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ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο τθσ Ε  Τ 
 
1.1 Αντικείμενο τθσ ΕΣΥ είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε 

ςυνδυαςμό με τουσ  όρουσ των άλλων ςυμβατικϊν τευχϊν, τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ 
μελζτθσ και τθν εργολαβικι ςφμβαςθ, που κα καταρτιςκεί, κα γίνει το ζργο:  «ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΙ Α/ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΩΝ Δ.Ε. Α. ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
Κ. ΛΕΧΩΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΕΛ ΣΗ ΔΕΤΑΜΒ». 

  
1.2 Κατά τα λοιπά, για τθν εκτζλεςθ του ζργου, ιςχφουν οι ακόλουκοι Νόμοι και Διατάξεισ: 

1) ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν» ωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

2) Οι διατάξεισ των νομοκετθμάτων που αναφζρονται ρθτά ςτθ Διακιρυξθ του ζργου 
3) το Ρ.Δ 171/87 «Πργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε 

κζματα ζργων, που εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
(ΟΤΑ)» (τα ιςχφοντα άρκρα),  

4) Ο Ν. 1069/80 "περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και  
Αποχετεφςεωσ", όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

5) Η υπ' αρ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ , Υποδομϊν , Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα “ 
Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) , με 
υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια ζργα.” κακϊσ  και θ ςυνοδευτικι 
εγκφκλιοσ 26/ΔΙΡΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012.  

6) Η Εγκφκλιοσ 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΡ/οικ./1322/7-9-2016) με κζμα: Απόφαςθ του 
Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων για τθν αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ 
εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΡ)" 

7) Η ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξθσ και ΥΡΟΜΕΔΙ υπ' αρικ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-
2012 

Γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, Εγκφκλιοσ, κ.α.) που διζπει τθν 
εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζςτω κι αν δεν αναφζρεται ρθτά παραπάνω. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο εργολαβικισ ςφμβαςθσ 
 
2.1 Αντικείμενο του ζργου  αποτελεί θ καταςκευι ενόσ κεντρικοφ αντλιοςταςίου ακακάρτων - 

αντλιοςτάςιο Α3 - μετά του δίδυμου κεντρικοφ κατακλιπτικοφ αγωγοφ του αντλιοςταςίου 
αυτοφ, μζςω του οποίου τα λφματα κα μεταφζρονται ςτο δίκτυο ακακάρτων του οικιςμοφ 
τθσ Αγριάσ και ςυγκεκριμζνα ςτο υφιςτάμενο αντλιοςτάςιο Α2-ΟΣΕ. 
Το αντλιοςτάςιο Α3 κα καλφπτει ωσ δυναμικότθτα τισ ανάγκεσ των οικιςμϊν Άνω Λεχϊνια 
και Κάτω Λεχϊνια, κακϊσ και τουσ οικιςμοφσ Ρλατανίδια και Μαλάκι. Ειδικότερα, τα λφματα 
των οικιςμϊν Κάτω Λεχωνίων και Άνω Λεχωνίων  κα  οδθγοφνται απ ευκείασ ςτο κεντρικό 
αντλιοςτάςιο Α3, το οποίο χωροκετείται νοτιοανατολικά και ζξω από τον οικιςμό των Κάτω 
Λεχωνίων. 
 Ο δίδυμοσ κεντρικόσ κατακλιπτικόσ αγωγόσ του αντλιοςταςίου Α3 ζχει μικοσ διαδρομισ 
3,0km περίπου, είναι ονομαςτικισ διαμζτρου 2xΦ280 και το υλικό του είναι από HDPE 
10atm. Κατά μικοσ του και ςτα υψθλά ςθμεία του προβλζπονται φρεάτια αερεξαγωγϊν, 
ενϊ ςτα χαμθλά ςθμεία φρεάτια εκκζνωςθσ. 

  
2.2 Η αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι το ςυνολικό ποςό του 

Ρροχπολογιςμοφ Μελζτθσ προςαυξθμζνο κατά το ποςό των απροβλζπτων δαπανϊν που 
περιζχεται ςτον Ρροχπολογιςμό τθσ μελζτθσ, μειωμζνο κατά το ποςοςτό τθσ ζκπτωςθσ  που 
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πρόςφερε ο Ανάδοχοσ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3. Ιςχφουςεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
 
Γενικϊσ, για τθν καταςκευι του ζργου και των επιμζρουσ εργαςιϊν, κα εφαρμοςκοφν: 
 
3.1 Οι διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ, προςαρμοςμζνθσ ςτο Κοινοτικό Δίκαιο, που 

αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ των Δθμοςίων Ζργων, όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τον χρόνο 
διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ και υποβολισ προςφοράσ από τον Ανάδοχο. 

  
3.2 Οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ε.ΤΕ.Ρ.), ςφμφωνα με τθν Αποφ.ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273, όπωσ 

αυτζσ δθμοςιεφτθκαν ςτο ΦΕΚ 2221/30.07.2012 και ωσ ιςχφουν μετά τθν αναςτολι (ΦΕΚ 
2524Β/16-08-16) και αντικατάςταςθ (Εγκφκλιοσ ΥΡΟΜΕΔΙ 17/2016 ΔΚΡ/οικ/1322/07-09-
2016) μερικϊν εξϋαυτϊν με τισ αντίςτοιχεσ Ρροςωρινζσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
(Ρ.Ε.ΤΕ.Ρ.), που ζχουν εφαρμογι ςτον ζργο. 

  
3.3 Οι Ελλθνικοί Κανονιςμοί (π.χ. Κανονιςμόσ Σκυροδζματοσ, Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ, κ.λ.π.) 

και πρότυπα (ΕΛΟΤ κ.λ.π.) και οι άλλεσ διατάξεισ (Νόμοι, διατάγματα, υπουργικζσ 
αποφάςεισ, εγκφκλιοι, κανονιςμοί ΔΕΗ, κ.λ.π.), που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα, 
περιλαμβανομζνων των Ρ.Τ.Ρ. ζργων οδοποιίασ. 
Για κζματα, που δεν καλφπτονται από τουσ παραπάνω ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ και 
προδιαγραφζσ μποροφν να εφαρμοςκοφν ςυμπλθρωματικά άλλα κακιερωμζνα ξζνα 
πρότυπα και προδιαγραφζσ (π.χ. DIN, ISO, BS, NF, κ.λ.π.). 

  
3.4 Οι Τεχνικζσ Οδθγίεσ του κανονιςμοφ εκτζλεςθσ εργαςιϊν επί οδοςτρωμάτων και 

πεηοδρομίων για εγκατάςταςθ ΟΚΩ του Διμου Βόλου. 
  
3.5 Αν ςτισ προδιαγραφζσ αυτζσ υπάρχουν όροι, διατάξεισ, περιοριςμοί ι και αρικμθτικά όρια, 

που ζρχονται ςε αντίκεςθ ι αντίφαςθ με όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα ΕΣΥ ι με τουσ 
όρουσ του Τιμολογίου για το ίδιο κζμα ιςχφουν κατά ςειρά οι όροι και οι διατάξεισ του 
Τιμολογίου και τθσ ΕΣΥ. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ του ζργου ςυμπλθρϊνουν 
και ενιςχφουν τισ Ε.ΤΕ.Ρ./ Ρ.Ε.ΤΕ.Ρ. που ζχουν εφαρμογι ςτο ζργο. Ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει πιςτά και με ακρίβεια τισ διατάξεισ, που κακορίηονται ςτισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτα αντίςτοιχα άρκρα του 
Τιμολογίου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4. Ειδικοί όροι 
 
4.1 Ο Ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ κατά τθν 

πορεία εκτζλεςθσ του ζργου: 

 για τθν αςφαλι εκτροπι τθσ κυκλοφορίασ, ςε ςυνεργαςία με τθν  Τροχαία, 

 για τθν αςφαλι διζλευςθ των διερχομζνων και  

 για τθν αςφαλι πρόςβαςθ των περιοίκων ςτισ οικίεσ τουσ. 
  
4.2 Ο χϊροσ των εργαςιϊν, υποχρεωτικά, κα πρζπει να περιφράςςεται με καλαίςκθτα ςτακερά 

περιφράγματα, πλαςτικά, ξφλινα ι και μεταλλικά και να ςθμαίνεται ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. προσ κακοδιγθςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και τροχοφόρων. 
Στισ επικίνδυνεσ, για τθν κυκλοφορία, κζςεισ κα τοποκετθκοφν υποχρεωτικά αυτόματα 
ςπινκθρίηοντα ςιματα (FLASH LIGHTS). 
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Ζξω από τον περιφραγμζνο χϊρο απαγορεφεται θ εναπόκεςθ οποιουδιποτε υλικοφ. 
Δεν επιτρζπεται να ςτακμεφουν τα μθχανιματα ςτθν περιοχι που γίνεται το ζργο κατά τισ 
μθ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ. 

  
4.3 Μετά το πζρασ των εργαςιϊν εκςκαφισ και επίχωςθσ, κακϊσ και μετά τθν αποκατάςταςθ 

τθσ τελικισ επιφανείασ, υποχρεωτικά κα γίνεται ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ και κα 
επακολουκεί ςκοφπιςμα και πλφςιμο του δρόμου ι πεηοδρομίου. 

  
4.4 Στο χϊρο εργαςίασ κα τοποκετοφνται υποχρεωτικά εμπόδια τφπου εγκεκριμζνου από τθν 

Υπθρεςία, ςτα οποία κα αναγράφονται  τα ςτοιχεία του υπεφκυνου Αναδόχου.  Τα εμπόδια 
αυτά κα τοποκετοφνται ςε εμφανι ςθμεία του ζργου (αρχι, τζλοσ και ςε ενδιάμεςα ςθμεία, 
ανάλογα με το εκτελοφμενο ζργο) και πάντωσ ςε αρικμό όχι λιγότερο των δφο ανά 50 μζτρα. 
Η Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα, πζρα από τισ κυρϊςεισ που επιβάλλονται από τισ διατάξεισ για 
τα δθμόςια ζργα, να εκτελζςει τθ ςιμανςθ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του εργολάβου, 
όταν αυτόσ δεν τθν εκτελεί ζγκαιρα, χωρίσ να παφει και ς’ αυτι τθν περίπτωςθ να ζχει ο 
εργολάβοσ ακζραιθ τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα που κα ςυμβεί. Η δαπάνθ για τθν 
εκτζλεςθ ςε βάροσ του Αναδόχου τθσ εργαςίασ, κακϊσ, επίςθσ, και θ ωσ άνω ποινικι ριτρα 
παρακρατοφνται από τουσ λογαριαςμοφσ του. 

  
4.5 Για τισ καταςκευζσ κα χρθςιμοποιείται ζτοιμο ςκυρόδεμα, προκειμζνου να περιοριςτεί θ 

όχλθςθ των περιοίκων από τθν επιτόπου παραςκευι ςκυροδζματοσ. 
  
4.6 Απαγορεφεται, για οποιονδιποτε λόγο, δρόμοι, πεηοδρόμια και κοινόχρθςτοι χϊροι να 

μετατρζπονται ςε αποκικεσ οικοδομικϊν υλικϊν ι υλικϊν οδοςτρωςίασ. 
Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ εναπόκεςθ, παραπλεφρωσ του ςκάμματοσ, υλικϊν 
προοριηόμενων για τθν καταςκευι του ζργου, αλλά για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο 
τθσ μιασ θμζρασ. 

  
4.7 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί εγγράφωσ τθν Υπθρεςία και τον αρμόδιο Φορζα 

Συντιρθςθσ τθσ Οδοφ επί τθσ οποίασ οδζυουν οι νζοι αγωγοί, μία θμζρα πριν για τισ κζςεισ 
όλων των τομϊν, ςτισ οποίεσ κα γίνεται θ τελικι αποκατάςταςθ ςτθν προτζρα κατάςταςθ 
(με αςφαλτικό ι με ςκυρόδεμα). 

  
4.8 Τα οποιαδιποτε άχρθςτα υλικά (μπάηα, κ.λ.π.) από τθν καταςκευι του ζργου κα 

απομακρφνονται αυκθμερόν. 
  
4.9 Δφναται θ ΔΕΥΑΜΒ να απαιτιςει (υποχρεωτικι πεικάρχιςθ του Αναδόχου) να 

καταςκευάηονται  εγκάρςιεσ τομζσ ςε δρόμουσ μεγάλθσ κυκλοφορίασ ςε ϊρεσ και μζρεσ που 
κα είναι κλειςτά τα εμπορικά καταςτιματα και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μετά από εντολι 
τθσ Υπθρεςίασ (και τθν ζκδοςθ, από τον Ανάδοχο, των απαιτοφμενων αδειοδοτιςεων)  κατά 
τισ νυχτερινζσ ϊρεσ. 

  
4.10 
 
 
 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί κάκε νόμιμθ υποχρζωςθ που απορρζει από τισ 
εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ προσ τουσ αρμόδιουσ Φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τυχόν 
υποχρζωςθσ ενθμζρωςθσ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για νυχτερινι εργαςία ι ςε αργία. 
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4.11 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Ανάδοχοσ είναι το νομικό πρόςωπο που εκτελεί το ζργο για λογαριαςμό τθσ ΔΕΥΑΜΒ. 
Είναι υποχρεωμζνοσ ςτθν ζκδοςθ τθσ νόμιμθσ άδειασ εκςκαφισ οδοςτρϊματοσ από τθν 
αρμόδια για τθν ςυντιρθςθ τθσ οδοφ Υπθρεςία, θ οποία κεωρείται πριν από τθν ζναρξθ των 
αργαςιϊν από τθν αρμόδια αςτυνομικι υπθρεςία, ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία 
(Ν. 2307/1995, Ν. 2696/1999, Ν. 3481/2006, Αποφ. ΔΜΕΟ/Ο/613/ΦΕΚ 905 Β’/20-5-2011) με 
δικι του μζριμνα και δαπάνθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςφνταξθσ οποιαςδιποτε μελζτθσ 
ςιμανςθσ και αςφάλιςθσ εκτελοφμενων ζργων απαιτθκεί κακϊσ και τθσ ζκδοςθσ 
οιαςδιποτε απαιτοφμενθσ εγγυθτικισ επιςτολισ προσ τον φορζα ςυντιρθςθσ τθσ οδοφ. 
Είναι επίςθσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των όρων αυτισ και των υποχρεϊςεων που 
προκφπτουν από τον ςχετικό κανονιςμό εάν υφίςταται, κακϊσ και τισ επιςθμάνςεισ τθσ 
αρμόδιασ αςτυνομικισ υπθρεςίασ.  
 

4.12 
 
 
 
4.13 

Για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ) 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 36269/1757/Ε103/24-8-2010 για τα ζργα τεχνικϊν 
υποδομϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθν εγκφκλιο υπ’ αρικμ. οικ.4834/25-1-2013 του Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. 
 
Οι δοκιμζσ ςτεγανότθτασ των ςωλθνϊςεων κα γίνει για το ςφνολο των αγωγϊν ςφμφωνα με 
τισ οικείεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει τισ ςχετικζσ μελζτεσ ςτθ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία. Μετά από κάκε επιτυχι ζλεγχο δοκιμισ ςτεγανότθτασ κα 
καταρτίηονται αντίςτοιχα  πρωτόκολλα που κα υπογράφονται από τον εκπρόςωπο τθσ 
Υπθρεςίασ και του Αναδόχου 
 

4.14 
 
 
 
 
 
 
 
4.15 
 
 
 
 
 
 
 
4.16 
 
 
 
 
 
 
 
4.17 
 
 
 
4.18 

Στθν τιμι μονάδασ του αξονικοφ μικουσ των ςωλθνϊςεων που εγκαταςτάκθκαν ςε μζτρα, 
ανά ονομαςτικι διάμετρο και κατθγορία ςωλινων περιλαμβάνονται και οι δοκιμζσ  
ςτεγανότθτασ, μαηί με το απαιτοφμενο εργατοτεχνικό προςωπικό, μθχανικά μζςα, υλικά και 
ςυςκευζσ. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά επιπρόςκετθ αποηθμίωςθ για τθν ανωτζρω 
δοκιμθ, ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι διενεργθκεί, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν 
εκςκαφϊν, επιχϊςεων και αποκαταςτάςεων απαιτθκοφν για τθ διενζργεια αυτϊν.  
 
 
Ημιτελείσ εργαςίεσ μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ςε λογαριαςμό του ζργου με ζγκριςθ τθσ 
υπθρεςίασ. Οι εργαςίεσ αυτζσ καταχωροφνται ςε χωριςτό μζροσ του λογαριαςμοφ και 
περιλαμβάνοντια με προςωρινι τιμι μειωμζνθ, ϊςτε να είναι δυνατι θ αυτοτελισ 
αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ με το υπόλοιπο τθσ προβλεπόμενθσ τιμισ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 152 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, θ προςωρινι μειωμζνθ τιμι ανζρχεται ςε 5% για 
τθ δοκιμι ςτεγανότθτασ επί τθσ τιμισ μονάδασ  του αξονικοφ μικουσ των ςωλθνϊςεων που 
εγκαταςτάκθκαν ςε μζτρα, ανά ονομαςτικι διάμετρο και κατθγορία ςωλινων. 
 
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διενεργεί τθν πλιρθ αποκατάςταςτθ του ςκάμματοσ 
εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ από τθν παρ. 5.3 τθσ παροφςασ χρονικισ προκεςμίασ. Σε 
περίπτωςθ που ςτο χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ςτθν παρ. 5.3 δεν ζχει διενεργθκεί θ 
δοκιμι ςτεγανότθτασ και του αγωγοφ, ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ και χωρίσ καμιά 
επιπρόςκετθ δαπάνθ για τθν τζλεςθ τθσ δοκιμισ και τθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε 
αςτοχίασ παρατθρθκεί κατά τθν δοκιμι, ςυμπεριλαμβανομζνου του αςφαλτοςκυροδζματοσ 
που τυχόν απαιτθκεί από επανεκςκαφι χωρίσ καμιά επιπρόςκετθ δαπάνθ. 
 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να δζχεται και να διευκολφνει τθν διενζργεια ελζγχων από 
αρμόδια οριςμζνα όργανα του φορζα χρθματοδότθςθσ και να παρζχει κάκε ςχετικό ςτοιχείο 
που τυχόν απαιτθκεί για τθν ομαλι διενζργεια αυτϊν. 
 
Καμμία επιπρόςκετθ δαπάνθ δεν εγκρίνεται και δικαιοφται ο Ανάδοχοσ από τθν εφαρμογι 
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4.19 
 

όλων των ανωτζρω υποχρεϊςεων. 
 
Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν διζπεται από τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ υπ’ αρικμ. 
οικ.46201/9-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΞΔ4653Ρ8-Ψ46) Απόφαςθσ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 
τροποποίθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων τθσ ΑΕΡΟ (ΥΑ 51349/26-10-2016) για τθν 
εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων μείηονοσ περιοχισ Βόλου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5. Προκεςμίεσ περαίωςθσ του ζργου 
 
5.1 Η ςυνολικι προκεςμία ολοκλιρωςθσ του ζργου ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν 

θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Για τθ ςυνολικι προκεςμία περαίωςθσ του ζργου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 
Ν.4412/2016 (άρκρο 147). 

  
5.2 Οι ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ του ζργου κακορίηονται με τα χρονοδιαγράμματα 

καταςκευισ, που αναφζρονται ςτο 8ο άρκρο τθσ παροφςασ ΕΣΥ. 
Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα κακοριςμοφ αιτιολογθμζνα τθσ ςειράσ προτεραιότθτασ 
εκτζλεςθσ των ζργων, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ για τθν ομαλι εξζλιξθ του 
χρθματοδοτοφμενου υποζργου. 

  
5.3 Ορίηεται ωσ αποκλειςτικι τμθματικι προκεςμία του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 147 του 

Ν.4412/2016, θ αποκατάςταςθ των τομϊν ςε οδοςτρϊματα και πεηοδρόμια εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ είκοςι δφο (22)  θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία επίχωςθσ ενόσ 
τμιματοσ του δικτφου. Σε περίπτωςθ που ςτο χρονικό αυτό διάςτθμα δεν ζχει διενεργθκεί θ 
δοκιμι ςτεγανότθτασ ςφμφωνα με τισ οικείεσ προδιαγραφζσ, ο Ανάδοχοσ κα είναι 
υπεφκυνοσ και χωρίσ καμιά επιπρόςκετθ δαπάνθ για τθν τζλεςθ τθσ δοκιμισ και τθν 
αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε αςτοχίασ παρατθρθκεί κατά τθν δοκιμι, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αςφαλτοςκυροδζματοσ που τυχόν απαιτθκεί από επαναςκαφι. 

  
5.4 
 
 
 
 
 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρακολουκεί τθν πρόοδο και των άλλων εργαςιϊν , που εκτελεί θ 
Υπθρεςία ι άλλεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ  ςτον ίδιο χϊρο γεωγραφικά και δεν δικαιοφται 
καμία αποηθμίωςθ για ηθμιζσ ι διαφυγόντα κζρδθ από χρονικι μεταβολι τθσ πορείασ των 
άλλων εργαςιϊν. 

5.5 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επαναπλθρϊςει το χαντάκι ζωσ τθν επιφάνεια του 
οδοςτρϊματοσ ςτον ελάχιςτο δυνατό χρόνο και οπωςδιποτε ςε χρονικό διάςτθμα όχι 
μεγαλφτερο από (24) ϊρεσ από τθν καταςκευι του αντίςτοιχου αγωγοφ. 

  
5.6 Διακοπι των εργαςιϊν λόγω δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν ι ανωτζρασ βίασ δεν δθμιουργεί 

το δικαίωμα ςτον Ανάδοχο να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ. 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6. Κυρϊςεισ – Ποινικζσ ριτρεσ 
  
6.1 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει τθν προκεςμία για ςυνολικι αποπεράτωςθ του 

ζργου (εξαιροφνται οι δικαιολογθμζνεσ κατά το Νόμο παρατάςεισ ςτθν προκεςμία 
περαίωςθσ του ζργου) κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 148 
του N.4412/2016. Σε περίπτωςθ που παρζλκει θ από το παραπάνω άρκρο οριηόμενθ 
χρονικι διάρκεια, χωρίσ να ζχει ολοκλθρωκεί το ζργο, τότε κα αρχίηει θ διαδικαςία περί 
ζκπτωςθσ του Αναδόχου και διάλυςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 159-160 του 
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N.4412/2016. 
Επίςθσ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα για κακυςτζρθςθ των ενδεικτικϊν ι αποκλειςτικϊν 
τμθματικϊν προκεςμιϊν, ςτο 50% τθσ ποινικισ ριτρασ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ 
προκεςμίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 148 του N.4412/2016. 
Το μζγιςτο ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ 
περαίωςθσ ορίηεται ςε 6% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ, ενϊ για 
υπζρβαςθ τθσ των ενδεικτικϊν ι αποκλειςτικϊν προκεςνιϊν ορίηεται ςε ποςοςτό 3% του 
ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται από τθν Υπθρεςία, με απόφαςι τθσ και παρακρατοφνται 
από τον αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό. 
Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων ι διάπραξθσ άλλων παραβάςεων επιβάλλονται 
διοικθτικζσ και παρεπόμενεσ χρθματικζσ κυρϊςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν.2229/94. 

  
6.2 
 
 
 
6.3 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείπει τθν κακθμερινι τιρθςθ του Ημερολογίου 
Εργαςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 146 του Ν. 4412/2016, επιβάλεται ειδικι ποινικι ριτρα 
που κακορίηεται ςτο ποςό των διακοςίων ευρϊ (200,00€) για κάκε θμζρα παράλειψθσ. 
 
Η Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα πζρα από τισ κυρϊςεισ, που επιβάλλονται από τισ διατάξεισ για 
τα δθμόςια ζργα, να εκτελζςει τθ ςιμανςθ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του εργολάβου, 
όταν αυτόσ δεν τθν εκτελεί ζγκαιρα, χωρίσ να παφει και ς’ αυτι τθν περίπτωςθ, να ζχει ο 
εργολάβοσ ακζραιθ τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα, που κα ςυμβεί. 
Η δαπάνθ για τθν εκτζλεςθ ςε βάροσ του Αναδόχου τθσ εργαςίασ, κακϊσ επίςθσ και θ ωσ 
άνω ποινικι ριτρα παρακρατείται από τουσ λογαριαςμοφσ του. 

  
ΑΡΘΡΟ 7. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
  
7.1 Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου κατατίκεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και το 

φψοσ τθσ ανζρχεται ςε ποςοςτό πζντε επί τοισ εκατόν (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 
να υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με το άρκρο 302 του  Ν.4412/2016.  

  
 
ΑΡΘΡΟ 8. Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου 
 
8.1 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 145 του Ν.4412/2016, ο Ανάδοχοσ οφείλει ςε δζκα 

πζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία, που 
διευκφνει το ζργο, το Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του ζργου, ζτςι που να ανταποκρίνεται 
ςτθν προκεςμία του άρκρου 5 τθσ παροφςασ ΕΣΥ. 

  
8.2 Το χρονοδιάγραμμα αυτό ςυντάςςεται με τθ μζκοδο δικτυωτισ ανάλυςθσ και ςυνοδεφεται 

από ζκκεςθ, που κα αναλφει και κα δικαιολογεί πλιρωσ τον προτεινόμενο προγραμματιςμό 
ανά ηϊνθ επζμβαςθσ.  Η ζναρξθ των εργαςιϊν από μζερουσ του Αναδόχου δεν μπορεί να 
κακυςτεριςει πζραν των τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ (παρ. 2, 
άρκρ. 145 του Ν. 4412/2016). 
Η ζγκριςθ του χρονοδιαγράμματοσ κα γίνει από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία μζςα ςε 
προκεςμία δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν υποβολι του, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 145 του Ν.4412/2016. 

  
8.3 Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν εκςκαφισ, απαιτείται να εκδοκεί, με μζριμνα του Αναδόχου, 

θ ζγγραφθ άδεια εκςκαφισ από τθν αρμόδια Υπθρεςία ςυντιρθςθσ των οδϊν επί των 
οποίων κα καταςκευαςτοφν οι νζοι αγωγοί και να λθφκοφν τα ςχζδια των δικτφων 
(υποχρεωτικά) τθσ επιτόπου Υπθρεςίασ των Ραρόχων Τθλεπικοινωνιακοφ Δικτφου, 
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Ηλεκτρικισ Ενζργειασ, Φυςικοφ Αερίου και οποιουδιτε άλλου ΟΚΩ ςτθν περιοχι του 
εκτζλεςθσ του ζργου. 

  
8.4 Ο προγραμματιςμόσ των διαφόρων ζργων πρζπει να είναι τζτοιοσ, ϊςτε να μειϊνονται οι 

πικανότθτεσ ηθμίασ από πλθμμφρεσ, βροχζσ, κεομθνίεσ, κ.λ.π. 
  
8.5 Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα, μετά τθν ζγκριςι του από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, κα 

αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο τθσ ςφμβαςθσ και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να το τθρεί και να 
το εφαρμόηει πιςτά.  Τυχόν μελλοντικι τροποποίθςθ του Χρονοδιαγράμματοσ κα γίνει, αν 
είναι απαραίτθτο, όπωσ προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

  
8.6 Στο τζλοσ κάκε μινα, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία Μθνιαία Ζκκεςθ Ρροόδου, 

ςτθν οποία κα φαίνεται θ πρόοδοσ των εργαςιϊν και θ ςυμφωνία ι όχι με το εγκεκριμζνο 
πρόγραμμα καταςκευισ των ζργων. 
Επίςθσ, κα αναφζρει τουσ λόγουσ των διαφοροποιιςεων, που προκφπτουν, κακϊσ και τα 
μζτρα που προτείνονται να λθφκοφν για τθν κάλυψθ των τυχϊν κακυςτεριςεων. 

  
8.7 Ραράταςθ προκεςμίασ δεν αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο, που προβάλλει τον ιςχυριςμό ότι 

αγνοοφςε τισ εδαφικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ του ζργου, τισ δυςκολίεσ 
εκμετάλλευςθσ των πθγϊν λιψθσ υλικϊν, τθν κατάςταςθ των δρόμων προςπζλαςθσ, τισ 
δυςκολίεσ προςζγγιςθσ των περιοχϊν λιψθσ αδρανϊν υλικϊν ι αδυναμίασ ζγκαιρθσ 
εξεφρεςθσ εργατϊν, μθχανθμάτων και υλικϊν από τθν Ελλθνικι ι ξζνθ βιομθχανία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9. Χρόνοσ εγγφθςθσ & ςυντιρθςθσ των ζργων 
 
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ των ζργων, βάςει του άρκρου 171 του Ν.4412/2016, 
κακορίηεται ςε δζκα πζντε (15) μινεσ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10. Προκαταβολζσ 
 
Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτθν Ανάδοχο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. Λογαριαςμοί – Επιμετριςεισ – Πρωτόκολλα αφανϊν εργαςίων 
 
Ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 151 και 152 του Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12. Σιμζσ Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν 
 
Ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13. Ανακεϊρθςθ Σιμϊν 
 
Ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 153 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 14. Απαλλοτριϊςεισ 
 
Δεν απαιτοφνται απαλλοτριϊςεισ για τθν καταςκευι του ζργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15. Διεφκυνςθ ζργου από τον Ανάδοχο - Γραφείο του Αναδόχου - Πινακίδα ζργου 
 
15.1 Σφμφωνα με το άρκρο 139 του Ν.4412/2016 και λόγω τθσ ειδικισ φφςθσ και δυςκολιϊν 

του ζργου, ο πλθρεξοφςιοσ του Αναδόχου πρζπει να είναι Ρολιτικόσ Μθχανικόσ  ι 
Ηλεκτρολόγοσ ι Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ διπλωματοφχοσ Ανωτάτθσ Σχολισ, 
αποδεδειγμζνθσ πείρασ ςτθν καταςκευι και διοίκθςθ τζτοιασ φφςθσ και ζκταςθσ ζργων, 
όπωσ αυτό τθσ παροφςασ εργολαβίασ. 
Για τθν ζγκριςθ του παραπάνω προτεινομζνου Μθχανικοφ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν 
Υπθρεςία, πριν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ, πιςτοποιθτικά και 
λοιπά λεπτομερι ςτοιχεία, που κα αφοροφν ςτα προςόντα και ςτθν πείρα του. 
Η Υπθρεςία δφναται, με ςαφι τεκμθρίωςθ τθσ άποψθσ τθσ, να ανακαλζςει τθν ζγγραφθ 
ζγκριςι τθσ για τον οριςμό του πλθρεξουςίου, οπότε ο Ανάδοχοσ προτείνει άλλον, του 
οποίου ο διοριςμόσ υπόκειται επίςθσ ςτθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
Ο «πλθρεξοφςιοσ Μθχανικόσ» υποχρεϊνεται να βρίςκεται επιτόπου του ζργου. Αν, κατά 
τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ο υπεφκυνοσ Μθχανικόσ δεν 
ςυμμετζχει ουςιαςτικά ςτθν εκτζλεςθ τθσ Εργολαβίασ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
προβεί ςτθν αντικατάςταςι του μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ 
του ςχετικοφ εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ. 
Ο «πλθρεξοφςιοσ Μθχανικόσ» είναι υποχρεωμζνοσ ςε πρόςκλθςθ τθσ Επιβλζπουςασ 
Υπθρεςίασ να ςυνοδεφςει τον Επιβλζποντα και τισ επί τόπου μεταβάςεισ για επίβλεψθ, 
ζλεγχο ι επικεϊρθςθ των εκτελοφμενων ζργων. 
Ο «πλθρεξοφςιοσ Μθχανικόσ» είναι ςυνυπεφκυνοσ με τον Ανάδοχο για τθν άρτια, από 
τεχνικισ απόψεωσ, εκτζλεςθσ του ζργου, για τθν καταλλθλότθτα των χρθςιμοποιοφμενων 
υλικϊν του πάςθσ φφςεωσ εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ για τθ λιψθ όλων των απαραίτθτων 
μζτρων για τθν αποφυγι οποιουδιποτε ατυχιματοσ, το οποίο, ςε περίπτωςθ που τυχόν 
ςυμβεί ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι και ςε τρίτα πρόςωπα κατά τθν εκτζλεςθ των 
ζργων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τθν ευκφνθ κα ζχει ο Ανάδοχοσ και ο πλθρεξοφςιοσ 
μθχανικόσ του. 

  
15.2 Στθν περίπτωςθ αλλοδαποφ Αναδόχου ι Κοινοπραξίασ με αλλοδαπό μζλοσ, ςτο 

προςωπικό του Αναδόχου κα περιλαμβάνεται και διερμθνζασ. 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει το απαιτοφμενο επιςτθμονικό, βοθκθτικό, τεχνικό 
προςωπικό κακϊσ επίςθσ τουσ εργατοτεχνίτεσ και τουσ χειριςτζσ μθχανθμάτων και 
μεταφορικϊν μζςων. Πλοι αυτοί πρζπει να είναι κατάλλθλοι και να κατζχουν τα τυπικά και 
απαραίτθτα προςόντα για τθν εργαςία που κα παρζχουν. 
Η επιβλζπουςα Υπθρεςία δικαιοφται να διατάξει αιτιολογθμζνα τθν αντικατάςταςθ ι 
απομάκρυνςθ δυςτροποφντων, ανίκανων ι μθ τίμιων υπαλλιλων, εργοδθγϊν, τεχνικϊν, 
εργατϊν ι οποιουδιποτε άλλου εκ του προςωπικοφ του εργολάβου. Για τισ εκ δόλου ι 
αμζλειασ πράξεισ αυτϊν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ακζραια τθν ευκφνθ τθ φζρει ο 
Ανάδοχοσ. 
Η επιβλζπουςα Υπθρεςία δικαιοφται να διατάςςει τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του 
Αναδόχου, ο οποίοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται. 

  
15.3 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει εξαςφαλίςει τον απαραίτθτο χϊρο, που κα πλθροί τισ 

προχποκζςεισ για τθν αποκικευςθ των υλικϊν του ζργου. Οι αποκθκευτικοί χϊροι κα 
πρζπει να δθλωκοφν από τον Ανάδοχο και να ζχουν τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ (παρ. 5, 
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άρκρ. 152 Ν. 4412/2016). 
  
15.4 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει, χωρίσ να δικαιοφται καμιά επιπρόςκετθ δαπάνθ, 

για τθν ανάρτθςθ μιασ (1) πινακίδασ ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε ςθμείο εφκολα ορατό από 
το κοινό, κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ όπου κα περιλαμβάνονται το όνομα τθσ 
πράξθσ, ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ πράξθσ και τα ςτοιχεία του Ρρογράμματοσ Χρθματοδότθςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 16. Μελζτεσ και ςχζδια των ζργων - Τψόμετρα φυςικοφ εδάφουσ 
 
16.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.2 

Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται με τθν προςφορά του ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθν 
τοποκεςία των ζργων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ όςον αφορά τισ ςυνκικεσ 
εξεφρεςθσ, μεταφοράσ απόκεςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, τθν φπαρξθ εργατικϊν χεριϊν, 
νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν, το ενδεχόμενο 
πλθμμφρων των χειμάρρων και γενικά όλεσ τισ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι των ζργων, 
τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ, του εδάφουσ και υπεδάφουσ, το είδοσ, ποιότθτα και 
ποςότθτα των πάνω και κάτω από το ζδαφοσ δυνατό να ςυναντθκοφν υλικϊν και νερϊν, 
το είδοσ και τα μζςα που κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο των 
εργαςιϊν και όποια άλλα ηθτιματα που με οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν, 
ςε ςυνδυαςμό με τθ ςφμβαςθ, τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ. Ειδικά μελζτθςε και ζλαβε 
υπόψθ του ςτθν προςφορά τον φόρτο και τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων και 
τθν φπαρξθ και λειτουργία των ζργων και δικτφων κοινισ ωφελείασ (αγωγοφσ, ΔΕΗ, ΟΤΕ 
κ.λ.π.). Σθμειϊνεται ότι οι ευκφνεσ για αλλθλογραφία και ςυνεννοιςεισ που ενδζχεται να 
χρειαςτοφν με τουσ διάφορουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, ανικουν όλεσ ςτον 
ανάδοχο. Πλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ κα γίνονται με γνϊςθ τθσ Επίβλεψθσ. Ζτςι, θ 
αλλθλογραφία κα γίνεται μζςω τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Υπθρεςίασ ι με κοινοποίθςθ 
των εγγράφων ςτθν Επίβλεψθ. 
Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι αναμζνονται παρεμβολζσ από άλλουσ Αναδόχουσ άλλων 
ζργων και για τον λόγο αυτό ζλαβε υπόψθ του αυτζσ τισ επιβαρφνςεισ ςτισ ςυμβατικζσ 
τιμζσ προςφοράσ και ςτο αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ και ότι καμία τζτοια 
παρεμβολι κα αποτελζςει βάςθ για πρόςκετθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ κα 
ςυνεργάηεται με όλουσ τουσ άλλουσ Αναδόχουσ κάτω από τισ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ 
Υπθρεςίασ. και αναλαμβάνει  τθν υποχρζωςθ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 
138 του Ν.4412/16 να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε άλλων ζργων ι 
εργαςιϊν φορζα του δθμόςιου τομζα, που είναι δυνατόν να επθρεάηονται από τισ 
εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ του, να προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ και 
εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι διακοπι λειτουργίασ τουσ και χωρίσ μείωςθ τθσ 
ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν ι 
διακοπϊν.  
Για τον ζλεγχο υφιςτάμενων αγωγϊν δικτφων κλπ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει λεπτομερι 
ειδικι ζκκεςθ και καταςκευαςτικά ςχζδια, που κα εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία κατά τθν 
απόλυτθ κρίςθ τθσ. Η ειδικι ζκκεςθ αυτι και τα ςχζδια κα ςυνοδεφουν το αναλυτικό 
πρόγραμμα εργαςιϊν. Στισ εργαςίεσ αυτζσ  περιλαμβάνονται όλεσ αυτζσ που είναι 
απαραίτθτεσ  για τθν εκτροπι ι διευκζτθςθ και γενικά τον ζλεγχο των υφιςτάμενων 
αγωγϊν δικτφων ι χειμάρρων κλπ χωρίσ να διαταραχκεί θ λειτουργία τουσ. Οι εργαςίεσ 
για τον ζλεγχο των υφιςτάμενων αγωγϊν (φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ) όπωσ 
πιο πάνω προδιαγράφεται κα αρχίςουν πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν των ζργων που 
κα καταςκευαςτοφν και κα τελειϊςουν μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και τθν 
τελικι αποκατάςταςθ των ςκαμμάτων 
 
Με τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου ςτο ζργο κα του παραδοκοφν από τθ Διευκφνουςα 
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Υπθρεςία όλα τα ςχζδια και ςτοιχεία, που περιζχονται ςτο φάκελο τθσ εγκεκριμζνθσ 
μελζτθσ και κα είναι ςτθ διάκεςι του τα ςτοιχεία του δικτφου τθσ ΔΕΥΑΜΒ. 

  
16.3 Εφόςον από τθ φφςθ του ζργου απαιτείται, πριν από τθν ζναρξθ των χωματουργικϊν 

εργαςιϊν, πρζπει να λθφκεί και να απεικονιςκεί ςε διατομζσ, με κατάλλθλθ κλίμακα, θ 
πραγματικι μορφι του φυςικοφ εδάφουσ, ςυνταςςομζνου και ςχετικοφ Ρρωτοκόλλου, 
ςτο οποίο πρζπει να ζχει επιςυναφκεί αντίτυπο των διατομϊν αυτϊν. Το Ρρωτόκολλο 
αυτό υπογράφεται από δφο τεχνικοφσ υπαλλιλουσ του Εργοδότθ και του Αναδόχου. 

  
16.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.5 

Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθν επί 
του εδάφουσ εφαρμογι τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι 
και τα ςυμβατικά τεφχθ. Κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου δφναται να απαιτθκεί θ 
ςφνταξθ ςχεδίων, διαγραμμάτων και πινάκων, ςχζδια εφαρμογισ απαραίτθτα τόςο για τθν 
καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν όςο και για τθν ευκολότερθ παρακολοφκθςι 
τουσ.  
Τα υποβαλλόμενα ςχζδια πρζπει να περιζχουν όλα τα απαραίτθτα καταςκευαςτικά 
ςτοιχεία και περιγραφι των μεκόδων καταςκευισ και κα ςυνοδεφονται από τεχνικι 
ζκκεςθ που κα περιζχει τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ, ϊςτε θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία 
φςτερα από ζλεγχο και διορκϊςεισ να τα εγκρίνει. Σε περίπτωςθ που επιβάλλεται θ 
αναςφνταξθ των ςχεδίων εφαρμογισ από τον Ανάδοχο, αυτόσ υποχρεοφται να τα 
υποβάλλει ξανά για ανακεϊρθςθ. 

Η κεϊρθςθ των ςχεδίων εφαρμογισ δεν πρζπει να κεωρείται : 
i. Πτι επιτρζπει οποιαδιποτε απομάκρυνςθ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ii. Πτι απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ οποιουδιποτε ςφάλματοσ 
που κα περιζχεται ςτισ λεπτομζρειεσ του ςχεδίου εφαρμογισ, όπωσ 
διαςτάςεισ, ενδείξεισ υλικϊν κ.λ.π. 

iii. Πτι αποτελεί ζγκριςθ ι αποδοχι εκ μζρουσ του Εργοδότθ και των 
αντιπροςϊπων του για παρεκκλίςεισ από τα ςχζδια λεπτομερειϊν που 
παραδόκθκαν ςτον Ανάδοχο από τον Εργοδότθ και φαίνονται μεν ςτα 
ςχζδια εφαρμογισ, αλλά δεν δικαιολογοφνται με ειδικι ζκκεςθ που 
υποβάλλεται μαηί με αυτά,  ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο. 

Αν για οποιαδιποτε αιτία ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, διαπιςτϊςει τθν 
ανάγκθ αποκλίςεων ι παραλλαγϊν από τα ςχζδια, διαγράμματα, πίνακεσ και άλλα 
ςτοιχεία τθσ Σφμβαςθσ που του παραδόκθκαν από τον Εργοδότθ, οφείλει να 
ςυμπεριλαμβάνει αυτζσ τισ αποκλίςεισ και παραλλαγζσ ςτα ςχζδια εφαρμογισ που κα 
υποβάλλει απαραίτθτα και ςχετικι ζκκεςθ, όπου κα τισ περιγράφει και κα τισ  δικαιολογεί 
λεπτομερειακά. Από τον Εργοδότθ εξαρτάται θ ζγκριςθ των υποβαλλόμενων παραλλαγϊν 
ι αποκλίςεων, ςυνολικά ι μερικά οπότε γίνεται προςαρμογι των ςχετικϊν όρων τθσ 
ςφμβαςθσ που επικυρϊνονται με ζγγραφο από τθν Επιχείρθςθ. 
Η αποςιϊπθςθ τζτοιων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων ι θ αναγραφι τουσ ςτα ςχζδια χωρίσ 
υποβολι τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ, καταλογίηεται ςε βάροσ του Αναδόχου. 
Τα ςχζδια εφαρμογισ κα περιλαμβάνουν γενικι οριηοντιογραφία των ζργων και μάλιςτα 
των αγωγϊν και των κοντινϊν τουσ οικοδομικϊν  και  ρυμοτομικϊν γραμμϊν ςε 
κατάλλθλθ κλίμακα. Η αποτφπωςθ των  δικτφων και γενικά όλων των τεχνικϊν ζργων κα 
γίνει ςτο ςφςτθμα του ΕΓΣΑ 87.  Τα ςχζδια των τεχνικϊν ζργων κα παραδίδονται ςε  
κατάλλθλθ  κλίμακα και κατάλλθλεσ διατομζσ, όπου είναι απαραίτθτεσ (π.χ. για τον 
κακοριςμό ςε ςθμαντικά ςθμεία τθσ ςχετικισ κζςεωσ των  νζων  αγωγϊν  προσ  τουσ  
παλιοφσ), παίρνοντασ πάντα υπόψθ τουσ αντικειμενικοφσ  από  υδραυλικι  άποψθ 
ςκοποφσ τθσ μελζτθσ  
 
Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να προβάλλει καμία αντίρρθςθ αν ςε τμιματα των αγωγϊν θ 
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16.6 

χάραξθ, για διάφορουσ λόγουσ, δεν ακολουκιςει τθν κατεφκυνςθ και διάταξθ που ορίηει θ 
εγκεκριμζνθ μελζτθ. Η επιβλζπουςα Υπθρεςία μπορεί να τροποποίθςει τθν χάραξθ κατά 
τμιματα οριηοντιογραφικά και υψομετρικά.  Αν δεν υπάρχουν πυκνζσ ςτακερζσ 
υψομετρικζσ αφετθρίεσ ςτθν περιοχι των ζργων, ο Ανάδοχοσ οφείλει να τισ πυκνϊςει. Ο 
προςδιοριςμόσ των απόλυτων υψομζτρων των νζων αφετθριϊν κα γίνει με διπλι 
γεωμετρικι χωροςτάκμθςθ από υπάρχουςεσ υψομετρικζσ αφετθρίεσ. Σε περίπτωςθ που 
παρουςιαςτοφν διαφορζσ μεταξφ των τοπογραφικϊν διαγραμμάτων τθσ μελζτθσ και των 
πραγματικϊν ςτοιχείων του εδάφουσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να προςαρμόςει κατάλλθλα τθ 
χάραξθ των αξόνων ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τθν επίβλεψθ και παίρνοντασ υπόψθ τουσ 
κφριουσ αντικειμενικοφσ από υδραυλικι άποψθ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ 
 
Για κάκε διατάραξθ ι ηθμία ςτισ υφιςτάμενεσ οικοδομζσ, προερχόμενθ από τθν καταςκευι 
των ζργων, αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ, που υποχρεοφται ςτθν άμεςθ 
αποκατάςταςθ τθσ προκλθκείςθσ ηθμίασ ι τθν καταβολι τθσ δαπάνθσ για τθν 
αποκατάςταςι τθσ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17. φνταξθ Μθτρϊου του ζργου - Παραλαβι - Ημερολόγια 
 
17.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου το οποίο 

κα υποβάλλεται μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ. 
Τα περιεχόμενα και τα παραδοτζα του Μθτρϊου κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ 
Yπουργικισ Aπόφαςθσ υπϋαρικ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1956Β’/2017). 
Σε κάκε περίπτωςθ το Μθτρϊο πρζπει να περιλαμβάνει τουλάιςτον τα παρακάτω: 

1) Τεχνικι ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται: 

 Ζκκεςθ ςχετικι με τθν μελζτθ και καταςκευι του ζργου 

 Ζκκεςθ επί του τρόπου λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ του ζργου 

 Ρίνακασ απογραφισ, όπου κα περιγράφονται κατά τρόπο περιλθπτικό, τα 
επιμζρουσ τμιματα που ςυγκροτοφν το όλο ζργο  

 Απολογιςμόσ του ςυνολικοφ κόςτουσ του ζργου. 
2) Τεφχοσ ςτοιχείων των υψομετρικϊν αφετθριϊν και τριγωνομετρικϊν ςθμείων 

(υψόμετρα - ςυντεταγμζνεσ) με τισ εξαςφαλίςεισ τουσ μαηί με ςχζδια και 
φωτογραφίεσ που να δείχνουν τισ κζςεισ αυτϊν. 

3) Σχζδια ζργων, όπωσ εκτελζςτθκαν (as build)  και ςυγκεκριμζνα : 
α) Ρλιρεισ οριηοντιογραφίεσ με εξάρτθςθ από το Ελλθνικό Γεωδαιτικό Σφςτθμα 
Αναφοράσ (Ε.Γ.Σ.Α.), όπου κα αποτυπϊνονται με ακρίβεια οι κζςεισ των ζργων 
(δίκτυα - τεχνικά ζργα), με τισ διαςτάςεισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τοφτων, 
ςε ςυνάρτθςθ με άξονεσ οδϊν και κζςεισ υφιςταμζνων καταςκευϊν, χωριςτά για 
κάκε δίκτυο, όπωσ αυτά καταςκευάςτθκαν και αποτυπϊκθκαν επί τόπου. 
Επιπλζον ςτισ οριηοντιογραφίεσ κα φαίνεται θ αρίκμθςθ όλων των ςθμείων που 
ζχουν αποτυπωκεί και ςε ξεχωριςτό τεφχοσ κα παραδίδονται οι ςυντεταγμζνεσ 
τουσ. Σε κάκε οριηοντιογραφία κα πρζπει να φαίνονται οι ονομαςίεσ των 
δρόμων, τα οικοδομικά τετράγωνα, τα φρεάτια (επιςκζψεωσ, ςυμβολισ, 
πτϊςθσ), οι αγωγοί (μικοσ, από φρεάτιο ςε φρεάτιο, - υλικό - μορφι διατομισ - 
διάμετροσ ι διαςτάςεισ), οι παροχζσ αποχζτευςθσ με τα αντίςτοιχα φρεάτια 
ςφνδεςθσ, και οι παροχζσ που δεν καταλιγουν ςε φρεάτια, τα φρεάτια 
υδροςυλλογισ. 
β) Μθκοτομζσ των δικτφων χωριςτά για κάκε δίκτυο με όλα τα απόλυτα 
υψομετρικά ςτοιχεία του εδάφουσ, των καταςκευαςκζντων τεχνικϊν ζργων 
(φρεατίων κλπ) και τθσ ροισ των αγωγϊν και τα λοιπά ςτοιχεία των αγωγϊν 
(αποςτάςεισ, υλικό, διατομι, κλίςθ κλπ). 
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γ) Κατά πλάτοσ τομζσ ανά οδό και ανά διακριτό τμιμα ζργου, με όλα τα 
υφιςτάμενα δίκτυα των Ο.Κ.Ω., όπωσ και όλα τα καταςκευαςκζντα δίκτυα. 
δ) Ρλιρθ ςχζδια όλων καταςκευαςκζντων φρεατίων (κατόψεισ - τομζσ), με το 
δομικό μζροσ του φρεατίου, με τισ διαςτάςεισ τουσ και απόλυτα υψόμετρα 
πυκμζνοσ και καλφμματοσ. 

4) Τεφχθ ζργων, όπωσ εκτελζςτθκαν, που ςυνοδεφουν τα παραπάνω ςχζδια, με 
πίνακεσ που αφοροφν ειδικότερα ςτοιχεία για τα καταςκευαςκζντα δίκτυα – 
τεχνικά ζργα . Αναλυτικά ανά δίκτυο κα πρζπει να υπάρχει Τεφχοσ εξαςφαλίςεων 
(τρεισ τουλάχιςτον ανά ςθμείο), για τα καλφμματα των φρεατίων και τισ ακραίεσ 
απολιξεισ των δικτφων και Ρίνακασ, που περιλαμβάνει ςτοιχεία για τα φρεάτια, 
τουσ αγωγοφσ, τισ παροχζσ με τα αντίςτοιχα φρεάτια ςφνδεςθσ, όπωσ επίςθσ και 
τισ παροχζσ που δεν καταλιγουν ςε φρεάτια. 

5) Τα κακοριηόμενα με λεπτομζρεια από τθν διαταγι του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 
(Εγκ.Α 20), όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα τισ παρακάτω φωτογραφίεσ : 
α) Τθσ προχπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ ςθμαντικϊν 
τεχνικϊν ζργων. Αυτζσ κα υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία μαηί με τα 
δικαιολογθτικά  τθσ 1θσ πιςτοποίθςθσ. 
β) Σθμαντικϊν φάςεων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Αυτζσ κα υποβάλλονται κατά 
τισ ενδιάμεςεσ πιςτοποιιςεισ. 
γ) Του τελειωμζνου ζργου. Αυτζσ υποβάλλονται μαηί με τα δικαιολογθτικά τθσ 
τελευταίασ πιςτοποίθςθσ (πριν από τον τελικό λογαριαςμό).   
δ) Στο πίςω μζροσ των φωτογραφιϊν κα αναγράφονται τα γενικά 
χαρακτθριςτικά του ζργου και άλλα ςτοιχεία που κα κεωροφνται απαραίτθτα για 
να εξάρουν το ζργο και τθν ςκοπιμότθτά του, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Επίβλεψθσ. Οι φωτογραφίεσ πρζπει να παίρνονται από ζμπειρα πρόςωπα να 
είναι κακαρζσ και να παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία ςε θλεκτρονικι μορφι. 

6) Το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ 
(Φ.Α.Υ.) για το ςφνολο του ζργου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

7) Πλα τα ςτοιχεία των δοκιμϊν πιζςεωσ και ςτεγανότθτασ αγωγϊν και Φρεατίων 
Ελζγχου, κακϊσ και των τθλεοπτικϊν επικεωριςεων του δικτφου. 

Πλα τα ανωτζρω ςτοιχεία του φακζλου, με κατάλλθλθ αρίκμθςθ και ταξινόμθςθ κα 
ςυνταχκοφν ςε τρία (3) αντίγραφα, τα οποία κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία μόλισ 
αποπερατωκεί το Ζργο.  Επίςθσ τα ανωτζρω ςτοιχεία του φακζλου κα υποβλθκοφν ςτθν 
Υπθρεςία και ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχεία ςε επεξεργάςιμθ μορφι π.χ. doc, dwg, dxf 
κλπ).  Οι δαπάνεσ για τθν ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου βαρφνουν τον Ανάδοχο και 
περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου.  
 

17.2 Η Εργολαβία κα κεωρείται ότι δεν περατϊκθκε αν, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, δεν 
υποβλθκεί ςτθ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία το Μθτρϊο των ζργων. 

  
17.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει ςε αντιπαράςταςθ με τθν Υπθρεςία ςτθν 

παραλαβι των εκάςτοτε εκτελοφμενων εργαςιϊν και να τθρεί απαρζγκλιτα βιβλία 
παραλαβϊν. Τα βιβλία αυτά κα είναι «εισ διπλοφν», κα ςθμειϊνονται οι επακριβείσ 
διαςτάςεισ των ζργων, κα υπογράφονται επιτόπου από τον Ανάδοχο και τθν Υπθρεςία 
και κα τθρείται από ζνα αντίγραφο από το κάκε μζροσ. Επίςθσ ςτισ ανωτζρω παραλαβζσ 
κα ςθμειϊνονται και οι κζςεισ των δοκιμϊν και ελζγχων, που ζχουν εκτελεςκεί. 

  
17.4 Αμζςωσ μόλισ τελειϊςει αυτοτελζσ μζροσ των εργαςιϊν, κα ςυντάςςονται από τον 

Ανάδοχο και κα υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία, βάςει των ανωτζρω παραλαβϊν, ςχετικά 
λεπτομερι ςχζδια με τθν ζνδειξθ «όπωσ καταςκευάςτθκε», ςτα οποία κα εμφαίνονται 
αναλυτικά οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, οι διαςτάςεισ τουσ, κα ςθμειϊνονται οι κζςεισ 
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ελζγχων και δοκιμϊν και κα είναι λεπτομερζςτατα και ςυμπλθρωμζνα με ςθμειϊςεισ, 
όπου χρειάηεται. Τα ανωτζρω ςχζδια κα ςυνοδεφονται από τεφχοσ με τα αναλυτικά 
αποτελζςματα των ςθμειουμζνων δοκιμϊν και ελζγχων.  Επίςθσ, κα ςυνοδεφονται από 
ςτοιχεία και διαγράμματα όλων των ςτρωμάτων και υλικϊν, που ςυναντικθκαν ςε όλα 
τα είδθ των εκςκαφϊν μαηί με τα ςτοιχεία των ςυνκθκϊν εργαςίασ. 

  
17.5 Τα υπόψθ ςχζδια και τεφχθ αποτελοφν ςυνοδευτικά ςτοιχεία τθσ Αναλυτικισ 

Επιμζτρθςθσ και θ μθ ζγκαιρθ ςφνταξι τουσ κα ςτερεί τον Ανάδοχο από τθ ςχετικι 
πλθρωμι. 

  
17.6 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί, επιτόπου του ζργου, θμερολόγιο, ςφμφωνα με το 

άρκρο 146 του Ν.4412/2016, ςτο οποίο κα ςθμειϊνονται τα μθχανιματα, το προςωπικό, 
οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, οι θμερομθνίεσ 
εκτζλεςθσ κάκε επιμζρουσ εργαςίασ, κ.λ.π.  

 Το θμερολόγιο του ζργου κα ενθμερϊνεται κακθμερινά και κα υπογράφεται κάκε θμζρα 
από τον Ανάδοχο ι τον πλθρεξοφςιό του και από ζναν τουλάχιςτον των επιβλεπόντων 
(Μθχανικό ι Βοθκοφσ) και κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ Επίβλεψθσ. 

  
17.7 Οι δαπάνεσ για τθ ςφνταξθ του Μθτρϊου επιβαρφνει τον Ανάδοχο και κεωροφνται ότι 

περιλαμβάνονται ανοιγμζνεσ ςτισ επιμζρουσ τιμζσ μονάδοσ των εργαςιϊν 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18. Πθγζσ λιψθσ υλικϊν και κζςεισ απόκεςθσ προϊόντων εκςκαφισ ι πλεοναηόντων 
υλικϊν 
 
18.1 Τα αμμοχάλικα εγκιβωτιςμοφ των ζργων, ςτραγγιςτθρίων, κ.λ.π. κα είναι από κραυςτό 

υλικό λατομείου και κα προζρχονται από τα λατομεία τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ του Τιμολογίου, των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των λοιπϊν Τευχϊν 
Δθμοπράτθςθσ. 
Ο κφριοσ του ζργου δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τθν απαλλοτρίωςθ εκτάςεων 
κατάλλθλων για τθν παραγωγι ι απόλθψθ υλικϊν, που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον 
Ανάδοχο ςτο ζργο.  Ρρζπει, ςυνεπϊσ, ο Ανάδοχοσ, ςτισ τιμζσ που κα προςφζρει για τθν 
καταςκευι του ζργου, να ςυμπεριλάβει όλεσ τισ, για οποιονδιποτε λόγο, απαιτοφμενεσ 
δαπάνεσ για τθν προμικεια από ιδιωτικά λατομεία των αναγκαίων αργϊν υλικϊν ι για 
τθ μίςκωςθ ι αγορά εκτάςεων για τθν παραγωγι των υλικϊν αυτϊν.  Θα λθφκοφν 
υπόψθ όλεσ οι δεςμεφςεισ και περιοριςμοί, που επιβάλλονται για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ. 
Επίςθσ, ςτισ τιμζσ προςφοράσ του Αναδόχου πρζπει να περιλθφκοφν οι δαπάνεσ 
καταςκευισ και ςυντιρθςθσ οδϊν προςπζλαςθσ μεταφορϊν των υλικϊν από 
οποιαδιποτε πθγι και αν λαμβάνονται, κ.λ.π., αφοφ δεν αναγνωρίηεται καμία αξίωςθ 
του Αναδόχου για πλθρωμι άλλθσ αποηθμίωςθσ από πρόςκετεσ μεταφορζσ ι δυςμενείσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ μίςκωςθσ λατομείων,  αποκάλυψθσ και δθμιουργίασ ι εκμετάλλευςισ 
τουσ, κ.λ.π. 

  
18.2 Ο Ανάδοχοσ, επίςθσ, είναι υποχρεωμζνοσ, πριν από τθ χριςθ οποιαςδιποτε πθγισ 

υλικϊν, που κα εκλζξει, να προβεί, με μζριμνά του και δαπάνεσ του, ςτθν εξζταςθ του 
υλικοφ τθσ πθγισ ςε εργαςτιρια ιδιωτικά ι του Υ.Ρ.Ε.Κ.Α.  για να διαπιςτωκεί θ 
καταλλθλότθτα και θ ςυμφωνία τουσ με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ τθσ εργολαβίασ. 

  
18.3 
 

Για τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 
ιςχφουν :  
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18.4 

 Ο Νόμοσ 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ροινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - 
Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Ρλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ  
αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ - φκμιςθ κεμάτων 
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. “  

 θ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεφχοσ Β’) “Μζτρα, 
όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από 
εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δθμόςια ζργα 
θ παράγραφοσ 3β του άρκρου 7 , κακϊσ και  

 θ  ερμθνευτικι εγκφκλιοσ αυτισ με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκφκλιοσ του Υπ. Ρεριβ. 
Ενεργ. & Κλιμ. Αλ. “Διαχείριςθ περίςςειασ υλικϊν εκςκαφϊν που προζρχονται από 
δθμόςια ζργα - Διευκρινίςεισ επί των απαιτιςεων τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312 Β).  

Ο Ανάδοχοσ, ωσ διαχειριςτισ των ΑΕΚΚ τεχνικϊν ζργων υποδομϊν, πριν τθν ζναρξθ των 
εργαςιϊν υποχρεοφται να ςυντάξει και υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία Σχζδια 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΣΔΑ), ςτο οποίο κα αναφζρονται οι ποςότθτεσ περρίςειασ 
προϊόντων εκςκαφισ του ζργου και θ διαχείριςθ αυτϊν  (εναλλακτικι διαχείριςθ, 
διάκεςθ ςε ΧΥΤΑ Ρ.Σ. Βόλου, άλλθ νόμιμθ διάκεςθ). Ο Ανάδοχοσ επίςθσ κα προςκομίςει 
ςτθν Υπθρεςία υπεφκυνθ διλωςθ του διαχειριςτι ότι κα ςυνεργαςτεί με εγκεκριμζνο 
ςφςτθμα ι αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ του διαχειριςτι με εγκεκριμζνο ςφςτθμα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων που κα 
παραχκοφν από το ζργο, για τουσ κωδικοφσ που αφοροφν ςε Μείγματα 
Αςφάλτου/Ρροϊόντα Ρίςςασ (ΕΚΑ 17.03._ _) κακϊσ και  Σκυρόδεμα / Τοφβλα / Ρλακάκια / 
Κεραμικά (ΕΚΑ 17.01._ _). 
Ο Ανάδοχοσ ωσ διαχειριςτισ των ΑΕΚΚ τεχνικϊν ζργων υποδομϊν, μετά τθν 
αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ τουσ ι ςτο  τζλοσ  κάκε  ζτουσ ,  οφείλει να 
κατακζςει ςτθν υπθρεςία που επιβλζπει το ζργο, βεβαίωςθ παραλαβισ των αποβλιτων 
από το εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 3 
(εφ.3) τθσ ΚΥΑ, κακϊσ και επικαιροποιθμζνο το αρχικά υποβλθκζν Σ.Δ.Α. 
 
Ωσ κζςθ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ΑΕΚΚ λαμβάνεται εγκεκριμζνθ  
αδειοδοτθμζνθ εγκατάςταςθ, θ οποία βρίςκεται ςε μζςθ απόςταςθ 20 km από τθν  
περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου. 

Ωσ κζςθ πθγισ λιψθσ υλικϊν (άμμοσ, κραυςτό υλικό  λατομείου  κ.τ.λ.)  λαμβάνονται  
τα εγκεκριμζνα αδειοδοτθμζνα λατομεία τα οποία βρίςκονται ςε μζςθ απόςταςθ των 
26 km από τθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου.  

Ωσ κζςθ απόκεςθσ τθσ περίςςειασ των εκςκαφϊν γαιωδϊν ι θμιβραχωδϊν εδαφϊν 
λαμβάνεται ο Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου ςτθ κζςθ Κάκαβοσ του Δ. Βόλου ι ο παραχωρθμζνοσ ςτθ 
ΔΕΥΑΜΒ ανενεργόσ δθμόςιοσ λατομικοσ χϊροσ ‘Λατομείο Φαργκάνθ’, οι οποίοι 
βρίςκονται ςε μζςθ απόςταςθ 20 km από τθν  περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου που 
λαμβάνεται το κζντρο του Ζργου.  

Τα πάςθσ φφςεωσ προϊόντα εκςκαφισ ι αποξθλϊςεων που απαιτοφν εναλλακτικι 
διαχείριςθ (άςφαλτικι ςτρϊςθ, βραχϊδθ, πλακοςτρϊςεισ πεηοδρομίων, πρόχυτα 
κράςπεδα ι μθ κλπ) κα μεταφζρονται για εναλλακτικι διαχείριςθ ςε εγκεκριμζνθ  
αδειοδοτθμζνθ εγκατάςταςθ, θ οποία βρίςκεται ςε μζςθ απόςταςθ 20 km από το 
κζντρο τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ του ζργου. 

Η περίςεια των προϊόντων εκςκαφισ (γαιϊδθ, θμιβραχϊδθ), που αφορά ςτον Κωδικό 
ΕΚΑ 17.05.04, κα μεταφζρονται ςτον Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου, ςτθν κζςθ Κάκαβοσ του Δ. Βόλου ι 
ςτον παραχωρθμζνο ςτθ ΔΕΥΑΜΒ ανενεργό δθμόςιο λατομικο χϊροσ‘Λατομείο 
Φαργκάνθ’, οι οποίοι βρίςκονται ςε μζςθ απόςταςθ 20 km  από τθν περιοχι εκτζλεςθσ 
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του ζργου, θ οποία λαμβάνεται το κζντρο τθσ περιοχισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει 
να λάβει υπόψθ κατά τθν υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ το ιςχφον Ρρόγραμμα 
Λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου και τισ προχποκζςεισ απόκεςθσ των πάςθσ φφςεωσ 
υλικϊν, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν υπ’ αρικμ. 22/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΦ0ΟΕΘ0-ΞΧ3) Απόφαςθ 
του Δ.Σ. του Συνδζςμου Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Μαγνθςίασ και 
ςτο ιςχφον νομικό πλαίςιο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ οιαςδιποτε δαπάνθσ αυτϊν. Τα 
νόμιμα παραςτατικά απόκεςθσ κα φυλάςςονται από τον Ανάδοχο και κα παραδίδονται 
ςτθν Επίβλεψθ ςε περίπτωςθ που αυτό ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία. Ουδεμία πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ εγκρίνεται ςτον Ανάδοχο για τθν μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ. 

Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθ νόμιμθ διάκεςθ των προϊόντων 
εκςκαφισ, ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία και τθν υπ’ αρικμ. οικ.46201/9-11-
2017 (ΑΔΑ: ΩΦΞΔ4653Ρ8-Ψ46) Απόφαςθ, με τθν οποία τροποποιικθκε θ υπ’ αρικμ. Υ.Α. 
51349/26-10-2016 (ΑΔΑ: 788Β4653Ρ8-3ΜΟ) περιβαλλοντικϊν όρων. Θα πρζπει να 
διερευνιςει όλεσ τισ εναλλακτικζσ λφςεισ (αποκατάςταςθ ανενεργϊν λατομείων, 
ικανοποίθςθ αναγκϊν ςε δάνεια άλλων εγκεκριμζνων ζργων ι οποιονδιποτε άλλο 
νόμιμο χϊρο διάκεςθσ) και να μεριμνιςει με ίδιεσ δαπάνεσ γι’ αυτό προσ όφελοσ του 
ζργου 

Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ 
και κατεδαφίςεισ (ΕΚΑ 17.03._ _ και ΕΚΑ 17.01._ _), δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ 
τιμζσ του Τιμολογίου Μελζτθσ. Η ςχετικι δαπάνθ κα πλθρωκεί ςτον Ανάδοχο ωσ 
απολογιςτικι δαπάνθ κόςτουσ υποδοχισ ΑΕΚΚ. Η δαπάνθ κα επιμετρείται και κα 
πιςτοποιείται κατόπιν προςκόμιςθσ του ςχετικοφ παραςτατικοφ δαπάνθσ του 
ςυςτιματοσ υποδοχισ. 
Η δαπάνθ διαχωριςμοφ των ανωτζρω προϊόντων και μεταφοράσ ςτθ μονάδα υποδοχισ 
περιλαμβάνεται ςτα αντίςτοιχα Άρκρα εκςκαφϊν και φορτοεκφόρτωςθσ/μεταφοράσ του 
Τιμολογίου τθσ Μελζτθσ,  ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-01-03-01, αποτελεί 
ςυμβατικι υποχρζωςθ του Αναδόχου και ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ουδεμία ιδιαίτερθ 
πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

  
18.5 Ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των χρθςιμοποιοφμενων γενικά υλικϊν κα ςυνεχίηεται ςε όλθ 

τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου και 
κάτω από τθν παρακολοφκθςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

  
18.6 Ο Ανάδοχοσ ζχει ακζραιθ τθν ευκφνθ για τθν άριςτθ ποιότθτα και τθ ςυμφωνία με τισ  

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ όλων των ειδϊν και υλικϊν, κ.λ.π., που υπειςζρχονται κάκε 
φορά ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ και εξυπακοφεται ότι με τθν προςφορά τουσ ανζλαβε τθν 
υποχρζωςθ και τθν ευκφνθ τθσ ζντεχνθσ εκτζλεςθσ των ζργων με δόκιμα υλικά, 
ςφμφωνα με τισ Ρροδιαγραφζσ.  
Γι’ αυτό θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα, κάκε ςτιγμι, να διενεργεί δειγματολθψία και 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ, διαςτάςεων, κ.λ.π., τόςο των πάςθσ φφςεωσ ειδϊν, υλικϊν, κ.λ.π., 
όςο και των εργαςιϊν.  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει τισ δαπάνεσ των 
εργαςτθριακϊν ελζγχων, που κα χρειαςτοφν, αφοφ αυτζσ περιλαμβάνονται ςτα γενικά 
ζξοδά του, χωρίσ βεβαίωσ αυτό να απαλλάςςει από τθν ευκφνθ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ 
είναι μοναδικόσ και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα και το δόκιμο των κάκε 
φφςεωσ υλικϊν, ειδϊν και εργαςιϊν. 

  
18.7 Γενικότερα, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αναφζρει ςτον Εργοδότθ τισ πθγζσ λιψθσ 

των υλικϊν, που κα χρθςιμοποιιςει για τθν καταςκευι του ζργου και τθν υποχρζωςθ να 
προβεί με δικζσ του δαπάνεσ ςτθν εξζταςθ των υλικϊν, ςε δικό του εργαςτιριο ι ςε 
αναγνωριςμζνο – πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο για να ειςθγθκεί ςτθ Διευκφνουςα 



Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΙ Α/ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΩΝ Γ.Δ. Α. 

ΛΔΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Κ. ΛΔΥΩΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΔΛ ΣΗ ΓΔΤΑΜΒ 

ΣΣΔΔΤΤΥΥΗΗ  ΓΓΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΣΣΗΗΗΗ  

 

ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ. Σελ. 19 

Υπθρεςία τθν αποδοχι των υλικϊν μετά από τθν εξζταςι τουσ. 
  
18.8 Η παράλειψθ του Αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία ςε ότι αφορά 

ςτουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ δεν τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ του και τθν υποχρζωςθ 
να ςυμμορφϊνεται με τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 
Οι διαγωνιηόμενοι γι’ αυτό το λόγο κα πρζπει να προβοφν με δικι τουσ ευκφνθ, 
φροντίδα και δαπάνθ ςε οποιεςδιποτε ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ (π.χ. ερευνθτικζσ 
τομζσ, κ.λ.π.), που κα κρίνουν ότι τουσ είναι χριςιμεσ για τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ 
τουσ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 19. Δρόμοι προςπζλαςθσ - Διεξαγωγι κυκλοφορίασ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 
ζργων 
 
19.1 Ο Ανάδοχοσ κα κλιμακϊνει τισ χωματουργικζσ εργαςίεσ και τθν όλθ καταςκευι του ζργου 

με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να περιορίηεται κατά το δυνατόν θ παρακϊλυςθ ι θ διακοπι τθσ 
κυκλοφορίασ οχθμάτων, κα εξαςφαλίηει δε τθν προςπζλαςθ των οικιϊν, καταςτθμάτων, 
κ.λ.π. από τουσ πεηοφσ.  Οι μεταφορζσ των διαφόρων υλικϊν κα εκτελοφνται μζςω των 
δρόμων και των διαδρόμων, που κα κακορίηονται από τθν Υπθρεςία. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ, να προβεί ςτθ διάνοιξθ, 
διαμόρφωςθ και ςυντιρθςθ, με τα απαιτοφμενα τεχνικά ζργα των οδϊν προςπζλαςθσ 
προσ τισ κζςεισ λιψθσ αδρανϊν υλικϊν λατομείων, ορυχείων, δανειοκαλάμων ι προσ τουσ 
χϊρουσ εναπόκεςθσ των ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφισ, κακϊσ και προσ τα 
εργοτάξια, ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ και τισ κζςεισ εναπόκεςθσ των υλικϊν και εφοδίων του 
ζργου.   
Οι δαπάνεσ αυτζσ των οδϊν προςπζλαςθσ δεν αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα, γιατί ζχουν 
λθφκεί υπόψθ από τον Ανάδοχο κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. 

  
19.2 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει κάκε εφλογθ διευκόλυνςθ διόδων προσ άλλουσ Εργολιπτεσ 

ι εργατικό προςωπικό, που χρθςιμοποιείται από τθν Υπθρεςία, κακϊσ και προσ άλλεσ 
Κρατικζσ Υπθρεςίεσ.  Επίςθσ, προσ τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ για μετάβαςι τουσ ςτισ 
ιδιοκτθςίεσ τουσ. 
Η δαπάνθ για τθν καταςκευι τζτοιων διόδων, περιλαμβανομζνων προςωρινϊν 
γεφυρϊςεων, βαρφνει τον Ανάδοχο. 
Πςον αφορά ςτουσ, ςε λειτουργία, δρόμουσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ, ότι δεν 
μπορεί να κυκλοφοριςει όχθμα βάρουσ μεγαλφτερου εκείνου για το οποίο ζχει 
υπολογιςκεί θ αντοχι του οδοςτρϊματοσ, με ςκοπό να αποφευχκεί θ καταςτροφι του.  
Για το λόγο αυτό, πρζπει προθγοφμενα, ςε ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ αρχζσ, να 
εξακριβϊνει τθν αντοχι του οδοςτρϊματοσ και των καταςτρωμάτων των γεφυρϊν και των 
άλλων τεχνικϊν ζργων τθσ οδοφ. 
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί οχιματα βαρφτερα από τα προβλεπόμενα για 
κυκλοφορία ςτουσ δρόμουσ, υποχρεοφται να αποκαταςτιςει με φροντίδα και δαπάνθ του, 
όςεσ ηθμιζσ κα προκαλζςει και να επαναφζρει τουσ δρόμουσ ςτθν προγενζςτερθ 
κατάςταςι τουσ, ςυνταςςομζνου εν ανάγκθ και ςχετικοφ πρωτοκόλλου, πριν και μετά τθ 
χριςθ των δρόμων. 
Οπωςδιποτε, εφόςον κάνει χριςθ τζτοιων οδϊν (μζςα ςτουσ παραπάνω περιοριςμοφσ), 
είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντθρεί τουσ δρόμουσ αυτοφσ όλθ τθ διάρκεια τθσ πλιρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ από μζρουσ του εργοδότθ. 
Πςον αφορά ςτθν κυκλοφορία των μεταφορικϊν μζςων και των μθχανθμάτων του, είναι 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των ςχετικϊν Αςτυνομικϊν Διατάξεων. 
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19.3 
 
 
 
 
 
 
 
19.4 

Πςον αφορά ςτθν κυκλοφορία των μεταφορικϊν μζςων και των μθχανθμάτων του, είναι 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των ςχετικϊν Αςτυνομικϊν Διατάξεων και τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν πλιρθ και ςφμφωνθ με τισ 
διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. ςιμανςθ θμζρασ και νφχτασ των χϊρων των εργοταξίων του, με τισ 
κατάλλθλεσ κάκε φορά πινακίδεσ, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ΒΜ3/30058/6.12.1982 
(Φ.Ε.Κ. 11Β/23.3.83). 
 
Επιςθμαίνεται ότι ουδεμία πρόςκετθ δαπάνθ εγκρίνεται από τθν ςιμανςθ του 
εργοταξίου. Οι δαπάνεσ  για τθν εργοταξιακι ςιμανςθ είναι ανθγμζνεσ  ςτθν προςφορά 
του αναδόχου και δεν πλθρϊνονται ιδιαίτερα (π.χ. Οι δαπάνεσ για τθν εργοταξιακι 
ςιμανςθ  (προμικεια και ςυντιρθςθ),  κάκε είδουσ και μορφισ ςιμανςθ εκτροπι τθσ 
κυκλοφορίασ, ο κινθτόσ εξοπλιςμόσ ςιμανςθσ (όπωσ πινακίδεσ, αναλάμποντα ςτοιχεία, 
κινθτά διαχωριςτικά κάκε είδουσ και μορφισ πλαςτικοί κϊνοι κλπ), περιφράξεισ 
εργοταξιακϊν χϊρων και κάκε εργαςία και υλικόσ ςιμανςθσ που τοποκετείται προςωρινά.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 20. Τλικά - Παραγγελίεσ μθχανθμάτων, ςυςκευϊν - Προζγκριςθ και εγκατάςταςθ 
 
Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να χρθςιμοποίει υλικά που ανταποκρίνονται ςτουσ ιςχφοντεσ 
ςχετικοφσ κανονιςμοφσ, δθλαδι τισ ιςχφουςεσ επίςθμεσ προδιαγραφζσ κακϊσ και ςτισ 
προδιαγραφζσ του Εργοδότθ. 
Η ποιότθτα των υλικϊν υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ. Τα υλικά που ο ζλεγχοσ απαιτεί 
εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, αυτζσ γίνονται ςτον αρικμό που ορίηεται ςτθν Ε.Σ.Υ. από το αρμόδιο 
κρατικό εργαςτιριο με ευκφνθ του Αναδόχου. Οι δαπάνεσ για τισ εξετάςεισ αυτζσ κακϊσ επίςθσ και 
για κάκε άλλθ ςχετικι εργαςία και υλικά βαρφνουν τον Ανάδοχο. 
Η καλι ποιότθτα των υλικϊν πρζπει να αποδεικνφεται με τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ. 
Αυτι υπόκειται και ςτον άμεςο ζλεγχο του Εργοδότθ ο οποίοσ μπορεί να απαγορεφςει τον Ανάδοχο 
να το χρθςιμοποιιςει πριν ακόμα να αςκθκεί ο αντίςτοιχοσ εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ εξετάηοντάσ το 
μακροςκοπικά. 
Ο Ανάδοχοσ  υποχρεϊνεται να απομακρφνει από τα εργοτάξια τα υλικά που ελζχκθςαν από τον 
Εργοδότθ και βρζκθκαν ακατάλλθλα, αλλά ακόμθ και αν δεν γίνουν οι απαραίτθτοι ζλεγχοι είτε ςτο 
εργαςτιριο Δ.Ε. είτε επί τόπου ςτο ζργο για να αποδειχκοφν ελαττωματικά ι όχι τα υλικά, ο 
Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει ςωςτά το ζργο. 
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να εφαρμόςει πλιρωσ τουσ εγκεκριμζνουσ κανονιςμοφσ 
Τεχνικϊν Καταςκευϊν, ς’ ότι αφορά τισ καταςκευζσ ικριωμάτων, ςκυροδεμάτων, υδραυλικϊν 
εγκαταςτάςεων κλπ. 
Ρροκειμζνου τα υλικά του Εργοδότθ για τα οποία υπάρχει διαταγι τθσ Υπθρεςίασ προσ τον 
Ανάδοχο να τα ενςωματϊςει ςτο ζργο, αυτόσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα χρθςιμοποιιςει και για 
περίπτωςθ πικανισ κακισ ποιότθτασ τουσ, τθν ευκφνθ φζρει εκείνοσ που διατάςει τθ 
χρθςιμοποίθςθ τουσ, ο δε εργολάβοσ ευκφνεται μόνο για τθν ζντεχνθ καταςκευι. 
Ο Ανάδοχοσ πάντοτε φυλάςςει και διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ, όλα τα υλικά και μζςα 
οποιαςδιποτε φφςεωσ, περιλαμβανομζνθσ και ιδιοκτθςίασ του δθμοςίου, κακϊσ επίςθσ και τισ 
εκτελοφμενεσ από αυτόσ εργαςίεσ. Πλεσ οι απαιτιςεισ του Εργοδότθ για τθν περίφραξθ ι τθν 
απαιτοφμενθ ειδικι φφλαξθ τθσ περιουςίασ αυτισ κα εκτελοφνται από τον Ανάδοχο χωρίσ καμία 
ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Σχετικζσ διαταγζσ τθσ Υπθρεςίασ εκτελοφνται από τον Ανάδοχο και ςε 
αντίκετθ περίπτωςθ, τα μζτρα φυλάξεωσ ι διατθριςεων λαμβάνονται από τον Εργοδότθ και οι 
ςχετικζσ δαπάνεσ καταλογίηονται ςτον Ανάδοχο. 
Πλεσ οι απαιτοφμενεσ εγκαταςτάςεισ (υπόςτεγα αποκθκεφςεωσ, κάλαμοι διανομισ, εργαςτιρια, 
γραφεία κλπ.) για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ κα ανεγερκοφν με μζριμνα και 
δαπάνεσ του Αναδόχου ςε κζςεισ που επιτρζπονται από τθν Υπθρεςία και τισ λοιπζσ αρμόδιεσ 
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αρχζσ. Τα προςωρινά αυτά κτίςματα και τα ζργα κα παραμείνουν ςτθν κυριότθτα του αναδόχου και 
κα αφαιροφνται με δαπάνεσ του μετά τθν αποπεράτωςθ των ζργων. Στθν περίπτωςθ που τα κτίρια 
αυτά γίνουν με υλικά του Εργοδότθ, κα παραμείνουν ςτθν ιδιοκτθςία του. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφει και να ςυντθρεί με δικζσ του δαπάνεσ κατάλλθλεσ 
εγκαταςτάςεισ υδρεφςεωσ,  που κα εξαςφαλίηουν επαρκι παροχι νεροφ για τα ζργα και τθν 
κατανάλωςθ του προςωπικοφ. 
Ο Ανάδοχοσ επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ για τθν 
λειτουργία των εγκαταςτάςεων του και τθν χριςθ των εργαηομζνων ςε νυχτερινζσ εργαςίεσ κλπ. 
Ο απαιτοφμενοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τόςο αυτϊν που 
εκτελοφνται με τισ τιμζσ μονάδοσ τθσ ςυμβάςεωσ, όςο και αυτϊν που γίνονται απολογιςτικά, κα 
διατίκεται εξ ολοκλιρου από τον Ανάδοχο, ο οποίοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τον διατθρεί ςυνεχϊσ 
ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ. 
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, ο τρόποσ λειτουργίασ και ςυνεργαςίασ των ςυςκευϊν, κακϊσ και τα 
χαρακτθριςτικά και οι ιδιότθτεσ των διαφόρων ειδικϊν υλικϊν, που αφοροφν ςτισ διάφορεσ 
ςυςκευζσ, κακορίηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Εργολαβίασ κατά γενικό τρόπο.   
Για τθν πρόλθψθ τυχόν παρερμθνειϊν, ςχετικά με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των ςυςκευϊν και 
λοιπϊν ειδικϊν υλικϊν, ο Ανάδοχοσ πριν από τθν παραγγελία είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει 
για ζγκριςθ ςτθ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία, κατάςταςθ που να περιλαμβάνει τισ ςυςκευζσ και 
ειδικά υλικά, που κα παραγγελκοφν, θ οποία κα ςυνοδεφεται, πζραν εκείνων που αναφζρονται 
ςτισ αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και με τα εξισ: 

 Με τα αντίςτοιχα εικονογραφθμζνα ζντυπα, διαγράμματα λειτουργίασ, απόδοςθσ, κ.λ.π., 
τεχνικά ςτοιχεία του καταςκευαςτι τουσ, ϊςτε να αποδεικνφεται «κατ’ ζνδειξθ» ότι τα είδθ που 
κα παραγγελκοφν, κα είναι ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Τα ζντυπα αυτά μπορεί να 
είναι και ςε ξζνθ γλϊςςα, κα ςυνοδεφονται όμωσ από περίλθψθ ςτα Ελλθνικά. 

 Με τα γενικά ςχζδια, που κα δείχνουν τθν εγκατάςταςι τουσ ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ και ςε 
κατάλλθλθ κλίμακα, τθ διάταξι τουσ με τθ ςφγχρονθ αναγραφι των γενικϊν εξωτερικϊν 
διαςτάςεων και βαρϊν. 

 Τα πιο πάνω ςχζδια κα υποβάλλονται ζγκαιρα για ζγκριςθ από τθ Διευκφνουςα το ζργο 
Υπθρεςία, τουλάχιςτον ςε 6 ςειρζσ. 

Τονίηεται, ιδιαίτερα, ότι δεν γίνονται αποδεκτά μθχανιματα και ςυςκευζσ, καταςκευαηόμενα από 
τρίτουσ, παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ καταςκευι γίνεται υπό τθν επίςθμθ επίβλεψθ 
ειδικευμζνων καταςκευαςτϊν και ςφμφωνα με τα ςχζδιά τουσ (licence). 
Η ενςωμάτωςθ ςτο ζργο των πάςθσ φφςεωσ μθχανθμάτων, ςυςκευϊν και υλικϊν κα γίνεται μόνο 
μετά από ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, εφόςον ζχουν γίνει όλοι οι απαραίτθτοι ζλεγχοι 
για τθ ςυμφωνία τουσ με τισ Ρροδιαγραφζσ.  
Η ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ για ενςωμάτωςθ, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν 
πλιρθ ευκφνθ του, για τθν ποιότθτα και απόδοςθ των μθχανθμάτων και τθν πιςτι τιρθςθ των 
προδιαγραφϊν. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21. Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ εργαςιϊν 
 
Στισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ των δοκιμϊν, όπωσ 
κακορίηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Τα αποτελζςματα των υπόψθ δοκιμϊν υποβάλλονται 
ςτθ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία. 
 
21.1 Μζςα ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου προβλζπεται και θ χρθςιμοποίθςθ 

κατάλλθλου πιςτοποιθμζνου εργαςτθρίου ι θ ςυγκρότθςθ και εγκατάςταςθ επιτόπου 
των ζργων (μαηί με τθν ζναρξθ των ςχετικϊν εργαςιϊν) εργαςτθρίου δοκιμαςίασ υλικϊν 
και ελζγχου ζργου, το οποίο κα ιδρυκεί και κα λειτουργεί με δαπάνθ του Αναδόχου.  Το 
εργαςτιριο κα είναι κατάλλθλο προσ εκτζλεςθ δειγματολθψιϊν και δοκιμϊν ελζγχου, ωσ 
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εξισ: 

 Εργαςτθριακζσ δοκιμζσ κοκκομζτρθςθσ, υγραςίασ, ορίων Attenberg για εδαφοτεχνικά 
και αδρανι υλικά. 

 Εργαςτθριακζσ δοκιμζσ Proctor. 

 Δειγματολθψία εδαφϊν, αδρανϊν υλικϊν και λίκινων υλικϊν. 

 Ρροπαραςκευι δοκιμίων ςκυροδζματοσ. 

 Συςκευαςία, ςυντιρθςθ, μεταφορά των δοκιμίων ςε εργοταξιακά εργαςτιρια ι ςε 
κεντρικά εργαςτιρια. 

 Επιτόπου ζλεγχοσ ςυμπφκνωςθσ επιχωμάτων, ςκάφθσ οδοςτρωμάτων. 
Το ανωτζρω εργαςτιριο πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με όλο τον αναγκαίο εξοπλιςμό, 
κακϊσ και με τα απαραίτθτα εφόδια, ϊςτε να ανταποκρίνεται πλιρωσ και μάλιςτα ςτθν 
περίοδο αιχμισ των εργαςιϊν, ςτισ τεχνικζσ απαιτιςεισ, που απορρζουν από τισ ςχετικζσ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, κακϊσ και από τουσ υπολοίπουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. 

  
21.2 Τα αποτελζςματα των υπόψθ δοκιμϊν κα υποβάλλονται ςτθ Διευκφνουςα το ζργο 

Υπθρεςία μζςα ςε δφο (2) θμζρεσ από το πζρασ του εργαςτθριακοφ ελζγχου, όταν 
χρειάηεται χρονικό διάςτθμα για τον ζλεγχο, αλλιϊσ από τθ λιξθ των δοκιμϊν, άλλωσ δεν 
κα λαμβάνονται υπόψθ. 
Οι γενόμενεσ δοκιμζσ με ακριβι ςτοιχεία των κζςεων αυτϊν, κα καταγράφονται ςε 
ιδιαίτερο πίνακα, που κα ςυνοδεφει τισ πιςτοποιιςεισ και τισ τμθματικζσ τυχόν 
προςωρινζσ επιμετριςεισ και κα αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τουσ. 

  
21.3 Ανεξάρτθτα από τισ παραπάνω δοκιμζσ, που κα εκτελεί ο Ανάδοχοσ, θ Διευκφνουςα το 

ζργο Υπθρεςία δφναται να προβαίνει και με τα δικά τθσ όργανα ςτθ λιψθ δειγμάτων και 
τθν εργαςτθριακι τουσ εξζταςθ. 
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει χωρίσ αποηθμίωςθ τυχόν 
απαιτοφμενο εργατικό ι βοθκθτικό προςωπικό, εφόςον ηθτθκεί θ ςυνδρομι του. 
Σχετικά με τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, κα ιςχφςει θ υπ’ αρικμ. Γ.1748/ΟΙΚ./00-
188/18.1.1969 ςχετ. του ΥΔΕ/Γ3-γ, όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε 
μεταγενζςτερα (αποφ. ΥΡ.Δ.Ε. Γ3γ/0/14/125-Ω/17.10.77).  
Τα ςχετικά με τον ζλεγχο ποιότθτασ του ςκυροδζματοσ ρυκμίηονται με τον ιςχφοντα 
Ε.Κ.Ω.Σ. τθν εγκφκλιο Ε7/97 του ΥΡΕΧΩΔΕ, τον Κ.Τ.Σ.’97 και τθν προςαρμογι του Φ.Ε.Κ. 
537/1-5-2002 για δθμόςια και ιδιωτικά ζργα. 
Επίςθσ, ιςχφουν οι ςχετικζσ απαιτιςεισ των Ελλθνικϊν και ξζνων Κανονιςμϊν, που 
μνθμονεφονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
Αν δεν κακορίηονται αυςτθρότεροι ζλεγχοι ςτισ επιμζρουσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, που 
ιςχφουν για κάκε εργαςία, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ δοκιμϊν κακορίηεται ωσ εξισ: 
 

21.3.1 Συμπυκνώςεισ  
Μία δοκιμι ςυμπφκνωςθσ για κάκε είδοσ επίχωςθσ (επιχϊςεισ ςκάμματοσ με κραυςτό 
υλικό λατομείου, υποβάςεων, βάςεων οδοςτρωμάτων, κ.λ.π.) ανά 150 μ.μ. αγωγοφ. 
 

21.3.2 Έλεγχοσ κοκκομετρικήσ διαβάθμιςησ  
Μια δοκιμι κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ για τα αδρανι τεχνικϊν ζργων (ςκυροδζματα), 
εγκιβωτιςμοφ με άμμο, επιχϊςεων με κραυςτό υλικό και οδοςτρωςίασ ανά 300 Μ3. 
 

21.3.3 Υγεία πετρωμάτων 
Για τα πάςθσ φφςεωσ αδρανι από τθν ίδια πθγι, ζνασ ζλεγχοσ ανά 10.000 Μ3. 
 

21.3.4 Δοκίμια ςκυροδζματοσ 
Για ςκυροδζματα (οπλιςμζνα ι άοπλα) παραγόμενα ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, 6 δοκίμια 
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ανά 150 Μ³. 
Για ςκυροδζματα παραςκευαηόμενα ςε τοπικζσ εγκαταςτάςεισ:  

 καταςκευισ φρεατίων ζναν πλιρθ ζλεγχο ανά 30 φρεάτια 

 εγκιβωτιςμοφ αγωγϊν ζναν πλιρθ ζλεγχο ανά 200 Μ3 
 

 Αςφαλτικά μίγματα 

 Για το πάχοσ αςφαλτικϊν ςτρϊςεων ζνα καρότο ανά 300 μ.μ. 

 Ροςοςτό αςφάλτου και κοκκομετρία αςφαλτομίγματοσ μία δοκιμι για κάκε 
θμεριςια παραγωγι. 

 
21.3.5 Μελζτεσ ςφνθεςησ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία μία μελζτθ ςφνκεςθσ 
ςκυροδζματοσ ανά μονάδα και μία μελζτθ ςφνκεςθσ αςφαλτομίγματοσ ανά μονάδα. 
 

21.4 Επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο ποινικι ριτρα από τριακόςια ευρϊ (€300,00) για κάκε 
ελλείποντα ζλεγχο και δοκιμι, που παρακρατείται με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ 
Υπθρεςίασ, από τον οποίο επιβλζπεται το ζργο και εκπίπτεται από τον πρϊτο 
λογαριαςμό του Αναδόχου, που κα ςυνταχκεί. 
Η ποινικι αυτι ριτρα είναι ανζκκλθτθ. Ο αρικμόσ των δοκιμϊν, που λείπει, δεν μπορεί 
να καλυφκεί με περιςςότερεσ δοκιμζσ ςτα επόμενα ςτάδια εργαςίασ. 

  
21.5 Οποιοςδιποτε ζλεγχοσ ι δοκιμαςία, που κα αφορά είτε υλικό, είτε εργαςία δεν κα 

παρζχει ςτον Ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλλει αξίωςθ ι αίτθμα, επιηθτϊντασ ανάλογθ 
παράταςθ προκεςμίασ για οποιοδιποτε ανάλογο χρονικό διάςτθμα κα χρειαςτεί για τθν 
εκτζλεςθ τθσ διαπίςτωςθσ του δόκιμου ι όχι του υλικοφ ι τθσ εργαςίασ. 

  
21.6 Στο εργαςτιριο κα εκτελοφνται, ςφμφωνα με τισ προαναφερκείςεσ Εγκυκλίουσ και 

Κανονιςμοφσ, ζλεγχοι ςυμπφκνωςθσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ, αςφαλτικϊν, υγείασ 
πετρωμάτων, ςκυροδζματοσ, κ.λ.π. 
Οι δοκιμζσ που κα γίνουν για τθ ρφκμιςθ τθσ παραγωγισ δεν λαμβάνονται υπόψθ ςτον 
ελάχιςτο απαιτθτό αρικμό δοκιμίων. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να δζχεται ελζγχουσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 22.  χζδιο και Φάκελοσ Αςφαλείασ και Τγείασ (.Α.Τ & Φ.Α.Τ.) 
 
22.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει Σχζδιο (Σ.Α.Υ.) και να καταρτίςει Φάκελο (Φ.Α.Υ.) 

Αςφαλείασ και Υγείασ, όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ρ.Δ. 
305/96 και τθσ υπ’ αρίκμου ΔΙΡΑΔ\ΟΙΚ\889/27-11-2002 εγκυκλίου του Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. ωσ 
απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι (άρκρο 170 του Ν.4412/2016) και τθν οριςτικι 
(άρκρο 172 του Ν.4412/2016) παραλαβι κάκε Δθμόςιου Ζργου. 

  
22.2 Το Σ.Α.Υ. και το Φ.Α.Υ. κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23. Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.) 
 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονιςει και να υποβάλλει πριν τθν ζναρξθ του ζργου 
Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου (Ρ.Ρ.Ε), ςε δφο (2) αντίτυπα ςτθ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία, 
μζςα ςε προκεςμία όχι μεγαλφτερθ των εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 
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Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο πρότυπο ISO 10005 : 1995 ι ςε κάποιο άλλο από τα 
διεκνϊσ αποδεκτά Ρρότυπα Ροιότθτασ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει το παραπάνω Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου, που 
δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 1265/18.10.2000 Τεφχοσ Β’, όταν ο προχπολογιςμόσ του ζργου υπερβαίνει 
το ανϊτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ δεφτερθσ τάξθσ (άρκρο 
158 του Ν.4412/2016). 
Η δαπάνθ για τθν εκπόνθςθ του Ρρογράμματοσ Ροιότθτασ Ζργου, επιβαρφνει τον ανάδοχο και 
κεωρείται ότι περιλαμβάνεται ανοιγμζνθ ςτθν ςυνολικι δαπάνθ του ζργου.  
 
 
AΡΘΡΟ 24. Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ 
 
24.1 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι ςτθν περιοχι του ζργου υπάρχουν εναζριεσ 

και υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω., κ.λ.π. 
  
24.2 Οι εργαςίεσ για τισ μετατοπίςεισ των ανωτζρω, εφόςον τυχόν εμπίπτουν ςτο εφροσ 

κατάλθψθσ των ζργων ι αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, κα εκτελοφνται με τθ φροντίδα των 
Οργανιςμϊν ι των Εταιρειϊν αυτϊν (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.) και καμία ανάμειξθ οικονομικι ι 
τεχνικι δεν κα ζχει ο Ανάδοχοσ. 
Ο Ανάδοχοσ ζχει, όμωσ, τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει απροφάςιςτα τθν εκτζλεςθ των 
ανωτζρω εργαςιϊν. 

  
24.3 Αν οι μετατοπίςεισ αυτζσ επθρεάηουν πάρα πολφ και δυςανάλογα προσ τθν εγκεκριμζνθ 

προκεςμία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, το πρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, τότε ο 
Ανάδοχοσ δικαιοφται μόνο ανάλογθ παράταςθ τθσ προκεςμίασ και όχι αποηθμίωςθ. 

  
24.4 Η Υπθρεςία, επίςθσ, μπορεί να ανακζςει, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ςτον 

Ανάδοχο τθν εκτζλεςθ ζργων μετατόπιςθσ αγωγϊν και δικτφων. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν με βάςθ τισ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ. 

  
24.5 Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει να παραλάβει από τουσ 

διαφόρουσ Οργανιςμοφσ και Επιχειριςεισ τα ςχζδια που δείχνουν τισ κζςεισ των αγωγϊν 
τουσ ςτθν περιοχι του ζργου και κα κάνει, με δαπάνεσ του, δοκιμαςτικζσ τομζσ, ϊςτε να 
εξακριβϊςει τισ ακριβείσ κζςεισ τουσ. 

  
24.6 Επιςθμαίνεται ότι κάκε ηθμιά, που κα προκλθκεί από τον Ανάδοχο ςτουσ διαφόρουσ 

αγωγοφσ ι άλλα τεχνικά ζργα, είτε κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κοντά 
ςτουσ αγωγοφσ ι ςτα τεχνικά ζργα, είτε αφοφ τελειϊςουν και που κα οφείλεται ςτθν 
κακι εκτζλεςθ των εργαςιϊν εκςκαφισ, υποςτιριξθσ, ςυμπφκνωςθσ, κ.λ.π. κα βαρφνει, 
αποκλειςτικά, τον Ανάδοχο, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει ολόκλθρθ τθ 
δαπάνθ επανόρκωςθσ τθσ ηθμιάσ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 25. Αςφαλίςεισ και ευκφνεσ για τα ατυχιματα και ηθμιζσ 
 
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει και φζρει τθν υποχρζωςθ να τθρεί και να εφαρμόηει τθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία περί Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων. Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να ελζγχει οποτεδιποτε αυτι 
τθν υποχρζωςθ και να ηθτεί βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου προσ το ΙΚΑ 
και προσ τα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία, χωρίσ αυτό να τον απαλλάςςει από κάκε ευκφνθ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάςςει μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ του απαςχολοφμενου από αυτόν 
προςωπικοφ, αντίγραφο δε κάκε μιασ από αυτζσ να υποβάλει, μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από 



Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΙ Α/ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΣΩΝ Γ.Δ. Α. 

ΛΔΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Κ. ΛΔΥΩΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΔΛ ΣΗ ΓΔΤΑΜΒ 

ΣΣΔΔΤΤΥΥΗΗ  ΓΓΗΗΜΜΟΟΠΠΡΡΑΑΣΣΗΗΗΗ  

 

ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ. Σελ. 25 

τθ λιξθ θμερολογιακισ εβδομάδασ, τθν οποία αυτι αφορά ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του ΙΚΑ. 
Αντίγραφο κάκε μιςκοδοτικισ κατάςταςθσ πρζπει να παραμείνει ανθρτθμζνο ςτον τόπο εργαςίασ, 
ςτθ διάκεςθ του προςωπικοφ για μία τουλάχιςτον εβδομάδα. 
Ιδιαιτζρωσ εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου για τθν ωσ άνω υποχρζωςι του για εμπρόκεςμθ και 
ανελλιπι υποβολι ςτο ΙΚΑ των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων και για τισ ςυνζπειεσ τθσ παράλθψισ 
του αυτισ.  Εξάλλου, ρθτά κακορίηεται ότι όλεσ οι υποχρεϊςεισ και οικονομικζσ επιβαρφνςεισ, που 
προκφπτουν από τον υφιςτάμενο κανονιςμό και τρόπο αςφάλιςθσ ςτο ΙΚΑ των απαςχολοφμενων 
ςε οικοδομικζσ τεχνικζσ εν γζνει εργαςίεσ προςϊπων, βαρφνουν, αποκλειςτικά και μόνο, τον 
Ανάδοχο του ζργου. 
Τον  Ανάδοχο βαρφνουν τα καταβαλλόμενα ςτο προςωπικό των ζργων, μετά από απόφαςθ τθσ 
Κυβζρνθςθσ, δϊρα εορτϊν Χριςτουγζννων, Ράςχα, επίδομα αδείασ, κ.λ.π. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με τθν εγκατάςταςι του ςτο ζργο, να αςφαλίςει τθν καταςκευι του 
ζργου για το ςφνολο τθσ αξίασ του κατά παντόσ κινδφνου, περιλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων 
ηθμιϊν από ανωτζρα βία, ςφμφωνα με το άρκρο 144 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και τα πάςθσ 
φφςεωσ υλικά για το χρονικό διάςτθμα από τθν παραλαβι μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με τθν εγκατάςταςι του ςτο ζργο, να το αςφαλίςει ζναντι παντόσ 
κινδφνου ηθμίασ και ατυχθμάτων, που κα προκλθκοφν ςτο προςωπικό του, ςτο προςωπικό τθσ 
ΔΕΥΑΜΒ και ςε τρίτουσ για ςωματικζσ και υλικζσ βλάβεσ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλφψει, με πλιρθ αςφάλεια, ςε αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι 
εταιρεία, όλα τα μθχανιματά του.  Διευκρινίηεται ότι ςε ουδεμία περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ι 
ατυχιματοσ, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να διεκδικιςει από τον Κφριο του ζργου αποηθμίωςθ για τυχόν 
ηθμία ι απϊλεια μθχανιματοσ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει για το ςφνολο τθσ αξίασ τουσ και κατά παντόσ κινδφνου 
(κοπι, φκορά, πυρκαγιά, κ.λ.π.) για το χρονικό διάςτθμα από τθν παραλαβι μζχρι τθν ενςωμάτωςι 
τουσ ςτο ζργο, τα υλικά που ζχουν παραλθφκεί από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία επιτόπου του 
ζργου. Σθμειϊνεται ότι θ παραλαβι των υλικϊν, που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο, κα γίνεται μζςα 
ςτα όρια του Ελλθνικοφ Κράτουσ. 
Πταν θ παραλαβι των υλικϊν από τθν Υπθρεςία γίνεται ςτισ αποκικεσ του Αναδόχου ι ςε άλλουσ 
χϊρουσ, μακριά από το Εργοτάξιο, θ αςφάλιςθ των υλικϊν κα καλφπτει και τθ μεταφορά.  Επειδι 
κανζνα υλικό δε κα παραλαμβάνεται εκτόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, θ αςφάλιςθ για τθ 
μεταφορά τουσ αποτελεί κζμα αποκλειςτικά του Αναδόχου.  Πλα τα πιςτοποιθτικά αςφάλιςθσ 
υποβάλλονται ζγκαιρα από τον Ανάδοχο ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία. 
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία εγερκεί αγωγι από οποιονδιποτε τρίτο κατά του Κυρίου του ζργου, 
που απαιτεί αποηθμίωςθ κει ζχει ςχζςθ άμεςθ ι ζμμεςθ με το εκτελοφμενο από τον Ανάδοχο ζργο, 
ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, μόλισ κλθκεί από τον Εργοδότθ, να προςζλκει και να αναλάβει το 
δικαςτικό αγϊνα, ςυμμετζχοντασ ςτθ δίκθ, υποςτθρίηοντασ, ςε κάκε περίπτωςθ, αυτι και, επίςθσ, 
είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει προσ τον Κφριο του ζργου ότι αυτόσ υποχρεωκεί να πλθρϊςει 
προσ τον ενάγοντα τρίτο για κεφάλαιο, τόκουσ και ζξοδα. 
Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, ςε ίδια όπωσ παραπάνω περίπτωςθ, εκδιδόμενθσ προςωρινά 
εκτελεςτισ απόφαςθσ, να καταβάλλει αμζςωσ ςτον Εργοδότθ το ποςόν, που κα ηθτθκεί, είτε για 
πλθρωμι και εξόφλθςθ τθσ προςωρινά εκτελεςτισ απόφαςθσ, είτε για καταβολι εγγφθςθσ για τθν 
αποφυγι τθσ εκτζλεςθσ αυτισ. 
Σε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου καλφπτει και τισ 
παραπάνω ευκφνεσ του Αναδόχου και να ςυνεχίηεται τυχόν ςυναφισ δίκθ, πζραν τθσ προςωρινισ 
παραλαβισ, αυτι παρακρατείται, μζχρι τθσ τελεςίδικθσ και αμετάκλθτθσ περάτωςθσ του 
δικαςτικοφ αγϊνα και εξόφλθςθσ. 
Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο θ εφαρμογι τθσ αυταςφάλιςθσ. 
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ΑΡΘΡΟ 26. Μζτρα αςφαλείασ 
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, 
Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επιβλζπουςασ 
Υπθρεςίασ, που αφοροφν ςτθν υγιεινι και ςτθν αςφάλεια των εργαηομζνων. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τον εφοδιαςμό των κζςεων εργαςίασ με πόςιμο νερό 
και εγκαταςτάςεισ υγιεινισ και κακαριότθτασ, να εξαςφαλίςει μζςα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, να 
καταςκευάςει και να τοποκετιςει κατάλλθλεσ πινακίδεσ ι φωτεινά ςιματα επιςιμανςθσ και 
απαγόρευςθσ επικίνδυνων κζςεων, κακϊσ και προειδοποιθτικζσ και ςυμβουλευτικζσ πινακίδεσ, 
τόςο για τουσ εργαηόμενουσ, όςο και για τουσ κινοφμενουσ ςτο εργοτάξιο. 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό τα απαιτοφμενα ατομικά και ομαδικά 
εφόδια προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, που ενδεικτικά αναφζρονται: κράνθ, 
γυαλικά προςταςίασ, ηϊνεσ αςφαλείασ, ποδιζσ, γάντια, μάςκεσ θλεκτροςυγκολλθτϊν, υλικά 
προςταςίασ από το κόρυβο, κ.λ.π. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ νυχτερινισ εργαςίασ, ο Ανάδοχοσ πρζπει 
να μεριμνιςει για τον απαιτοφμενο φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και κάκε τρίτου. 
Για τθν προςταςία και αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Εργοταξίου, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεϊνεται να φροντίηει: 

 για τθν εγκατάςταςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ 

 για τον περιοδικό ζλεγχο και κακαριςμό του χϊρου από επικίνδυνα για ανάφλεξθ υλικά και τθν 
κατάλλθλθ διάκεςι τουσ 

 να μθν πραγματοποιεί εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ ι και άλλων ανοιχτισ πυράσ κοντά ςε χϊρουσ 
αποκικευςθσ καυςίμων ι άλλων εφφλεκτων υλικϊν του εργοταξίου και των γειτονικϊν 
ιδιοκτθςιϊν, που ανικουν ςε άλλουσ. 

θτά κακορίηεται ότι, ανεξάρτθτα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχοσ παραμζνει ο μόνοσ 
υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των 
ενδεδειγμζνων και ςωςτϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςμϊν.  Για κζματα 
πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία και μόνο ςε ειδικζσ 
περιπτϊςεισ, που δεν προβλζπονται από αυτι, κα εφαρμόηονται οι διεκνείσ κανονιςμοί πρόλθψθσ 
ατυχθμάτων. 
Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκεί όλεσ τισ υποδείξεισ των εντεταλμζνων 
οργάνων του Κράτουσ (Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, Επικεϊρθςθ Μεταλλείων, 
κ.λ.π.).  Επιςθμαίνεται ρθτά ότι θ δαπάνθ για όλεσ τισ παραπάνω εργαςίεσ περιλαμβάνεται ςτα 
γενικά ζξοδα του Αναδόχου και, κατά ςυνζπεια, βαρφνουν αυτόν. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27. Κυκλοφοριακζσ Ρυκμίςεισ – Πινακίδεσ 
 
Για τισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 52 του Ν. 2696/99, 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 48 του Ν. 4313/2014 και ιςχφει ςιμερα. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τοποκετιςει, με δικζσ του δαπάνεσ, πινακίδεσ για τθν 
κακοδιγθςθ τθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, νυχτερινά ςιματα, κ.λ.π.  Να περιφράξει κάκε επικίνδυνθ 
κζςθ για τθν κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων, επιςθμαίνοντάσ τθν, με τισ απαραίτθτεσ πινακίδεσ, 
νυκτερινά ςιματα, κ.λ.π. 
Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίηει αςφαλείσ διαβάςεισ για οχιματα και πεηοφσ ςε επίκαιρα 
ςθμεία, από χαλφβδινα ελάςματα και τα αντίςτοιχα πλαίςια, ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 28. ιμανςθ κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν  
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Στθν περιοχι του εργοταξίου και ςτισ κζςεισ, που εκτελοφνται εργαςίεσ, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν 
υποχρζωςθ να τοποκετιςει και να ςυντθρεί τα απαιτοφμενα, ανάλογα με τθ φφςθ των ζργων, 
ςιματα και πινακίδεσ αςφαλείασ. 
Στισ επικίνδυνεσ για τθν κυκλοφορία κζςεισ κα τοποκετοφνται υποχρεωτικά αυτόματα 
ςπινκθρίηονται ςιματα (FLASH LIGHTS), με ζντονο πορτοκαλί φωσ. 
Επίςθσ, όπου υπάρχει ανάγκθ, κα χρθςιμοποιοφνται και τροχονόμοι υπάλλθλοι του Αναδόχου, για 
τθν αςφαλι κακοδιγθςθ πεηϊν και τροχοφόρων, για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία 
ςτουσ δρόμουσ, ςτισ οδοφσ προςπζλαςθσ και ςτισ παρακαμπτιριεσ και γενικά ςε όλα τα εργοτάξια 
του ζργου κατά τθν θμζρα και τθ νφχτα.  Τα μζτρα αυτά κα λαμβάνονται με ευκφνθ και δαπάνεσ 
του Αναδόχου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 29. Σιρθςθ Αςτυνομικϊν διατάξεων και ευκφνεσ Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, υποχρεοφται να τθρεί τουσ κείμενουσ νόμουσ, τισ 
διατάξεισ των δυνάμει αυτϊν εκδιδόμενων διαταγμάτων και γενικά τισ αςτυνομικζσ και άλλεσ 
διοικθτικζσ διατάξεισ, ευκυνόμενοσ για κάκε παράβαςι τουσ. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ανακοινϊνει γραπτά αμζςωσ ςτον Εργοδότθ και τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία 
τισ τυχόν κοινοποιοφμενεσ, ςε αυτόν, διατάξεισ και εντολζσ των αρχϊν κατά το διάςτθμα τθσ 
εκτζλεςθσ του ζργου. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικά του μζςα και με δικζσ του αποκλειςτικά δαπάνεσ, να λάβει κάκε 
μζτρο, ϊςτε, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, να μθ γίνει ουδεμία βλάβθ ςε γειτονικά κτίρια, 
οχετοφσ, ςωλθνϊςεισ και δίκτυα οιωνδιποτε τρίτων, αναλαμβάνοντασ και φζροντασ απζναντι ςτον 
Εργοδότθ τθν ευκφνθ κάκε τζτοιασ ηθμιάσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 
Οι κατά τισ ωσ άνω παραγράφουσ ευκφνεσ του Αναδόχου, που υφίςτανται κακ’ όλο το χρόνο των 
εργαςιϊν και τθσ εγγυοδοςίασ, εξακολουκοφν να υφίςτανται και μετά από τθν παρζλευςθ του 
χρόνου αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 
Σε περίπτωςθ, κατά τθν οποία, ςτθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, δίνονται οδθγίεσ ι εντολζσ 
από τον επιβλζποντα μθχανικό ςτον Ανάδοχο, που υποχρεοφται, κατά τθν παροφςα ςφμβαςθ, να 
ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ οδθγίεσ ι εντολζσ του επιβλζποντα, ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα 
να κρίνει, αν, από τθν εκτζλεςθ των εντολϊν ι οδθγιϊν, πρόκειται να προκφψει ςτο ζργο ηθμία ι 
βλάβθ.  Στθν περίπτωςθ αυτι δικαιοφται, με ζγγραφό του, που παραδίδεται επί αποδείξει ςτθν 
Επιβλζπουςα Υπθρεςία ι με δικαςτικό επιμελθτι, να διατυπϊςει τισ παρατθριςεισ του. 
Μόνο ςτθν περίπτωςθ που ςυμμορφϊκθκε ο Ανάδοχοσ με τισ οδθγίεσ ι εντολζσ τθσ Επιβλζπουςασ 
Υπθρεςίασ, αφοφ κοινοποιιςει ςε αυτι γραπτά τισ παρατθριςεισ του, θ δε ηθμία προιλκε 
πράγματι από τθ ςυμμόρφωςθ με αυτζσ τισ οδθγίεσ ι εντολζσ του Επιβλζποντα, μπορεί ο Ανάδοχοσ 
να κεωριςει υπεφκυνο τον Εργοδότθ.  Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, τθν ευκφνθ φζρει ο Ανάδοχοσ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να κάνει εγκαίρωσ όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, που τυχόν 
απαιτοφνται, προσ ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π. αρχζσ, για οποιοδιποτε κζμα ςχετίηεται με το εκτελοφμενο 
ζργο, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει τθν ζγκριςθ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ. 
Σε περίπτωςθ, που κάποια υλικά, μθχανιματα ι τρόποι εργαςίασ, από τα απαιτοφμενα ςτο ζργο, 
καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, τα ζξοδα απόκτθςθσ του δικαιϊματοσ για τθ χριςθ του 
διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, βαρφνουν τον Ανάδοχο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 30. Ποιότθτα καταςκευϊν – Κακοτεχνίεσ – Παράλειψθ υντιρθςθσ 
 
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 
τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ.  Ειδικότερα, εγγυάται ότι τα ζργα κα ζχουν τισ 
κακοριηόμενεσ ςτουσ τεχνικοφσ όρουσ και τα ςχζδια ιδιότθτεσ και ότι κα είναι άρτια και από άποψθ 
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εκτζλεςθσ, ϊςτε να μθν παρουςιάηουν ελαττϊματα, που οφείλονται ςε κακό υπολογιςμό, εκτζλεςθ 
ι ποιότθτα υλικϊν. 
Εάν ο επιβλζπων διαπιςτϊςει, από τισ εργαςτθριακζσ ι εργοταξιακζσ δοκιμζσ και ελζγχουσ, 
αποκλίςεισ από τα οριηόμενα κριτιρια ποιότθτασ ςτισ Τ.Ρ. υλικϊν ι και τελειωμζνου ζργου, 
κοινοποιεί αμζςωσ ςτον Ανάδοχο τισ παρατθριςεισ του, οδθγίεσ και εντολζσ για τθν άμεςθ 
απομάκρυνςθ των ακατάλλθλων υλικϊν, βελτίωςθ των μεκόδων και τθσ ποιότθτασ καταςκευισ τθσ 
υπόψθ εργαςίασ, ϊςτε να καλυφκοφν οι απαιτιςεισ των Τ.Ρ. και οι παραδεγμζνοι κανόνεσ τθσ 
καλισ εκτζλεςθσ. 
Πταν θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία κρίνει αιτιολογθμζνα ότι υπάρχουν μζρθ πλθμμελϊσ 
καταςκευαςμζνα, δικαιοφται να ςυντάξει πρωτόκολλο για το είδοσ και τθν ζκταςθ τθσ κακοτεχνίασ 
και να το κοινοποιιςει ςτον Ανάδοχο, ςφμφωνα με το άρκρο 157 του Ν.4412/2016.  Σε αυτό 
καλείται ο Ανάδοχοσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, να προβεί ςτθν κατεδάφιςθ των κρινόμενων 
κακότεχνων μερϊν, κακϊσ και εκείνων, που επιβάλλεται θ κακαίρεςθ, για τθν κατεδάφιςθ των 
πρϊτων και τθν καταςκευι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ 
και υποχρεϊςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυμπλθρωματικζσ οδθγίεσ του Επιβλζποντα. 
Στθν περίπτωςθ μθ ουςιϊδουσ ελαττϊματοσ ςτο Ρρωτόκολλο κακοτεχνίασ, κακορίηεται το ποςοςτό 
μείωςθσ τθσ αμοιβισ του Αναδόχου, ςφμφωνα με τα άρκρα 157 και 159 του Ν.4412/2016.  Οι 
ςχετικζσ δαπάνεσ βαρφνουν τον Ανάδοχο, ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία αποδειχκεί θ 
κακοτεχνία.  Εάν πρόκειται για αφανείσ εργαςίεσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν 
αποκατάςταςθ τθσ κακοτεχνίασ, παρουςία του Επιβλζποντοσ. 
Ο Ανάδοχοσ, ςτθν περίπτωςθ, που κα διαφωνιςει, ολικά ι μερικά, με τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ ι 
το Ρρωτόκολλο κακοτεχνίασ, υποχρεοφται να υποβάλλει τισ αντιρριςεισ του, μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ λιψθ τθσ εντολισ ι υπογραφι με επιφφλαξθ 
του παραπάνω Ρρωτοκόλλου.  Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει, ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, γραπτά τισ 
αντιρριςεισ του, κακορίηοντασ και τουσ λόγουσ αυτϊν. 
Εάν πρόκειται για εμφανι μζρθ του ζργου ι για γενόμενα εμφανι, κατόπιν κατεδάφιςθσ, ο δε 
Ανάδοχοσ αμφιςβθτεί τθν κακοτεχνία, υποχρεοφται όπωσ μζςα ςε πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςισ του ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ ι από τθν παρουςία του 
Επιβλζποντοσ ςτθ δεφτερθ, να υποβάλλει γραπτά τισ αντιρριςεισ του. 
Στθν περίπτωςθ, που θ διαφωνία ελαττωματικά υλικά, αυτι λφεται αμετάκλθτα με εργαςτθριακι 
δοκιμι, που εκτελείται από εργαςτιρια απόλυτθσ εκλογισ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ και του 
Κυρίου του ζργου.  Οι δαπάνεσ των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο, εάν οι 
δοκιμζσ αποδείξουν ότι ο Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί όντωσ ελαττωματικά υλικά και τον Εργοδότθ, εάν 
τα υλικά πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Τ.Ρ. (άρκρο 159 του Ν.4412/2016). 
Στθν περίπτωςθ, που θ διαφωνία αφορά ςε οποιοδιποτε άλλο κζμα, εκτόσ από ελαττωματικά 
υλικά και δεν είναι δυνατι θ διευκζτθςθ αυτισ με τθ ςυμφωνία των ενδιαφερομζνων μερϊν, θ 
επίλυςι τουσ κα γίνεται κατά τθ διαδικαςία περί επιλφςεωσ διαφωνιϊν.  Μζχρι να επιλυκεί θ 
διαφωνία του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικζσ του δαπάνεσ, να ςυμμορφϊνεται με τισ εντολζσ 
του Ρρωτοκόλλου κακοτεχνίασ και τισ εντολζσ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ. 
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δε ςυμμορφϊνεται με τθν υποχρζωςι του αυτι, μζςα ςτθν 
ταχκείςα γι’ αυτό προκεςμία, ο Εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να το υποκακιςτά, γενικά ι εν μζρει, 
και να παίρνει αυτόσ με δαπάνεσ και ευκφνθ του Αναδόχου, οποιαδιποτε μζτρα κρίνει αυτόσ 
αναγκαία για τθ ςυνζχιςθ και αποπεράτωςθ του ζργου. 
Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για κάκε κακυςτζρθςθ από τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, 
ςτθν πρόοδο ι αποπεράτωςθ του ζργου, εξαιροφνται δε οι περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ το 
αποτζλεςμα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ι θ λφςθ τθσ διαφωνίασ αποβεί υπζρ αυτοφ.  Σε 
περίπτωςθ, κατά τθν οποία δεν αποδειχκεί θ κακοτεχνία, ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ 
δαπάνεσ κατεδάφιςθσ και ανακαταςκευισ των ζργων, με βάςθ τισ ςυμβατικζσ τιμζσ.  Εάν, κατά τθν 
οριςτικι παραλαβι των ζργων αποκαλυφκεί θ κακοτεχνία, θ παραλαβι αναβάλλεται και 
εφαρμόηονται οι ανωτζρω διατάξεισ περί κακοτεχνίασ.  Για τθ ςτερεότθτα του ζργου και τθν ευκφνθ 
του Αναδόχου γι’ αυτι, μετά τθν οριςτικι παραλαβι, ιςχφουν οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 
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ΑΡΘΡΟ 31. Βλάβεσ ςτα ζργα – Αναγνϊριςθ Αποηθμιϊςεων 
 
Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται, γενικά, καμία αποηθμίωςθ για οποιαδιποτε βλάβθ επζρχεται ςτα ζργα 
ι ςτα υλικά.  Η ανωτζρω υποχρζωςθ αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο και ςε αυτζσ ακόμθ τισ 
περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ οι φκορζσ ι ηθμίεσ προξενικθκαν με ευκφνθ του προςωπικοφ του, 
είτε αυτοί ενιργθςαν δόλια ι κακόβουλα, είτε από αμζλεια, υποχρεϊνεται δε να λαμβάνει όλα τα 
κατάλλθλα μζτρα με δικι του ευκφνθ για τθν αποφυγι τζτοιων ηθμιϊν. 
Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται αποηθμίωςθσ ςτισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του Εργοδότθ ι ανωτζρασ 
βίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 157 του Ν.4412/2016. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ, που τον βαρφνουν, με δικζσ του 
δαπάνεσ. 
Κατά τα λοιπά, για τισ βλάβεσ ςτα ζργα και τθν αποηθμίωςθ αυτϊν ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 157 του Ν.4412/2016, ςτο ποςό που δεν καλφπτεται από τθν αςφάλιςτικι κάλυψθ κατά 
παντόσ κινδφνου, περιλαμβανομζνων των περιπτϊςεων από ανωτζρα βία, του ζργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 32. Φφλαξθ ζργων – Αςφάλεια Τλικϊν – Προςταςία Βλάςτθςθσ – Οδοί – Αρχαιότθτεσ 
 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μζτρα, ϊςτε από τθν εργαςία του να μθν 
προκλθκεί ουδεμία φκορά ι ηθμία ςτο Ζργο, ςτισ γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ ι τρίτουσ και γενικά ςτθν 
περιοχι των ζργων, ευκυνόμενοσ αςτικά και ποινικά για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία, τθν οποία 
κα προξενιςει κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν.  Για τθν αςφάλεια του Ζργου και των υλικϊν ςτο 
εργοτάξιο, ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, με δικζσ του δαπάνεσ, να φυλάει μζρα και νφχτα, κακόλο το 
διάςτθμα τθσ εγκατάςταςισ του, μζχρι τθν θμζρα παράδοςθσ του Ζργου.  Ο Εργοδότθσ δεν ζχει 
ουδεμία ευκφνθ για τυχόν απϊλεια υλικϊν ι ηθμία του Ζργου. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν προςταςία όλων των υπαρχόντων 
κοινωφελϊν και κάκε φφςθσ ζργων, ϊςτε να μθν προκλθκοφν, από αμζλεια ι παράλειψθ του 
Αναδόχου, ςτα ωσ άνω ζργα, πρζπει να επιςκευάηονται ι να επανορκϊνονται ταχζωσ από αυτόν, 
αλλιϊσ θ επανόρκωςθ δφναται να γίνει με ευκφνθ του Εργοδότθ, ςε βάροσ του Αναδόχου. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να προφυλλάςςει και να προςτατεφει κατά το δυνατόν τθν υπάρχουςα 
βλάςτθςθ, κάμνουσ και φυτείεσ, που υπάρχουν μζςα ςτθν περιοχι προςωρινϊν καταλιψεων. Ο 
Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία αυκαίρετθσ κοπισ ι βλάβθσ δζνδρων ι κάμνων, 
περιλαμβανομζνθσ και τθσ τυχόν προκαλοφμενθσ από κακό χειριςμό των μθχανθμάτων, κακϊσ και 
τθν απόκεςθ υλικϊν και καταπάτθςθσ φυτευμζνων περιοχϊν από μθχανικά μζςα, εκτόσ από τισ 
εγκεκριμζνεσ από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία ηϊνεσ κατάλθψθσ. 
Ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει μόνο τισ υπάρχουςεσ οδοφσ ι κα χρθςιμοποιιςει, κατόπιν ζγκριςθσ 
τθσ Επίβλεψθσ, προςωρινζσ οδοφσ ι κα καταςκευάςει, με δικζσ του δαπάνεσ, οδοφσ προςπζλαςθσ, 
εφόςον κα επιτρζψει αυτό θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία.  Κατά τθ διάρκεια χριςθσ των προςωρινϊν 
δρόμων, ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυντιρθςι τουσ. 
Στθν περίπτωςθ, που, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αποκαλυφκοφν αρχαιότθτεσ 
ςτον τόπο των ζργων, υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ να ενθμερϊςει αμζςωσ τον Εργοδότθ και τθν 
Επιβλζπουςα Υπθρεςία, για να προχωριςουν ςτθ ςυνζχεια ςτισ προβλεπόμενεσ, από το Νόμο, 
διατυπϊςεισ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 33. Χρθματοδότθςθ του ζργου - Φορολογικζσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ 
 
33.1 Το ζργο κα χρθματοδοτθκεί από το Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ και Αλλθλεγγφθσ για τθν 

Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ ‘Αντϊνθσ Τρίτςθσ’, άξονα προτεραιότθτασ ‘Ρεριβάλλον’ ςτα 
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πλαίςια τθσ Ρρόςκλθςθσ ΑΤ-02 με τίτλο ‘Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αςτικϊν λυμμάτων’. 
  
33.2 Οι πιςτοποιιςεισ κα υπόκεινται ςτισ αντίςτοιχεσ ιςχφουςεσ κρατιςεισ και απαλλαγζσ, 

κακϊσ και τθν καταβολι φόρου ειςοδιματοσ, κ.λ.π. Η πλθρωμι των λογαριαςμϊν κα 
γίνεται μετά τθν κατάκεςθ του αντίςτοιχου ποςοφ από το Ρρόγραμμα Χρθματοδότθςθσ.  
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν, προσ το εργατοτεχνικό προςωπικό, καταβολι των 
κακοριηομζνων (με τισ εκάςτοτε από το Υπουργείο Εργαςίασ εκδιδόμενεσ αποφάςεισ), 
δϊρων λόγω εορτϊν Ράςχα και Χριςτουγζννων, κακϊσ και αποηθμιϊςεων θμερϊν 
υποχρεωτικισ αργίασ, ςτθ χοριγθςθ αδείασ με αποδοχζσ και αποηθμιϊςεισ, λόγω 
απόλυςθσ, κακϊσ και ςτθν καταβολι των νόμιμων ειςφορϊν του υπζρ των 
αςφαλιςτικϊν και επικουρικϊν Οργανιςμϊν ι Ταμείων, όπωσ το Ε.Φ.Κ.Α., κ.λ.π., ακόμθ 
και αν το ζργο εκτελείται εκτόσ αςφαλιςτικισ περιοχισ Ε.Φ.Κ.Α. 
Η καταβολι των προβλεπόμενων κρατιςεων κα αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ 
κανονικισ απόδειξθσ πριν από τθν πλθρωμι κάκε λογαριαςμοφ. 

  
33.3 Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των πάςθσ φφςεωσ μεταφορικϊν 

μζςων. 
  
33.4 Με βάςθ τθ διάταξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 1 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014), 

με τθν οποία προβλζπεται θ αντιςτροφι υποχρζωςθσ του ΦΡΑ, δθλαδι ςε 
ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ εκτζλεςθσ ζργων ο εργολιπτθσ-ανάδοχοσ δεν χρεϊνει ΦΡΑ 
ςτα εκδιδόμενα φορολογικά ςτοιχεία, αλλά υπόχρεοσ ορίηεται ο κφριοσ του ζργου. Με 
βάςθ τθν διάταξθ αυτι δεν καταβάλλεται ςτον ανάδοχο ΦΡΑ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 34. Ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο 
 
Στα Γενικά Ζξοδα του Αναδόχου, τα οποία δεν ζχουν περιλθφκεί ςτισ Τιμζσ Μονάδοσ του 
Τιμολογίου, ςυμπεριλαμβάνονται, όχι όμωσ περιοριςτικά, και οι κατωτζρω ειδικζσ δαπάνεσ, που 
τον βαρφνουν αποκλειςτικά: 
 
34.1 Αποηθμίωςθσ ιδιοκτθτϊν, εκμιςκωτϊν ι μιςκωτϊν: 

 των περιοχϊν λιψθσ δανείων, γενικά χωματιςμϊν, απόκεςθσ τυχόν προϊόντων 
εκςκαφϊν ι αποκικευςθσ υλικϊν γενικά 

 των κζςεων εγκατάςταςθσ μθχανθμάτων και εργοταξίου γενικά 

 των προςπελάςεων προσ το εργοτάξιο και τισ κζςεισ λιψθσ και αποκικευςθσ των 
υλικϊν. 

 των οποιωνδιποτε πθγϊν λιψθσ υλικϊν (λατομεία, ορυχεία, χείμαρροι, ποτάμια, 
κ.λ.π.), που κα χρθςιμοποιθκοφν με ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, κακϊσ και των οδϊν 
προςπζλαςθσ προσ αυτζσ που ανικουν, είτε ςε οποιοδιποτε Φυςικό Ρρόςωπο, είτε 
ςε Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ ι Δθμοςίου Δικαίου, κ.λ.π.  Οι δαπάνεσ αυτζσ 
βαρφνουν τον Ανάδοχο και το Δθμόςιο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ 
διενζργειασ και διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ τθσ απαλλοτρίωςθσ των κζςεων αυτϊν. 

 Ο κφριοσ του ζργου, επίςθσ, δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ πρόςκετθσ 
αποηθμίωςθσ του Αναδόχου για τυχόν δυςχζρειεσ, που μπορεί να παρουςιαςκοφν 
ςτθν εξεφρεςθ και εκμετάλλευςθ των λατομείων, ορυχείων και λοιπϊν πθγϊν ι για 
τθν ανάγκθ δθμιουργίασ εγκατάςταςθσ, λιψθσ, κραφςθσ, κ.λ.π. και χϊρων 
αποκικευςθσ υλικϊν μακριά από τισ πθγζσ λιψθσ, είτε από τυχόν δυςχζρειεσ 
μεταφορϊν από οποιαδιποτε αίτια. 

  
34.2 Αποηθμίωςθσ, γενικά, για κάκε ηθμία ι ατφχθμα που τυχόν κα ςυμβεί ςε κάκε 
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περίπτωςθ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου και τθν παραγωγι ι μεταφορά υλικϊν.  Η 
Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ ι υποχρζωςθ να καταβάλει δαπάνεσ ι 
αποηθμιϊςεισ για τισ παραπάνω αιτίεσ. 

  
34.3 Οι πρόςκετεσ δαπάνεσ και επιβαρφνςεισ, οι οποίεσ τυχόν κα προκφψουν κατά το ςτάδιο 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από τθν ανάγκθ εκμετάλλευςθσ πθγϊν λιψθσ υλικϊν, 
ςυγχρόνωσ και από άλλθ προγενζςτερθ ι μεταγενζςτερθ εργολαβία και τθ δθμιουργία 
και αποκάλυψθ γι’ αυτό νζων πθγϊν υλικϊν, μαηί με τισ ςχετικζσ επιβαρφνςεισ για να 
τελειϊςει εμπρόκεςμα θ εκτζλεςθ του ζργου. 

  
34.4 Οι δαπάνεσ για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, που απαιτοφνται για τθ ζκδοςθ αδειϊν από 

διάφορεσ Δθμόςιεσ ι Δθμοτικζσ Υπθρεςίεσ. 
  
34.5 Οι δαπάνεσ για τουσ πάςθσ φφςεωσ ελζγχουσ και δοκιμζσ. 
  
34.6 Οι δαπάνεσ, που αναφζρονται ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ, ςτουσ Γενικοφσ Προυσ 

του Τιμολογίου, ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, κακϊσ και ςε διατάξεισ του Ν. 4412/2016 
(ενδεικτικά αναφζρονται τα αρκρα 98, 138, 159, κ.λ.π.) 

  
34.7 Οι δαπάνεσ για τισ πάςθσ φφςεωσ εργαςίεσ, ςχζδια, μελζτεσ κλπ εφαρμογισ των άρκρων 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20, 30, 31 και 32 τθσ παροφςθσ ΕΣΥ 
βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

  
34.8 Οι δαπάνεσ για τθν ςφνταξθ των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
  
34.9 Οι δαπάνεσ για τθν καταςκευι υδατοςτεγοφσ ι προφυλαγμζνου από τισ ςυνκικεσ 

οικίςκου για τθνεξαςφάλιςθ άνετθσ εργαςίασ και προςωπικισ υγιεινισ του προςωπικοφ 
του Αναδόχου και ο οποίοσ κα φζρει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό φωτιςμοφ, κζρμανςθσ 
και αεριςμοφ και τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ. 

  
34.10 Οι δαπάνεσ για τθν ςφνταξθ του Ρ.Ρ.Ε. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 35. Γενικά Ζξοδα και Όφελοσ Εργολάβου 
 
Στισ τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί το ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, το οποίο 
καταβάλλεται ιδιαιτζρωσ επί τθσ ςυνολικισ αξίασ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Με την σπ’ αριθμ.  ……………………  Απόυαση τοσ Γ.. της ΓΔΤΑΜΒ 
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