλέπεται να εκτελεστούν ανά εβδοµάδα 
και θα συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. 

• Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του Έργου. 

• Πρόγραµµα Ποιότητας ‘Έργου (ΠΠΕ) (απόφαση ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000). 

Η ∆/νουσα Υπηρεσία εγκρίνει ή επιστρέφει προς συµπλήρωση ή τροποποίηση τα ανωτέρω, στον 
Ανάδοχο εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσης. 

Η ∆/νουσα Υπηρεσία δικαιούται επίσης να απορρίψει την «Μελέτη Εφαρµογής» καθώς και το 



35 
 

«Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου», το ΣΑΥ, ΦΑΥ και ΠΠΕ, εφόσον η σύνταξή τους δεν είναι 
σύµφωνη σε βασικά σηµεία µε τα οριζόµενα στο τεύχη τεχνικών προδιαγραφών – τεχνική περιγραφή, 
κανονισµός µελετών, στην παρούσα ΕΣΥ ή αποκλίνει από την τεχνική προσφορά. 

Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει το σύνολο των µελετών που απαιτούνται για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, την κατασκευή και τη νόµιµη λειτουργία του (οικοδοµική 
άδεια, άδεια λειτουργάς, άδεια παραγωγής ενέργειας από το βιοαέριο κλπ.). Η αµοιβή των µελετών 
αυτών συµπεριλαµβάνεται στις τιµές της προσφοράς του.  

Για την εκπόνηση της ανωτέρω Μελέτης Εφαρµογής ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Οµάδα 
Μελέτης, η οποία θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τους εξής: 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 4ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 06 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 4ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 08 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 8ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 09 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 4ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 10 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 4ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 13 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 4ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 15 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 8ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 18 

• Έναν µελετητή τουλάχιστον 4ετούς εµπειρίας για την κατηγορία µελέτης 21. 

Η «Μελέτη Εφαρµογής» θα παραδοθεί σε εκτυπωµένα αντίτυπα, όσα η ∆/νουσα Υπηρεσία υποδείξει, 
αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή. 

Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι υπολογισµοί θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 

Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και 
αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί 
από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που 
προκύπτει γι’ αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

 

12 ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

12.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία: 

α) Η ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία που αφορά στην διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
έργων και δραστηριοτήτων, στην διαχείριση και προστασία υδάτων, στην διαχείριση στερεών και 
άλλων αποβλήτων, στον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, στον θόρυβο κλπ. 

β) Άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου 
ως συνοδά έργα νοούνται: δανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή 
προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις 
παρασκευής σκυροδέµατος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων, κλπ. 

γ) Τα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

Για κάθε συνοδό έργο ή δραστηριότητα απαιτείται άδεια/έγκριση της αρµόδιας για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων 
εγκρίσεων που αφορούν τα συνοδά έργα ή δραστηριότητες. 
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Επειδή η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις των Τευχών ∆ηµοπράτησης,  και 
της µελέτης εφαρµογής του Αναδόχου και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, ο Ανάδοχος δεν είναι 
υπεύθυνος για τα διατεταγµένα στοιχεία των µόνιµων έργων, διατηρείται όµως η ευθύνη του στις 
κατασκευαστικές µεθόδους, χρήσεις υλικών, δηµιουργίας και λειτουργίας εργοταξιακών οδών, 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαµορφώσεων των έργων, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, και στοιχεία των µόνιµων έργων για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των µελετών που θα 
εκπονηθούν από αυτόν. 

 

12.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τα πάσης φύσεως επί µέρους έργα ή δραστηριότητες που 
αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ. δανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων 
υλικών, µόνιµοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέµατος κλπ.) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η 
περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
Υπηρεσία. 

Για όλα τα συνοδά έργα ή δραστηριότητες θα πρέπει να ακολουθηθεί η σύµφωνη µε τις κείµενες 
διατάξεις διαδικασία, προκειµένου για κάθε επιµέρους συνοδό έργο ή δραστηριότητα, ο Ανάδοχος να 
διαθέτει την αντίστοιχη περιβαλλοντική άδεια/έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία. 

Τονίζεται, ότι οι εν λόγω περιβαλλοντικές άδειες/εγκρίσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χορήγηση εν συνεχεία των αδειών εγκατάστασης/λειτουργίας κλπ. των επιµέρους συνοδών έργων ή 
δραστηριοτήτων. 

 

12.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει Τεχνικές εκθέσεις καταγραφής των συνοδών έργων ή 
δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
καθώς και οι ηµεροµηνίες που αναµένεται να έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες άδειες/εγκρίσεις. 

Μετά τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σύµφωνα µε την κείµενη 
Νοµοθεσία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας στην εκπόνηση των απαραίτητων Περιβαλλοντικών 
Μελετών (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη, Φάκελος 
Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού), εφόσον απαιτηθεί. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τις επιµέρους Περιβαλλοντικές Μελέτες στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία θα 
φροντίσει για την αποστολή τους στην αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος. 

Κατόπιν των παραπάνω ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί την διαδικασία έγκρισης 
µέχρι την έκδοση της απαιτούµενης περιβαλλοντικής άδειας/έγκρισης. 

 

12.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα 
πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται: 

α. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος. 

β. Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης. 

γ. Ελαχιστοποίηση των οποιονδήποτε δεσµεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη 
της περιοχής. 

δ. Λήψη καταλλήλων µέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο της 
κατασκευής των έργων, ώστε να µην υπάρξει καµιά παρέµβαση στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον, 
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εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει αυστηρά να 
καθορισθεί εκ των προτέρων.  

Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του 
πρασίνου. Για την καταστροφή δασικών περιοχών, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει 
η άδεια της αρµόδιας Αρχής. Μετά το πέρας του έργου θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση. 

Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταµένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, αυτά θα 
γίνουν µε τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας και µόνο µετά από σχετική άδεια της αρµόδιας για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσίας και θα αποµακρυνθούν εντελώς µετά το πέρας των εργασιών 
κατασκευής του έργου, αποκαθιστώντας πλήρως το περιβάλλον. 

Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι: 

α. Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί η συγκέντρωση των λυµάτων του εργοταξίου σε στεγανούς 
βόθρους και η µεταφορά / διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρµόδιες αρχές. 

β. Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου, 
όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χηµικά κλπ. σε χωριστούς βόθρους απ' αυτούς των λυµάτων, 
απαγορευόµενης απολύτως της απόρριψής τους επί του εδάφους και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ Α'64/2004) περί διαχείρισης των µεταχειρισµένων 
ορυκτελαίων. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν και για την αποχέτευση των απόνερων καθαρισµού 
των µονάδων παραγωγής και µεταφοράς σκυροδέµατος. 

γ. Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίµων κλπ. στο χώρο του εργοταξίου 
από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς. 

δ.  Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται ύστερα από σχετική έγκριση της 
Υπηρεσίας και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 

ε. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών. 

Ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η άµεση 
αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι 
µόλυνσης -ηλεκτροπληξίας κλπ.). 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση απόρριψης των περισσευµάτων των προϊόντων εκσκαφής σε χώρους 
που έχουν ήδη καθορισθεί ή θα καθορισθούν, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την απόρριψη 
στερεών αποβλήτων, καθώς και σε προς ανάπλαση χώρους, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης 
του έργου και τις προτεραιότητες που θα τεθούν γι' αυτό το σκοπό από την Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, 
ο Ανάδοχος, πριν από την πραγµατοποίηση των εργασιών αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής, 
υποχρεούται να υποβάλλει µελέτη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι απόθεσης, τα έργα 
αποκατάστασης, οι ποιότητες των υλικών που θα αποτεθούν, τα δροµολόγια και ο τύπος των 
φορτηγών που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε την αποµάκρυνση 
και απόθεση των υλικών εκσκαφής (η πιθανότητα παράλληλης εναπόθεσης από άλλα έργα, ο φορέας 
αποκατάστασης-διαχείρισης κλπ.). Αφού εκδοθεί η άδεια / έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία, η 
απόθεση των περισσευµάτων εκσκαφών θα γίνεται στους προαναφερθέντες χώρους σύµφωνα µε την 
παραπάνω µελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Επισηµαίνεται, ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι 
υπεύθυνος για την εφαρµογή των παραπάνω και στην περίπτωση υπεργολάβων ή µισθωµένων 
αυτοκινήτων. Σχετικά µε τα παραπάνω, η Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει περιορισµούς ή / και 
τροποποιήσεις στο µικτό ή / και καθαρό φορτίο των οχηµάτων, στις διαδροµές αυτών και σε κάθε άλλο 
στοιχείο που αναφέρεται παραπάνω. 

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. αυτό απαιτεί: 

α. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή / και κατασκευή παρακαµπτηρίων εξυπηρέτησης της 
κυκλοφορίας. 

β. Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, και λήψη κατάλληλων µέτρων 
για την τήρηση των σχετικών ορίων ποιότητας εκποµπής (όπως εγκαταστάσεις φίλτρων ή /και 
κατάλληλες επιστρώσεις µέρους του εργοταξιακού χώρου, κλπ). 
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γ. Μέριµνα για καθαρισµό των δρόµων που χρησιµοποιούν τα µεταφορικά µέσα του εργοταξίου, όταν 
αυτοί είναι κοντά σε κατοικηµένες περιοχές. 

δ. Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά). 

ε. Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία π.χ. µε χρήση 
κινητών (εργοταξιακών) ηχοπετασµάτων όπου η στάθµη του θορύβου υπερβαίνει τα 65 dB(A) στο 
όριο του εργοταξιακού χώρου, εάν και εφόσον υπάρχουν παρακείµενοι αποδέκτες. 

στ.  Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: 

• την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας 
• ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης κατά το εφικτό. 

ζ. Σήµανση /επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας.  

 

12.5 ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι ειδικότερες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος αναφέρονται στις περιβαλλοντικές 
αδειοδοτήσεις.  

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα άρθρα αυτής της ΕΣΥ, οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευµάτων 
προϊόντων ορυγµάτων, ή άλλων προϊόντων, θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µη δηµιουργούν 
οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον και πάντοτε ύστερα από αρµόδια έγκριση. Τα ίδια, σχετικά µε 
την προστασία του περιβάλλοντος, ισχύουν και για τους χώρους δανειοθαλάµων. Σε περίπτωση που η 
αποκατάσταση των δανειοθαλάµων και αποθεσιοθαλάµων δε γίνεται από τον Ανάδοχο όπως 
προβλέπεται από τα τεύχη δηµοπράτησης, τους νόµους και τις διατάξεις, τότε επιβάλλεται στον 
Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 6.000 € ανά στρέµµα επιφανείας που δεν έχει 
αποκατασταθεί. Η παραπάνω ποινική ρήτρα παρακρατείται άµεσα από τον επικείµενο προς πληρωµή 
λογαριασµό ή τις εγγυήσεις του Αναδόχου µετά από έγγραφη εντολή της επίβλεψης. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται των λοιπών ευθυνών του (αστικών, ποινικών κ.λ.π.) λόγω της παραπάνω 
παρακράτησης. 

Επισηµαίνεται, ότι ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκµετάλλευσης, έκταση και µορφή 
αποκάλυψης, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ.) αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Επισηµαίνεται 
επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται και οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις εγκρίσεις των αρµόδιων αρχών. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται και οι ακόλουθες απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής: 

• Απαίτηση συλλογής και διαφύλαξης τυχόν υπάρχοντος εδαφικού υλικού κατάλληλου για 
φύτευση, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί κατά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, µε λήψη 
ειδικής µέριµνας, ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα αιώρησης σκόνης (π.χ. κάλυψη µε 
ειδικά φύλλα, προσωρινή επιφανειακή σταθεροποίηση µε ασφαλτική µεµβράνη κλπ.).  

• Ανάγκη τυχόν πρόχειρης ασφαλτόστρωσης τµηµάτων εργοταξιακών οδών κοντά σε 
κατοικηµένες περιοχές, που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
(Επισηµαίνεται όµως, ότι οι δαπάνες ασφαλτόστρωσης θα αφορούν σε όση έκταση εγκριθεί 
από την Υπηρεσία και θα πληρώνονται σύµφωνα µε τις τιµές του Τιµολογίου και σε περίπτωση 
που δεν υπάρχουν στο Τιµολόγιο, µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). 

• Ανάγκη να προβλεφθεί και να χρησιµοποιείται ειδικός χώρος στάθµευσης όλων των 
αυτοκινήτων µηχανηµάτων του έργου, καθώς και των φορτηγών και των µέσων µεταφοράς των 
εργαζοµένων εντός του έργου, διαφοροποιούµενων χωρικά ανάλογα µε την πρόοδο των 
εργασιών. 

• Χρησιµοποίηση ειδικού καλύµµατος των φορτηγών οχηµάτων µεταφοράς αδρανών, σύµφωνα 
µε τις υπάρχουσες διατάξεις. 

• Εξασφάλιση οµαλής ροής των επιφανειακών υδάτων και λήψη καταλλήλων µέτρων τόσο για 
την προστασία των κατασκευών σε όλη τη διάρκεια του έργου από τυχόν πληµµύρα όσο και για 
την αποφυγή πληµµυρών στο κύριο έργο και στους δευτερεύοντες δρόµους από την ροή των 
οµβρίων. 
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• Ανάγκη συνεργασίας του Αναδόχου µε τους αρµοδίους φορείς κατά την τροποποίηση των 
υφισταµένων έργων υποδοµής, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. 

• Εξασφάλιση της οµαλής επικοινωνίας µεταξύ των κατοικηµένων περιοχών κατά την κατασκευή 
των έργων. 

Οι περιορισµοί και οι διαδικασίες που θα απαιτηθούν, θα πραγµατοποιηθούν από τον Ανάδοχο και οι 
τυχόν απαιτούµενες άδειες θα εκδοθούν από αυτόν χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή. 

 

13 ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ    

13.1 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Για τις επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/2016. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί τόπου επιµετρητικά στοιχεία 
λαµβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 του Ν.4412/2016 και τον εκπρόσωπο του 
Αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο µέρη και 
καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η 
Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων. 

Στο τέλος κάθε µήνα, ο Ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις 
εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία 
συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων 
κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά 
σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των 
πρωτοκόλλων της παραγράφου.  

Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον Ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το 
αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού 
υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 

Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή των επιµετρήσεων 
από τον Ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισµών, να 
εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και 
διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 του άρθρου 174 και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει 
το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης. Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν 
ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει 
τις επιµετρήσεις στον Ανάδοχο µέσα στην πιο πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών και 
τον καλεί για την συµπλήρωση των συγκεκριµένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται 
απαραίτητα από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριµένα και 
αριθµηµένα. Ο Ανάδοχος µέσα σε ένα µήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιµετρήσεις 
συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω 
επανυποβολή των επιµετρήσεων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον 
Ανάδοχο προς συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, 
να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον Ανάδοχο. 

Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα στην πιο 
πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν 
ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο, µέσα στην πιο πάνω µηνιαία 
προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να 
συµπεριληφθούν από τον Ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό. 
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Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριµένες, 
µπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη 
αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη 
αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του 
Ν.4412/2016. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της διευθύνουσας 
υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό.  

Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή 
του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εµφανείς, 
ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την 
επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του Ν.4412/2016, και τον επιβλέποντα, προκειµένου να 
προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών 
εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. 

Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον Ανάδοχο, τον Επιβλέποντα και τα µέλη της Επιτροπής, 
αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της Αναδόχου προς 
τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για µεν την από κοινού ζύγιση τουλάχιστον µια (1) 
εργάσιµη ηµέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργειά τους. Η µη ανταπόκριση των εντεταλµένων οργάνων στην 
πρόσκληση µπορεί να αποτελεί λόγο υπερηµερίας του Κυρίου του Έργου και επιφέρει πειθαρχικές 
ποινές στους υπεύθυνους. Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την 
επιµέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται 
αυτοτελώς παρά µόνο από κοινού µε την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιµέτρησης.  

Ειδικώς ο χαρακτηρισµός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή περισσότερους 
τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. ο ορισµός της επιτροπής αυτής 
ανακοινώνεται στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει 
στο έργο της επιτροπής. Η Προϊσταµένη Αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για 
επανέλεγχο και χαρακτηρισµό εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε 
περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο 
αριθµό, ο ανωτέρω χαρακτηρισµός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της 
προϊσταµένης αρχής.  

∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική 
επιµέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των 
τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις του 
Αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση 
του Αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το δικαίωµα σε 
αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιµέρους επιµετρήσεις, που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την 
Υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο πριν 
από τον έλεγχο της Υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον Ανάδοχο µε την ένδειξη 
«όπως συντάχθηκε από τον Ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον 
έλεγχο της τελικής επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον 
Ανάδοχο την ελεγµένη και διορθωµένη επιµέτρηση.  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τελική επιµέτρηση, το αργότερο εντός δύο µηνών 
από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, 
για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί 
του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύµβαση. Η ποινική 
ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες 
καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου 
επιβολής της, η τελική επιµέτρηση συντάσσεται από την Υπηρεσία που µπορεί να χρησιµοποιήσει γι’ 
αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου. Η 
τελική επιµέτρηση που συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον Ανάδοχο.  

Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο Ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµά του που σχετίζεται 
µε δικαίωµά του από την εκτέλεση της σύµβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση 
παραγραφεί, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 173 του Ν.4412/2016 ή αν το σχετικό δικαίωµα δεν έχει 
αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιµέτρησης, ο Ανάδοχος 
µπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις µόνο για οψιγενείς αιτίες. 



41 
 

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται πληρωµή µε κατ’ αποκοπή τίµηµα, τελική επιµέτρηση είναι η 
επιβεβαίωση κατασκευής των επιµέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη 
σύµβαση. Για την πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών εφαρµόζονται επιµέρους ποσοστά 
εκτέλεσης εργασιών κατά τµήµατα του έργου. 

 

13.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι πληρωµές θα γίνονται από τον Κύριο του Έργου. 

13.2.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Οι πληρωµές στον Ανάδοχο κατά τη φάση κατασκευής θα γίνονται µε βάση: 

α) των επιµετρήσεων των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών σύµφωνα µε τον 
προϋπολογισµό προσφοράς που θα συντάξει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, µε βάση το υπόδειγµα που θα χορηγηθεί στον ανάδοχο.  

β) τµηµατικών πιστοποιήσεων, σε ποσοστό επί τοις εκατό των κατ’ αποκοπή τιµών που θα έχει 
προσφέρει ο Ανάδοχος ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών ή των τιµών µονάδας σύµφωνα µε 
τον πίνακα επιµερισµού πληρωµών που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. Ιδιαιτέρως θα συντάσσονται οι πιστοποιήσεις για την πληρωµή των ποσών που 
οφείλονται σε αναθεώρηση. 

Αν από τον Ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο 
Κύριος του Έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή των επιπλέον εργασιών, ώστε να 
συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα.  

Πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών όσο και της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από τη σύµβαση, γίνεται µε 
βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις.  

Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές 
πληρωµές, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία 
οφείλονται σε αυτόν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα 
πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό 
εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. Κατ’ εξαίρεση, για τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την 
κρίση του επιβλέποντος µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και 
αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες 
βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία. Η αξία των 
εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% 
της αξίας του συνόλου των πιστοποιούµενων εργασιών του τρέχοντος λογαριασµού.  

Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ηµιτελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο 
λογαριασµό µε έγκριση της Υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, ενδεχόµενη διακοπή του 
έργου, δε θα κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό µέρος του 
λογαριασµού και περιλαµβάνονται µε προσωρινή τιµή µειωµένη, ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής 
αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο της προβλεπόµενης τιµής.  

Στο λογαριασµό µπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της 
υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών 
αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών 
του εγκεκριµένου προγράµµατος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση. Οι ποσότητες των 
υλικών περιλαµβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασµό, στον 
οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαµβανόµενα στους 
λογαριασµούς υλικά ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη, µέχρι την ενσωµάτωσή τους και την 
παραλαβή του έργου. Τα υλικά περιλαµβάνονται σε χωριστό τµήµα των λογαριασµών, µε τιµές που δεν 
µπορεί να είναι ανώτερες των τιµών πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων 
(Ε∆Τ∆Ε) ή άλλου αρµόδιου οργάνου το οποίο θα οριστεί µε νόµο, του χρόνου της δηµοπρασίας ή του 
τελευταίου διατιθέµενου πρακτικού και που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη συµβατική 
τιµή, ώστε το υπόλοιπο µέρος της τιµής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, στην οποία θα 
ενσωµατωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της επόµενης παραγράφου δεν 
υπολογίζονται στα υλικά.  
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Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε είδους που 
έχουν εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσω της εργολαβίας και κάθε 
άλλη εγκεκριµένη δαπάνη που καταβάλλεται στον Ανάδοχο. Στο λογαριασµό περιλαµβάνεται ακόµη και 
το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 7 του 
άρθρου 53, αν αυτό δεν περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές, και το σύνολο µειώνεται κατά το 
ποσοστό έκπτωσης της δηµοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται 
όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών των 
άρθρων 159 και 170, συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές 
επιστολές, οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας χορηγούµενων 
υλικών, πληρωµές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση 
του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί µε άλλον τρόπο. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) µε την οποία 
προβλέπεται η αντιστροφή υποχρέωσης του ΦΠΑ, ο εργολήπτης Ανάδοχος δεν χρεώνει ΦΠΑ στα 
εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία και δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ΦΠΑ.   

Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως από ανακεφαλαιωτικό 
συνοπτικό πίνακα των εγκεκριµένων επιµετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του 
έργου, πίνακα και αναλυτική επιµέτρηση των εργασιών οι οποίες πιστοποιούνται τµηµατικά και 
προσωρινά, τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, τον πίνακα του υπολογισµού της 
αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή 
περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που 
πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε 
εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων λογαριασµών. Για την υποβολή τον έλεγχο 
και την έγκριση του λογαριασµού δεν απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών πληρωµής.  

Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους 
εγκρίνει µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε 
βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε εντολή της προς τον 
Ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει 
την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον 
έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη 
από τον Ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού µπορεί να γίνει και από συνεργείο της Υπηρεσίας, στο 
οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι 
οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη 
σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή 
εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Η παράλειψη 
εµπρόθεσµου ελέγχου και έγκρισης του λογαριασµού αποτελούν πειθαρχικά παραπτώµατα για τα 
αρµόδια όργανα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί την πιστοποίηση 
για την πληρωµή του Αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής της 
πιστοποίησης είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού της 
πιστοποίησης. 

Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω µηνιαίας προθεσµίας 
(πλασµατική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από 
την υποβολή ή επανυποβολή του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαµβάνονται υπόψη σε 
επόµενο λογαριασµό. η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τον λογαριασµό και χωρίς την 
υπογραφή του επιβλέποντος. 

Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασµού είτε ενδιάµεσα κατά την εξέλιξη του έργου 
είτε και κατά τον τελικό λογαριασµό αυτός µπορεί να συνταχθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και το 
ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο µέσα σε ένα (1) µήνα από την κοινοποίηση του 
λογαριασµού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν 
κατατεθεί στον Κύριο του Έργου εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγµα. αν ασκηθεί 
ένσταση ή αίτηση θεραπείας κατά του αρνητικού λογαριασµού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
αναστέλλεται µέχρι την έκδοση απόφασης επ΄ αυτών. 

Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, πέρα του διµήνου 
από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Ζ 
του Ν. 4152/ 2013, τόκος υπερηµερίας. Ο Ανάδοχος µπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού 
κοινοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.  
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Για την πληρωµή της δαπάνης κατασκευής του έργου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλµάτων 
προπληρωµής, χωρίς να εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη.  

13.2.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας, η φόρτιση της Μονάδας θα ξεκινήσει σταδιακά και θα 
γίνονται οι απαραίτητες ρυθµίσεις µε στόχο η Μονάδα να µπορεί να λειτουργεί στη µέγιστη ηµερήσια 
δυναµικότητα της και να επιτυγχάνονται οι ποιοτικοί στόχοι της λειτουργίας και ο επιθυµητός βαθµός 
επεξεργασίας. 

Για να θεωρηθεί επιτυχής η ∆οκιµαστική Λειτουργία θα πρέπει οι εγκαταστάσεις για τουλάχιστον  τρεις 
(3) συνεχόµενους µήνες να έχουν λειτουργήσει µε το µέγιστο διαθέσιµο δυνατό φορτίο, ικανοποιώντας 
τις απαιτήσεις των Τευχών ∆ηµοπράτησης αναφορικά µε τις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της 
ΜΕΑ, όπως αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο της τεχνικής περιγραφής και αφορούν τα 
ακόλουθα:    

• ∆υναµικότητα εγκατάστασης επεξεργασίας, 

• Ποσοστά ανάκτησης Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας από την επεξεργασία των 
σύµµεικτων ΑΣΑ 

• Εκτροπή βιοαποδοµήσιµων από την ταφή - Ποσοστό υπολείµµατος προς ταφή 

• Ποιότητα παραγόµενου compost  

• Ηµέρες λειτουργίας, διαθεσιµότητα εγκατάστασης. 

Αναφορικά µε τις απαιτήσεις του παραγόµενου compost, θα θεωρηθεί ότι έχει επιτευχθεί η δοκιµαστική 
λειτουργία, εφόσον εκπληρούνται οι απαιτήσεις ποιότητας της νοµοθεσίας και των τευχών 
δηµοπράτησης. 

Αν κατά το διάστηµα της 6µηνης δοκιµαστικής λειτουργίας δεν επιτευχθούν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί 
στόχοι που τέθηκαν παραπάνω, τότε το διάστηµα της 6µηνης περιόδου παρατείνεται έως και δύο (2) 
µήνες επιπλέον, έως επίτευξης των στόχων, χωρίς πρόσθετη αµοιβή για τον Ανάδοχο. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) µε την οποία 
προβλέπεται η αντιστροφή υποχρέωσης του ΦΠΑ, ο εργολήπτης Ανάδοχος δεν χρεώνει ΦΠΑ στα 
εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία και δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ΦΠΑ.   

13.2.3 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Μετά την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής λειτουργίας, οι πληρωµές θα γίνονται ανά µήνα σύµφωνα µε τα 
άρθρα 34 και 35 της παρούσας. Η τιµή µονάδας, περιλαµβάνει τις κάθε είδους επιβαρύνσεις, δηλαδή 
καταβολή φόρου εισοδήµατος, απόδοση Φ.Π.Α., καθώς και όλες τις κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την 
ηµέρα της ∆ηµοπράτησης. 

Τα στοιχεία πληρωµής συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν 
και υποβάλλονται στον ΚτΕ στα απαιτούµενα αντίτυπα κατά χρονικά διαστήµατα ενός µηνός. 

Σε περίπτωση που κατά το διάστηµα της κανονικής λειτουργίας της ΜΕΑ δεν επιτυγχάνονται κατά 
περίπτωση οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι των Τευχών ∆ηµοπράτησης, τότε θα ενεργοποιούνται οι 
σχετικές ρήτρες  της παρούσης (άρθρο 31.11). 

 

13.3 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του Κυρίου 
του Έργου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για ένα (1) µήνα µετά την περαίωσή του. Κατ΄ 
εξαίρεση επιτρέπονται: α) η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, του πληρωτέου 
εργολαβικού ανταλλάγµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαριασµούς που υποβάλλονται και 
εγκρίνονται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 8, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, 
όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του Αναδόχου από την προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων 
προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους 
αυτού, στην εκτέλεση του έργου ή σε αναγνωρισµένες τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
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και β) η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγµατος από τους προµηθευτές υλικών και µηχανηµάτων 
του έργου ή από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και τους υπεργολάβους που 
αποδεδειγµένα χρησιµοποιούνται στο έργο από τον Ανάδοχο. Επιτρέπεται επίσης ο συµψηφισµός 
εκκαθαρισµένων απαιτήσεων του Κυρίου του Έργου κατά του Αναδόχου, που προέρχονται από την 
εκτέλεση άλλων έργων και µέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση του 
εκτελούµενου έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, και Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, µπορεί να ορίζεται ότι επιτρέπεται η εκχώρηση από µέρους του Αναδόχου απαίτησης από 
εγκεκριµένη πιστοποίηση ή µέρους της προς τον Κύριο του Έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε 
οφειλής του προς αυτόν και να καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία αυτής.  

Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση τις 
πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγµατος που 
εκκαθαρίζεται µετά την οριστική παραλαβή. Σε κάθε πληρωµή προς τον Ανάδοχο πραγµατοποιούνται 
κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά 
της αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που 
περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. 

Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του 1ου ∆ιακριτού Τµήµατος της Σύµβασης ο Ανάδοχος 
συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασµό», µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο 
σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής του 1ου ∆ιακριτού Τµήµατος της 
Σύµβασης και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό 
λογαριασµό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 
αυτού. Με την έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την 
σύµβαση εκτέλεσης που αφορούν στο 1ο ∆ιακριτό Τµήµα της Σύµβασης, εκτός από τις απαιτήσεις που 
προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης 
διαφορών. 

 

13.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ. είναι δέκα οκτώ στα εκατό (18%) 
της αξίας των εργασιών (ήτοι της Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου για το 1ο ∆ιακριτό Τµήµα της 
Σύµβασης), που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του συµβατικού τιµολογίου και των τυχόν Νέων Τιµών 
Μονάδας. 

Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά που 
αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 
3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την 
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, 
εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους 
δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Έτσι, κάθε τυχόν 
απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από τις παραπάνω 
επιβαρύνσεις θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης, 
δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα εισαγόµενα από το 
εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ., καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται 
αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποιήσεως των 
φορολογικών διατάξεων. Επίσης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο 
φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 
(ΦΕΚ 83Α/10.4.53), Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273α/27.12.71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 86α/28.4.79). 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της 
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 Ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 
παρ. 3 του Ν. 4412/2016, της κράτησης 6ο/οο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 
του Ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. ∆ΝΣΓ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού 
Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της κράτησης ύψους δυόµισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ 
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των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.∆.Υ. τακτικών υπαλλήλων (Μόνιµων 
ή Αορίστου Χρόνου) που απασχολούνται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και στους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆ΝΣβ/51667/ΦΝ466 Απόφαση του 
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β΄2780). 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του αναδόχου επιβαρύνει τον 
ΚτΕ. 

 

14 ΑΡΘΡΟ 14: ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ. 
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    

Για τις τροποποιήσεις της σύµβασης κατά τη διάρκειά της- Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες  
ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. 

 

15 ΑΡΘΡΟ 15: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Για τις επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 155 
του Ν.4412/2016. 

 

16 ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜBΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το 
άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 

Σε κάθε λογαριασµό, όπου απαιτείται, για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται 
πίνακας κατανοµής εργασιών. 

 

17 ΑΡΘΡΟ 17:  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, 
σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν.4412/2016, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει. 

Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο ίδιος µε το χρόνο 
συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου. 

 

18 ΑΡΘΡΟ 18: ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

18.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Έλεγχος Ποιότητας - Οι τεχνικές και οι δραστηριότητες που χρησιµοποιούνται για να ικανοποιήσουν 
απαιτήσεις ποιότητας. Ο Έλεγχος Ποιότητας αποτελεί µέρος της διασφάλισης ποιότητας. 

∆ιασφάλιση Ποιότητας - Όλες εκείνες οι προγραµµατισµένες και συστηµατικές δραστηριότητες που είναι 
απαραίτητες για την παροχή επαρκούς εµπιστοσύνης ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα ικανοποιήσει 
δεδοµένες απαιτήσεις ποιότητας. 

Σύστηµα Ποιότητας - Η οργανωτική δοµή, ευθύνες, διαδικασίες και πόροι για την εφαρµογή της 
διαχείρισης ποιότητας. Περιλαµβάνει το εγχειρίδιο ποιότητας, τις λειτουργικές διαδικασίες, τις οδηγίες 
εργασίας, τα προγράµµατα και τα υποπρογράµµατα ποιότητας. 

 

18.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 



46 
 

Ο καθορισµός των οποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπεται 
από τα Συµβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το 
έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα Συµβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, 
κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άµεµπτη 
εµφάνισή του, όσο και ως προς την εναρµόνισή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου και να πληροί το 
σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισµούς µε µέριµνα και δαπάνες 
του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητά τους προς τις ΕΤΕΠ, τα 
θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, τις προδιαγραφές της ΕΣΥ, των Ο.Μ.Ο.Ε., των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., 
των Τεχνικών Προδιαγραφών και των κωδίκων, κανονισµών, προδιαγραφών που αυτοί παραπέµπουν. 
Αν η διεξαγωγή µερικών ελέγχων µπορεί να γίνει µόνο στο εξωτερικό, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε 
όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαµονής των εκπροσώπων της επίβλεψης, που θα επιθεωρούν αυτούς τους 
ελέγχους. 

Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις κατασκευές, τη λειτουργία, τη 
συντήρηση του έργου καθώς και τις µελέτες που θα συνταχθούν. 

Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί τον έλεγχο ποιότητας (quality control) των 
υλικών, κατασκευών, εξοπλισµού και τον έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) στο βαθµό 
που θα κρίνει αναγκαίο. 

Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και 
προκατασκευασµένων στοιχείων, ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της επισηµαίνονται 
οι επιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2.δ του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 στην περίπτωση 
εργασιών κατά σύστηµα κακότεχνων ή χρήσης υλικών που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Σε 
περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και σε περίπτωση διαφωνιών ως 
προς τα αποτελέσµατα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει κατάλληλο 
εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. 

 

18.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων 
∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/24.7.2001 (Β΄ 1013), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 
928) του Υπουργού ∆ηµόσιων Έργων. Την ποιότητα των ∆ηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω 
αποφάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 
125Β/ 27.01.2009). Ο Ανάδοχος θα λειτουργεί µε τεκµηριωµένες διαδικασίες ελέγχου της σύµβασης 
ώστε να διασφαλίζεται η πραγµατοποίηση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Για να υποστηριχθεί το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, τα Προγράµµατα Ποιότητας θα εφαρµοστούν 
σε όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα του ολοκληρωµένου έργου. 

Ο Ανάδοχος θα ορίσει, αναφέροντας στην Επίβλεψη, άτοµο ή άτοµα τα οποία θα είναι υπεύθυνα για 
τον έλεγχο διαδικασίας κατασκευής του έργου και θα ορίσει επίσης ένα άτοµο και έναν αναπληρωτή του 
που θα είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση εφαρµογής του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου. 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Επίβλεψη προς έγκριση ένα Πρόγραµµα Ποιότητας για 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις υλοποίησης του Έργου. Το Πρόγραµµα αυτό οφείλει να είναι συµβατό 
µε το χρονοδιάγραµµα και θα περιλαµβάνει τους πόρους και τις µεθοδολογίες (ποιος, τι, πότε, πού) 
κατασκευής του έργου. Το Πρόγραµµα Ποιότητας πρέπει να ορίζει τις επί µέρους ευθύνες, τα σηµεία 
προς επιθεώρηση και έγκριση και τις µεθόδους αναφοράς. 

Το Πρόγραµµα Ποιότητας για το Έργο θα καλύπτει το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων 
καθώς και επί µέρους τµηµάτων. Θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α.  Οργανόγραµµα εργοταξίου. 
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β. Υποπρογράµµατα ενεργειών ανά φάση κατασκευής, µε επισήµανση των Σηµείων Αναµονής 
Έγκρισης και των Σηµείων Παρουσίας της Επίβλεψης, καθώς και αντίστοιχων εντύπων 
καταγραφής των ελέγχων. 

γ. Λεπτοµερές Πρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) διαδικασιών. 

δ. ∆ιαδικασίες ελέγχου της σύµβασης από τις οποίες θα διασφαλίζεται η δυνατότητα του Αναδόχου 
να ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

ε. Καθορισµό των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικά, εξοπλισµός) για την ολοκλήρωση του 
έργου. 

στ. Εκθέσεις Μεθοδολογίας που περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες κατασκευαστικών δραστηριοτήτων 
ελέγχου ποιότητας. 

ζ. Πρόγραµµα επιθεώρησης και δοκιµών υλικών εµπορίου και υπεργολαβικών δραστηριοτήτων 
εκτός εργοταξίου. 

η. ∆ιαδικασίες για καταγραφή όλων των αλλαγών στις εργασίες και τα υλικά σε σχέση µε τις 
συµβατικές υποχρεώσεις και για τη διαχείριση δραστηριοτήτων µη συµµόρφωσης καθώς και 
διορθωτικών δραστηριοτήτων. 

θ. Αρχειοθέτηση όλων των παραπάνω και διαδικασίες αναφοράς στα παραπάνω αρχεία. 

 

18.4 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Υποπρόγραµµα ∆οκιµών Ελέγχου Ποιότητας που είναι µέρος του προγράµµατος ποιότητας, θα 
αναφέρεται στα ανεξάρτητα τµήµατα των κατασκευών / εξοπλισµού και θα είναι σε συµφωνία µε τα 
συµβατικά τεύχη του έργου. Το υποπρόγραµµα θα περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

• Όλες τις λεπτοµέρειες των διαδικασιών και µεθόδων δειγµατοληψίας, δοκιµών και ελέγχων. 
• Συσχετισµό µε τις σχετικές προδιαγραφές και τα κριτήρια αποδοχής. 
• Χρονικό καθορισµό των δραστηριοτήτων σχετικά µε: 

� τις δειγµατοληψίες 
� τους ελέγχους / δοκιµές 
� τις εγκρίσεις από την Επίβλεψη 
� την υποβολή στην Επίβλεψη των αποτελεσµάτων (ελέγχων / δοκιµών υλικών και 

κατασκευών) και των υπαρχόντων πιστοποιητικών ποιότητας / καταλληλότητας υλικών 
και έτοιµων προϊόντων 

� τα εργαστήρια ελέγχου.  
� τους υπευθύνους µηχανικούς 
� κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία 

Ο χρονικός καθορισµός των παραπάνω δραστηριοτήτων θα είναι σύµφωνος µε το χρονοδιάγραµµα του 
Έργου. 

 

18.5 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Όλα τα εργαστήρια που χρησιµοποιούνται στο έργο οφείλουν να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
συµβατικών τευχών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της υπηρεσίας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
δοκιµών. 

 

18.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
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Ο εξοπλισµός επιθεώρησης και δοκιµών κάθε εργαστηρίου δηµόσιου ή ιδιωτικού, εντός ή εκτός 
εργοταξίου πρέπει να είναι επαρκούς ποιότητας και δυνατότητας, και να συντηρείται επαρκώς ώστε να 
βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία. 

Αρχεία και υποβολή αποτελεσµάτων, πιστοποιητικών, προγραµµάτων και άλλων παραδοτέων 

Η υποβολή των αποτελεσµάτων του ελέγχου ποιότητας στη Επίβλεψη θα γίνεται άµεσα. Θα 
περιλαµβάνει τις απαιτούµενες προδιαγραφές, στατιστικές αναλύσεις και συµπεράσµατα ως προς τη 
συµφωνία µε τις προδιαγραφές. Στο αρχείο του Αναδόχου θα πρέπει να φαίνεται πλήρης συνέχεια της 
διαδικασίας από τη δειγµατοληψία µέχρι τις τελικές δοκιµές. 

Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε λεπτοµέρεια που αφορά 
επιθεώρηση και δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισµού και τις σχετικές δειγµατοληψίες. 

Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και αριθµό µε 
τους προβλεπόµενους από την ΕΣΥ, τις προδιαγραφές, καθώς και τους κανονισµούς κ.λ.π. στους 
οποίους αυτά παραπέµπουν. Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε πρακτικό, που 
θα συντάσσεται και θα αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, 
συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών. Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων 
ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του έργου σύµφωνα µε τα 
Συµβατικά Τεύχη. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να δηµιουργήσει τεκµηρίωση του Συστήµατος Ποιότητας που εφαρµόζει. Η 
τεκµηρίωση αυτή θα είναι σύµφωνη µε το χρονοδιάγραµµα του έργου και θα περιλαµβάνει: 

(1) Αρχεία που προκύπτουν από την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας του έργου . 

(2) Προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου και µεθόδων ελέγχου. 

(3) Μεθόδους κατασκευής, σε συσχετισµό µε τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης 

(4) Αρχεία Ποιοτικών Ελέγχων, σύµφωνα και µε το σχετικό άρθρο της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

(5) Αρχείο που προκύπτει από την εφαρµογή ∆ιαδικασιών εφαρµογής για τη µη-συµµόρφωση και 
επακόλουθες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. 

(6) Έλεγχο / ∆ιακρίβωση Εξοπλισµού Ελέγχου και ∆οκιµών, σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της 
ΕΣΥ τους λοιπούς συµβατικούς όρους και τις συναφείς προδιαγραφές / κανονισµούς όπου 
παραπέµπουν. 

(7) Αρχείο Προµήθειας Υλικών 

(8) Έλεγχο Εγγράφων κλπ. 

Για να διευκολύνει τη συνεργασία µε την αναθέτουσα αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
συµπληρώσει έντυπα που ίσως κριθούν απαραίτητα. 

 

18.7 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει σύστηµα µηχανογραφηµένης διαχείρισης επιθεώρησης, δοκιµών και 
ελέγχων που θα καλύπτει όλους τους ελέγχους που διεξήχθησαν για λογαριασµό του αναδόχου, µε 
τους παρακάτω βασικούς στόχους: 

α. Μηχανογραφηµένο καθορισµό του ελέγχου, του είδους και της θέσης της δοκιµής 

β. Κεντρική διαχείριση των στοιχείων που αφορούν ελέγχους, επιθεώρηση και δοκιµές. 

γ. Ελεγχόµενη αποθήκευση και γρήγορη ανάκτηση στοιχείων δοκιµών και ελέγχων 

δ. ∆ιευκόλυνση της σύνταξης εκθέσεων που περιλαµβάνει στατιστικές αναλύσεις. 
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ε.  Αποτελεσµατική διαχείριση µεταφοράς δεδοµένων.  

στ. Ελαχιστοποίηση επανάληψης εγγράφων. 

Στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης θα περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται µόνο σε αυτά την παραποµπή στη 
σύµβαση, το πακέτο εργασιών, την τοποθεσία στο έργο (x,y,z), το χρόνο δειγµατοληψίας και δοκιµών, 
τον προµηθευτή ή ανάδοχο / υπεργολάβο υλικών, την εργασία (θεµελίωση, επίχωση, σκυροδέτηση, 
κλπ), το στοιχείο κατασκευής, τα υπεύθυνα άτοµα, τα αποτελέσµατα, την παραποµπή σε 
προδιαγραφές, τη συµµόρφωση ή όχι µε τις συµβατικές απαιτήσεις, την παραποµπή σε τυχόν µη 
συµµορφώσεις και διορθωτικές δραστηριότητες. 

Το σύστηµα θα στηρίζεται σε καταχωρηµένες συσχετισµένες βάσεις δεδοµένων που µπορούν να 
ανακτηθούν µε τους τίτλους που δίνονται στην παραπάνω παράγραφο. 

Ο  Ανάδοχος θα καθορίσει και θα υποβάλλει λεπτοµέρειες στην Επίβλεψη για το σύστηµα και το 
λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί. Το λογισµικό αυτό θα υπόκειται σε έγκριση της Επίβλεψης, ώστε να 
είναι συµβατό µε αυτό που χρησιµοποιεί η Αναθέτουσα Αρχή. 

(1) Νόµιµο αντίγραφο αυτού του λογισµικού και κάθε απαιτούµενης ενηµέρωσής του (update), άδειες 
και υλικά υποστήριξης θα παρέχονται στην επίβλεψη από τον Ανάδοχο ούτως ώστε η Επίβλεψη 
να µπορεί να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση των δεδοµένων µε τον ίδιο τρόπο, όπως 
περιγράφηκε λεπτοµερώς παραπάνω. Ανά µήνα, ή και νωρίτερα κατ' απαίτηση της Επίβλεψης, τα 
δεδοµένα που έχουν εισαχθεί και ενηµερωθεί θα µεταφερθούν στην Επίβλεψη σε µορφή τέτοια, 
που θα επιτρέπει εύκολη ενσωµάτωση στην έκδοση του συστήµατος της Επίβλεψης. 

(2) Το κόστος όλων των παραπάνω θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ανηγµένα στην προσφορά του 
αναδόχου για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 

19 ΑΡΘΡΟ 19: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

19.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές 
και τις απαιτήσεις της µελέτης. Παρακάτω, και εν µέρει σε ειδικά άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
προδιαγράφονται ενδεικτικά οι απαιτούµενοι έλεγχοι. Όταν δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις από τις 
ισχύουσες προδιαγραφές τότε ισχύουν οι παρακάτω ενδεικτικοί έλεγχοι. 

 

19.2 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο  ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών διακρίνεται σε: 

(1) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Α: Αυτοί θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου µε στόχο το δικό του 
έλεγχο ποιοτικής απόδοσης, ρύθµισης παραγωγής, ρύθµισης σχέσεών του µε προµηθευτές του 
κλπ. Η πυκνότητα των ελέγχων αυτών και η έκτασή τους εναπόκειται στην κρίση του Αναδόχου. Ο 
Ανάδοχος δε θα πληρωθεί µε ιδιαίτερη αµοιβή, έστω και αν η Επίβλεψη κάνει χρήση των 
αποτελεσµάτων αυτών των ελέγχων για οποιοδήποτε σκοπό. Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων 
αυτών θα τηρούνται κανονικά αρχειοθετηµένα στο εργοτάξιο και θα είναι στη διάθεση της 
υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 

(2) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β: Αυτοί θα γίνονται από τον Ανάδοχο µε δαπάνη του, εν γνώσει της Υπηρεσίας. Η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να παρίσταται κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων αλλά και τη δυνατότητα 
να παρέµβει και να αξιώσει όχι µόνον την εφαρµογή της προδιαγραφόµενης ποιότητας ελέγχων, 
αλλά και πρόσθετους ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι των ΕΛΕΓΧΩΝ Α και αποτελούν 
µια ελάχιστη απαίτηση απόδειξης ότι τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, οι µέθοδοι χρήσης των 
υλικών και οι κατασκευές που έγιναν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Το είδος και η 
πυκνότητα των ελέγχων αυτών καθορίζεται στην παρούσα ΕΣΥ, στις Τεχνικές Προδιαγραφές, και 
στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Ο χρόνος εκτέλεσης των ελέγχων, όπου δεν καθορίζεται 
ειδικά, πρέπει να είναι ο κατάλληλος. Κατάλληλος θεωρείται εκείνος ο χρόνος που ελαχιστοποιεί 
τον κίνδυνο της συσσώρευσης κακοτεχνιών, ή έστω κατασκευών που δεν ανταποκρίνονται στην 
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επιδιωκόµενη άριστη ποιότητα και που επιπρόσθετα διευκολύνει και καθιστά πιο αποτελεσµατικές 
τις βελτιωτικές επεµβάσεις. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών συνιστούν δικαιολογητικά των 
ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών, όπως καθορίζεται παρακάτω.  

(3) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Γ: Αυτοί θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη της Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι αυτοί νοούνται 
ως αναφαίρετο δικαίωµα της Υπηρεσίας και αποσκοπούν στον έλεγχο των υλικών και 
κατασκευών, είτε προληπτικά, είτε συµπληρωµατικά προς τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β, είτε ακόµη και µετά 
την ολοκλήρωση τµηµάτων, ή του συνόλου της κατασκευής για διαπίστωση της απόκρισης προς 
τις απαιτήσεις των κανονισµών/προδιαγραφών. Επειδή η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων 
εναπόκειται κατ' απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία, η δαπάνη των ελέγχων αυτών δε βαρύνει τον 
Ανάδοχο. Όµως ο Ανάδοχος υποχρεούται απροφάσιστα να διευκολύνει την Υπηρεσία στην 
εκτέλεση των ελέγχων αυτών, συνδράµοντας αυτήν όπου απαιτείται. 

(4) ΕΛΕΓΧΟΥΣ ∆: Αυτοί αναφέρονται στον έλεγχο της γεωµετρίας των υλικών και κατασκευών που  
γίνονται µε µέριµνα του Αναδόχου, ή στην περίπτωση που αµελεί ο Ανάδοχος, µε µέριµνα της 
Υπηρεσίας και των οποίων η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι έλεγχοι αυτοί 
αποσκοπούν στη διαπίστωση της τήρησης των εγκεκριµένων σχεδίων και των καθορισµένων 
ανοχών. 

(5) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Ε: Αυτοί αναφέρονται σε µακροσκοπικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών µε 
µέριµνα της Υπηρεσίας. Ο σκοπός  του ελέγχου αυτού είναι προφανής. Επισηµαίνεται ότι η 
Υπηρεσία σε περίπτωση που θα διαπιστώσει προφανείς αποκλίσεις από κανονισµούς, ή 
προδιαγραφές, ή προφανείς κακοτεχνίες, έχει το δικαίωµα δια της Επίβλεψης να διατάξει την 
άµεση διακοπή των εργασιών και την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και Γ. Στην περίπτωση που οι 
έλεγχοι αποδείξουν αδικαιολόγητη την επέµβαση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος δικαιούται ισόχρονης 
προς τη διακοπή παράτασης όλων των προθεσµιών που ακολουθούν τον χρόνο της διακοπής για 
το επηρεαζόµενο τµήµα και µόνον. Στην περίπτωση όµως που οι έλεγχοι δείξουν ελαττωµατικά 
υλικά ή κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των ελαττωµατικών 
κατασκευών και δε δικαιούται παράτασης. 

 

19.3 ΕΛΕΓΧΟΙ Β 

Γενικά ότι αναγράφεται πιο κάτω αφορά στους ποιοτικούς ελέγχους που αναφέρονται στην επικεφαλίδα 
αυτής της παραγράφου. Για όλους τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β η δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 

19.3.1 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Β ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥΣ 
Η ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. Η παραγγελία της 
εκτέλεσης των ελέγχων γίνεται από τον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχος αµελεί, η Επίβλεψη δύναται να 
παραγγείλει την εκτέλεση των ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία αναγράφεται στο Ηµερολόγιο 
του έργου, ή κοινοποιείται µε έγγραφο. Έγγραφο παραγγελίας που εκδίδει ο Ανάδοχος (π.χ. προς 
εργαστήριο ελέγχου) κοινοποιείται στην Επίβλεψη. Έγγραφο που εκδίδει η Επίβλεψη απευθύνεται τόσο 
στον Ανάδοχο, όσο και στον εκτελούντα τον έλεγχο. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται ο έλεγχος, το αντικείµενο ελέγχου, η θέση δειγµατοληψίας, το 
εργαστήριο των δοκιµών, ο χρόνος έναρξης της δειγµατοληψίας και ο χρόνος έναρξης 
πραγµατοποίησης των εργαστηριακών δοκιµών. 

Τόσο στη δειγµατοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιµές πρέπει να παρίστανται εκπρόσωποι της 
Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Τυχόν µη παράσταση του εκπροσώπου της Υπηρεσίας δεν ανατρέπει το 
πρόγραµµα του ελέγχου. Αν η εκτέλεση του ελέγχου δε γίνει για οποιονδήποτε λόγο (πλην ρητής 
γραπτής εντολής της Υπηρεσίας) η οποιαδήποτε καθυστέρηση εκτέλεσης του ελέγχου, καθώς και η 
τυχόν συνεπαγόµενη καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δε συνιστά λόγο παράτασης προθεσµιών, 
ούτε αποτελεί λόγο µη επιβολής των ποινικών ρητρών που προβλέπονται. 

Για την έγκαιρη προειδοποίηση του αντισυµβαλλόµενου, ώστε να παρίσταται µε εκπρόσωπό του στις 
δειγµατοληψίες και τις λοιπές φάσεις του ελέγχου, ο χρόνος παραγγελίας του ελέγχου θα πρέπει να 
προηγείται της ηµέρας έναρξης του ελέγχου κατά 2 τουλάχιστον εργάσιµες µέρες. Τούτο ισχύει για 
όλους τους ελέγχους ίδιας φύσης, που έχουν χρονοαποστάσεις µεγαλύτερες από 48 ώρες. Για όλες τις 
άλλες περιπτώσεις που συνιστούν σειρές οµοειδών ελέγχων που από τη φύση τους, ή από την πρόοδο 
των εργασιών έχουν µικρές χρονοαποστάσεις µέχρι 48 ωρών, η παραγγελία θα γίνεται για όλη τη 
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σειρά. Στην περίπτωση αυτή στην παραγγελία θα ορίζονται όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν για 
κάθε έλεγχο χωριστά. 

19.3.2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει µαζί µε το χρονοδιάγραµµα του έργου, γενικό 
πρόγραµµα ελέγχων και µελέτη οργάνωσης δειγµατοληψιών και λοιπών φάσεων ελέγχων, που θα 
συνοδεύεται από πίνακα προσωπικού, αφού παρθεί υπόψη η απόδοση της κατασκευαστικής 
προσπάθειας, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου. 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι το κατάλληλο και επαρκές σε αριθµό, 
ώστε να καλύπτει τις ανάγκες παράλληλης εκτέλεσης όλων των διαφόρων ειδών εργασίας του έργου. 

Λεπτοµερέστερα προγράµµατα ελέγχων θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία δύο τουλάχιστον µήνες πριν 
από την έναρξη των συναφών εργασιών. Τα προγράµµατα αυτά θα συνοδεύονται µε τα ίδια στοιχεία 
όπως το γενικό πρόγραµµα ελέγχων. 

Η µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο δοκιµών θα γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου. 
Η Υπηρεσία κρατεί το δικαίωµα να παρίσταται στη µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο ελέγχου. 

 

19.4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Θα εκτελούνται σε εργαστήριο(α) που θα επιλεγεί(ουν) σύµφωνα µε διαδικασία που θα ορίζεται στους 
ειδικούς όρους δηµοπράτησης ή (αν δεν έχει προδιαγραφεί τέτοια διαδικασία) σύµφωνα µε πρόταση 
που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος για εργαστήριο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, µετά από έγκριση 
από την Υπηρεσία. 

 

19.5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Β 

Ο ελάχιστος αριθµός των ΕΛΕΓΧΩΝ Β που προβλέπεται να εκτελεσθούν και που θα επιβαρύνει 
οικονοµικά τον Ανάδοχο, ορίζεται στην παρακάτω παράγραφο για τα διάφορα είδη εργασιών. 

Σε περίπτωση που το πλήθος των δοκιµών αυτού του άρθρου είναι µικρότερο από τα οριζόµενα στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, σε άλλα άρθρα της ΕΣΥ ή στις προδιαγραφές και κανονισµούς που έχουν 
καθορισθεί, τότε θα υπερισχύει το µεγαλύτερο απαιτούµενο πλήθος. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει την πυκνότητα αυτή: 

• όσο οι προδιαγραφές απαιτούν, σε περίπτωση αποκλίσεων από τα επιθυµητά αποτελέσµατα 
• µέχρι 30% της συνολικής δαπάνης των δοκιµών/ελέγχων έστω και αν δε συντρέχει 

αντικειµενικός λόγος 

χωρίς να µεταβάλλεται ο βασικός όρος της εκτέλεσης των δοκιµών/ελέγχων µε δαπάνη του Αναδόχου. 

Οι ΕΛΕΓΧΟΙ Β (δειγµατοληψίες, δοκιµές) αφορούν, ανάλογα µε την περίπτωση, στην περίοδο 
κανονικής προσκόµισης υλικών, παραγωγής υλικών, εκτέλεση εργασιών και κατασκευής έργων και όχι 
στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές δοκιµές για τη 
ρύθµιση της παραγωγής ενδιαφέρουν µεν την Υπηρεσία, αποτελούν όµως τµήµα των ποιοτικών 
ελέγχων του Αναδόχου (ΕΛΕΓΧΟΙ Α) (εκτός αν άλλως ρητά αναφέρεται στις προδιαγραφές και στους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης) . 

 

19.6 ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β) 

Όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελείται µε τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β θα τηρούνται 
µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου στο αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β). τα στοιχεία αυτά θα είναι κατ' 
ελάχιστον: 

(1) Αντίγραφο του Γενικού Προγράµµατος  
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(2) Αντίγραφο της παραγγελίας του ελέγχου (δηλ. του φύλλου του Ηµερολογίου ή του σχετικού 
εγγράφου) 

(3) Αντίγραφα της σχετικής µε µερικούς ελέγχους αλληλογραφίας, αν υπάρξει 

(4) Αποσπάσµατα τοπογραφικών και λοιπών κατάλληλων διαγραµµάτων εντοπισµού της θέσης που 
αφορά ο κάθε έλεγχος 

(5) Αντίγραφα πρακτικών δειγµατοληψίας ή επί τόπου δοκιµών. 

(6) Αντίγραφα των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών ή επί τόπου (IN SITU) δοκιµών καθώς και 
των σχετικών σχολίων 

(7) Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που θα περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα των ελέγχων για κάθε 
έλεγχο και για κάθε τµήµα εκτελεσµένης εργασίας, ή ποσότητας υλικού που ελέγχθηκε, ή 
λατοµείου κλπ. 

(8) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα κριθούν σκόπιµα από την Υπηρεσία, ή τον Ανάδοχο. 

Το  Α.Ε.-Β θα βιβλιοδετείται κατά περιόδους µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου σε εύχρηστους 
τόµους (π.χ. 200 φύλλων) αφού προηγουµένως αριθµηθούν όλες οι σελίδες. Σε κάθε τόµο θα 
ενσωµατώνεται αναλυτικός πίνακας περιεχοµένων. 

Το Α.Ε.-Β θα φυλάσσεται στο εργοταξιακό γραφείο Επίβλεψης. Πλήρες, ή µερικό αντίγραφο µπορεί να 
τηρεί και ο Ανάδοχος. Το Α.Ε.-Β αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτηµένο στο Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής. 

Τα στοιχεία του Α.Ε.-Β θα συσχετίζονται µε τα στοιχεία επιµέτρησης κατά αµφίδροµο και 
αµφιµονοσήµαντο τρόπο. 

Όλοι οι ΕΛΕΓΧΟΙ Β θα καταγράφονται στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου ∆ειγµατοληψιών µε αριθµηµένες 
σελίδες, όπου θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον: 

α)  ο αριθµός δείγµατος 

β)  η ηµέρα και η θέση δειγµατοληψίας 

γ)   το είδος δοκιµής που έγινε και το αντίστοιχο αποτέλεσµα 

δ)  αναφορά στο σχετικό Φύλλο/∆ελτίο ποιοτικού ελέγχου 

ε) υπογραφή του Μηχανικού Ελέγχου ποιότητας του Αναδόχου και της Επίβλεψης. 

Θέσεις και πρακτικά δειγµατοληψίας και δοκιµών επί τόπου 

Για όλους τους ελέγχους που απαιτείται δειγµατοληψία, η θέση λήψης του κάθε δείγµατος θα 
υποδεικνύεται από την Υπηρεσία ή/και τους συµβούλους της. Καθορίζεται ότι οι δειγµατοληψίες θα 
παίρνονται από θέσεις που παρουσιάζουν την πιο δυσµενή εικόνα για την ποιοτική συµπεριφορά του 
έργου. Στη συνέχεια θα συντάσσεται πρακτικό δειγµατοληψίας κατάλληλης µορφής από τον Ανάδοχο. 

Τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους ισχύουν κατ' αναλογία και για όλες τις επί τόπου 
δοκιµές. 

 

19.7 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Θεωρείται αυτονόητο ότι όλα τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών κάθε 
είδους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, και θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι 
είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους ∆ηµοπράτησης, όσον αφορά τις φυσικές 
και χηµικές τους ιδιότητες. 

Για την εκτέλεση των εργασιών και των ελέγχων (δειγµατοληψίες -δοκιµές) ισχύουν κατ' αρχήν όσα 
προδιαγράφονται, στην παρούσα ΕΣΥ, στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις ΟΣΜΕΟ και στους 
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κανονισµούς και προδιαγραφές που µνηµονεύονται στις ΟΣΜΕΟ. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά και 
τους ελέγχους υλικών. 

 

19.8 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ B 

Ο ελάχιστος αριθµός των ελέγχων / δοκιµών είναι ο ακόλουθος:  

Υλικά για επιχώµατα και στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων 

(i)    γαιώδη επιχώµατα 

ανά 5.000 m3 το πολύ, εκσκαπτόµενου υλικού σε θέσεις γαιωδών ορυγµάτων που προορίζεται να 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων, ή σε κάθε µακροσκοπικά εµφανή µεταβολή των 
χαρακτηριστικών των ορυγµάτων, ή δανειοθαλάµων, θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι, µε κύριο σκοπό 
(πέρα από την κατάταξη των εδαφών) τη χορήγηση των αναγκαίων στοιχείων για την προσαρµογή της 
κατασκευής των επιχωµάτων στις ιδιότητες των υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο της κατασκευής των 
επιχωµάτων. 

α. Φυσική υγρασία   ∆οκιµή 1 

β. Όρια υδαρότητας και πλαστικότητας  ∆οκιµή 1 

γ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση µε κόσκινα  ∆οκιµή 1 

δ. ∆οκιµή συµπύκνωσης PROCTOR MODIFIED (Ε 105-86 ∆οκιµή α/α 11) 

(µέγιστες ξηρές πυκνότητες, αντίστοιχα ποσοστά βέλτιστης υγρασίας, 

καµπύλες συµπύκνωσης)  

∆οκιµή 1 

ε. Ελάχιστος αριθµός ελέγχων ανά δανειοθάλαµο Έλεγχοι σε (δοκιµές α 
έως δ κατά το προηγούµενο εδάφιο) 

3 φρέατα 

 

 (ii)   βραχώδη επιχώµατα 

Για τα βραχώδη προϊόντα ορυγµάτων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή 
επιχωµάτων οδικών έργων θα γίνεται συνεχής οπτικός έλεγχος και αποµάκρυνση των λίθων µε 
διάσταση µεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της συµπυκνωµένης στρώσης. 

Σηµειώνεται η ανάγκη κατασκευής δοκιµαστικού τµήµατος όγκου τουλάχιστον 3.000 m3 πριν από την 
έναρξη κατασκευής βραχωδών επιχωµάτων κατασκευής οδών. 

 

19.9 ΕΛΕΓΧΟΙ - ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 

α. Σκάφης ορυγµάτων, ή θεµελίωσης επιχωµάτων, ανά 250 µ. µήκους, ή 
µικρότερου αυτοτελούς τµήµατος ανά κλάδο οδού   

∆οκιµή 1  

β. Γαιωδών ή βραχωδών επιχωµάτων, αναχωµάτων διευθέτησης ποταµών 
/ χειµάρρων, στρώσεων έδρασης οδοστρώµατος ανά 1.000 µ3 
συµπιεσµένου όγκου 

∆οκιµή 1  

γ. Υποβάσεων και βάσεων µηχανικά σταθεροποιουµένων, στρώσεων 
στράγγισης οδοστρώµατος (ή "αντιπαγετικής στρώσης" ή "υποστρώµατος", 
"στρώσης θεµελίωσης" για κάθε στρώση, ανά 250 µ. µήκους κλάδου οδού, 
ή και το πολύ ανά 500 µ3 συµπιεσµένου όγκου 

∆οκιµή 1  

δ. Επιχωµατώσεων τάφρων τοποθέτησης αγωγών, για την περιοχή πάνω 
από τη ζώνη αγωγών, ανά 150 µ. µήκους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη 

∆οκιµές 3 
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ζώνη υλικού πλήρωσης, ή το πολύ ανά 150 µ3 συµπιεσµένου όγκου 

ε. Κοκκώδους υλικού "ζώνης αγωγού" ανά 150 µ. µήκους αγωγού και το 
πολύ ανά 150 µ3 συµπιεσµένου όγκου 

∆οκιµές 3  

στ. "Μεταβατικών επιχωµάτων" ανά τεχνικό έργο ή το πολύ ανά 500 µ3 
συµπιεσµένου όγκου 

∆οκιµές 3 

19.10 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Α∆ΡΑΝΩΝ 

α. Αδρανή σκυροδεµάτων, οδοστρωσίας (µε µηχανική   σταθεροποίηση), 
µεταβατικών επιχωµάτων "υποστρώµατος" ανά 1.000 µ3 συµπ. Όγκου 

∆οκιµές 3 

β. Αδρανή στραγγιστηρίων, στρώσεων στράγγισης οδοστρώµατος (ή 
αντιπαγετικής στρώσης), εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, ή άλλων ειδικών 
κατασκευών (c20/25 και άνω), λεπτών σκυροδεµάτων, ανά 150 µ3 

∆οκιµή 1 

γ. Στρώσεις εξυγίανσης ανά 300 µ3 ∆οκιµή 1 

19.11 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΑΜΜΟΥ 

α. Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 µ3 έτοιµης κατασκευής, µεταβατικά 
επιχώµατα 

∆οκιµές 1 

β. Αδρανή οδοστρωσίας (µε µηχανική σταθεροποίηση), "υποστρώµατος", 
ανά 500 µ3 συµπ. όγκου  

∆οκιµή 1 

γ. Στρώσεις στράγγισης, αδρανή εκτοξευόµενου σκυροδέµατος ανά 150 µ3

  
∆οκιµή 1 

γ. Στρώσεις εξυγίανσης ανά 300 µ3  ∆οκιµή 1 

 

19.12 ΥΓΕΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ (LOS ANGELES) 

Για όλα τα αδρανή σκυροδεµάτων και οδοστρωµάτων δοκιµές 3 (µε µηχανική σταθεροποίηση), από την 
ίδια πηγή. 

 

19.13 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

Για την περίπτωση χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος ο προµηθευτής θα παραδίδει στον Ανάδοχο, 
για κάθε φορτίο σκυροδέµατος, το δελτίο αποστολής που προβλέπεται. 

Συµβατικά δοκίµια σκυροδέµατος (δοκίµια Σ ελέγχου συµµόρφωσης) θα λαµβάνονται και θα ελέγχονται 
σύµφωνα µε τον κανονισµό τεχνολογίας σκυροδέµατος 1997. 

∆οκίµια ελέγχου αντοχής 7 ηµερών (δοκίµια ΕΑ) θα παρασκευάζονται και θα ελέγχονται σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 . 

∆οκίµια ελέγχου προόδου σκλήρυνσης (δοκίµια ΠΣ)- ισχύουν τα ίδια µε αυτά που αναφέρθηκαν στην 
προηγούµενη παράγραφο. 

∆οκίµια ελέγχου αποτελεσµατικότητας της µεθόδου συντήρησης (δοκίµια ΑΣ) - ισχύουν τα ίδια µε αυτά 
που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο. 

 

19.14 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΧΥΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Ο έλεγχος και η παραλαβή των πρόχυτων τσιµεντοσωλήνων θα γίνονται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα.  
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19.15 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Για τον ποιοτικό έλεγχο του γαλβανίσµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

19.16 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΣΒΕΣΤΟ 

Ο ποιοτικός έλεγχος εξυγίανσης εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο θα γίνεται σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

19.17 ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στην περίπτωση που, από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν προς το 
αντίστοιχο πλήθος ελέγχων που εκτελέσθηκε για τις εργασίες αυτές, κατά τις προσωρινές τµηµατικές 
επιµετρήσεις, ήθελε προκύψει µικρότερος αριθµός από αυτόν που καθορίζεται, τότε η Υπηρεσία θα έχει 
το δικαίωµα να µη θεωρήσει περαιωµένες (κατά την κρίση της) τις εργασίες για τις οποίες ελλείπουν 
δοκιµές, µέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόµενος αριθµός ελέγχων, µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου 
για τυχόν καθυστερήσεις, αποκαταστάσεις κλπ. εργασιών που θα  ακολουθήσουν. Ανεξάρτητα προς τα 
παραπάνω, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 250 ευρώ για κάθε δοκιµή που λείπει. 

 

19.18 ΕΛΕΓΧΟΙ Γ 

19.18.1 ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει απεριόριστο αριθµό ελέγχων οποιουδήποτε είδους, 
σ' οποιοδήποτε είδος υλικού, ή τµήµα της κατασκευής. Ο Ανάδοχος σχετικά µε το παραπάνω δικαίωµα 
της Υπηρεσίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

α. Να µεριµνήσει και επιβαρυνθεί τη δαπάνη για την εκτέλεση των ελέγχων που θα ζητήσει η 
Υπηρεσία µέσα στα όρια συχνότητας ελέγχων που προδιαγράφει η σχετική παράγραφος αυτού 
του άρθρου. 

β. Να συνδράµει την Υπηρεσία, εφόσον του ζητηθεί, στην εκτέλεση οποιονδήποτε επιπλέον ελέγχων, 
διαθέτοντας το προσωπικό του και τον εξοπλισµό του. Για τη συνδροµή αυτή ο Ανάδοχος 
δικαιούται αποζηµίωσης µε θεώρησή τους ως εργασιών που αµείβονται µε τιµές µονάδας και 
εκτελεσθείσες ποσότητες. 

γ. Να διευκολύνει την εκτέλεση των ελέγχων από την Υπηρεσία, ή άλλους µε τους οποίους η 
Υπηρεσία µπορεί να συµβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους όρους δηµοπράτησης. 

δ. Να αποκαθιστά το έργο από τυχόν οπές δειγµατοληψίας, αναδιατάξεις και άλλες διαταραχές που 
µπορεί να προκληθούν από δειγµατοληψίες ή επί τόπου δοκιµές. Για τις αποκαταστάσεις αυτές 
δικαιούται αποζηµίωσης, εφόσον πρόκειται για ελέγχους που γίνονται επί πλέον της συχνότητας 
που προδιαγράφεται στην σχετική παράγραφο. 

ε. Να παρίσταται στις δειγµατοληψίες και δοκιµές στις περιπτώσεις που προειδοποιείται. 

19.18.2 ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Για όλους τους ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία µε µέριµνα και δαπάνη της, η προειδοποίηση δεν 
είναι αναγκαία. Ειδικότερα για ελέγχους, στους οποίους ζητείται η συνδροµή του Αναδόχου, η 
προειδοποίηση θα γίνεται όπως προβλέπεται. 

Η Υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιεί στον Ανάδοχο τα αποτελέσµατα των ελέγχων των υλικών ή/και 
κατασκευών ανεξάρτητα από το αν αυτά εµπίπτουν µέσα στα όρια των προδιαγραφών -κανονισµών ή 
διαπιστωθούν αποκλίσεις από αυτούς. 

Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων θα γίνεται στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα. 
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19.19 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Στην περίπτωση ελέγχων / δοκιµών (ΕΛΕΓΧΟΙ Γ) ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει να λαµβάνεται κατά 
τη δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα (αντίδειγµα), το οποίο θα συσκευάζεται και θα 
αποστέλλεται ταυτόχρονα µε το δείγµα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας. Για την περίπτωση αµφιβολιών 
και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί αυθηµερόν στο Ηµερολόγιο 
του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιµή στο αντιδείγµα, παρουσία του εκπροσώπου του 
Αναδόχου, το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο (ακόµα και αν δεν 
παραστεί στη δοκιµή). Κατά το µεσοδιάστηµα, µέχρι οριστικοποίησης του ελέγχου, σε περίπτωση 
διαφωνίας, ο Ανάδοχος θα µπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του µε ιδία ευθύνη, αναλαµβάνοντας τη 
ρητή υποχρέωση να καθαιρέσει τις πληµµελείς κατασκευές κλπ., αν ήθελαν διαπιστωθεί τέτοιες. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσµενή 
αποτελέσµατα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί. Η επανάληψη των ελέγχων 
γίνεται κατ' αντιπαράσταση, έπειτα από προειδοποίηση, οι δαπάνες του επανελέγχου βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

 

19.20 ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ (ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ) 

Γενικοί όροι, για τους ελέγχους γεωµετρίας, που περιλαµβάνουν και τους ελέγχους µορφής και 
διαστάσεων και που στοχεύουν στη διαπίστωση τήρησης των προδιαγραφόµενων από τη µελέτη και 
τους λοιπούς όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης µορφής, διαστάσεων και λοιπών γεωµετρικών 
απαιτήσεων ισχύουν κατ' αναλογία όσα προδιαγράφονται σε αυτό το άρθρο, εκτός αν ρητά 
διαφοροποιούνται σ' αυτήν και στις παρακάτω παραγράφους. Το αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ (Α.Ε.-∆) που 
µνηµονεύεται παρακάτω θα τηρείται κατ' αναλογία του αρχείου ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β) και αυτό αποτελεί 
απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτηµένο στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Σε 
κάθε περίπτωση ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ η µέριµνα εκτέλεσης ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να εκτελούνται 
ανεξάρτητα από την παρουσία, ή µη εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Η Επίβλεψη δικαιούται να ασκεί 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους µε τη βοήθεια του προσωπικού και του µηχανικού εξοπλισµού του 
Αναδόχου. Οι δαπάνες απασχόλησης προσωπικού και εξοπλισµού, καθώς και τυχόν µικροϋλικών 
βαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις 
ανοχές που καθορίζουν οι προδιαγραφές, η Επίβλεψη θα διατάσσει τη διακοπή των εργασιών, µέχρι να 
προσκοµισθούν άλλα κατάλληλα υλικά, ή να διορθωθούν οι κατασκευές.  

 

19.21 ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ ΥΛΙΚΩΝ / ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Ο έλεγχος διαστάσεων των υλικών και προκατασκευασµένων τµηµάτων διακρίνεται: 

α. Σε έλεγχο συναρτηµένο µε την ποιότητα και τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των υλικών, πέραν 
εκείνων που προδιαγράφονται στα υπόλοιπα κεφάλαια αυτού του άρθρου, τα υπόλοιπα άρθρα της 
παρούσας ή/και των κανονισµών / προδιαγραφών στις οποίες αυτά τα άρθρα και των λοιπών 
συµβατικών τευχών παραπέµπουν. 

β. Σε έλεγχο των σωστών διαστάσεων και την ανταπόκρισή τους στην εγκεκριµένη µελέτη (µε τις 
εγκεκριµένες τροποποιήσεις της). 

Για τους ελέγχους της κατηγορίας και για τα υλικά ή/και προκατασκευασµένα τµήµατα: 

(1) Χάλυβας οπλισµού µετά νευρώσεων (που περιλαµβάνει και τον έλεγχο γεωµετρίας νευρώσεων). 

(2) Κυκλικοί σωλήνες κάθε είδους και από οποιοδήποτε υλικό (έλεγχοι διαπίστωσης κυκλικότητας, 
προδιαγραφόµενης σχέσης πάχους τοιχώµατος-διαµέτρου, προδιαγραφόµενης µόρφωσης στις 
θέσεις ένωσης, προδιαγραφόµενης µόνωσης εσωτερικά -εξωτερικά κλπ.). 

(3) Μεταλλικά είδη (έλεγχοι διαπίστωσης προβλεπόµενης από τη µελέτη, ή τις προδιαγραφές 
µορφής, διαστάσεων, ύπαρξης αντιδιαβρωτικής προστασίας κλπ.). 
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(4) Κάθε φύσης και είδους καλώδια τενόντων (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: καλώδια 
προέντασης, ανάρτησης, κρέµασης κλπ.) καθώς και τα συµπαροµαρτούντα υλικά (σωλήνες, 
προστατευτικά περιβλήµατα, στοιχεία αγκύρωσης κλπ.). 

(5) Κάθε φύσης / είδους µεταλλικά υλικά, πρότυπων διατοµών, ελασµάτων κλπ. που θα 
χρησιµοποιηθούν για τα µεταλλικά τµήµατα της κατασκευής (περιλαµβάνονται και οι έλεγχοι για 
τη διαπίστωση επιπεδότητας, άψογης επιφάνειας / ακµών των τοµών - όπως απαιτείται - για τα 
ελάσµατα που θα συγκολληθούν, ύπαρξης της προβλεφθείσας αντιδιαβρωτικής προστασίας 
κλπ.). 

(6) Κάθε φύσης / είδους µεταλλικοί σύνδεσµοι (περιλαµβάνονται εκτός των ελέγχων διαστάσεων 
κλπ. και οι έλεγχοι διαπίστωσης ότι η αντιδιαβρωτική προστασία έχει γίνει όπως προβλέπεται 
από τις προδιαγραφές κλπ.). 

(7) Κάθε φύσης / είδους σύρµατα / καλώδια για την κατασκευή ηλεκτρικών γραµµών ασθενούς, ή 
συνήθους, ή µέσης, ή υψηλής τάσης µε τις συναφείς προς αυτά εργασίες. 

(8) Κάθε φύσης / είδους πάσσαλοι 

(9) Κάθε φύσης / είδους συρµατόσχοινα 

(10) Κάθε φύσης / είδους υλικά σήµανσης / σηµατοδότησης φωτεινής ή µη. 

(11) Κάθε φύσης προστατευτικά κιγκλιδώµατα, στηθαία ασφάλειας κλπ. 

(12) Κάθε είδους / φύσης προκατασκευασµένα τµήµατα της κατασκευής (από σκυρόδεµα, ή χάλυβα 
κλπ.). 

(13) Κάθε άλλο υλικό που θα ενσωµατωθεί στην κατασκευή του έργου. 

Θα πρέπει, µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου να εφαρµόζονται τα παρακάτω: 

α.  να εφαρµόζεται η διαδικασία προειδοποίησης της Υπηρεσίας. 

β.  να γίνεται επεξεργασία των αποτελεσµάτων ελέγχων και να συντάσσεται πρακτικό ελέγχου, που να 
αναφέρει κατ' ελάχιστο: 

- το  είδος  και  την προέλευση  των  υλικών,  τον τόπο προσωρινής αποθήκευσής τους 

- την ηµεροµηνία του ελέγχου 

- τα ονόµατα των ελεγκτών εκείνων που εκπροσωπούν την επίβλεψη και εκείνων που 
εκπροσωπούν τον ανάδοχο 

- το µέγεθος της ελεγχθείσας παρτίδας 

- το πλήθος των εξετασθέντων δειγµάτων 

- τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ανά µετρούµενο στοιχείο και δείγµα, σε µορφή πίνακα 

- το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση 

γ.  να κρατείται ιδιαίτερο αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆-υλικών (Α.Ε.-∆/Υλικά) από τα παραπάνω πρακτικά. 

 

19.22 ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Τα προκατασκευασµένα τµήµατα θα πρέπει να ελέγχονται: 

α.  για την ακρίβεια προσαρµογής τους το ένα µε το άλλο 

β. για τη σωστή γεωµετρία τους π.χ. αποφυγή στρεβλώσεων είτε αυτές προέρχονται από την 
κατασκευή τους, ή από τη διαδικασία της µεταφοράς τους κλπ. 
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γ. για τη σαφή και σωστή αρίθµησή τους για αποφυγή σφαλµάτων, καθώς και για τη σήµανση του 
προσανατολισµού τους, ως προς την κατασκευή, στη θέση που προβλέπεται να τοποθετηθούν. 

δ. για τις διαστάσεις των επί µέρους στοιχείων τους και την ανταπόκρισή τους προς τη µελέτη, τις 
προδιαγραφές κλπ. συµβατικά τεύχη. 

ε. για την ορθότητα / ακρίβεια των οπών σύνδεσης, ή οπών µελλοντικού περάσµατος καλωδίων κλπ. 

στ. για το σωστό και σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια ή/και τις τεχνικές απαιτήσεις της 
επίβλεψης εξοπλισµό τους µε στοιχεία χρήσιµα / αναγκαία για τη µεταφορά τους µέχρι και την 
τελική τους τοποθέτηση. 

ζ. για κάθε άλλο τους στοιχείο (όπως λ.χ. έλλειψη κακώσεων, φθορών, σπασιµάτων ακµών κλπ.) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του να εκτελεί τους παραπάνω ελέγχους. 
Υποχρεούται επίσης, απροφάσιστα, να διευκολύνει το προσωπικό της Επίβλεψης στην 
πραγµατοποίηση τέτοιων ελέγχων, πάντοτε αδάπανα για τον κύριο του έργου. 

Ιδιαίτερα για τους ελέγχους των εδαφίων (α) και (β) της προηγούµενης παραγράφου, ο Ανάδοχος 
οφείλει να προτείνει έγκαιρα πρόσφορο τρόπο ελέγχου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τέτοιοι 
πρόσφοροι τρόποι ελέγχου είναι: 

α.  η παράθεση (στον εργοταξιακό χώρο) συνεχοµένων τµηµάτων, ή 

β. η κατασκευή προτύπου διατοµής που αντιστοιχεί στις επιφάνειες επαφής από κατάλληλο υλικό 
ώστε να αποφεύγονται µεταβολές διαστάσεων. 

Στη περίπτωση (β) η διατοµή θα φέρει όλες τις οπές και ο έλεγχος θα γίνεται µε παράθεση και σύγκρισή 
της µε τις αντίστοιχες επιφάνειες επαφής. 

Για όλους τους παραπάνω ελέγχους ισχύουν κατ' αναλογία οι προβλέψεις  όσον αφορά τη διαδικασία, 
τα πρακτικά και τα αρχεία ελέγχου. 

 

19.23 ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

19.23.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
Για κάθε στρώση επιχώµατος, αναχώµατος, κλπ. θα γίνεται χωροστάθµιση για να ελεγχθεί η 
ανταπόκριση της επιφάνειας που κατασκευάστηκε µε τις προβλέψεις της µελέτης και τις προδιαγραφές. 

Τα στοιχεία της χωροστάθµισης θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - Χωµ. Οδ. Ασφ. (Α.Ε.-
∆/Χ.Ο.Α.), και θα χρησιµεύουν και ως επιµετρητικά στοιχεία και γενικά ως καταµετρητικά στοιχεία 
αφανών εργασιών. Για την περίπτωση των εκσκαφών ισχύουν ανάλογα, αλλά µόνο για την τελική 
επιφάνεια εκσκαφής. 

19.23.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
Θα γίνεται πλήρης γεωµετρικός έλεγχος µε µετρήσεις διαστάσεων και χωροσταθµήσεις στις ακόλουθες 
φάσεις κατασκευής: 

- στα σκάµµατα θεµελίων 

- στους ξυλότυπους, πριν από την τοποθέτηση του οπλισµού 

- στην έτοιµη κατασκευή, µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων 

Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆-Σκυροδέµατος (Α.Ε.-
∆/Σκυρόδεµα) και θα χρησιµεύουν και ως επιµετρητικά στοιχεία. 

19.23.3 ΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Στις αφανείς κατασκευές, (όπως π.χ. σωλήνες αποχέτευσης, σωλήνες καλωδιώσεων κλπ.), εκτός από 
τους άλλους ελέγχους θα γίνεται έλεγχος και στη συµµόρφωσή τους προς την προβλεπόµενη από τη 
µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας γεωµετρία τους, όπως επίσης και τη θέση τους σε σχέση µε την 
προβλεφθείσα από τη µελέτη θέση. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της επίβλεψης. 

Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - Αφανών Επιµήκων 
Κατασκευών, (Α.Ε.-∆/ΑΦ.ΕΠ.ΚΑΤ.), για το οποίο ισχύουν κατ' αναλογία οι προβλέψεις. 

19.23.4 ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(1) Οι εµφανείς κατασκευές των τελειωµένων τµηµάτων του έργου θα ελέγχονται σχολαστικά ως 

προς την απόκρισή τους προς τις προβλεφθείσες (από την εγκεκριµένη µελέτη και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις, τις διαστάσεις και τους όρους της σύµβασης) θέσεις, γεωµετρική 
µορφή και γενικότερα τη µορφή / όψη και γεωµετρία τους. 

(2) Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο Ελέγχων ∆ - Εµφανών 
Επιµήκων Κατασκευών (Α.Ε.-∆/ΕΜΦ.ΕΠ.ΚΑΤ.) 

19.23.5 ΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, Η 
ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για όλες αυτές τις κατασκευές ισχύουν όσα αναφέρονται για τις εµφανείς κατασκευές. 

 

19.24 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ 

Ως ελάχιστη πυκνότητα των ελέγχων γεωµετρίας ορίζεται η µεγαλύτερη µεταξύ των αναφεροµένων 
στην παρούσα και των προδιαγραφών και κανονισµών που έχουν καθορισθεί.  

Για τους ελέγχους υλικών θα γίνεται έλεγχος σε τουλάχιστον 2% τεµάχια ανά παρτίδα υλικού και µε 
ελάχιστο αριθµό δειγµάτων 10. 

 

19.25 ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός 
είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών και των 
κατασκευών του έργου, καθώς και για την ασφάλεια της κατασκευής, για την οποία είναι επίσης ο 
µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος. 

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών 
εργασιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους όρους των συµβατικών τευχών. 

 

20 ΑΡΘΡΟ 20: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά Ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 και 
θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο γραφείο του εργοταξίου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, 
βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση Ηµερολογίων του έργου, 
αρχείων ποιοτικού ελέγχου (Α.Ε.)  και βιβλίου καταµέτρησης αφανών εργασιών. 

Στατιστικά στοιχεία και µητρώο έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και υποβολή στην υπηρεσία, 
µε µέριµνα και δαπάνη του, των παρακάτω: 

Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τριών αντιτύπων και του αρνητικού, σειράς εγχρώµων φωτογραφιών 
των διαφόρων φάσεων του έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιµών. Οι φωτογραφίες µπορεί 
να έχουν ληφθεί και από ψηφιακή κάµερα. Στην περίπτωση αυτή θα παραδοθεί CD µε αρχεία των 
φωτογραφιών. 

Λήψη, εκτύπωση και παράδοση εγχρώµων διαφανειών (slides) των παραπάνω. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την τελική επιµέτρηση και το 
µητρώο του έργου, το οποίο, στην πλήρη µορφή του, θα περιλαµβάνει απαραίτητα τα παρακάτω: 

(1) πίνακα απογραφής, που θα εµφανίζει περιληπτικά τα επί µέρους έργα, εγκαταστάσεις, 
εξοπλισµό κλπ. που συγκροτούν το όλο έργο. 

(2) πλήρη σειρά των σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις που τελικά εφαρµόσθηκαν 

(3) τα παραπάνω σχέδια θα δοθούν για τα κάθε είδους έργα και λοιπά επί µέρους έργα που 
περιλαµβάνονται στο όλο έργο. 

(4) ∆ιαγράµµατα Απαλλοτριώσεων, ενηµερωµένα µε όλες τις τυχόν γενόµενες συµπληρωµατικές 
απαλλοτριώσεις. Στα σχέδια αυτά θα δείχνεται ο χωρισµός των επιµέρους επιφανειών ανάλογα 
µε την Κ. Υ. Α., η πράξη Αναλογισµού Κήρυξης (για έργα εντός Σ. Π.) κάθε επί µέρους 
απαλλοτρίωσης µε τα στοιχεία αυτής (αριθµός, ηµεροµηνία, κλπ.). 

(5) τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους. 

(6) τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων (γεωτεχνικές 
έρευνες, γεωλογικές έρευνες και µελέτες). 

(7) τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου µε αντίγραφα όλων των 
αντίστοιχων πιστοποιητικών του (των) Οίκου (ων) Ποιοτικού Ελέγχου [εφόσον προβλέπεται 
τέτοιος (οι) Ο.Π.Ε., σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους ∆ηµοπράτησης]. 

(8) περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν, των 
δυσκολιών, κλπ. Το µητρώο θα υποβληθεί σε ψηφιακή και σε έντυπη µορφή. 

 

20.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

1.    Τοπογραφικό διάγραµµα. Στο τοπογραφικό διάγραµµα στο οποίο θα εφαρµόζεται η 
οριζοντιογραφία θα είναι σε κλίµακα 1:1000. Ο κάνναβος του τοπογραφικού διαγράµµατος θα 
έχει ορισµένη αφετηρία στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87. Η ζώνη εύρους κάλυψης του 
τοπογραφικού διαγράµµατος της περιοχής θα είναι 100 m εκατέρωθεν των ορίων του γηπέδου. 
Πάνω σ' αυτό το τοπογραφικό διάγραµµα και σε ξεχωριστά σχεδιαστικά επίπεδα (layer) θα 
φαίνονται οι ισοϋψείς καµπύλες το τριγωνοµετρικό, χωροσταθµικό, πολυγωνοµετρικό δίκτυο και 
επίσης οι δρόµοι πρόσβασης. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εµφανίζεται σε αυτό το αρχείο θα 
βρίσκεται διαφοροποιηµένη σε ξεχωριστά σχεδιαστικά επίπεδα (layer) πχ κάνναβος 
χαρακτηριστικά στοιχεία εδάφους, υδρογραφία, γραµµές απότοµης αλλαγής κλίσης breaklines 
κτλ. 

2.   ∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας Λεπτοµέρειες των δηµοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών στο εύρος 
κατάληψης και 100µ. περιµετρικά του έργου όπου θα παρουσιάζονται όλα τα δίκτυα που είναι 
επιφανειακά, υπόγεια και υπέργεια. Οι λεπτοµέρειες θα περιλαµβάνουν: όνοµα, διεύθυνση, 
αριθµό τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση e-mail της Εταιρίας Κοινής Ωφέλειας και όνοµα 
αντιπροσώπου, Τύπο και αριθµό υπηρεσίας πχ αριθµός και διάµετρος καλωδίων, σωλήνων κτλ, 
λεπτοµέρειες έδρασης ελάχιστα και µέγιστα ποσά, Σηµεία αρχής και τέλους σε κάθε αλλαγή της 
κατεύθυνσης ή αλλαγή στη διατοµή (πχ. τροποποίηση από ένα σε δύο καλώδια στην τάφρο), 
Άλλες πληροφορίες σχετικά µε την επικινδυνότητα και λεπτοµέρειες άλλων ειδικών 
προφυλάξεων. 

 

20.2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Κάθε πληροφορία που αφορά την οριζοντιογραφία και το τοπογραφικό διάγραµµα θα πρέπει να είναι 
σε vector format. 

Οι υπόλοιπες πληροφορίες πλην της οριζοντιογραφίας και του τοπογραφικού διαγράµµατος, θα είναι σε 
vector format ή raster format και τα αρχεία αυτά θα περιέχουν υποχρεωτικά και κάνναβο 
συντεταγµένων στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ'87. 
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Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση τα παρακάτω: 

Τα γραφικά δεδοµένα των σχεδιαστικών αρχείων θα µεταφέρονται κατά προτίµηση στο format DWG. 

Κάθε διακριτή πληροφορία θα είναι αποθηκευµένη σε διαφορετικό σχεδιαστικό επίπεδο (layer) και η 
υποβολή θα συνοδεύεται από τον πίνακα περιγραφής των σχεδιαστικών επιπέδων (layers) µε στήλες: 
α) όνοµα σχεδιαστικού επιπέδου, β) τύπος (γραµµή, επιφάνεια, σηµείο), γ) περιγραφή. 

Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά 
επίπεδα, χρώµατα, στυλ, πάχη γραµµών, ειδικά σύµβολα κ.α. Συνοδευτικά µαζί µε τα παραπάνω θα 
πρέπει να παραδίδονται οι γραµµατοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συµβόλων (cell libraries), και 
ο χρωµατικός πίνακας (color table) που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη φάση της δηµιουργίας τους. 

Κάθε σχεδιαστικό επίπεδο του AutoCad της οριζοντιογραφίας θα περιέχει διευκρινιστικό property dialog 
καθώς και πίνακες των συντεταγµένων σε διαφορετικές στήλες, π.χ. ο άξονας της ερυθράς θα έχει στο 
property dialog τις συντεταγµένες Χ,Ψ,Ζ. 

Το αρχείο της οριζοντιογραφίας δεν πρέπει να έχει υποστεί µετακίνηση, στροφή ή αλλαγή κλίµακας. 

Η παραδιδόµενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσµατικής πληροφορίας) θα πρέπει 
να είναι ενταγµένη στο προβολικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ ‘87. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα 
φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των 
αξόνων (Χο, Υο), της κάτω αριστεράς γωνίας του καννάβου. 

Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωµένου προβολικού συστήµατος 
συντεταγµένων (ΕΓΣΑ'87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγµένων. 

Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιµοποιώντας κάποιο από τα 
προγράµµατα Microsoft Office (Word, Excel). 

Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD-ROM. 

Κάθε ηλεκτρονικό µέσο θα είναι αριθµηµένο (π.χ. 1/5) και θα φέρει τα εξής: 

1. το όνοµα του Αναδόχου 

2. τον τίτλο των παραδοτέων 

3. τον αριθµό και το όνοµα του τµήµατος 

4. τον αριθµό της σύµβασης 

5. την ηµεροµηνία παραγωγής 

6. τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών µέσων ηλεκτρονικά (σε µορφή αρχείου κειµένου) και σε 
έντυπη µορφή. 

Πέραν της παραπάνω ψηφιακής υποβολής, το µητρώο του έργου θα υποβληθεί και σε έντυπη µορφή. 
Τα στοιχεία του µητρώου του έργου αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε φακέλους θα συνταχθούν στα 
ελληνικά και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα. Τα κείµενα θα είναι 
δακτυλογραφηµένα και βιβλιοδετηµένα σε τεύχη. Η ολοκλήρωση και η παράδοση των παραπάνω 
(ψηφιακή και έντυπη µορφή του µητρώου) πρέπει να γίνει µέσα σε δυο µήνες από τη βεβαιωµένη 
περαίωση των εργασιών. 

Η µη υποβολή του Μητρώου του Έργου (συντεταγµένου σύµφωνα µε το παρόν άρθρο της ΕΣΥ και το 
άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 ) επισύρει τις ίδιες συνέπειες µε τη µη υποβολή της τελικής επιµέτρησης. 
∆ηλαδή συνεπάγεται την καθυστέρηση της παραλαβής του έργου, κατά την παρ.2 του άρθρου 170 του 
Ν. 4412/2016, επί πλέον συνεπάγεται τη σύνταξη και εκτύπωση του Μητρώου από την Υπηρεσία σε 
βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και την επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας αντίστοιχα µε όσα 
αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 151 του Ν.4412/2016 για την τελική επιµέτρηση. 

Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαµβάνονται κατά ανηγµένο τρόπο στην 
προσφορά του αναδόχου. 
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20.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει ένα λεπτοµερές και πλήρες Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης του 
έργου, που θα περιλαµβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης µιας πλήρως ικανοποιητικής 
και αποτελεσµατικής συντήρησης του έργου. Στο εγχειρίδιο θα περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τα παρακάτω: 

(1) Οδηγίες συντήρησης αναφερόµενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισµό, κλπ. για κάθε 
στοιχείο της κατασκευής. 

(2) Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά 
στο µέλλον. 

(3) Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων κύριων έργων των διαφόρων 
εγκαταστάσεων και όλου του εξοπλισµού ακινήτου και κινητού. 

(4) Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τις συντηρήσεις που θα γίνονται στα έργα 
αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης που θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο, στα 
πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση. 

(5) Αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις και οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και ζηµιών, 
που τυχόν θα παρουσιασθούν µελλοντικά. 

Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τονίζεται, ότι στο 
τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των περιλαµβανοµένων σε αυτά 
µηχανηµάτων µε όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής / 
προµηθευτής, τύπος, µοντέλο, µέγεθος, αριθµός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόµενα 
ανταλλακτικά, κλπ.), και θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των 
κατασκευαστών. 

Το εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου µε την πλήρη ενσωµάτωση σε αυτό των 
παρατηρήσεων και οδηγιών της Υπηρεσίας, των οποιωνδήποτε συµβούλων του Αναδόχου και των 
ασφαλιστών, θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο µαζί µε το Μητρώο του έργου και την τελική επιµέτρηση, 
δηλαδή το αργότερο σε 2 µήνες από την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών. 

 

21 ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

21.1  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που καθορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί, σύµφωνα µε το 
άρθρο 139 του Ν.4412/2016, και προς τα παρακάτω : 

Ο Ανάδοχος εκτός από το διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού γραφείου και του 
αντικαταστάτη του, (για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο αυτό αυτής της ΕΣΥ) υποχρεούται να 
στελεχώσει µονίµως τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο 
προσωπικό αναγκαίο για τη διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. στο παραπάνω 
προσωπικό θα περιλαµβάνονται απαραίτητα για το εργοτάξιο κατ' ελάχιστον οι παρακάτω: 

• Ένας τουλάχιστον ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός µε ειδίκευση και αποδεδειγµένη εµπειρία σε 
αντίστοιχα έργα, µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο έργο σε όλη τη διάρκεια των 
κατασκευών µέχρι και την προσωρινή παραλαβή του έργου, υπεύθυνος για την τήρηση των 
Ηµερολογίων, του βιβλίου καταµετρήσεων, των πρωτοκόλλων και των επιµετρήσεων του 
έργου. 

• Ένας Τοπογράφος Μηχανικός που θα είναι προϊστάµενος των τοπογραφικών συνεργείων του 
αναδόχου και αρµόδιος για την ορθή γεωµετρική κατασκευή των έργων για την περίοδο 
κατασκευής των  τοπογραφικών εργασιών. 
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• Ένας ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός µε πείρα σε θέµατα διασφάλισης ποιότητας παροµοίων 
έργων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη τηρήσεως των υποχρεώσεων του αναδόχου ως προς τα 
θέµατα ποιότητας, και προς τον οποίο η επίβλεψη και η υπηρεσία θα απευθύνονται για όλα τα 
σχετικά θέµατα µε τις υποχρεώσεις του. Ο µηχανικός αυτός µπορεί να είναι ένας εκ των 
περιγραφοµένων στις παραπάνω παραγράφους . 

• Ένας ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός που θα καλύπτει το θεσµό του Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) µε 
γνώσεις και διετή εµπειρία σε αντίστοιχη θέση στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας. 

Ο χρόνος απασχόλησης του καθορίζεται από την κατηγορία του έργου και τον αριθµό των εργαζοµένων 
στην επιχείρηση σύµφωνα µε το Π∆ 294/88. Τα καθήκοντά του ορίζονται από τον Ν.1568/85 και Π∆ 
17/96. Η πρόθεση ανάθεσης καθηκόντων τα πρέπει να αναγγέλλεται έγκαιρα στα κατά τόπους Κέντρα 
Πρόληψης Επαγγελµατικών Κινδύνων (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) ή εφόσον δεν υπάρχει ΚΕ.Π.Ε.Κ. στην Επιθεώρηση 
Εργασίας µαζί µε τα προσόντα που απαιτούνται ώστε να υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη του ΚΕ.Π.Ε.Κ. 
ή αντίστοιχα της επιθεώρησης εργασίας. 

Ο Μηχανικός που θα καλύπτει το θεσµό του Τεχνικού Ασφαλείας θα καλύπτει και το θεσµό του 
Συντονιστή Ασφάλειας, µε καθήκοντα σύµφωνα µε το Π∆ 305/86. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα κατανεµηµένους, σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου, 
έµπειρους διπλωµατούχους µηχανικούς ή υποµηχανικούς ή τεχνολόγους µηχανικούς που θα 
καλύπτουν τους τοµείς αρµοδιότητας των επιστηµόνων των παραπάνω υποπαραγράφων σαν βοηθοί ή 
συνεργάτες τους. Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται συνεχώς επί τόπου κατά την περίοδο των 
κατασκευών και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο. 

Ακόµη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επί τόπου σε όλη τη διάρκεια της κυρίας περιόδου των 
κατασκευών τον απαιτούµενο αριθµό εργοδηγών. 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα διαθέσει επιπλέον ειδικούς επιστήµονες στη σύνταξη των µελετών, 
κατασκευαστικών σχεδίων κλπ. Η διάθεσή τους στα εργοταξιακά γραφεία ή σε άλλα γραφεία του 
αναδόχου κλπ θα γίνεται κατά περίπτωση και για τα αναγκαία κάθε φορά χρονικά διαστήµατα. 

Οι παραπάνω διπλωµατούχοι µηχανικοί θα υπογράφουν το Ηµερολόγιο του έργου, ο καθένας για τον 
τοµέα συνυπευθυνότητάς του και ο προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου του έργου για όλους 
τους τοµείς. 

Σηµειώνεται ότι πριν από κάθε σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται παραλαβή του ξυλοτύπου και να 
συµπληρώνεται σχετικό πρωτόκολλο από το ∆ιπλωµατούχο µηχανικό ή από τον αντικαταστάτη του 
που θα πρέπει να έχει δηλωθεί από τον Ανάδοχο στην υπηρεσία εκ των προτέρων και που θα πρέπει 
να έχει ανάλογα προσόντα για την αποµάκρυνση του ξυλοτύπου στον προβλεπόµενο µετά τη 
σκυροδέτηση χρόνο, θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εντολή του επιβλέποντα. 

Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει ηµεδαπό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική άδεια παραµονής 
και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή 
νοµοθεσία. 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη, στην 
οποία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δηµοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα ελέγχεται η διανοµή τους. 

Σχετικά µε το προσωπικό του αναδόχου ισχύουν και τα ακόλουθα : 

α. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για τους µηχανικούς των παραπάνω παραγράφων έγκαιρα 
σχετικές προτάσεις προς έγκριση από της Επίβλεψη, η οποία ενδέχεται, κατά την απόλυτη κρίση 
της, να µη δώσει την έγκρισή της για τους προτεινόµενους, σε περίπτωση κατά την οποία 
θεωρήσει ότι αυτοί δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την πείρα ή δεν είναι κατάλληλοι για τις 
αντίστοιχες θέσεις. 

Το προσωπικό οφείλει να οµιλεί, να διαβάζει και να γράφει άριστα την ελληνική γλώσσα. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν µόνιµα τεχνικοί διερµηνείς για τον καθένα. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναι 
εξουσιοδοτηµένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφεροµένους κατά την απουσία τους. 
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γ. Επί τόπου σε κάθε διακεκριµένη θέση εργασία, όπου η κατασκευή του έργου απαιτεί 
παρακολούθηση, θα υπάρχει ένας τουλάχιστον εργοδηγός. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου 
τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά να του 
επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλάσιου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε, κατά τα 
ανωτέρω, να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή 
περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου. 

 

21.2 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον 
αντίκλητό του, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα 
βρίσκεται σε αυτά. Θα δηλώσει επίσης το αργότερο σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου τον προϊστάµενο του Εργοταξιακού Γραφείου, ο 
οποίος : 

(α) θα είναι έµπειρος Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, που θα διορίζεται από τον 
Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας. 

(β) θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το υπ' όψη έργο και η απουσία του από το 
εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε εκτός εργοταξίου απασχόλησή του µε 
θέµατα που θα αφορούν αυστηρά στο υπόψη έργο. Όταν απουσιάζει ως ανωτέρω, θα υπάρχει 
στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι Μηχανικός από το υπόλοιπο προσωπικό. Για 
τον αντικαταστάτη θα πρέπει επίσης να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 

(γ) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον 
Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, 
ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής 
κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου 
(παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ.). 

(δ) θα είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και 
εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, 
καθώς και κάθε τρίτου. 

Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, 
µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. Οµοίως και ο αναπληρωτής του. 

Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία 
όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και 
την πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µη δώσει την έγκρισή της για τον 
προτεινόµενο µηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει, ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα 
προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο Προϊστάµενος του 
Εργοταξιακού Γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την ελληνική γλώσσα, σε αντίθετη 
περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα τεχνικός διερµηνέας. 

Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον 
ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 
αποµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όταν 
κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. Ρητά καθορίζεται, ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του 
αναδόχου σε καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις 
του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην 
Υπηρεσία. 
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21.3 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου  

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) 
και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρ. 138). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο σχέδιο ασφάλειας και 
υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της 
µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, 
να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την 
εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και 
υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10, 11), ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για τη σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα 
και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή 
όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - σχέδιο ασφάλειας υγείας (ΣΑΥ) -φάκελος ασφάλειας υγείας (ΦΑΥ) 
και συγκεκριµένα : 

 α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή του συµφωνητικού να 
καταθέσει στον ΚτΕ το δικό του ΣΑΥ για το σύνολο του έργου που αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το 
Π.∆. 305/96. 

β. Να διαβιβάσει στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών 
που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 
περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 
ηµεροµίσθια: Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

γ. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της 
τεχνικής µελέτης του έργου (εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε . 

δ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις 
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την 
µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κλπ. (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

ε. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα 
από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε . 

στ. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) 
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. 
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ζ. συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα 
άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα, ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (β΄ 266), ∆ΕΕΠΠ/85/ 
14.5.2001 (Β΄ 686) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 

α. απαιτείται συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 
ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 
παράρτηµα ΙΙ). 

γ. απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας. 

δ. για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του Κυρίου ή του έχοντος 
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) 
του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο Α 
του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την Αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του 
Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

Το ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 
κάθε δηµόσιου έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του έργου και το 
συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9 δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

4. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην 
Εγκύκλιο 6 µε Αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

21.4 ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΗΡΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 
και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα 
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον Ανάδοχο και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου καθώς και των Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
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1. Γραπτή εκτίµηση προς τον Ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ. 3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 
αρ.17 παρ.1). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων 
αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 
θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν. 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 
κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α. Ε) ή στον εκπρόσωπο των 
εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 
5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον Επιθεωρητή Εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του  ατυχήµατος και 
να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις 
πλησιέστερες Αστυνοµικές Αρχές και στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ασφαλιστικού 
Οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών 
και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα 
στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν.3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, πριν την έναρξη των 
εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ. Α 
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του Αναδόχου και της 
∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 
Επιθεωρητής Εργασίας, κλπ.: Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την εγκύκλιο 27 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

21.5 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΑ) 

Για την πιστή  εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το ΗΜΑ. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός 
του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / 
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διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο 
στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

 

21.6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

21.6.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 
µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων 
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, 
πρόληψη -αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη 
πυροσβεστήρων,  κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 
4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 
Υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των Συµβούλων Επίβλεψης και ∆ιαχείρισης), καθώς και σε 
κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του έργου, τα απαιτούµενα κατά περίπτωση Μέτρα 
Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής προστασίας. 
Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, 
φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), 
προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά πρώτων 
βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχηµα του εργοταξίου, µάσκες διαφόρων τύπων, 
ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές τύπου SCBA κ.λ.π. Εφόσον τους ενηµερώσει εκ 
των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός 
και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-
18), ΚΥΑ B.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικΈ.5261/190/97, Π.∆. 
396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

21.6.2 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΟΡΤΩΣΗ -
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΛΠ 

Ο  ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- την Υ.Α αριθ. ∆µεο/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
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- τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την 
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 
(αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, 
κλπ.: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.2), 
Ν.3850/10 (αρ. 31, 35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 216/78, Π∆ 
1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 
(αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) 
θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

21.6.3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ. 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ): Π∆ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 
89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β 
τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 
και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', 
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 
και αρ.4. παρ.7 ). 

Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα: 

Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ. Α. 
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), αντιστηρίξεις :Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-
17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-Ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. 
αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : Υα Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 
455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10). 

Ικριώµατα και κλίµακες, οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, εργασίες σε ύψος, εργασίες σε στέγες. Π∆ 
778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.4-6,14 ). 

Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες :Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 
99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 
Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) :Π∆ 778/80, Π∆ 
1073/81  (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 
(αρ.12παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, 
αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα 
υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 
6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. 
αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.10). 

 

21.7 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η επίβλεψη) να απαγορεύει 
την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την 
εκτέλεση της σύµβασης, µε την εξαίρεση των εξουσιοδοτηµένων από την επιβλέπουσα υπηρεσία 
ατόµων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών, αποθηκών 
κλπ. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, επ' ωφελεία του προσωπικού του, των 
εκπροσώπων της Επίβλεψης και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που 
µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνες του να παίρνει όλα τα 
αναγκαία µέτρα για τη διαφύλαξη όλων των υφισταµένων κατασκευών, τη διατήρηση τους και τη 
συντήρησή τους. 

Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για τη σωστή και ασφαλή 
εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την Επίβλεψη. 
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Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη 
ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για τη διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η 
Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 

Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα 
να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

Ο  Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η εφαρµογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την 
προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων. 

 

21.8 ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 

∆εν επιτρέπεται µε βάση τη γεωφυσική µελέτη η χρήση εκρηκτικών.  

 

21.9 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και 
αναγκαία µέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, 
προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης τον 
Κύριο του Έργου έναντι οποιασδήποτε οικονοµικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειµένων 
ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους. 

Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, 
όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, δρόµοι που 
χρησιµοποιούνται κλπ. 

 

21.10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΚΛΠ 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες στην εκτέλεση 
των έργων από την παρουσία δικτύων Ο. Κ. Ω. ή άλλων υφιστάµενων δικτύων και από την ανάγκη 
εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό 
να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρµογή αντιοικονοµικών 
ή/και χρονοβόρων κατασκευαστικών µεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατασκευής των 
έργων µε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές (διατηρούµενα οδοστρώµατα, 
οχετοί κ.λ.π.), τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόµενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 

Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τµήµατα οδοστρωµάτων, ή τµήµατα οχετών, ή 
όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρέπει να εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή 
ζηµιών ή ατυχηµάτων, για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί 
αυτός το έργο, ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζηµιάς. 

Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν κρουστικά µέσα, ή εργασίες πασσάλων κλπ. κάθε ζηµιά που 
τυχόν προκύψει πραγµατική ή αποθετική των γύρω κατασκευών κλπ. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά 
υπεύθυνα, τον Ανάδοχο. 

∆ε θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες και οι 
τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο 
αίτιο, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, 
µεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης µε τα χέρια. 

Στην περιοχή του έργου υπάρχουν δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) και υφιστάµενα δίκτυα 
του ΧΥΤΑ. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την κατά περίπτωση διατήρηση, µετάθεση, επιµήκυνση 
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ή αντικατάσταση οποιωνδήποτε καλωδίων, αγωγών ή λοιπών δικτύων που απαιτηθούν. Οι δε σχετικές 
δαπάνες περιλαµβάνονται στο Συµβατικό Τίµηµα.  

Όλες οι εργασίες µετακίνησης ή αντικατάστασης ή διατήρησης υφιστάµενων δικτύων θα πρέπει να 
γίνονται ύστερα από λήψη σχετικής άδειας από την οµάδα επίβλεψης ή/και των αρµόδιων υπηρεσιών 
ΟΚΩ.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την επίσπευση της 
αποµάκρυνσης τυχόν εµποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, 
χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή 
δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών 
αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών, δικτύων κλπ. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση 
των έργων, να λάβει όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω 
εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συµβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο. 

Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν µε τους 
διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. ή 
υφιστάµενων δικτύων σε περιοχές επηρεαζόµενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, µε δικές του 
δαπάνες και φροντίδες να εφοδιασθεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και λοιπά στοιχεία των θέσεων 
των αγωγών Κοινής Ωφέλειας ή των υφιστάµενων δικτύων και αφού έλθει σε επαφή µε τις αρµόδιες 
αρχές των Ο.Κ.Ω. ή τον Κύριο του Έργου, να µεριµνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, 
προκειµένου να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για την επισήµανση των 
δικτύων και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους. 

Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει µέσα στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεών του να έλθει σε επαφή µε τους Ο.Κ.Ω. ή τον Κύριο του Έργου και να επισηµάνουν τα 
τυχόν προβλήµατα που θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. ή των υφιστάµενων δικτύων, 
στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) και να συνυπολογίσουν τη σχετική επιρροή αυτών των 
δικτύων και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράµµατα που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη 
απόδοση των µεθόδων εργασίας του και µηχανικού εξοπλισµού κλπ. 

Στον καθορισµό της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του άρθρου έχουν ληφθεί υπόψη οι κάθε είδους 
καθυστερήσεις που µπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση δικτύων είτε αυτές θα γίνουν από τα 
ειδικευµένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. είτε από τα συνεργεία του αναδόχου, είτε και από τα δύο µαζί. 

Επιπλέον, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή των υφιστάµενων δικτύων που θα συναντηθούν, 
καθορίζονται τα ακόλουθα: 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, µέσα στην 
προθεσµία, τις συναντόµενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την κατασκευή του 
έργου, από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ., συνοδεύοντας τις αναφορές του µε υποδείξεις 
λύσης για τα δηµιουργούµενα τεχνικά προβλήµατα. 

β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων, που δηµιουργούνται από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ. 
τροποποιώντας στην ανάγκη το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου και τη διαδοχή εργασιών, 
ή ακόµη και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες µετά από ειδική εντολή της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, χωρίς να προκύπτει από τους λόγους αυτούς κανένα δικαίωµα για τον Ανάδοχο, για 
παράταση προθεσµίας του ολικού χρόνου αποπεράτωσης του έργου. 

γ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή η απόληψη 
του υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση, υπέχοντας ευθύνη 
σύµφωνα µε όσα προεκτέθηκαν. 

 

22 ΑΡΘΡΟ 22: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

22.1 ΓΕΝΙΚΑ 
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Με τους όρους «προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας» νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών 
συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της ασφαλούς διεξαγωγής της 
κατά την εκτέλεση των έργων, έστω και µε κατάλληλες γεφυρώσεις, παρακάµψεις ή άλλα προσωρινά 
έργα. Στον όρο «κυκλοφορία» νοείται η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων, σιδηροδροµικών συρµών, 
δικύκλων και πεζών. Στον όρο «εκτέλεση των έργων» περιλαµβάνεται κάθε είδους κατασκευή, µόνιµη ή 
προσωρινή, µεταφορά υλικών για χρήση στο έργο ή απόθεση, µεταφορά προσωπικού κ.λ.π. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την 
πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς στους χρήστες της οδού, τα µέσα µεταφοράς και την οδό, 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός 
όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το 
εργαζόµενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα, που 
απασχολούνται στο έργο του.  

Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τοποθετήσει στην 
αρχή και το τέλος του δηµοπρατούµενου έργου και σε εµφανείς θέσεις πινακίδες ενδεικτικές του 
εκτελούµενου έργου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η πρώτη πιστοποίηση θα συνοδεύεται 
από φωτογραφίες των πινακίδων. Εντός έξι µηνών από τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου και 
οπωσδήποτε πριν την προσωρινή παραλαβή του, οι πινακίδες θα αποξηλώνονται και θα τοποθετούνται 
αναµνηστικές πλάκες ενδεικτικές του έργου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τις παρακαµπτήριες οδούς, την προσωρινή σήµανση καθ' όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να τα αποξηλώνει µετά το πέρας τους. 

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον διαταχθεί να κατασκευάσει, ή να ανακαινίσει προσωρινές 
οδούς παρακαµπτήριες του κατασκευαζόµενου έργου, σύµφωνα µε εντολές της Υπηρεσίας που 
διευθύνει το έργο για την οµαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την περίοδο εκτέλεσης 
των έργων. 

Όταν απαιτείται, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να καλύπτει κάθε υπάρχουσα πινακίδα κυκλοφορίας ή άλλα 
τροχαία σήµατα όταν πια δεν ισχύουν ή να τα αποµακρύνει και να τα αποκαθιστά στην προηγούµενη 
θέση και κατάστασή τους, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, τον υπάρχοντα προγραµµατισµό και τη 
σχετική έγκριση της υπηρεσίας. 

Οι πινακίδες κυκλοφορίας και τα άλλα τροχαία σήµατα που απαιτούνται για την καθοδήγηση της 
κυκλοφορίας προς τις πρωτεύουσες παρακαµπτήριες διαδροµές θα τοποθετούνται σε κατάλληλες 
θέσεις εγκρινόµενες από τον ΚτΕ, θα διατηρούνται όσο είναι αναγκαίο και θα αποµακρύνονται όταν δεν 
απαιτούνται πλέον, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Η στήριξη των σηµάτων πρέπει να είναι 
επαρκής, ώστε να παραµένουν σταθερά στη θέση τους, ανεπηρέαστα από τον άνεµο και τις δονήσεις 
που οφείλονται στην κυκλοφορία. 

 

22.2 ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 
δρόµους και χωµατόδροµους που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση των ως οδών µεταφοράς 
για τις ανάγκες του έργου. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα 
φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε τον σκοπό να αποφύγει κάθε 
ζηµιά, η ασυνήθη φθορά των γεφυρών και οδών ασφαλτοστρωµένων ή µη ασφαλτοστρωµένων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο µέτρο 
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, χωµατόδροµων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο 
προδιαγράφεται ή όχι στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Πριν από τη µεταφορά µεγάλων φορτίων θα 
πρέπει να λαµβάνεται άδεια από την αρµόδια Αρχή. 

Εφόσον δεν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις προηγούµενες παρ. εκτός από τις αστικές και 
ποινικές κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος και τις διοικητικές—πειθαρχικές ποινές, 
επιβάλλονται από τον ΚτΕ ποινικές ρήτρες, όπως παρακάτω: 

• Για κάθε επιµέρους εργασία και για κάθε µέρα κατά την οποία θα διαπιστώνεται η παράλειψη 
(π.χ. ατελής σήµανση των εκτελούµενων έργων, ή τοµή οδού κυκλοφορίας, που µπορεί να 
καλυφθεί µε ασφαλτική στρώση και από αµέλεια δεν καλύπτεται, ή ασφαλτική κάλυψη, που 
παρουσιάζει ανωµαλίες επικίνδυνες στην κυκλοφορία ή γενικά πληµµελής συµµόρφωση του 
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Αναδόχου στα προαναφερθέντα µέτρα ασφάλειας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιµο, υπό 
µορφή ποινικής ρήτρας, µέχρι 150 € ανά περίπτωση και ηµέρα. 

• Η επιβολή του παραπάνω προστίµου γίνεται µε απόφαση του Προϊστάµενου της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, που διευθύνει το έργο, ή το νόµιµο αναπληρωτή του, µπορεί να επαναλαµβάνεται 
για κάθε περίπτωση και ηµέρα, µέχρι τη συµµόρφωση του Αναδόχου, και παρακρατείται από 
τον αµέσως προσεχή λογαριασµό. Κατά της απόφασης αυτής µπορεί ο Ανάδοχος να υποβάλει 
αντιρρήσεις σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Ανεξάρτητα και επιπλέον των παραπάνω κυρώσεων ο ΚτΕ διατηρεί το  δικαίωµα, σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις παραπάνω υποχρεώσεις του, να εκτελέσει τις παραπάνω 
εργασίες µε κάθε πρόσφορο µέσο σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

∆εν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα και βαρύνουν τα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου οι δαπάνες που αφορούν: 

• Την κατασκευή χωµατουργικών εργασιών παρακαµπτηρίων οδών, την συντήρηση και 
αποξήλωσή τους 

• Την περίφραξη, σήµανση, φωτισµό, κυκλοφοριακή σύνδεση και γενικά κάθε δαπάνη που 
αφορά το χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 

•   Ό,τι προβλέπεται από τις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου 

•  Τη χρήση σηµαιοφόρων ή την προσωρινή φωτοσήµανση σε περιπτώσεις που επιτραπεί 
αµφίδροµη χρήση σε µια λωρίδα κυκλοφορίας. 

 

23 ΑΡΘΡΟ 23: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

23.1 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ AΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ (ΤΩΝ) 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΩΝ) ΤΟΥ 

Ο Κύριος του Έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλλοτριώσει ή και παραχωρήσει 
χώρους για ίδρυση λατοµείων για δανειοληψία, για χώρους απόθεσης, για εγκαταστάσεις κ.λ.π. Οι 
χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιασθούν ή να αγορασθούν από τον ανάδοχο µε 
αποκλειστική του µέριµνα και δαπάνη. 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου λόγω 
τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία γιατί, κατά την 
υποβολή της προσφοράς του δηλώνεται σαφώς, ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των 
καταλλήλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας 
γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαµβανόµενοι χώροι που βρίσκονται µέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του 
Κυρίου του Έργου, θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εξεύρει δηµόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό 
την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τους από τον αρµόδιο για τη διαχείρισή τους Φορέα και από 
τον ΚτΕ, η παραχώρησή τους για χρήση (λατοµείων, δανειοθαλάµων, χώρου απόθεσης εργοταξίων 
κλπ) θα γίνεται από τον αρµόδιο Φορέα και µε όρους χρήσης που θα εκπληρούν τις απαιτήσεις της 
ΕΣΥ και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. Οι όροι αυτοί θα αναγράφονται στη σχετική άδεια χρήσης, 
η οποία θα εκδίδεται µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

Έτσι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησιµοποιήσει για τις 
κάθε φύσης εγκαταστάσεις του, όπως: 

- αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών 
- παραγωγής σκυροδέµατος 
- οργάνωση προκατασκευών 
- παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος 
- προετοιµασίας υλικών για την ενσωµάτωσή τους στην κατασκευή 
- εργοταξιακών γραφείων και εργοταξιακού εργαστηρίου 
- διαµονής προσωπικού 
- γραφείων επίβλεψης 
- προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσεως αντικειµένων (υλικών κλπ.) 
- συνεργείων συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού του 
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- χώρων στάθµευσης µηχανικού του εξοπλισµού 
- κλπ. 

Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/ και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Αν οι συνθήκες του έργου, ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, ή ο κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθµισης, 
δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους 
αποθήκευσης ή απόθεσης, τότε θα αποτίθενται µόνον τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να 
προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, 
φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των 
εργασιών. 

 

23.2 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

Πέραν των υποχρεώσεων της προηγουµένης παραγράφου, επί πλέον ο Ανάδοχος οφείλει: 

(α) Με δική του µέριµνα και δαπάνη να διαρρυθµίσει κατάλληλα τον(τους) εργοταξιακό(ούς) χώρους 
που θα περιλαµβάνει(ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, 
(όπως συγκροτήµατα µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων, συνεργεία, εργοταξιακό εργαστήριο, 
αποθήκες, γραφεία κ.λ.π.) όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. 
Επίσης, υποχρεούται να µην εµποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

(β) Να φυλάσσει µε δαπάνες και ευθύνη του τα υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα κ.λ.π. που τυχόν θα του 
παραδίδονται από την Υπηρεσία για χρήση ή ενσωµάτωση. Το ίδιο ισχύει και για όσα υλικά 
τυχόν πιστοποιηθούν προ της ενσωµάτωσης στο έργο. 

(γ) Να διαχωρίζει και φυλάσσει σε ιδιαίτερους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο, µε 
δαπάνη του. 

Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, 
εργαστήρια, γραφεία, κινητά εργοταξιακά ηχοπετάσµατα κ.λ.π.) για την εκτέλεση του έργου θα 
ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπει η Υπηρεσία ή/ και οι 
λοιπές αρµόδιες αρχές. 

 

23.3 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τα εργοτάξια κάθε προσωρινή 
εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά 
χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π. και να επισκευάσει ή να 
ανακατασκευάσει τµήµατα οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων, που υπέστησαν ζηµιές από την εκτέλεση 
του Έργου, µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση στην Υπηρεσία των χώρων του εργοταξίου 
µετά την περάτωση ολόκληρου του Έργου. 

Επίσης, υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο, το οποίο θα του υποδειχθεί από 
την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία, να ισοπεδώσει τους χώρους που τα 
ανωτέρω ήταν αποτεθειµένα ή εγκατεστηµένα, να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους των 
εργοταξίων και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι άλλο, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθµη 
λειτουργία του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της κυρίας σύµβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προβαίνει ύστερα από διαταγή της Υπηρεσίας στην άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής, που έγινε 
για αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων περιβαλλοντική υποβάθµιση, κλπ. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, να παραδώσει το χώρο των εργοταξίων ελεύθερο των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεών 
του και απολύτως καθαρό, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε η Υπηρεσία τον καλεί εγγράφως να 
συµµορφωθεί εντός είκοσι (20) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, θα του 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα από εξήντα (60) € ανά παρερχόµενη ηµερολογιακή µέρα και θα εκπίπτεται 
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από επόµενες πιστοποιήσεις, ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος, εργαλείου κ.λ.π. 
που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα 
προβλεπόµενα µέτρα προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό 
(φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κ.λπ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού 
ή µηχανήµατος κ.λπ. που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κ.λ.π., χωρίς να δικαιούται να 
προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση. 

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των χώρων της 
αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργία και συντήρησή τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς της δηµόσιας 
τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 

23.3.1 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη θα εξασφαλίσει από τη ∆ΕΗ σε κατάλληλες 
θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι απαραίτητη. Ο Ανάδοχος 
παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξια του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, για προσωρινή 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ∆ΕΗ 
για την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί 
βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. 

Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισµό ασφαλείας και την 
τροφοδότηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης και του Αναδόχου. Ως σύστηµα 
αδιαλείπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (U.P.S) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σύστηµα τύπου " STAND 
BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα 
ενεργοποίησης του συστήµατος "STAND BY" αλλιώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί σύστηµα U.P.S. τύπου 
"ON LINE". 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει όλες τις 
σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθµών και την κατασκευή των 
απαραίτητων δικτύων για τη µεταφορά και διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, που θα χρειασθεί για τις 
εργασίες του, από τα σηµεία παροχής στα σηµεία χρήσης. 

23.3.2 ΤΗΛΕΦΩΝΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει τηλεφωνική σύνδεση των 
εργοταξιακών γραφείων του. 

23.3.3 ΜΗ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Όλες οι δαπάνες, που αφορούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου δε θα πληρωθούν ιδιαιτέρως 
και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στην προσφορά του Αναδόχου. 

 

24 ΑΡΘΡΟ 24: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προµηθεύσει και µεταφέρει επί 
τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, προσωρινές εγκαταστάσεις όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 22 της ΕΣΥ και κλπ. για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. 

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά κλπ. 
µέσα που εισκοµίστηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται, µέσα σε 15ήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί 
τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κλπ., σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η Υπηρεσία 
δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου. 

Ειδικότερα για τον κύριο µηχανικό εξοπλισµό κατασκευής του έργου ορίζεται, ότι αυτός θα πρέπει να  
γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόµισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης 
των εργασιών κατασκευής του έργου. Για τον παραπάνω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί 
προηγούµενα στην Υπηρεσία τον τύπο του µηχανήµατος µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά 
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κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. 
Εφίσταται η προσοχή ως προς τις εκποµπές θορύβου κατά τη χρήση τύπων µηχανηµάτων, ιδίως 
πλησίον οικισµών ή ευαίσθητων οικολογικά περιοχών. 

Για τα διάφορα µηχανήµατα, τυποποιηµένα βιοµηχανικά υλικά, συσκευές κλπ. και για την πρόληψη 
τυχόν παρερµηνειών των Προδιαγραφών, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία να 
υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία κατάσταση, που να περιλαµβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλπ. 
που θα συνοδεύεται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους ώστε να αποδεικνύεται 
κατ' ένδειξη ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε τις Προδιαγραφές και τα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης. Οι παραγγελίες αυτές θα γίνονται έγκαιρα στις ηµεροµηνίες, που καθορίζονται στο 
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει γενικά σχέδια, που θα εµφανίζουν σε κατάλληλη κλίµακα τη διάταξη 
των µηχανηµάτων και συσκευών, που θα παραγγελθούν, µέσα στους χώρους εγκατάστασής τους και 
που θα αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους και τα βάρη τους. 

Τα παραπάνω στοιχεία και σχέδια ο Ανάδοχος θα τα υποβάλλει για έγκριση είκοσι (20) ηµέρες πριν την 
παραγγελία σε τρία (3) αντίγραφα. Η Υπηρεσία αφού ελέγξει το σύµφωνο των τεχνικών 
χαρακτηριστικών των προτεινοµένων ειδών µε τα συµβατικά, θα επιστρέφει µέσα σε δέκα (10) 
ηµερολογιακές ηµέρες µια σειρά από τα υποβληθέντα στοιχεία εγκεκριµένη. 

Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, από τις ευθύνες του και 
την υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει και που θα αποδείξει, κατά τις δοκιµές και 
παραλαβές των εγκαταστάσεων, ότι είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης. 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη εκλογή ειδών από τον Ανάδοχο, 
απόρριψη τους από την Υπηρεσία και επανυποβολή µε νέα στοιχεία δε θα αποτελεί λόγο για τον 
Ανάδοχο να ζητήσει παράταση της συµβατικής προθεσµίας αποπεράτωσης του έργου, ή οποιαδήποτε 
αποζηµίωση. 

Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν υλικά και µηχανικός εξοπλισµός προέλευσης εξωτερικού. Για υλικά 
και µηχανικό εξοπλισµό προερχόµενα από χώρα-µέλους της Ε.Ε. δεν απαιτείται ειδική διαδικασία 
έγκρισης εισαγωγής και παραµένουν µόνον οι προϋποθέσεις συµφωνίας µε τους όρους δηµοπράτησης 
του έργου. Για υλικά και βιοµηχανικό εξοπλισµό προερχόµενα από χώρα µη µέλος της Ε.Ε., όπου 
απαιτείται, θα πρέπει να προηγούνται οι νόµιµες εγκρίσεις των αρµόδιων Υπουργείων. 

Πριν την έναρξη των έργων, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία δείγµατα υλικών, 
κατασκευασµένα τµήµατα ή µηχανήµατα, τα οποία πρόκειται να συµπεριλάβει στα έργα, µαζί µε τα 
ονόµατα των προµηθευτών, πριν παραγγελθούν τα αντίστοιχα υλικά κλπ. Όταν δεν υπάρχουν 
δείγµατα, θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών. Τα κατατιθέµενα δείγµατα πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δε θα χρησιµοποιηθούν, πριν εγκριθούν τα 
δείγµατα. Πρέπει να προβλεφθεί για τα δείγµατα ένας κατάλληλος χώρος αποθήκευσης στο εργοτάξιο, 
που θα ασφαλίζεται. 

Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα θα είναι 
καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς όρους που θα 
καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα ελέγχου κάθε υλικού, που έρχεται στο εργοτάξιο, και µπορεί να διατάξει 
την αποµάκρυνση κάθε είδους υλικού, οργάνου ή µηχανήµατος, που κατά την κρίση της δεν πληροί 
τους συµβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 

 

25 ΑΡΘΡΟ 25: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
Για την σύναψη υπεργολαβικών συµβάσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου εφαρµόζονται  
τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4412/16. 
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26 ΑΡΘΡΟ 26: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες του έργου, µεταξύ των 
οποίων και την προσβασιµότητα του, τα χρονικά πλαίσια υλοποίησής του, τις δυσχέρειες και την 
πολυπλοκότητα της κατασκευής του καθώς και τις υπάρχουσες µελέτες, την κατασκευασιµότητά τους 
και το ενδεχόµενο αστοχίας τους κατά τη φάση της εφαρµογής τους. 

Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει κατά τη διαµόρφωση της υπ' αυτού προσφερόµενης έκπτωσης επί των 
τιµών του τιµολογίου µελέτης, να έχει λάβει υπόψη του όλα τα ανωτέρω και να έχει µελετήσει την 
οργάνωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης για τυχόν αναπροσαρµογές και αναδιατάξεις των δυνάµεων 
του, ώστε να µην προκύπτουν σταλίες µηχανικού-µηχανολογικού εξοπλισµού ούτε αργούν προσωπικό. 

Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε 
αιτία που έχει σχέση µε το έργο. 

 

27 ΑΡΘΡΟ 27: ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΑ  

27.1 ΓΕΝΙΚΑ 

∆ιευκρινίζεται ότι η 6µηνη δοκιµαστική λειτουργία αφορά το σύνολο της εγκατάστασης. O Ανάδοχος 
υποχρεούται να προβαίνει κατ' αντιπαράσταση µε τον επιβλέποντα µηχανικό, στην παραλαβή των 
υλικών, εξοπλισµού, κτλ., που θα προσκοµίζει στο Εργοτάξιο, καθώς επίσης και των εκάστοτε 
περαιωµένων εργασιών, καταχωρώντας σε βιβλίο παραλαβών, τις επακριβείς διαστάσεις, τις 
εκτελεσθείσες δοκιµές και ελέγχους και τις ενδεχόµενες σχετικές παρατηρήσεις. 

Με µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, το σύνολο του Η/Μ εξοπλισµού πριν την εγκατάσταση του στο 
έργο θα έχει υποβληθεί, σε δοκιµές και ελέγχους στο εργοστάσιο κατασκευής, όπως τα συµβατικά 
τεύχη ορίζουν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισµό, όργανο, 
συνδροµή, συµβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµα, αναλώσιµα, καθώς και 
το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των δοκιµών που προδιαγράφονται στα συµβατικά τεύχη. 
Αµέσως µόλις τελειώσει αυτοτελές µέρος των εργασιών θα πραγµατοποιούνται δοκιµές και έλεγχοι. Οι 
δοκιµές και οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και τους ισχύοντες 
Κανονισµούς. 

 

27.2 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής της δοκιµαστικής λειτουργίας οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για την άµεση διεξαγωγή των 
δοκιµών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιµές στις προθεσµίες που θα ορίζεται στην 
εντολή. Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιµές εντός της ορισθείσας διορίας, ο Κύριος του 
Έργου διατηρεί το δικαίωµα να τις εκτελέσει, µε ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασµό του Αναδόχου και 
να κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι 
δοκιµές εκτελέστηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσµατα θα θεωρηθούν ακριβή και 
έγκυρα. 

 

27.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα ξεκινήσει η περίοδος της δοκιµαστικής λειτουργίας 
και η οποία θα έχει διάρκεια έξι (6) µηνών και θα αφορούν στη δοκιµαστική λειτουργία της ΜΕΑ. Κατά 
τη διάρκεια της θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και ρυθµίσεις στις παραγωγικές διαδικασίες ώστε 
να εξασφαλιστεί η επαρκής ποιοτική - ποσοτική λειτουργία και ασφαλής απόδοση της µονάδας 
σύµφωνα µε τα δεσµευτικά µεγέθη. 

Τα δεσµευτικά µεγέθη (ποιοτικά και ποσοτικά) καθώς και η απόδοση λειτουργίας της µονάδας 
(ποσοστό εκτροπής από ταφή, ποσοστό ανάκτησης υλικών, προδιαγραφές προϊόντων κ.λπ.) 
αναλύονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος τηρώντας τις 
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ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τα όσα 
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, να αποδείξει την επίτευξη των ελάχιστων δεσµευτικών µεγεθών. 

Κατά το διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για: 

� Να παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από την είσοδο του 
απορριµµατοφόρου στο χώρο µέχρι την αποµάκρυνση των παραγόµενων προϊόντων  

• Να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ρυθµίσεις και προσαρµογές σε κάθε τµήµα της παραγωγικής 
διαδικασίας προκειµένου να είναι σύµφωνη η λειτουργία της µονάδας µε τα εγγυηµένα-
δεσµευτικά µεγέθη 

• Να λειτουργήσει τα τµήµατα της µονάδας που προβλέπονται µε το πλήρες εφεδρικό φορτίο 
που παρέχουν τα Η/Ζ 

• Να εφαρµόσει το πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης σύµφωνα µε τους εκάστοτε 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης 

• Να εκπαιδεύσει το προσωπικό λειτουργίας σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη λειτουργία 
της ΜΕΑ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαµορφώσει, οργανώσει και τηρήσει κατάλληλο µητρώο του 
έργου, µε έγγραφο, φωτογραφικό, µαγνητοσκοπηµένο, ηλεκτρονικό και λοιπό εποπτικό υλικό που θα 
περιλαµβάνει όλες τις φάσεις εξέλιξης του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις τις επιβλέπουσας 
υπηρεσίας. Το µητρώο του έργου παραδίδεται εντός δύο (2) µηνών από τη βεβαιωµένη περάτωση του 
έργου (δηλαδή από την ηµεροµηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως η ηµεροµηνία που αυτό 
περατώθηκε). Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου, απαραίτητο στοιχείο αποτελεί η 
υποβολή του µητρώου του έργου. Ένα αντίτυπο του µητρώου αυτού θα παραδίδεται στο κλιµάκιο 
επίβλεψης επί τόπου του έργου και ένα στα κεντρικά γραφεία του Κυρίου του Έργου. Οι δαπάνες για τη 
σύνταξη του Μητρώου των έργων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, καθοριζοµένου σαφώς ότι 
περιλαµβάνονται στην οικονοµική του προσφορά. 

Εκθέσεις – Αναφορές: Ο Aνάδοχος θα συντάσσει εκθέσεις προόδου (Εκθέσεις Παρακολούθησης 
Έργου) µε όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και αποτελέσµατα καθώς και την περιβαλλοντική 
παρακολούθηση της δοκιµαστικής λειτουργίας της ΜΕΑ. Θα πρέπει να περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο 
τα ακόλουθα: 

• καθορισµό των παραµέτρων που θα ελέγχονται, 
• συχνότητα των µετρήσεων, 
• υπόδειξη µεθόδων µέτρησης πχ. δειγµατοληψία, εργαστηριακές µετρήσεις. 

Όλες οι εκθέσεις θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική 
µορφή. Από τις εκθέσεις αυτές θα προκύπτει η επίτευξη των στόχων της δοκιµαστικής λειτουργίας. 
Τέλος, τους πρώτους τέσσερις (4) µήνες της δοκιµαστικής λειτουργίας θα επικαιροποιηθεί από τον 
Ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών των µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων αυτών 
το Οριστικό Πρόγραµµα Συντήρησης όλων των επιµέρους µονάδων που θα εφαρµόζεται κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης το οποίο θα εγκριθεί από τον ΚτΕ. Επίσης θα υποβληθούν όλα τα έντυπα και 
βιβλία συντήρησης, τα οποία επίσης θα εγκριθούν. 

Τα τυποποιηµένα έντυπα θα τηρούνται για τη τακτική συντήρηση ενώ για τις έκτακτες συντηρήσεις στο 
φάκελο κάθε µηχανήµατος θα κρατείται αναλυτικό ιστορικό. 

Προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση των µηχανηµάτων από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες 
των κατασκευαστών. 

∆ιαχείριση Ανταλλακτικών: Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει αναλυτική κατάσταση των ανταλλακτικών, 
φθειρόµενων µερών, αναλώσιµων και λιπαντικών για το σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού, που 
θα πρέπει να υπάρχουν στην ΜΕΑ σύµφωνα και µε τις βεβαιώσεις των κατασκευαστικών οίκων του 
εξοπλισµού, ώστε να τεκµηριώνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΕΑ σε περίπτωση βλάβης που 
χρήζει ανταλλακτικό. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη της 
δοκιµαστικής λειτουργίας να οργανώσει την αποθήκη ανταλλακτικών, προκειµένου να αποφεύγονται 
κατά το δυνατόν -χωρίς βέβαια να αποκλείονται- οι διακοπές στην παραλαβή και επεξεργασία 
απορριµµάτων εν όψει αναµονής ανταλλακτικού. Η αγορά των υλικών αυτών που θα ονοµάζεται 
«Αποθήκη Ανταλλακτικών» βαρύνει τον Ανάδοχο. Κάθε φορά που θα γίνεται χρήση ενός 
ανταλλακτικού, αυτό θα αναφέρεται στη µηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης Έργου και θα γίνεται άµεσα 
η παραγγελία του, ώστε η αποθήκη ανταλλακτικών να είναι πάντα πλήρης. 
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Γενικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφοδιάζει αναλώσιµα και ανταλλακτικά που θα χρειαστούν ή που θα 
θεωρήσει κατάλληλα και αναγκαία, όπως επίσης και να εξοπλίσει την αποθήκη µε εξοπλισµό πιο πλήρη 
από τον προβλεπόµενο, για να αντιµετωπιστούν καλύτερα οι συνηθισµένες, προγραµµατισµένες και 
έκτακτες συντηρήσεις. 

Μετά το πέρας της δοκιµαστικής λειτουργίας, η Αποθήκη Ανταλλακτικών θα επικαιροποιηθεί µε βάση 
την εµπειρία της δοκιµαστικής περιόδου µε δαπάνες του Αναδόχου. 

 

27.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις δαπάνες που θα απαιτηθούν κατά τη δοκιµαστική λειτουργία, 
όπως εργατικά, ασφάλειες προσωπικού και εγκαταστάσεων, καύσιµα, εγκαταστάσεις τηλεφωνίας, 
αναλώσιµα, κόστος ανταλλακτικών και πλήρης συντήρηση του εξοπλισµού (συνήθη και µη συνήθη), 
δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού κλπ. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαµβάνονται, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες: 

• ∆απάνες συντήρησης ή και αντικατάστασης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των 
µονάδων. Στον εξοπλισµό αυτό περιλαµβάνονται και όλες οι εφεδρικές µονάδες (αντλίες, 
κινητήρες κτλ.) για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιµέρους µονάδων. 

• Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαµβανοµένων των δαπανών προσωπικού, 
αναλωσίµων υλικών κτλ., ακόµη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συµβατικά τεύχη, 
προκειµένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης. 

• ∆απάνες προµήθειας, µισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
µηχανηµάτων, οχηµάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική 
λειτουργία όλων των επιµέρους µονάδων. 

• ∆απάνες για τα µέτρα ασφαλείας των επιµέρους µονάδων. ∆απάνες αποζηµιώσεων για 
ατυχήµατα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε 
τρίτους που εµπλέκονται ή µη στο έργο. 

• ∆απάνες για το συστηµατικό καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου 
όλων των επιµέρους µονάδων, 

Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και 
συνεχή τεχνική κάλυψη και να πραγµατοποιεί κάθε ρύθµιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί 
αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως 
ώστε το σύνολο του εξοπλισµού καθώς επίσης και τα έργα πολιτικού µηχανικού να µπορεί να 
ανταποκριθεί στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις. 

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της θέσης των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση εκ του 
γεγονότος αυτού. 

Στο τέλος της 6µηνης δοκιµαστικής λειτουργίας ο ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει ότι τηρούνται τα 
δεσµευτικά µεγέθη. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της περιόδου πιστοποίησης, ο Ανάδοχος 
δεν ικανοποιεί τις ανωτέρω απαιτήσεις, παρατείνεται η περίοδος πιστοποίησης κατά δύο (2) µήνες 
χωρίς πρόσθετη αµοιβή για τον Αναδόχου. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος, θα προβαίνει σε έλεγχο των εισερχόµενων υλικών για να διαπιστώσει 
τη συµβατότητα τους µε τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων στην εγκατάσταση, όπως προκύπτει κάθε 
φορά από το Νόµο. Τα απόβλητα που θα οδηγούνται για επεξεργασία, πρέπει να πληρούν τα 
αντίστοιχα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων της εγκατάστασης. Σε καµία περίπτωση δεν θα εισέρχονται 
στην εγκατάσταση αδρανή ή τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα. 

Ο Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια της 6µηνης δοκιµαστικής λειτουργίας είναι υποχρεωµένος: 

• Να εφαρµόζει τη συντήρηση των ηλεκτροµηχανικών οργάνων, όπως επίσης και στα υπόλοιπα 
µέρη της εγκατάστασης, και των οχηµάτων, των µηχανών και των βοηθητικών εξοπλισµών της, 
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σύµφωνα µε τις καρτέλες καθηµερινής, εβδοµαδιαίας και µηνιαίας συντήρησης, κλπ., 
ακολουθώντας τις οδηγίες των προµηθευτών του εξοπλισµού. 

• Να πραγµατοποιεί έκτακτη συντήρηση, µε οικονοµικό βάρος δικό του, κάθε επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση µηχανικών, ηλεκτρικών, ή οργανικών τµηµάτων, µη προβλεπόµενη ούτε από 
τον προµηθευτή τους, ούτε από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης, σαν συνηθισµένη ή 
προγραµµατισµένη συντήρηση, και η οποία δεν οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου, αλλά 
προέρχεται ως επακόλουθο της χρήσης ή απρόβλεπτων συµβάντων. Ότι προαναφέρθηκε 
εφαρµόζεται επίσης σε κτίρια, στέγες, σιδεριές, δρόµους, υπονόµους, και ότι έχει σχέση µε 
αυτά.  

• Μετά την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής λειτουργίας θα υποβληθεί στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
Αναλυτικό και δοκιµασµένο Πρόγραµµα Συντήρησης της εγκατάστασης και τυχόν προσθήκες ή 
τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά τη δοκιµαστική λειτουργία στη λίστα ανταλλακτικών. Το 
πρόγραµµα συντήρησης θα υποστηρίζεται από λογισµικό που θα είναι εγκατεστηµένο σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή της εγκατάστασης. 

• Να εξοπλίσει το προσωπικό µε όλα τα απαραίτητα όργανα εργαστηρίου και να υποστηρίζει µε 
όλα τα µέσα όλους τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς ελέγχους και παρακολουθήσεις. Αυτό 
σηµαίνει ότι θα πρέπει να πραγµατοποιεί τις προβλεπόµενες περιοδικές αναλύσεις και την 
περιβαλλοντική παρακολούθηση της εγκατάστασης και µέσω εξειδικευµένων εξωτερικών 
εργαστηρίων µε δικές του δαπάνες. 

• Να αποφεύγει όσο το δυνατόν τον διασκορπισµό ουσιών στο έδαφος και την ατµόσφαιρα, 
οποιουδήποτε υλικού. 

• Να εξασφαλίζει την απολύµανση των ιδίων επιφανειών και/ή χώρων και τις απαραίτητες 
απολυµάνσεις για µύγες και κουνούπια, κάθε φορά που αυτό θα είναι απαραίτητο, προκειµένου 
να εγγυηθεί την υγιεινή των χώρων εργασίας. 

• Να διατηρεί βιβλίο στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα απαραίτητα ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδοµένα για τα εισερχόµενα και εξερχόµενα υλικά από την εγκατάσταση. Αυτό το Βιβλίο 
∆εδοµένων Εισόδου και Εξόδου θα πρέπει να είναι διαθέσιµο στον Κύριο του Έργου. 

• Να διατηρεί ηµερολόγιο διαχείρισης, στο οποίο θα καταγράφονται, καθηµερινά, τα σηµαντικά 
γεγονότα και θα παραθέτει συνθετικά παρατηρήσεις, δοκιµές, αναλύσεις, υπολογισµούς και 
επεµβάσεις, σχετικά µε όλα τα στάδια επεξεργασίας των απορριµµάτων. 

• Να προφυλάσσει την εγκατάσταση στο σύνολό της, µε ειδικές ασφάλειες για αστική ευθύνη, 
βλάβες των µηχανών, πυρκαγιές, καταστροφές, κλοπές και βανδαλιστικές ενέργειες. 

Επιπλέον: 

Προσκόµιση µη επιτρεπτών αποβλήτων: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο Ανάδοχος κατά το στάδιο 
εισόδου και υποδοχής των απορριµµατοφόρων να πραγµατοποιεί όλους τους ελέγχους που θα 
αποτρέπουν την είσοδο µη επιτρεπτών αποβλήτων. Επιτρεπτά απόβλητα ορίζονται όλα τα αστικά 
στερεά απόβλητα τα οποία επιτρέπεται να γίνουν αποδεκτά στη ΜΕΑ µε βάση την ισχύουσα εθνική και 
κοινοτική νοµοθεσία και τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου. Σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος εντοπίσει προσκόµιση αποβλήτων, των οποίων η διάθεση δεν επιτρέπεται στη ΜΕΑ, θα 
πρέπει τότε τα µη επιτρεπτά απόβλητα  να παραλαµβάνονται από το µέσον που τα προσκόµισε, ο 
φορέας του οποίου θα έχει την υποχρέωση να φροντίσει για την αποµάκρυνση και τη νόµιµη διάθεσή 
τους. 

Εγγύηση και ασφάλεια εργαζοµένων: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υιοθετήσει, κατά τη διαχείριση της 
εγκατάστασης, όλες τις προβλέψεις και προφυλάξεις αναγκαίες στο να εγγυηθούν τη ζωή και την 
ακεραιότητα των εργαζόµενων που απασχολούνται στις εργασίες ή που άµεσα ή έµµεσα παρεµβαίνουν 
για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου, συµπεριλαµβανοµένων των προτεινοµένων προσώπων από 
αυτόν στη διεύθυνση, παρατήρηση, µέτρηση, φροντίδα και επιτήρηση των εργασιών. 

Είσοδος τρίτων στην εγκατάσταση: Ο Κύριος του Έργου θα µπορεί να επιτρέψει τις επισκέψεις στην 
εγκατάσταση σε όλα τα πρόσωπα που θα κάνουν δικαιολογηµένη αίτηση, κατόπιν γραπτής 
προειδοποίησης στον Ανάδοχο. ∆εν θα είναι απαραίτητη η προειδοποίηση ή η εξουσιοδότηση από 
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µέρους του Κυρίου του Έργου για την είσοδο στην Εγκατάσταση εκ µέρους του ίδιου του Κυρίου του 
Έργου και των Τεχνικών του που είναι τοποθετηµένοι στην εποπτεία της λειτουργίας, καθώς και των 
ελεγκτικών µηχανισµών του ∆ηµοσίου. Κάθε επίσκεψη, θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο ούτως ώστε να 
προετοιµάσει την είσοδο στην εγκατάσταση και την πιθανή παρουσία ενός ειδικευµένου συνοδού. O 
Ανάδοχος θα προετοιµάσει ειδικές διαδικασίες επίσκεψης για τις οποίες ούτως ή άλλως θα πρέπει να 
συµφωνεί και ο κύριος του Έργου, για τον σεβασµό στους νόµους ασφάλειας, του Απορρήτου και της 
Εχεµύθειας. Αντίστοιχα ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τον κύριο του έργου για έγκριση της 
εισόδου τρίτων στην εγκατάσταση. 

Τήρηση περιβαλλοντικών όρων: Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να τηρεί απαράβατα τους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του Έργου καθώς και το πρόγραµµα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή των παρόντων τευχών. Τα 
αποτελέσµατα αυτά θα ενσωµατώνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. 
Εφόσον διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να 
συντάσσει σχετική έκθεση που θα αιτιολογεί τις αποκλίσεις και τα διορθωτικά εκείνα µέτρα που θα λάβει 
προκειµένου να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Έργου. 

Επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιτύχει τους στόχους όπως 
αυτοί περιγράφονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης (δεσµευτικά µεγέθη της τεχνικής περιγραφής και 
Πίνακας Συµµόρφωσης). Στο διάστηµα της δοκιµαστικής λειτουργίας θα πρέπει να επιλυθούν όλα τα 
κατασκευαστικά και λειτουργικά προβλήµατα της ΜΕΑ ώστε αυτή να είναι δυνατόν να λειτουργήσει στη 
δυναµικότητα σχεδιασµού και ικανοποιώντας όλες τις ποιοτικές και περιβαλλοντικές αποδόσεις. 

Εκπαίδευση προσωπικού: Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό των συγκεκριµένων 
ειδικοτήτων που απαιτούνται στη λειτουργία της ΜΕΑ (σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας της 
εγκατάστασης) µετά το πέρας της δοκιµαστικής λειτουργίας και µετά το πέραν αυτής ο Ανάδοχος θα 
πιστοποιήσει την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης µε σύµφωνη γνώµη των εκπαιδευοµένων. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΑ 

 

28 ΑΡΘΡΟ 28: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΑ  

28.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τα παρακάτω εξειδικεύονται για το διάστηµα της προβλεπόµενης κανονικής λειτουργίας του Έργου. Σε 
κάθε περίπτωση ισχύουν ισοδύναµα όλα τα υπόλοιπα άρθρα της ΕΣΥ.  

Με την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής λειτουργίας θα εκκινήσει η 2ετής λειτουργία του έργου µε 
αντικείµενο την τεχνική, λειτουργική και καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων του έργου. Κατά το 
διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παρακάτω:  

• Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος τηρώντας τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και 
δεσµεύσεις που περιλαµβάνονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης να αποδείξει την επίτευξη των 
ελάχιστων δεσµευτικών µεγεθών.  

• Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλει να εκδώσει όλες τις 
απαραίτητες άδειες λειτουργίας.  

• Οι ενέργειες, τις οποίες έχει σαν αντικείµενο η λειτουργία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής.  

• Κατά την περίοδο λειτουργίας, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει όλες τις δαπάνες που είναι 
απαραίτητες για τη λειτουργία του Έργου, όπως εργατικά, ασφάλειες προσωπικού και 
εγκαταστάσεων, καύσιµα, ηλεκτρική ενέργεια, νερό, εγκαταστάσεις τηλεφωνίας, αναλώσιµα, 
κόστος ανταλλακτικών και πλήρης συντήρηση του εξοπλισµού (συνήθη και µη συνήθη).  

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποδεχθεί και επεξεργαστεί στη ΜΕΑ όλες τις 
προσκοµιζόµενες ποσότητες αποβλήτων µέχρι την απαιτούµενη δυναµικότητα σχεδιασµού, 
λαµβάνοντας υπόψη τα δεσµευτικά µεγέθη της τεχνικής περιγραφής.  

• ∆εν πρέπει ο Ανάδοχος να πραγµατοποιεί αλλαγές στο σχέδιο λειτουργίας της εγκατάστασης, 
χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Κυρίου του Έργου. Ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει να 
πραγµατοποιεί στην εγκατάσταση τροποποιήσεις στο πλάνο λειτουργίας, κοινοποιώντας τους 
λόγους των προτάσεων, τις επερχόµενες βελτιώσεις. Αν οι τροποποιήσεις επιφέρουν 
διαφοροποίηση του οικονοµικού αντικειµένου της εργολαβίας, τότε θα εφαρµοστούν οι 
αντίστοιχες διατάξεις της νοµοθεσίας των ∆ηµοσίων Έργων.  

• Ο Ανάδοχος θα παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από την 
είσοδο του απορριµµατοφόρου στο χώρο µέχρι την τελική διάθεση των παραγόµενων 
προϊόντων . 

• Ο Ανάδοχος θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες ρυθµίσεις και προσαρµογές σε κάθε τµήµα της 
παραγωγικής διαδικασίας προκειµένου να είναι σύµφωνη η λειτουργία της µονάδας µε τα 
εγγυηµένα-δεσµευτικά µεγέθη. Τα δεσµευτικά µεγέθη (ποιοτικά και ποσοτικά), καθώς και η 
απόδοση λειτουργίας της µονάδας (ποσοστό εκτροπής από ταφή, ποσοστό ανάκτησης υλικών, 
προδιαγραφές προϊόντων κ.λπ.) αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή.  

• Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει το πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και θα 
εκπαιδεύσει το προσωπικό του σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη λειτουργία της 
µονάδας.  

• Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει την τεχνική του προσφορά.  

Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της µονάδας θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο Σχέδιο Παροχής 
Υπηρεσιών (άρθρο 29 της παρούσας ΕΣΥ), το οποίο θα εγκριθεί από το φορέα λειτουργίας της 
µονάδας ως το τελικό “Εγχειρίδιο και Κανονισµός Λειτουργίας”. Το θέµα θα αντιµετωπίζεται συνολικά 
ώστε να αποδίδονται όλες οι παράµετροι εύρυθµης λειτουργίας της εγκατάστασης, η οποία άπτεται 
τόσο της παραγωγικής διαδικασίας όσο και των διαχειριστικών θεµάτων της συνολικής εγκατάστασης. 

 

28.2 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που συνιστούν στη βέλτιστη 
απόδοση και λειτουργία της Μονάδας (δεσµευτικά µεγέθη της ΜΕΑ). 
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Συγκεκριµένα κατά τη φάση της κανονικής λειτουργίας θα πρέπει να τηρούνται όλα τα δεσµευτικά 
µεγέθη της ΜΕΑ που αφορούν στη λειτουργία όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2.2 της Τεχνικής 
Περιγραφής και στην Προσφορά του Αναδόχου. 

Τέλος ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται αποκλειστικά µε όλα τα πρόστιµα που µπορεί να προκύψουν από 
ελεγκτικούς φορείς λόγω της τυχόν µη περιβαλλοντικά αποδεκτής ή µη νόµιµης λειτουργίας του Έργου. 

 

28.3 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς ανανέωσης της σύµβασης κατά το µέρος που αφορά στη 
λειτουργία για επί πλέον χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών (δικαίωµα προαίρεσης). Το δικαίωµα 
προαίρεσης ενεργοποιείται κατά το τελευταίο δίµηνο της 2ετούς λειτουργίας (2ο ∆ιακριτό Τµήµα της 
Σύµβασης). 

Οι όροι λειτουργίας κατά το δικαίωµα της προαίρεσης θα είναι οι όροι που προβλέπονται στην αρχική 
σύµβαση. 

Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να συναινέσει στη συνέχιση των ίδιων υπηρεσιών επεξεργασίας 
απορριµµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αντικείµενο της Σύµβασης. Η τιµή ανά τόνο για το 
επιπλέον χρονικό διάστηµα των δύο (2) ετών (δικαίωµα προαίρεσης), καθορίζεται σε αυτή που θα 
ισχύει στη λήξη της αρχικής 2ετίας και θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τον ∆είκτη Τιµών 
Καταναλωτή. 

 

28.4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ Α∆ΕΙΕΣ  

Ο Ανάδοχος µε το πέρας της κατασκευής του έργου και πριν την έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας της 
εγκατάστασης οφείλει να εκδώσει όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας σύµφωνα µε τη σχετική 
νοµοθεσία. Με τη λήξη της περιόδου κατασκευής οι σχετικές µελέτες πρέπει να έχουν κατατεθεί στις 
αρµόδιες Υπηρεσίες. Εφόσον η έκδοση της άδειας λειτουργίας καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται να αιτηθεί µετάθεση της έναρξης λειτουργίας της ΜΕΑ. 

 

28.5  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της 
προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή 
έγκριση του Εργοδότη.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη της εγκατάστασης σε 
24ωρη βάση και επαφίεται στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα 
λειτουργίας, συντήρησης της εγκατάστασης, ούτως ώστε ανά πάσα στιγµή να εξασφαλίζεται η σωστή 
και εύρυθµη λειτουργία του. Το ανθρώπινο δυναµικό θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από άτοµα των 
παρακάτω ειδικοτήτων: 

Α/Α Ειδικότητα 

1 Γενικών καθηκόντων 

2 Φύλαξη-Ζύγιση 

3 Οδηγοί-Χειριστές 

4 Εργοδηγοί-Επίβλεψη 

5 Συντήρηση-εργατοτεχνίτες 

6 Συντήρηση - Μηχανικοί 
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7 Λειτουργία -Μηχανικοί 

 Σύνολο 

 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόµενου προσωπικού κατ' άτοµο και της 
νοµιµότητας του προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υιοθετήσει, κατά τη διαχείριση του έργου όλες τις προβλέψεις και 
προφυλάξεις αναγκαίες στο να εγγυηθούν τη ζωή και την ακεραιότητα των εργαζόµενων που 
απασχολούνται στις εργασίες ή που άµεσα ή έµµεσα παρεµβαίνουν για λογαριασµό του Κυρίου του 
Έργου, συµπεριλαµβανοµένων των προτεινοµένων προσώπων από αυτόν στην διεύθυνση, 
παρατήρηση, µέτρηση, φροντίδα και επιτήρηση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που δήλωσε 
κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της 
οµάδας. Η Υπηρεσία ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση του µε 
αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας.  

 

28.6 ΑΝΕΞAΡΤΗΤΟΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟYΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΣΠΥΛ) 

Κατά τη περίοδο της κανονικής λειτουργίας θα διοριστεί από τον Ανάδοχο µε την έναρξη της περιόδου 
λειτουργίας Ανεξάρτητος Εξειδικευµένος Σύµβουλος Παρακολούθησης των Υπηρεσιών Λειτουργίας 
(ΑΕΣΠΥΛ), διάρκειας ίσης µε την περίοδο λειτουργίας. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος του έργου θα προτείνει 
τριάντα (30)  ηµέρες πριν από την έναρξη της περιόδου κανονικής λειτουργίας στην Αναθέτουσα Αρχή 
και αυτή θα αποδεχθεί ή όχι, το πρόσωπο που θα αναλάβει τα καθήκοντα του ΑΕΣΠΥΛ. Ειδικότερα ο 
Ανάδοχος θα προσκοµίσει τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (φυσικού ή νοµικού ή ένωσης αυτών), τα 
ειδικότερα καθήκοντά του, την ειδική εµπειρία και τα προσόντα του σε έργα παρόµοια µε το 
δηµοπρατούµενο. Συγκεκριµένα ο ΑΕΣΠΥΛ θα πρέπει α) να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα 
διαχείρισης απορριµµάτων, είτε ∆ηµόσια, είτε Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, είτε σε έργα 
παραχώρησης και β) να λειτουργεί στο πλαίσιο πιστοποιηµένου συστήµατος διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001:2015 ή ισοδυνάµου. 

Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει µε τον τίτλο «Προτεινόµενος 
ΑΕΣΠΥΛ» φάκελο στο οποίο θα περιλαµβάνονται τουλάχιστον:  

(α) Πιστοποιητικό της εγγραφής του προτεινόµενου προσώπου (και σε περίπτωση ένωσης προσώπων 
κάθε µέλους αυτής) στο αντίστοιχο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας που εδρεύει,  

(β) Πίνακας που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα έργο διαχείρισης απορριµµάτων, στο οποίο ο 
Προτεινόµενος ΑΕΣΠΥΛ (και σε περίπτωση ένωσης προσώπων τουλάχιστον ένα µέλος της) έχει 
εκτελέσει ή εκτελεί καθήκοντα Τεχνικού Συµβούλου ή Ανεξάρτητου Ελεγκτή κατά την περίοδο 
κατασκευής ή/και λειτουργίας του έργου κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, στον οποίο θα αναγράφονται ο 
τίτλος, ο προϋπολογισµός και ο τόπος εκτέλεσης του έργου, η αναθέτουσα αρχή του έργου, ο 
κατασκευαστής και ο εργοδότης του Προτεινόµενου ΑΕΣΠΥΛ. Γίνονται δεκτά έργα στα οποία ο 
προτεινόµενος είναι Υπεργολάβος, εφόσον η υπεργολαβική σύµβαση αποτελεί τουλάχιστον το 30% της 
Σύµβασης. 

(γ) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (ή ισοδύναµο) του προτεινόµενου ΑΕΣΠΥΛ σχετικά µε την παροχή 
υπηρεσιών συναφών προς τις περιγραφόµενες (και σε περίπτωση ένωσης προσώπων τουλάχιστον 
ενός µέλους αυτής), το οποίο έχει εκδοθεί τουλάχιστον δύο (2) έτη προ της ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών και είναι σε ισχύ. 

(δ) Βεβαίωση ισχύουσας ασφάλισής του κατά κινδύνων επαγγελµατικής ευθύνης για ποσό τουλάχιστον 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ανά γεγονός και ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) Ευρώ 
αθροιστικά. 

(ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση του προτεινόµενου ΑΕΣΠΥΛ ότι: 
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• ∆εν υπάρχει οποιαδήποτε απαίτηση ή εκκρεµής ή επαπειλούµενη δικαστική, διαιτητική ή 
διοικητική διαδικασία εναντίον του ή εναντίον οποιουδήποτε (κινητού ή ακινήτου) περιουσιακού του 
στοιχείου, και στο µέτρο που δύναται να γνωρίζει, δεν αναµένεται να ξεκινήσει κάποια αντίστοιχη 
διαδικασία στο εγγύς µέλλον, η οποία θα επηρεάσει ή ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά του να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

• ∆εν έχει αναλάβει οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις η εκπλήρωση των οποίων θα επηρεάσει ή 
µπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του  

• ∆εν επισπεύδεται οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον του και, στον βαθµό που δύναται να 
γνωρίζει (κατόπιν προσεκτικής έρευνας), δεν επίκειται εναντίον του οποιαδήποτε διαδικασία για την 
κήρυξή του σε πτώχευση, την είσοδό του σε εκκαθάριση, την θέση του υπό αναγκαστική διαχείριση, τη 
διενέργεια πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη διαδικασία σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία ή 
οποιουσδήποτε κανονισµούς που ισχύουν για τον ΑΕΣΠΥΛ ή τα µέλη του αντίστοιχα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός 15 ηµερών να εγκρίνει τον ΑΕΣΠΥΛ εφόσον πληρούνται τα 
παραπάνω κριτήρια. 

Ο ΑΕΣΠΥΛ συµβάλλεται από κοινού µε την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο. Η διάρκεια της 
Σύµβασης του ΑΕΣΠΥΛ είναι από την υπογραφή της έως και ένα (1) µήνα µετά το τέλος της κανονικής 
λειτουργίας της ΜΕΑ. 

Κατά την περίοδο παροχής των Υπηρεσιών ο ΑΕΣΠΥΛ, υποχρεούται να παραµείνει ανεξάρτητος και 
αµερόληπτος και να απόσχει κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών του από την απόκτηση, άµεσα ή έµµεσα, 
οποιουδήποτε οικονοµικού συµφέροντος σε σχέση µε τη λειτουργία του έργου, εξαιρουµένης της 
αµοιβής ΑΕΣΠΥΛ. 

Το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών του ΑΕΣΠΥΛ περιλαµβάνει την παρακολούθηση της 
λειτουργίας του έργου και ειδικότερα:  

α) των αποτελεσµάτων κύριων δεικτών απόδοσης λειτουργίας του έργου (ανάκτηση 
ανακυκλώσιµων, εκτροπή ΒΑΑ, υπολειµµατικότητα) και η σύνταξη τριµηναίων εκθέσεων.  

β) των τεχνικών απαιτήσεων που απορρέουν από την απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 
2014-2020 και η σύνταξη εκθέσεων. 

γ) την παροχή τεχνικών συµβουλών σε θέµατα που αφορούν στα αποτελέσµατα των κυριών 
δεικτών απόδοσης λειτουργίας και η έκδοση γνωµοδοτήσεων. 

 

29 ΑΡΘΡΟ 29: ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΠΥ) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αναπτύξει και να διατηρεί Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) για τη ΜΕΑ, 
σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική προσφορά του. Κάθε Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να 
αποτυπώνει την προτεινόµενη µεθοδολογία, τους πόρους και τις διαδικασίες για την επίτευξη των 
απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών και απόδοσης που περιλαµβάνονται στο παρόν. 

Το ΣΠΥ της ΜΕΑ θα επικαιροποιείται και θα ενηµερώνεται από τον Ανάδοχο, κατ’ ελάχιστον, µία φορά 
κάθε Συµβατικό Έτος καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. Το επικαιροποιηµένο ΣΠΥ, θα υποβάλλεται 
στην Αναθέτουσα Αρχή µαζί µε την Ετήσια Έκθεση. 

Η Υπηρεσία θα έχει την ευχέρεια να διατυπώσει σχόλια επί των ΣΠΥ. Ωστόσο ενδεχόµενα σχόλια µε 
κανένα τρόπο δεν αναιρούν την υποχρέωση του αναδόχου να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, 
όπως αυτές απορρέουν από τη Σύµβαση.  

Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί το ΣΠΥ κατά τη διάρκεια της Συµβατικής Περιόδου, µε 
σκοπό την εφαρµογή νέων τεχνολογιών και αποτελεσµατικότερων συστηµάτων, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτά θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της σύµβασης.  

Όλες οι διαδικασίες στο ΣΠΥ καταρτίζονται σύµφωνα µε αναγνωρισµένα ποιοτικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα.  

 

30 ΑΡΘΡΟ 30:  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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Οι παρεχόµενες Υπηρεσίες από τον Ανάδοχο πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες γενικές 
απαιτήσεις ποιότητας: 

Όλες οι Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ανάδοχο πρέπει να εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις της 
εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαγγελµατικά και τεχνικά 
πρότυπα καθώς και τις απαιτήσεις των επαγγελµατικών φορέων ή επιµελητηρίων, 
συµπεριλαµβανοµένων των ισχυόντων κανόνων της επιστήµης και της τέχνης. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση και 
να επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να επιβλέπει επαρκώς και κατάλληλα το προσωπικό που απασχολεί (καθώς και τα 
άτοµα που έχει υπό τον έλεγχό του).  

Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι το προσωπικό του (καθώς και τα άτοµα που έχει υπό τον έλεγχο του) 
γνωρίζουν και εφαρµόζουν όλα τα σχετικά πρότυπα και τη νοµοθεσία.  

Όλο το προσωπικό πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά µε τις απαιτήσεις λειτουργίας της ΜΕΑ και της 
Αναθέτουσας Αρχής στο βαθµό που αυτές βρίσκουν εφαρµογή κατά την περίοδο λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό του καθώς και το προσωπικό των υπεργολάβων 
του πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• ∆ιαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα, κατάρτιση και επαγγελµατική εµπειρία. 
• Το προσωπικό που απασχολείται στη ΜΕΑ πρέπει να υποβάλλεται στους απαιτούµενους 

ελέγχους ασφαλείας.  
• να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, τµήµα του προσωπικού του Αναδόχου 

πρέπει να γνωρίζει ικανοποιητικά την Αγγλική γλώσσα. 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών θα ορίσει έναν Υπεύθυνο Ποιότητας ο οποίος: 

(α) θα εξασφαλίζει την ορθή υλοποίηση του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας, 

(β) θα επιθεωρεί την τήρηση του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας και θα συντάσσει σχετικές 
αναφορές µε τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων του στον Ανάδοχο και στην Αναθέτουσα Αρχή.  

(γ) θα επιθεωρεί την τήρηση του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας κάθε υπεργολάβου, έτσι ώστε 
να διαπιστώνεται η συνολική συµµόρφωση του αναδόχου µε τη Σύµβαση.  

(δ) θα αναθεωρεί το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας του αναδόχου κατά τα χρονικά διαστήµατα που 
θα συµφωνηθούν µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

31 ΑΡΘΡΟ 31: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

31.1 ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβατικών του 
υποχρεώσεων.  

Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν 
τεθεί, η απρόσκοπτη και περιβαλλοντική λειτουργία του έργου και η καλή συντήρηση του.  

Το λειτουργικό κόστος της ΜΕΑ βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο και περιλαµβάνει όλες εκείνες τις 
δαπάνες που απαιτούνται από τη λειτουργία του Έργου (π.χ. κόστος προσωπικού, µεταφορές, 
επεξεργασία και διάθεση στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων, δαπάνες ενέργειας, νερού, ΟΚΩ, 
εντοµοκτονίες, µυοκτονίες, περιβαλλοντική παρακολούθηση, χηµ. αναλύσεις) ακόµα και εάν αυτές δεν 
περιλαµβάνονται στο Τεύχος Προϋπολογισµού Μελέτης. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις δαπάνες που θα απαιτηθούν κατά τη λειτουργία και συντήρηση 
του έργου για διάστηµα 2 ετών (ή σε περίπτωση εφαρµογής του δικαιώµατος προαίρεσης για διάστηµα 
επιπλέον 2 ετών), όπως εργατικά, ασφάλειες προσωπικού και εγκαταστάσεων, καύσιµα, εγκαταστάσεις 
τηλεφωνίας, αναλώσιµα, κόστος ανταλλακτικών και πλήρης συντήρηση του εξοπλισµού (συνήθη και µη 
συνήθη).  

Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες:  
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• ∆απάνες συντήρησης ή και αντικατάστασης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των 
µονάδων. Στον εξοπλισµό αυτό περιλαµβάνονται και όλες οι εφεδρικές µονάδες (αντλίες, 
κινητήρες κτλ.) για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιµέρους µονάδων.  

• Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαµβανοµένων των δαπανών προσωπικού, 
αναλωσίµων υλικών κτλ., ακόµη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συµβατικά τεύχη, 
προκειµένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης.  

• ∆απάνες προµήθειας, µισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
µηχανηµάτων, οχηµάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική 
λειτουργία όλων των επιµέρους µονάδων.  

• ∆απάνες για τα µέτρα ασφαλείας των επιµέρους µονάδων. ∆απάνες αποζηµιώσεων για 
ατυχήµατα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε 
τρίτους που εµπλέκονται ή µη στο έργο.  

• ∆απάνες για το συστηµατικό καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου 
όλων των επιµέρους µονάδων.  

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και συνεχή τεχνική κάλυψη 
και να πραγµατοποιεί κάθε ρύθµιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε 
αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως ώστε το σύνολο του εξοπλισµού 
καθώς επίσης και τα έργα πολιτικού µηχανικού να µπορεί να ανταποκριθεί στις προδιαγραφόµενες 
απαιτήσεις.  

Σε περίπτωση που δεν γίνει επίτευξη των εγγυηµένων µεγεθών θα τεθούν σε εφαρµογή τα οριζόµενα 
στην ισχύουσα νοµοθεσία και στην παρούσα ΕΣΥ.  

Τα εισερχόµενα απορρίµµατα θα προσκοµίζονται στις εγκαταστάσεις, είτε από το ∆ήµο διαµέσου του 
Φο∆ΣΑ, ή υπεργολάβου αυτού.  

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος, θα προβαίνει σε έλεγχο των εισερχόµενων υλικών για να διαπιστώσει 
τη συµβατότητα τους µε τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων στην εγκατάσταση, όπως προκύπτει κάθε 
φορά από το Νόµο και την ΑΕΠΟ. Σε καµία περίπτωση δεν θα εισέρχονται στην εγκατάσταση αδρανή ή 
τοξικά – επικίνδυνα ή ραδιενεργά απόβλητα.  

Ο Ανάδοχος, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας είναι υποχρεωµένος:  

• Να εφαρµόζει τη συντήρηση των ηλεκτροµηχανικών οργάνων, όπως επίσης και στα υπόλοιπα 
µέρη της εγκατάστασης, και των οχηµάτων, των µηχανών και των βοηθητικών εξοπλισµών της, 
σύµφωνα µε τις καρτέλες καθηµερινής, εβδοµαδιαίας και µηνιαίας συντήρησης, κλπ., 
ακολουθώντας τις οδηγίες των προµηθευτών του εξοπλισµού. Οι προαναφερόµενες καρτέλες 
θα µπορούν να ενηµερώνονται περιοδικά, σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες επακόλουθα 
της λειτουργίας και της προοδευτικής γήρανσης των µηχανηµάτων, τόσο για τον τρόπο και την 
συχνότητα πραγµατοποίησης των συντηρήσεων, όσο για την χρήση και την εκλογή των υλικών 
προς κατανάλωση. Για την συντήρηση οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες των προµηθευτών του 
εξοπλισµού.  

• Να πραγµατοποιεί έκτακτη συντήρηση, µε οικονοµικό βάρος δικό του, κάθε επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση µηχανικών, ηλεκτρικών, ή οργανικών τµηµάτων, µη προβλεπόµενη ούτε από 
τον προµηθευτή τους, ούτε από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης, σαν συνηθισµένη ή 
προγραµµατισµένη συντήρηση, και η οποία δεν οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου, αλλά 
προέρχεται ως επακόλουθο της χρήσης ή απρόβλεπτων συµβάντων. Ότι προαναφέρθηκε 
εφαρµόζεται επίσης σε κτίρια, στέγες, σιδεριές, δρόµους, υπονόµους, και ότι έχει σχέση µε 
αυτά, καθώς και οποιεσδήποτε παρεµβάσεις κατασκευαστικές για την καλύτερη και ασφαλή 
λειτουργία της ΜΕΑ.  

• Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής λειτουργίας θα υποβληθεί στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
Αναλυτικό και δοκιµασµένο Πρόγραµµα Συντήρησης της εγκατάστασης.  

• Να εξοπλίσει το προσωπικό µε όλα τα απαραίτητα όργανα εργαστηρίου, εκτός από εκείνα που 
παρέχονται ήδη από την εγκατάσταση, και να υποστηρίζει µε όλα τα µέσα όλους τους 
απαραίτητους περιβαλλοντικούς ελέγχους και παρακολουθήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει 
να πραγµατοποιεί τις προβλεπόµενες περιοδικές αναλύσεις και την περιβαλλοντική 
παρακολούθηση της εγκατάστασης και µέσω εξειδικευµένων εξωτερικών εργαστηρίων µε δικές 
του δαπάνες.  
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• Να αποφεύγει όσο το δυνατόν τον διασκορπισµό ουσιών στο έδαφος και την ατµόσφαιρα, 
οποιουδήποτε υλικού.  

• Να εξασφαλίζει την απολύµανση των ιδίων επιφανειών και/ή χώρων και τις απαραίτητες 
απολυµάνσεις για µύγες και κουνούπια, κάθε φορά που αυτό θα είναι απαραίτητο, προκειµένου 
να εγγυηθεί την υγιεινή των χώρων εργασίας.  

• Να διατηρεί, βιβλίο στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα απαραίτητα ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδοµένα για τα εισερχόµενα και εξερχόµενα υλικά από την εγκατάσταση. Αυτό το Βιβλίο 
∆εδοµένων Εισόδου και Εξόδου θα πρέπει να είναι καθηµερινά διαθέσιµο στον Κύριο του 
Έργου.  

• Να διατηρεί ηµερολόγιο διαχείρισης, στο οποίο θα καταγράφονται, καθηµερινά, τα σηµαντικά 
γεγονότα και θα παραθέτει συνθετικά παρατηρήσεις, δοκιµές, αναλύσεις, υπολογισµούς και 
επεµβάσεις, σχετικά µε όλα τα στάδια επεξεργασίας των απορριµµάτων.  

• Να προφυλάσσει την εγκατάσταση στο σύνολό της, µε ειδικές ασφάλειες για αστική ευθύνη, 
βλάβες των µηχανών, πυρκαγιές, καταστροφές, κλοπές και βανδαλιστικές ενέργειες.  

• Να τηρεί απαράβατα τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του Έργου καθώς και το 
πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Τα αποτελέσµατα αυτά θα ενσωµατώνονται 
στις αντίστοιχες εκθέσεις.  

• Εφόσον διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να 
συντάσσει σχετική έκθεση που θα αιτιολογεί τις αποκλίσεις και τα διορθωτικά εκείνα µέτρα που 
θα λάβει προκειµένου να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Έργου.  

• Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση της ΑΕΠΟ την ευθύνη την έχει ο Ανάδοχος.  
 

31.2 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Κατά την περίοδο λειτουργίας, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει όλες τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για 
την εύρυθµη λειτουργία του έργου, όπως εργατικά, ασφάλειες προσωπικού και εγκαταστάσεων, 
καύσιµα, νερό, εγκαταστάσεις τηλεφωνίας, αναλώσιµα, κόστος ανταλλακτικών και πλήρης συντήρηση 
του εξοπλισµού (συνήθη και µη συνήθη) καθώς και οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
ακόµα και εάν αυτές δεν περιλαµβάνονται στο Τεύχος Προϋπολογισµού Μελέτης.  

 

31.3 ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Κατά την περίοδο λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων 
του έργου καθώς και των απαιτήσεων της άδεις λειτουργίας της ΜΕΑ. 

Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της ΜΕΑ που να είναι σύµφωνο 
µε το πρότυπο ISO 14001:2015 ή κάποιο ισοδύναµο πρότυπο κατά τη διάρκεια παροχής των 
υπηρεσιών κατά την κανονική λειτουργία του έργου. 

Ο ανάδοχος κατά την περίοδο λειτουργίας θα ορίσει ένα Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της 
ΜΕΑ ο οποίος: 

(α) θα εξασφαλίζει την ορθή υλοποίηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της ΜΕΑ 

(β) θα επιθεωρεί την τήρηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της ΜΕΑ και θα 
συντάσσει σχετικές αναφορές µε τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων του στον ανάδοχο και στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

(γ) θα αναθεωρεί το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της ΜΕΑ του αναδόχου κατά τα 
χρονικά διαστήµατα που θα συµφωνηθούν µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κρατάει πλήρες αρχείο όλων των µετρήσεων – αναλύσεων που 
γίνονται στα πλαίσια του προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης.  

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα, να εκτελεί επιθεωρήσεις και ελέγχους, να διατάσσει επαναληπτικές 
αναλύσεις και µετρήσεις προς επιβεβαίωση της τήρησης των όρων, ή και εκτελεί αναλύσεις και 
µετρήσεις µε ίδια µέσα. Παροµοίως και κάθε κατά νόµο ελεγκτική αρχή. 
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31.4 ΕΚΘΕΣΕΙΣ -ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει µηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης (Εκθέσεις Παρακολούθησης 
Έργου) µε όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και αποτελέσµατα, καθώς και την περιβαλλοντική 
παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας του Έργου. Θα περιέχουν κατ’ ελάχιστον τα αναγραφόµενα 
στα αντίστοιχα άρθρα της Τεχνικής Περιγραφής και θα πρέπει να περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο τα 
ακόλουθα:  

• καθορισµό των παραµέτρων που θα ελέγχονται,  
• συχνότητα των µετρήσεων,  
• υπόδειξη µεθόδων µέτρησης πχ. δειγµατοληψία, εργαστηριακές µετρήσεις.  

Όλες οι εκθέσεις θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή. 
Το τελικό περιεχόµενο των εκθέσεων θα προσδιορισθεί από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε τον ΚτΕ. 
Από τις εκθέσεις αυτές θα προκύπτει η επίτευξη των στόχων της κανονικής λειτουργίας.  

Τα πρωτότυπα έντυπα συντήρησης θα τηρούνται στη ΜΕΑ.  

 

31.5 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος κατά τη λειτουργία του έργου, κρατά πλήρη στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα εισερχόµενα 
απόβλητα, όπως: 

• Ποσότητα και ποιότητα  εισερχόµενων σύµµεικτων ΑΣΑ 
• Ποσότητα και ποιότητα εισερχόµενων προδιαλεγµένων αποβλήτων (οργανικών και πρασίνων) 
• Πηγές προέλευσης εισερχοµένων υλικών. 

Τα συµβατικά απόβλητα θα προσκοµίζονται στις εγκαταστάσεις από τον ∆ήµο, είτε δι' ιδίων µέσων, είτε 
µέσω τρίτων στους οποίους ο ∆ήµους έχει αναθέσει την αποκοµιδή των απορριµµάτων του. Επίσης θα 
γίνονται δεκτά και ΑΣΑ ή προσοµοιάζοντα απόβλητα από ιδιώτες, στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από 
την ΑΕΠΟ και τις εκδοθείσες άδειες (µη συµβατικά απόβλητα). 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος, θα προβαίνει σε έλεγχο των εισερχοµένων υλικών για να διαπιστώσει 
τη συµβατότητά τους µε τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων στην εγκατάσταση, όπως προκύπτει κάθε 
φορά από το Νόµο και την ΑΕΠΟ. Σε καµία περίπτωση δεν θα εισέρχονται στην εγκατάσταση αδρανή ή 
τοξικά επικίνδυνα ή ραδιενεργά απόβλητα. 

 

31.6 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επεξεργάζεται τις ποσότητες των εισερχοµένων αποβλήτων µέχρι 
την απαιτούµενη από την Τεχνική Περιγραφή δυναµικότητα.  

Αδυναµία του Αναδόχου να επεξεργασθεί τις ως ανωτέρω εισερχόµενες ποσότητες αποβλήτων, θα έχει 
ως αποτέλεσµα να επιβληθούν ρήτρες. Πιο συγκεκριµένα επιβάλλεται ρήτρα 30€ ανά τόνο 
εισερχόµενου αποβλήτου, που δεν κατέστη δυνατή η επεξεργασία του. Ο επόπτης, διαπιστώνει µε 
πρακτικό την αδυναµία του αναδόχου και εισηγείται τις αναλογούσες ρήτρες.  

Ποσότητες εισερχοµένων αποβλήτων µικρότερες από την απαιτούµενη δυναµικότητα δεν δίνουν στον 
ανάδοχο δικαίωµα διεκδίκησης αποζηµίωσης ή άλλης απαίτησης. Στην περίπτωση που οι ποσότητες 
των εισερχοµένων απορριµµάτων είναι µεγαλύτερες από την απαιτούµενη δυναµικότητα, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει σχέδιο διευθέτησης για την εξασφάλιση της λειτουργίας της 
εγκατάστασης. Ο ΚτΕ εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο. Αν οι εισερχόµενες ποσότητες είναι κατά πολύ 
µεγαλύτερες της δυναµικότητας και η διευθέτηση της λειτουργίας είναι αδύνατη, τότε ο ΚτΕ αποφασίζει 
για τις απαιτούµενες ενέργειες. 

 

31.7 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
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Ο Ανάδοχος θα συµπεριλάβει στο σχέδιο παροχής υπηρεσιών της ΜΕΑ και τον τακτικό έλεγχο της 
σύνθεσης των απορριµµάτων µέσω προγραµµάτων ελέγχου (test event) των εισερχοµένων 
απορριµµάτων λαµβάνοντας υπόψη και την εποχιακή διακύµανση των απορριµµάτων. Ο έλεγχος της 
σύνθεσης των απορριµµάτων θα γίνεται από πιστοποιηµένο εργαστήριο για τη µέτρηση ποιοτικής 
σύνθεσης, καταγραφή και ανάλυση των εισερχοµένων προς επεξεργασία αποβλήτων κατ’ ελάχιστον σε 
µηνιαία βάση. Η αµοιβή του εργαστηρίου θα βαρύνει τον ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος θα καταθέτει ετήσιο πρόγραµµα δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνεται στο ΣΠΥ. Στο 
πρόγραµµα αυτό θα περιγράφει τη µεθοδολογία που θα ακολουθήσει για τη δειγµατοληψία των 
εισερχόµενων ΑΣΑ και τα διαστήµατα των µετρήσεων. Τα δείγµατα θα παραλαµβάνονται στη ΜΕΑ. Τα 
οχήµατα µεταφοράς απορριµµάτων θα επιλέγονται τυχαία µετά τη ζύγισή τους, λαµβάνοντας υπόψη 
την αναλογία ποσοτήτων από κάθε περιοχή, και εκφορτώνουν τµήµα του φορτίου τους σε ειδικά 
καθορισµένα σηµεία. Το βάρος των δειγµάτων που θα λαµβάνονται από κάθε περιοχή θα είναι ανάλογο 
της συµµετοχής των ΑΣΑ που εισέρχονται στην ΜΕΑ, στη συνολική ποσότητα των ΑΣΑ που γίνονται 
αποδεκτά στην ΜΕΑ. Το σύνολο των δειγµάτων των ΑΣΑ, τελικά οδηγούνται σε συγκεκριµένο χώρο, 
αναµιγνύονται και επί του συνολικού δείγµατος γίνονται οι διεργασίες προσδιορισµού της σύνθεσης των 
ΑΣΑ. 

Για την ανάλυση ποιοτικής σύνθεσης θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες κατηγορίες υλικών: 

• Οργανικό 

• Χαρτί 

• Χαρτόνι 

• ΡΕΤ 

• ΡΕ/ΡΡ 

• Φιλµ πλαστικό 

• Λοιπά Πλαστικά 

• Σιδηρούχα 

• Μη σιδηρούχα 

• Γυαλί 

• Ξύλο 

• ∆έρµα, Ύφασµα, Λάστιχο 

• Αδρανή 

• Λοιπά 

Για την ανάλυση ποιοτικής σύνθεσης των προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων θα καταγράφονται κατ’ 
ελάχιστον οι ακόλουθες κατηγορίες υλικών: 

• Οργανικό  

• Προσµίξεις (πλαστικό, µέταλλο κλπ.)  

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να διεξάγει αναλύσεις σύνθεσης των Συµβατικών Αποβλήτων, όποτε αυτή το 
επιθυµεί και µε δική της δαπάνη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διευκολύνει τον ΚτΕ για τη διεξαγωγή των 
αναλύσεων αυτών. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων αυτών θα κοινοποιούνται και στον Ανάδοχο.  

Οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά µε τη σύνθεση των Συµβατικών Αποβλήτων συλλέξει ο Ανάδοχος κατά 
τη διάρκεια της Σύµβασης, πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις Μηνιαίες και τις Ετήσιες Αναφορές 
Υπηρεσιών που θα υποβάλλει στον ΚτΕ. 

 

31.8 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η Μονάδα θα είναι σε λειτουργία σε 260 εργάσιµες ηµέρες ανά έτος, µε µία βάρδια ανά ηµέρα και 8 
ώρες ανά βάρδια. Επιπλέον ο Ανάδοχος, σε συµφωνία µε τον Κύριο του Έργου µπορεί να 
προσαρµόζει το ωράριο ανάλογα µε τις ανάγκες. Λειτουργία της ΜΕΑ σε επίσηµες Αργίες, θα µπορεί να 
επιτρέπεται σε συµφωνία µε τον Κύριο του Έργου. 

Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωµα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα, να απαιτήσει τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την 
εξυπηρέτηση συγκεκριµένων  αναγκών. 
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31.9 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εγκαταστάσεων της ΜΕΑ ως εξής: 

Όλες οι οδοί, οι θέσεις στάθµευσης οχηµάτων και οι εξωτερικοί χώροι κυκλοφορίας πεζών της ΜΕΑ 
πρέπει: 

• Να λειτουργούν για το σκοπό που έχουν κατασκευαστεί. 
• Να διατηρείται η σήµανσή τους ευδιάκριτη καθ ’όλη τη διάρκεια του έτους. 
• Να είναι ευλόγως απαλλαγµένοι από χιόνια, πάγους, λάσπη και απορρίµµατα, ώστε να είναι 

ασφαλή για χρήση. 
• Να διατηρούνται οι επιφάνειές τους οµαλές και χωρίς ζηµιές και φθορές που είναι πιθανό να 

δηµιουργήσουν συνθήκες µη ασφαλούς κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών. 

Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να ελέγχει και να διαχειρίζεται την κυκλοφορία των οχηµάτων της 
ΜΕΑ. Σκοπός του ελέγχου της κυκλοφορίας είναι η ασφαλής κυκλοφορία καθώς και ο έλεγχος της ροής 
των οχηµάτων εντός της ΜΕΑ. 

Στη ΜΕΑ πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος των υποδοµών απορροής οµβρίων υδάτων (τάφροι, 
φρεάτια κλπ), προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής αποχέτευσή τους. 

Στην ΜΕΑ τα δοµικά στοιχεία και τα κτιριακά έργα πρέπει να διατηρούνται σε οπτικά αποδεκτή 
κατάσταση, και να είναι απαλλαγµένα από ακαθαρσίες, απορρίµµατα καθώς και από ανεπιθύµητη 
εξωγενή οργανική ανάπτυξη (µούχλα, φυτά κλπ.). 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό των διαδικασιών και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για τη σύνδεση του έργου µε τα δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Νερό – Ηλεκτρισµός – 
Τηλεφωνία). Επίσης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των συνδέσεων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύµβασης, µε δική του δαπάνη. 

Στην ΜΕΑ ο Ανάδοχος πρέπει να συλλέγει τα µικροαπορρίµµατα που διασκορπίζονται καθώς και σε 
απόσταση πενήντα (50) µέτρων από τα όρια των εγκαταστάσεων. Η συλλογή των µικροαπορριµµάτων 
πρέπει να γίνεται εντός δύο (2) ωρών από τον εντοπισµό τους.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει τις Υπηρεσίες µε τρόπο ώστε να προλαµβάνεται και να ελέγχεται 
επαρκώς οποιαδήποτε διαρροή υγρών, η οποία είναι δυνατό να βλάψει την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. 

 

31.10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να πραγµατοποιεί αλλαγές στις εγκαταστάσεις που κατασκεύασε, χωρίς 
την έγκριση του Κυρίου του Έργου. Ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει να κάνει τροποποιήσεις, 
κοινοποιώντας τους λόγους των προτάσεων και  τις επερχόµενες βελτιώσεις στη λειτουργία της ΜΕΑ.  

 

31.11 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

31.11.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαχειρίζεται τις ποσότητες των εισερχοµένων αποβλήτων µέχρι 
την οριζόµενη από τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης δυναµικότητα της ΜΕΑ. Ειδικά για τις γραµµές µηχανικής, 
βιολογικής επεξεργασίας ΑΣΑ και προδιαλεγµένων οργανικών, καθώς και της ραφιναρίας, η 
απαιτούµενη δυναµικότητα είναι αυτή που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει στην τεχνική του προσφορά.  

31.11.2 ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΜΕΑ – ΣΤΟΧΟΙ – ΡΗΤΡΕΣ 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που συνιστούν στη βέλτιστη 
απόδοση και λειτουργία της Μονάδας (δεσµευτικά µεγέθη της ΜΕΑ). Συγκεκριµένα κατά τη φάση της 
κανονικής λειτουργίας θα πρέπει να τηρούνται όλα τα δεσµευτικά µεγέθη της ΜΕΑ που αφορούν στη 
λειτουργία όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και στην Τεχνική του Προσφορά και τα οποία 
θα υπολογίζονται σε εξαµηνιαία απολογιστική βάση ως προς την επιβολή ρητρών.  

Ειδικότερα: 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επεξεργάζεται τις ποσότητες των εισερχοµένων 
αποβλήτων µέχρι την απαιτούµενη από την Τεχνική Περιγραφή δυναµικότητα.  
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Αδυναµία του Αναδόχου να επεξεργασθεί τις ως ανωτέρω εισερχόµενες ποσότητες 
αποβλήτων, θα έχει ως αποτέλεσµα να επιβληθούν ρήτρες. Πιο συγκεκριµένα επιβάλλεται ρήτρα 30€ 
ανά τόνο εισερχόµενου αποβλήτου, που δεν κατέστη δυνατή η επεξεργασία του. Ο ΚτΕ, διαπιστώνει µε 
πρακτικό την αδυναµία του Αναδόχου και εισηγείται  τις αναλογούσες ρήτρες.  

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει ώστε το υπόλειµµα που θα οδηγείται προς ταφή 
να µην υπερβαίνει τις ποσότητες, σύµφωνα µε την τιµή (ποσοστό) για την οποία έχει δεσµευθεί 
(εγγυηθεί) µε την υποβληθείσα προσφορά του. Τα φορτία µε το υπόλειµµα θα ζυγίζονται και θα 
καταγράφονται σε ηλεκτρονικό αρχείο και θα συµπεριλαµβάνονται στην µηνιαία έκθεση που θα 
υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή. Ποσότητες υλικών που δεν µπορούν να διατεθούν από 
τον Ανάδοχο, θα λογίζονται ως υπόλειµµα. 

Σε εξαµηνιαία βάση θα συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα φορτία εισερχοµένων αποβλήτων και θα ελέγχεται 
η τήρηση των απαιτήσεων της Τεχνικής Περιγραφής και της υποβληθείσας προσφοράς του. Σε 
περίπτωση που καταγράφεται υπέρβαση του επιτρεπόµενου από την προσφορά του Αναδόχου 
ποσοστού υπολείµµατος, τότε ο Ανάδοχος θα χρεώνεται ρήτρα ίση µε 100€ ανά τόνο υπολείµµατος 
πάνω από την εγγυηµένη προσφορά του ποσότητα. Η ρήτρα θα παρακρατείται από τις πληρωµές του 
εποµένου µήνα . 

Για το τελευταίο εξάµηνο της λειτουργίας της ΜΕΑ από τον Ανάδοχο, οι όποιες ρήτρες υπέρβασης 
υπολείµµατος θα παρακρατηθούν από τον εξοφλητικό λογαριασµό ή αν τον υπερβαίνουν από την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί όλους τους δεσµευτικούς στόχους -εγγυηµένα 
µεγέθη του έργου, όπως αυτοί αναφέρονται στο εδάφιο 2.2 του άρθρου 2.2 της Τεχνικής Περιγραφής 
και στην Προσφορά του. Στην περίπτωση που ο στόχος δεν επιτευχθεί, ο ανάδοχος θα πληρώσει 
ρήτρες και πιο συγκεκριµένα 20€/ τόνο υλικών που υπολείπεται του στόχου. Ο υπολογισµός θα γίνεται 
µε βάση τις ποσότητες των υλικών για τις οποίες έχουν εκδοθεί παραστατικά στοιχεία πώλησης-
διάθεσης σε νόµιµη εγκατάσταση διαχείρισης. Ο έλεγχος των δεσµεύσεων θα γίνεται απολογιστικά ανά 
εξάµηνο. Τα σχετικά ποσά παρακρατούνται από τις πληρωµές του επόµενου συµβατικού έτους. Ρήτρες 
που χρεώνονται το τελευταίο συµβατικό έτος, παρακρατούνται από τον τελικό λογαριασµό ή και από 
την εγγυητική καλής λειτουργίας. 

 

31.11.3 ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Σε περίπτωση που συνδυασµένες δραστηριότητες κοινωνικών οµάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και 
εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος και ο ΚτΕ θα αναζητήσουν 
κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην οµαλότητα. Κατά τη 
διάρκεια τέτοιας περιόδου ο Ανάδοχος θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
µέχρι οι συνθήκες να οµαλοποιηθούν.  

Την ευθύνη για οµαλή λειτουργία µε προσωπικό ασφαλείας κ.λπ., σε περίπτωση εργασιακών 
προβληµάτων µε το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος  

Σε περίπτωση επιβολής προστίµου στην εγκατάσταση που οφείλεται σε περιβαλλοντικούς λόγους, το 
πρόστιµο θα επιβαρύνεται ο Ανάδοχος. Γενικότερα ο Ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργεί την 
εγκατάσταση µε το βέλτιστο περιβαλλοντικό τρόπο ώστε να µη δηµιουργούνται οχλήσεις.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής (πέραν της προθεσµίας πληρωµής τους) των τρεχόντων 
λογαριασµών ΟΚΩ (∆ΕΗ, ∆ΕΥΑ) οι οποίοι βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο Κύριος του Έργου 
διατηρεί το δικαίωµα:  

• µη πληρωµής του τρέχοντος µηνιαίου λογαριασµού υπηρεσιών του Αναδόχου έως και την 
αποδεδειγµένη εξόφληση των οφειλοµένων. Για την καθυστέρηση πληρωµής του λογαριασµού 
αυτού, ο Ανάδοχος δε θα δικαιούται τόκους υπερηµερίας αφού η καθυστέρηση πληρωµής του 
λογαριασµού, θα είναι µε δική του υπαιτιότητα.  

• παρακράτησης των οφειλόµενων ποσών από το τρέχοντα µηνιαίο λογαριασµό λειτουργίας του 
Έργου, ώστε να µη δηµιουργείται κίνδυνος διακοπής των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Τέλος ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται αποκλειστικά µε όλα τα πρόστιµα που µπορεί να προκύψουν από 
ελεγκτικούς φορείς λόγω της τυχόν µη περιβαλλοντικά αποδεκτής ή µη νόµιµης λειτουργίας του Έργου.  
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31.12 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο Ανάδοχος,  είναι υποχρεωµένος: 

• Να εφαρµόζει προγραµµατισµένη συντήρηση των ηλεκτροµηχανικών οργάνων, όπως επίσης 
και στα υπόλοιπα µέρη της εγκατάστασης και των οχηµάτων, των µηχανών και των βοηθητικών 
εξοπλισµών της, σύµφωνα µε τις καρτέλες καθηµερινής, εβδοµαδιαίας και µηνιαίας 
συντήρησης, κλπ. Οι προαναφερόµενες καρτέλες θα µπορούν να ενηµερώνονται περιοδικά, σε 
σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες (επακόλουθα της λειτουργίας και της προοδευτικής 
γήρανσης των µηχανηµάτων) τόσο για τον τρόπο και τη συχνότητα πραγµατοποίησης των 
συντηρήσεων , όσο για τη χρήση και την εκλογή των υλικών προς κατανάλωση. Για τη 
συντήρηση οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες των προµηθευτών του εξοπλισµού. 

• Να πραγµατοποιεί έκτακτη συντήρηση, µε οικονοµικό βάρος δικό του, κάθε επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση µηχανικών, ηλεκτρικών ή οργανικών τµηµάτων, µη προβλεπόµενη ούτε από τον 
προµηθευτή τους, ούτε από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης σαν συνηθισµένη ή 
προγραµµατισµένη συντήρηση και η  οποία είτε οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου, είτε 
προέρχεται από απλή παρακµή επακόλουθο της χρήσης ή απρόβλεπτων συµβάντων. Ότι 
προαναφέρθηκε εφαρµόζεται επίσης σε κτίρια, στέγες, σιδεριές, δρόµους, υπονόµους, 
περιοδικά βερνικώµατα (αστικά βιοµηχανικά) και ότι έχει σχέση µε αυτά.  

 

31.13 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο Ανάδοχος σε συνέχεια της δοκιµαστικής λειτουργίας, διατηρεί κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται 
στο άρθρο 27.3 της παρούσης την αποθήκη ανταλλακτικών. Ωστόσο, µετά το πέρας της δοκιµαστικής 
λειτουργίας, η Αποθήκη Ανταλλακτικών θα επικαιροποιηθεί µε βάση την εµπειρία της δοκιµαστικής 
περιόδου µε δαπάνες του Αναδόχου, προκειµένου να αποφεύγονται κατά το δυνατόν -χωρίς βέβαια να 
αποκλείονται- οι διακοπές στην παραλαβή και επεξεργασία απορριµµάτων εν όψει αναµονής 
ανταλλακτικού. Η αγορά των υλικών αυτών Αποθήκη Ανταλλακτικών περιλαµβάνεται στον υπολογισµό 
του gate fee και βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Κάθε φορά που θα γίνεται χρήση ενός ανταλλακτικού, θα γίνεται άµεσα η παραγγελία του, ώστε η 
αποθήκη ανταλλακτικών να είναι πάντα πλήρης.  

Γενικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφοδιάζει αναλώσιµα και ανταλλακτικά που θα χρειαστούν ή που θα 
θεωρήσει κατάλληλα και αναγκαία, όπως επίσης και να εξοπλίσει την αποθήκη µε εξοπλισµό πιο πλήρη 
από τον προβλεπόµενο, για να αντιµετωπιστούν καλύτερα οι συνηθισµένες, προγραµµατισµένες και 
έκτακτες συντηρήσεις.  

Για την καλύτερη διαχείριση της «Αποθήκης Ανταλλακτικών» θα εγκατασταθεί κατάλληλο λογισµικό 
(software) οργάνωσης αποθήκης.  

 

31.14 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τον πρόσθετο εξοπλισµό που έχει δηλώσει στην 
τεχνική του προσφορά.  Επιπλέον: 

• Να εξοπλίσει την εγκατάσταση µε όλα τα απαραίτητα όργανα εργαστηρίου, και να υποστηρίζει 
µε όλα τα µέσα όλους τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς ελέγχους και παρακολουθήσεις. 
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να πραγµατοποιεί τις προβλεπόµενες περιοδικές αναλύσεις και την 
περιβαλλοντική παρακολούθηση  της εγκατάστασης ακόµα και µέσω εξειδικευµένων 
εξωτερικών εργαστηρίων µε δικές του δαπάνες. 

• Να αποφεύγει όσο το δυνατόν το διασκορπισµό ουσιών στο έδαφος και στην ατµόσφαιρα, 
οποιουδήποτε υλικού. 
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• Να εξασφαλίζει την απολύµανση των ιδίων επιφανειών και/ ή χώρων και τις απαραίτητες 
απολυµάνσεις για µύγες και κουνούπια, κάθε φορά που αυτό θα είναι απαραίτητο, προκειµένου 
να εγγυηθεί την υγιεινή των χώρων εργασίας. 

• Να προφυλάσσει την εγκατάσταση στο σύνολό της, µε ειδικές ασφάλειες για αστική ευθύνη, 
βλάβες των µηχανών, πυρκαγιές, καταστροφές, κλοπές και βανδαλιστικές ενέργειες. 

 

31.15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος, θα προσδιορίσει τις αναγκαίες θέσεις εργασίας και θα προσλάβει επαρκή αριθµό 
κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού για όλες τους τοµείς των Υπηρεσιών του.  
Το ΣΠΥ θα περιλαµβάνει λεπτοµέρειες σχετικά µε την κάθε θέση εργασίας, και τα καθήκοντα των 
εργαζοµένων καθώς και το καθεστώς εργασίας.  
Ο Ανάδοχος θα ορίσει ικανό αριθµό εργαζοµένων, κατάλληλα εκπαιδευµένων για τη διαχείριση και 
εποπτεία του έργου και των Υπηρεσιών µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση της Σύµβασης.  
Ο Ανάδοχος θα απασχολεί εργαζόµενους µε επαρκή και κατάλληλα πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας.  

Όλοι οι εργαζόµενοι, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που απασχολούνται από υπεργολάβους του 
Αναδόχου ή αυτών που απασχολούνται σε προσωρινή βάση θα λαµβάνουν κατάλληλη κατάρτιση πριν 
από την έναρξη κάθε δραστηριότητας µε ευθύνη του Αναδόχου. 
Περαιτέρω εκπαίδευση θα παρέχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε την πρακτική καλής 
διαχείρισης, που θα περιγράφεται στο ΣΠΥ.  
Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει και θα ονοµατίσει έναν ανώτερο υπάλληλο για να ενεργεί ως 
Εκπρόσωπός του, ώστε να αποτελεί σηµείο επαφής µε τον ΚτΕ σε 24ωρη βάση. 
Ο Εκπρόσωπος Αναδόχου θα είναι διαθέσιµος για τακτικές µηνιαίες συναντήσεις ή άλλες 
προκαθορισµένες ή έκτακτες συναντήσεις µε τον ΚτΕ ή άλλο φορέα όπου και όταν απαιτείται.  
Όλοι οι υπάλληλοι του Αναδόχου και των υπεργολάβων του πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα 
ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται σε όλες τις διαδικασίες παροχής των Υπηρεσιών.  

 

31.16 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης για την ασφάλεια της ΜΕΑ, 
σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας. Πλήρεις λεπτοµέρειες για όλα τα µέτρα που 
θα λάβει ο Ανάδοχος σχετικά µε τη διαχείριση της ασφάλειας και της προστασίας θα περιλαµβάνονται 
στο ΣΠΥ. 
Ο Ανάδοχος θα παρέχει ασφάλεια και προστασία 24 ώρες την ηµέρα, κάθε ηµέρα του χρόνου για να 
ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση µε τη 
ΜΕΑ. 
Η παροχή ασφάλειας και προστασίας που θα παρέχει ο Ανάδοχος στη ΜΕΑ θα πραγµατοποιείται είτε 
µε µηχανικά µέσα παρακολούθησης (κάµερες παρακολούθησης, εγκατάσταση συναγερµού κλπ) είτε µε 
προσωπικό φύλαξης.  
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση σε καλή και λειτουργική κατάσταση όλων των 
περιφράξεων, των τοίχων, των φρακτών και των πυλών γύρω από την περίµετρο της ΜΕΑ και να 
πραγµατοποιεί επιδιόρθωση τυχόν βλαβών εντός 24 ωρών.  
 

31.17 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

31.17.1 ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλα τα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας εξασφαλίζοντας στους 
εργαζοµένους ασφαλείς εργασιακές συνθήκες για την παροχή των Υπηρεσιών  
Ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας που θα περιλαµβάνεται στο ΣΠΥ ώστε: 

• να παρέχει τις Υπηρεσίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας για ασφάλεια και υγιεινή 
στο χώρο εργασίας,  

• να διατηρεί και να εφαρµόζει Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας, όπου θα περιγράφει λεπτοµερώς 
τις σχετικές ρυθµίσεις υγιεινής και ασφάλειας που θα εφαρµόζονται και θα διατηρούνται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Σύµβασης,  
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• να συντάσσει τριµηνιαία έκθεση υγιεινής και ασφάλειας όπου θα περιγράφει τα ατυχήµατα και 
την εµφάνιση επικίνδυνων περιστατικών καθώς και οποιεσδήποτε νέες ή τροποποιηµένες 
πρακτικές, προγράµµατα κατάρτισης ή άλλα µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση του 
επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας κατά την παροχή των υπηρεσιών.  

• Η ΜΕΑ πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας στο 
προσωπικό και τους άλλους χρήστες ή/και επισκέπτες της ΜΕΑ.  

• Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα πρέπει να υιοθετήσουν ασφαλείς εργασιακές πρακτικές, 
που θα αναλύονται στο Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας.  

• Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων είναι χώροι µε 
πολλούς και σηµαντικούς κινδύνους. Για το λόγο αυτό, κατάλληλες πινακίδες προειδοποίησης 
και πληροφόρησης θα πρέπει να είναι τοποθετηµένες σε εµφανή σηµεία στην ΜΕΑ. 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονεί µελέτες εκτίµησης κινδύνου για όλες τις δραστηριότητές του 
και να υιοθετεί ασφαλείς εργασιακές πρακτικές, οι οποίες θα αναλύονται στο Σχέδιο Υγιεινής και 
Ασφάλειας, το οποίο θα περιλαµβάνεται στο ΣΠΥ, όπως προβλέπεται σε όλους τους τρέχοντες 
και µελλοντικούς κανονισµούς, τους κανόνες εργασίας και τις οδηγίες που ισχύουν για τις 
δραστηριότητές του στο πλαίσιο της Σύµβασης, ώστε να διασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα 
ασφάλειας για όλους στους χρήστες των εγκαταστάσεων, τους επισκέπτες, και το προσωπικό 
κατασκευής, διαχείρισης και λειτουργίας.  

31.17.2 ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη, ενδεδειγµένη και ασφαλή χρήση του εξοπλισµού 
που χρησιµοποιείται για την παροχή των Υπηρεσιών και δεν θα χρησιµοποιείται εξοπλισµός που 
ενδέχεται να είναι µην είναι κατάλληλος, ασφαλής ή είναι πιθανό να προκαλέσει φθορές.  
Ο Ανάδοχος πρέπει να διατηρήσει σε καλή κατάσταση λειτουργίας όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό 
παρακολούθησης, οθόνες, περιφράξεις και µέτρα ελέγχου κυκλοφορίας, έτσι ώστε να προσφέρει πλήρη 
προστασία σε επισκέπτες και εργαζόµενους.  
Ο χειρισµός του εξοπλισµού θα γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευµένο και καταρτισµένο προσωπικό. 
Στο σύνολο του προσωπικού θα παρασχεθούν πλήρη σετ ατοµικού εξοπλισµού ασφαλείας. Αντίστοιχος 
εξοπλισµός ασφαλείας πρέπει να προβλέπεται επίσης και για τους επισκέπτες της ΜΕΑ .Οι δαπάνες 
για την προµήθεια του οποιουδήποτε εξοπλισµού για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού και των 
επισκεπτών καλύπτονται από τον ανάδοχο.  
Ο Ανάδοχος θα απαιτεί από όλα τα µέλη του προσωπικού του ανά πάσα στιγµή όταν ασχολούνται µε 
την παροχή των Υπηρεσιών να είναι ντυµένοι µε κατάλληλες στολές, ρούχα εργασίας, ενδύµατα 
προστασίας και αντανακλαστικό ρουχισµό, και σε συµφωνία µε το Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας της 
ΜΕΑ.  
Επίσης, οι επισκέπτες πρέπει να φέρουν τον ατοµικό εξοπλισµό ασφαλείας, καθ’ όλη τη διάρκεια 
παραµονής τους στη ΜΕΑ. 
Πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού 
που εργάζεται σε στενή επαφή µε τα εισερχόµενα απόβλητα.  
Θα προβλέπεται και θα τηρείται πρόγραµµα εµβολιασµού του προσωπικού, προκειµένου να 
προστατευτεί από ασθένειες που σχετίζονται µε τη διαχείριση των αποβλήτων.  
Στο Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας θα πρέπει να περιλαµβάνονται και ο «Κανονισµός Λειτουργίας» της 
κάθε εγκατάστασης. Οι κανονισµοί αυτοί θα αναρτηθούν σε ευδιάκριτα σηµεία της κάθε εγκατάστασης 
και στους αποθηκευτικούς χώρους αυτών, ενώ αντίγραφα τους πρέπει να είναι διαθέσιµα για το 
προσωπικό και για τους επισκέπτες.  
Για την ΜΕΑ καθώς και για κάθε τµήµα του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τον 
απαραίτητο εξοπλισµό πυρόσβεσης, πρώτων βοηθειών, προβλέψεις για την τήρηση υγιεινής και 
ασφάλειας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των άλλων αρµόδιων Αρχών.  
Ο Ανάδοχος θα παρέχει χώρο παροχής πρώτων βοηθειών στην ΜΕΑ, µε τον αναγκαίο 
ιατροφαρµακευτικό εξοπλισµό, ιατρό, καθώς και ένα κατάλληλα εκπαιδευµένο υπάλληλο πρώτων 
βοηθειών για τη φροντίδα των εργαζοµένων και των επισκεπτών.  
Η ΜΕΑ πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις για το προσωπικό, όπου θα περιλαµβάνονται αποδυτήρια, 
παροχή πόσιµου νερού, εγκαταστάσεις για πλύσιµο χεριών, τουαλέτες, καντίνα και δωµάτιο 
ανάπαυσης, για τα οποία θα δίνεται πρόσβαση στο προσωπικό της ΜΕΑ. 

31.17.3 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί αρχεία για την εκπαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα Υγιεινής και 
Ασφάλειας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την κατάρτιση των 
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εργαζοµένων σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την επιθεώρηση από τον ΚτΕ εντός µίας (1) 
εργάσιµης ηµέρας από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο γραπτού αιτήµατος από τον ΚτΕ. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί ένα επίσηµο βιβλίο ατυχηµάτων στην ΜΕΑ, καθώς και στα οχήµατα 
µεταφοράς των Αποβλήτων όπου θα καταγράφονται οι λεπτοµέρειες για οποιαδήποτε περιστατικά ή 
ατυχήµατα τραυµατισµού οποιουδήποτε προσώπου.  
Ο Ανάδοχος θα παρέχει βοήθεια, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό, στα πρόσωπα που εµπλέκονται σε 
τυχόν ατύχηµα, χωρίς να κάνει οποιονδήποτε σχολιασµό και θα καταχωρεί όλες τις σχετικές 
λεπτοµέρειες στο ηµερολόγιο της ΜΕΑ και το επίσηµο βιβλίο ατυχηµάτων της ΜΕΑ και του οχήµατος 
µεταφοράς των αποβλήτων.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση τον ΚτΕ όσο το ταχύτερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση 
εντός δύο (2) ωρών από τη στιγµή που γνωστοποιήθηκε στον Ανάδοχο οποιοδήποτε συµβάν ή 
ατύχηµα.  

 

31.18 ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος, κατά το στάδιο εισόδου και υποδοχής των απορριµµατοφόρων θα πρέπει να 
πραγµατοποιεί όλους τους ελέγχους ώστε να µην επιτραπεί η είσοδος µη επιτρεπτών αποβλήτων (π.χ. 
επικίνδυνα, ραδιενεργά, κλπ.) στη ΜΕΑ.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εντοπίσει προσκόµιση φορτίου µη επιτρεπτών αποβλήτων, τότε το µη 
επιτρεπτό φορτίο καταλογίζεται στον φορέα από τον οποίο προήλθε, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να 
το διαχειριστεί και να το αποµακρύνει άµεσα από τον χώρο του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβλέψει κάθε ενδεικνυόµενο µέσο ή διαδικασία για την αποφυγή 
βλαβών από αντικείµενα που πιθανώς να περιλαµβάνονται στα οικιακά απόβλητα (π.χ. µικρά και 
µεσαίου µεγέθους µεταλλικά αντικείµενα, φιαλίδια γκαζιού κλπ.) αλλά και από µη επιτρεπτά απόβλητα 
που παρά τους ελέγχους θα εισέλθουν στο έργο. 

 

31.19 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Ο Κύριος του Έργου θα µπορεί να επιτρέψει τις επισκέψεις στην εγκατάσταση σε όλα τα πρόσωπα που 
θα κάνουν δικαιολογηµένη αίτηση, (σχολεία, κλπ.) κατόπιν γραπτής προειδοποίησης στον Ανάδοχο. 

∆εν θα είναι απαραίτητη η προειδοποίηση ή η εξουσιοδότηση από µέρους του Κυρίου του Έργου για 
την είσοδο στην εγκατάσταση εκ µέρους του ίδιου του Κυρίου του Έργου και των τεχνικών του που είναι 
τοποθετηµένοι στην εποπτεία της λειτουργίας, καθώς και των ελεγκτικών µηχανισµών του ∆ηµοσίου. 
Κάθε επίσκεψη, θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο ούτως ώστε να προετοιµάσει την είσοδο στην 
εγκατάσταση και την πιθανή παρουσία ενός ειδικευµένου συνοδού. 

Ο Ανάδοχος θα προετοιµάσει ειδικές διαδικασίες επίσκεψης για τις οποίες ούτως ή άλλως θα πρέπει να 
συµφωνεί και ο Κύριος του Έργου, για τον σεβασµό στους Νόµους ασφάλειας, του απορρήτου και της 
εχεµύθειας. Αντίστοιχα ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τον Κύριο του Έργου για έγκριση της 
εισόδου τρίτων στην εγκατάσταση. 

 

32 ΑΡΘΡΟ 32: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να πραγµατοποιεί αλλαγές στο σχέδιο παροχής υπηρεσιών (λειτουργίας) 
της ΜΕΑ, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Κυρίου του Έργου. Ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει να 
κάνει στην εγκατάσταση τροποποιήσεις στο πλάνο λειτουργίας, κοινοποιώντας τους λόγους των 
προτάσεων και τις επερχόµενες βελτιώσεις. Αν οι τροποποιήσεις επιφέρουν διαφοροποίηση του 
οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης, τότε θα εφαρµοστούν οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 132 
του Ν.4412/16. 

 

33 ΑΡΘΡΟ 33: ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, για την αντιµετώπιση των περιστατικών 
εκτάκτου ανάγκης για τη ΜΕΑ, που θα χρησιµοποιηθούν για την παροχή των Υπηρεσιών. Το σχέδιο 
αυτό θα περιλαµβάνεται στο ΣΠΥ και θα πρέπει να συµφωνηθεί µε τον ΚτΕ και να υποβληθεί προς 
έγκριση στην αρµόδια προς τούτο αρχή (Πυροσβεστική Υπηρεσία ή άλλη ενδεχόµενη αρχή). Το σχέδιο 
πρέπει να ενηµερώνεται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, να τροποποιείται, εφόσον 
απαιτείται, όταν προκύπτουν αλλαγές στις δραστηριότητες των εγκαταστάσεων, και να τηρείται στα 
γραφεία των εγκαταστάσεων καθώς και σε άλλες κατάλληλες θέσεις αυτών.   
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει έναν ή περισσότερους εργαζόµενους οι οποίοι θα είναι διαθέσιµοι 
για επικοινωνία εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων, οποιαδήποτε ηµέρα του 
έτους καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, που παραστεί περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης. Οι εργαζόµενοι 
αυτοί θα υποχρεούνται να είναι σε οποιαδήποτε εγκατάσταση παρουσιαστεί κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης, µέσα σε µία ώρα από την κοινοποίηση – ενηµέρωση που έλαβε ο Εκπρόσωπος Αναδόχου 
από τον ΚτΕ. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται στον Εκπρόσωπο Αναδόχου από τον ΚτΕ, θα 
θεωρούνται ως οι µόνες έγκυρες σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη τυχόν οδηγία µπορεί να λάβει και όλες 
οι απαιτήσεις για προσωπικό, υποδοµές και υλικά, θα ικανοποιούνται αµέσως, ασχέτως εάν αυτό 
επηρεάζει το κανονικό πρόγραµµα εργασίας του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταβάλει κάθε 
εύλογη προσπάθεια ώστε να παράσχει µέσα σε µία ώρα από την ενηµέρωσή του το απαιτούµενο 
προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και τα υλικά που έχουν ζητηθεί για την κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης. 
Εάν ο Ανάδοχος για οποιοδήποτε λόγο δεν ανταποκριθεί έτσι όπως ορίζεται στην παρούσα 
παράγραφο και εντός του συγκεκριµένου χρόνου, η Αναθέτουσα Αρχή θα φροντίσει να καλύψει την 
ανάγκη µε άλλο φορέα και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει και να εφαρµόζει το αντίστοιχο πρόγραµµα εκπαίδευσης των 
εργαζοµένων (ενέργειες καθενός σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης και χρήση των µέσων ατοµικής 
προστασίας και αντιµετώπισης συµβάντος) και να εφαρµόζει ένα κατάλληλο σύστηµα επικοινωνίας για 
τους εργαζοµένους του, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από τους υπαλλήλους του ΚτΕ σε 
περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης.  
Στην περίπτωση που κατά την αντιµετώπιση µιας Έκτακτης Ανάγκης, υπάρχει η απαίτηση εµπλοκής 
πέραν του αναδόχου και τον ΚτΕ, και τρίτων, ο Ανάδοχος, µετά από σχετική συνεννόηση µε τον ΚτΕ, 
πρέπει να επιτρέψει στους τρίτους την είσοδό τους στην ΜΕΑ προκειµένου να πράξουν ό,τι είναι 
απαραίτητο για να αντιµετωπιστεί η Έκτακτη Ανάγκη.  

 

34 ΑΡΘΡΟ 34: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Η συµβατική αµοιβή του Αναδόχου για τα δύο (2) έτη λειτουργίας, είναι αυτή που προκύπτει µε βάση 
την Οικονοµική του Προσφορά, εκφρασµένη σε €/τόνο εισερχοµένων αποβλήτων στην εγκατάσταση. 
Σηµειώνεται ότι τα πράσινα απόβλητα ή και κλαδέµατα (έως 4.126 tn/y) θα εισέρχονται στη ΜΕΑ 
άνευ αµοιβής για τον Ανάδοχο. 

Η τιµή αυτή, πολλαπλασιάζεται µε το βάρος των εισερχόµενων αποβλήτων όπως αυτό προκύπτει από 
τα ζυγολόγια και το γινόµενο θα είναι η µηνιαία αµοιβή του Αναδόχου προ ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι η 
συµβατική αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την εύρυθµη 
λειτουργία και συντήρηση του έργου, ακόµα και εάν αυτές δεν περιγράφονται στο Τεύχος 
Προϋπολογισµού Μελέτης. 

Η συµβατική αµοιβή του Αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα και 
κάθε δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας ΕΣΥ και των λοιπών 
συµβατικών τευχών, αναγκαία όµως για την εκτέλεση της σύµβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του) και το επιχειρηµατικό του κέρδος. 

Όλα τα προϊόντα που προκύπτουν από την επεξεργασία των εισερχόµενων αποβλήτων, θα διατίθενται 
µε ευθύνη και σε όφελος του Αναδόχου.  

 

 

35 ΑΡΘΡΟ 35: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :   
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Ο προσδιορισµός του πληρωτέου ποσού θα γίνεται µε βάση τη µονάδα που θα δώσει ο Ανάδοχος στην 
οικονοµική του προσφορά (€/τόνο εισερχοµένων αποβλήτων) και τις ποσότητες απορριµµάτων που 
διαχειρίστηκε αποδεδειγµένα ο Ανάδοχος. Σηµειώνεται ότι τα πράσινα απόβλητα ή και κλαδέµατα 
(έως 4.126 tn/y) θα εισέρχονται στη ΜΕΑ άνευ αµοιβής για τον Ανάδοχο. Ο προσδιορισµός της 
ποσότητας των απορριµµάτων σε µηνιαία βάση θα γίνεται από τον Ανάδοχο µε βάση το «Ηµερολόγιο 
Λειτουργίας». Το «Ηµερολόγιο Λειτουργίας» θα είναι βιβλίο, του οποίου κάθε σελίδα θα αντιστοιχεί σε 
µια εργάσιµη και θα έχει αριθµηθεί και υπογραφεί προκαταβολικά από τον επόπτη. Σε κάθε σελίδα θα 
αναγράφονται κατ’ ελάχιστον οι ποσότητες εισερχόµενων απορριµµάτων σε τόνους, όπως αυτές 
προκύπτουν από το ζυγιστήριο της εισόδου, τα στοιχεία των απορριµµατοφόρων, και το φορτίο και η 
προέλευση έκαστου, καθώς και παρατηρήσεις για την ηµερήσια λειτουργία της εγκατάστασης. Το 
ακριβές περιεχόµενο και ο τύπος του «Ηµερολογίου Λειτουργίας» µπορεί να τροποποιείται από τον 
Ανάδοχο µε την έγκριση του επόπτη. 

Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας ο Υπεύθυνος λειτουργίας του Αναδόχου και ο επόπτης θα 
υπογράφουν το Ηµερολόγιο Λειτουργίας. Εάν εντός 3 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 
συµπλήρωσης του Ηµερολογίου, αυτό δεν έχει υπογραφθεί από τον επόπτη, τότε όσον αφορά τη 
συγκεκριµένη ηµέρα, αυτό θεωρείται σιωπηρώς εγκεκριµένο. Σε περίπτωση διαφωνίας του επόπτη µε 
τα αναγραφόµενα µιας ηµέρας, εντός τριών ηµερών πρέπει να κοινοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο 
τις αντιρρήσεις του τεκµηριωµένα. Στην πράξη αυτή της Υπηρεσίας Παρακολούθησης & ∆ιοίκησης ο 
Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει ένσταση απευθυνόµενη στον ΚτΕ.  

Το αργότερο 15 ηµέρες µετά το πέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα λειτουργίας ο Ανάδοχος υποβάλλει 
Μηνιαία Ανάλυση (σε υπόδειγµα που θα έχει συµφωνηθεί προηγουµένως µε τον ΚτΕ) η οποία 
περιλαµβάνει όλες τις ποσότητες απορριµµάτων που αντιστοιχούν σε ηµέρες «Ηµερολογίου 
Λειτουργίας» που έχουν εγκριθεί εγγράφως ή σιωπηρώς. Σε περίπτωση διαφωνιών της προηγούµενης 
παραγράφου, οι ηµέρες στις οποίες αναφέρονται οι διαφωνούντες δεν περιλαµβάνονται στην Ανάλυση, 
µέχρι επίλυσης των διαφωνιών. Σιωπηρή έγκριση θεωρείται ότι έχει δοθεί εάν παρέλθει ένας µήνας από 
την κατάθεση της Ανάλυσης και δεν έχει δοθεί ρητή έγκριση ή απόρριψη. Η έγκριση κάθε Ανάλυσης 
δίδεται από τον ΚτΕ.  

Η Ανάλυση πρέπει να συνοδεύεται από τις ηµερήσιες εκτυπώσεις της γεφυροπλάστιγγας. Ηµέρες για 
τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες εκτυπώσεις, αφαιρούνται από την Ανάλυση µέχρι τη προσκόµιση 
των αντίστοιχων εκτυπώσεων. Η Υπηρεσία Παρακολούθησης & ∆ιοίκησης ελέγχει τη γεφυροπλάστιγγα 
και το σύστηµα παραγωγής των εκτυπώσεων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει όποιες 
υποδείξεις της Υπηρεσίας Παρακολούθησης & ∆ιοίκησης τόσο στη γεφυροπλάστιγγα όσο και στο 
σύστηµα εκτυπώσεων. Μετά την εφαρµογή των υποδείξεων τα αποτελέσµατα των ζυγίσεων είναι κοινά 
αποδεκτά και δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο αντιρρήσεων ή διαφωνιών.  

Η πληρωµή στον Ανάδοχο πρέπει να πραγµατοποιείται εντός 30 ηµερών από την ρητή ή τεκµαιρόµενη 
έγκριση της Ανάλυσης. Σε περίπτωση µη πληρωµής εντός του 30 ηµέρου ο Ανάδοχος δικαιούται τόκων 
υπερηµερίας.  

 

36 ΑΡΘΡΟ 36: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Σύµφωνα µε το άρθρο 131 του Ν.4412/16, ο Ανάδοχος µπορεί να αναθέτει σε υπεργολάβο το σύνολο ή 
τµήµα της λειτουργίας της εγκατάστασης, αφού δηλώσει την υπεργολαβία στην Αναθέτουσα Αρχή κατά 
την σύναψη ή µε έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Ο υπεργολάβος στο 
βαθµό που αναλαµβάνει καθήκοντα αποκλειστικά στη λειτουργία του έργου, δεν υποχρεούται να είναι 
εγγεγραµµένος στο κατάλογο εργοληπτών. 

 

37 ΑΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 
Το τελικό ποσό που πρέπει να καταβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε πιστοποίηση θα 
αναπροσαρµόζεται κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στον πληθωρισµό και τη µεταβολή του κόστους 
εργατικών και α' υλών - καυσίµων. Ο τρόπος αναπροσαρµογής θα είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα και 
τις τιµές που έχουν οριστεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Μηνιαία Εξέλιξη του Γενικού 
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή). Ειδικότερα η αναπροσαρµογή στην τιµή θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο τύπο:  
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Ρ = Ρο * α 1 /α  

Όπου:   

Ρο= Το ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο µε βάση τις τιµές του συµβολαίου. 

Ρ = Το αναθεωρηµένο ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο προσαρµοσµένο στον τύπο. 

α 1 = Ο γενικός δείκτης Τιµών Καταναλωτή για το µήνα για το οποίο θα εκδοθεί το ένταλµα πληρωµής.  

α = Ο γενικός δείκτης Τιµών Καταναλωτή για το µήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η προσφορά. 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η Προϊσταµένη Τ.Μ.Κ Η Προϊσταµένη ∆/νσης Τ.Υ 

   

Αφροδίτη Κωτή   

Πολ.Μηχ/κός   

   

   

Ευαγγελία Γιαννούλα   

Πολ.Μηχ/κός   

   

   

Θεµιστοκλής Καραµούστος Παναγιώτα Μάντζαρη Θεοδώρα Σαργιώτη 

Ηλ.Μηχανικός Τοπ.Μηχ/κός Πολ.Μηχ/κός 
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