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Α.  ΓΔΜΘΙΟΘ ΟΡΟΘ 

ΑΡΗΡΟ Α-1 

Αμςικείμεμξ σγγοατήπ Τπξυοεόρεχμ –Οοιρμξί – Ηερμικϊ Πλαίριξ – Ποξδιαγοατέπ – 

Δγγσήρειπ ϋμβαρη καςαρκεσήπ – Δπίβλεφη 

1.1. Αμςικείμεμξ ςηπ Σ.Υ. 

Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Ρσγγοατήπ Σπξυοεόρεχμ (Ρ.Σ.) είμαι η διαςϋπχρη ςχμ Γεμικόμ και 
Διδικόμ Όοχμ ρϋμτχμα με ςξσπ ξπξίξσπ ποϊκειςαι μα καςαρκεσαρςξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ ξι 
εογαρίεπ ςξσ έογξσ: «ΒΔΚΣΘΩΖ ΙΑΘ ΔΙΤΓΦΡΟΜΘΛΟ ΑΚΘΔΤΣΘΙΟΤ ΙΑΣΑΥΤΓΘΟΤ ΛΤΣΘΙΑ Δ. 
ΠΡΔΒΔΕΑ», ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςξ ςεϋυξπ ςηπ ευμικήπ Οεοιγοατήπ.Ξι ϊοξι ασςξί 
ρσμπληοόμξσμ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ και ρσμπληοόμξμςαι με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ λξιπόμ 
εσυόμ Δημξποάςηρηπ (.Δ.) ϊπχπ ακοιβόπ αματέοξμςαι ρςξ ρυεςικϊ άοθοξ ςηπ Διακήοσνηπ. 

Για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ Μ.4412/2016 (ΤΔΙ 147/Α’/8-8-16). 

 

1.2. Οοιρμξί – ρσμςξμξγοατίεπ 

Ξι λένειπ και εκτοάρειπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι έυξσμ ςξ μϊημα πξσ καθξοίζεςαι ρςξ Άοθοξ 2 

ςξσ Μ.4412/2016 και επί πλέξμ ϊπχπ καθξοίζεςαι καςχςέοχ: 

α. «δημόριεπ ρσμβάρειπ» και χπ «ρσμβάρειπ έογχμ, σπηοεριόμ και ποξμηθειόμ» 

μξξϋμςαι ξι ρσμβάρειπ εν επαυθξϋπ αιςίαπ, ξι ξπξίεπ ρσμάπςξμςαι γοαπςόπ μεςανϋ εμϊπ ή 

πεοιρρϊςεοχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και μιαπ ή εμϊπ ή πεοιρρϊςεοχμ αμαθεςξσρόμ 

αουόμ/ αμαθεςϊμςχμ τξοέχμ, αμςίρςξιυα, και έυξσμ χπ αμςικείμεμξ ςημ εκςέλερη έογχμ, 

ςημ ποξμήθεια αγαθόμ ή ςημ παοξυή σπηοεριόμ, 

χπ «δημόριεπ ρσμβάρειπ έογχμ» και χπ «ρσμβάρειπ έογχμ» μξξϋμςαι ξι ρσμβάρειπ πξσ 

έυξσμ χπ αμςικείμεμξ, έμα απϊ ςα κάςχθι:  

α1) ςημ εκςέλερη ή ρσγυοϊμχπ ςη μελέςη και ςημ εκςέλερη εογαριόμ πξσ ατξοξϋμ μία 

απϊ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςξ Οαοάοςημα II ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α' και ρςξ 

Οαοάοςημα Θ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Β',  

α2) ςημ εκςέλερη ή ρσγυοϊμχπ ςη μελέςη και ςημ εκςέλερη έογξσ,  

α3) ςημ σλξπξίηρη, με ξπξιαδήπξςε μέρα, έογξσ αμςαπξκοιμϊμεμξσ ρςιπ απαιςήρειπ πξσ 

ξοίζει η αμαθέςξσρα αουή/αμαθέςχμ τξοέαπ πξσ αρκεί απξταριρςική επιοοξή ρςξ είδξπ 

ή ρςη μελέςη ςξσ έογξσ, 

β. «Σσμβαςική αμξιβή»: μξείςαι ςξ καθξοιζϊμεμξ με ςημ ποξκήοσνη κας’ απξκξπή ςίμημα 

ϊςαμ δεμ ποξβλέπεςαι σπξβξλή ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ και η ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ 

Αμαδϊυξσ ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ρσμβάρεχμ μαζί με ΓΔ και ΞΔ και πξρϊ αποξβλέπςχμ 

δαπαμόμ) υχοίπ ςημ αμαθεόοηρη και ςξ ΤΟΑ. 

γ) «Τελική αμξιβή» μξείςαι ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ πξσ καςαβάλλεςαι ρςξμ Αμάδξυξ χπ αμξιβή 

για ςξ εκςελερθέμ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

δ. «Έογξ»: μξείςαι ςξ απξςέλερμα εμϊπ ρσμϊλξσ ξικξδξμικόμ εογαριόμ ή εογαριόμ 

μηυαμικξϋ ςξ ξπξίξ επαοκεί ασςϊ καθασςϊ για ςημ εκπλήοχρη μίαπ ξικξμξμικήπ ή 

ςευμικήπ λειςξσογίαπ καθόπ και ςξ ρϋμξλξ ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη 

Ρϋμβαρη.  

ε. «Ποξρχοιμέπ Δογαρίεπ» ή «Ποξρχοιμά Έογα»: ϊλεπ ξι εογαρίεπ, ςα έογα και ξι 

εγκαςαρςάρειπ κάθε είδξσπ, πξσ έυξσμ ποξρχοιμϊ υαοακςήοα και απαιςξϋμςαι για ςημ 

εκςέλερη ςξσ έογξσ. 

ρς. «Μόμιμεπ Δογαρίεπ» ή «Μόμιμα Έογα»: ϊλα ςα μϊμιμξσ υαοακςήοα έογα, πξσ θα 

εκςελερςξϋμ και θα ρσμςηοηθξϋμ ρϋμτχμα με ςη Ρϋμβαρη.  
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ζ. «Δογξςάνιξ»:ςξ ρϋμξλξ ςχμ υόοχμ ϊπξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι εογαρίεπ και γεμικά 

εκςελείςαι ςευμικϊ έογξ, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ. 

η. «Υπηοερία»: η αομϊδια καςά πεοίπςχρη Σπηοερία ςξσ Ισοίξσ ςξσ Έογξσ (ΙςΔ), η 

ξπξία δημξποαςεί ςξ έογξ και ρσμαλλάρρεςαι με ςξμ Αμάδξυξ χπ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία ή 

Δπιβλέπξσρα Σπηοερία / και χπ Οοξψρςαμέμη Αουή, ϊπχπ καςά πεοίπςχρη ξοίζεςαι ρςξμ 

Μ.4412/2016. 

θ. «Διαγχμιζόμεμξι» ή «Διαγχμιζόμεμξπ»: ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δηλαδή κάθε τσρικϊ ή 

μξμικϊ ποϊρχπξ ή δημϊριξπ τξοέαπ ή έμχρη ασςόμ ςχμ ποξρόπχμ ή/και τξοέχμ 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ποξρχοιμόμ ρσμποάνεχμ επιυειοήρεχμ, πξσ ποξρτέοει ρςημ 

αγξοά εκςέλερη εογαριόμ ή/και έογξσ, ποξμήθεια ποξψϊμςχμ ή παοξυή σπηοεριόμ, πξσ 

πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ςξσπ ρςξ Διαγχμιρμϊ. Ρςημ έμμξια ασςή 

πεοιλαμβάμεςαι και ξ ϊοξπ «εογξληπςική επιυείοηρη» ςξσ ίςλξσ 1 ςξσ Ιεταλαίξσ ΘΘ ςξσ 

Λέοξσπ Β' ςξσ Μ.4412/2016. 

ι.«Αποόβλεπςεπ Δαπάμεπ»: ξι δαπάμεπ πξσ δεμ είμαι δσμαςϊμ μα ενειδικεσςξϋμ πλήοχπ 

ρςη τάρη δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ και δερμεϋξμςαι για μα καλϋφξσμ ςιπ δαπάμεπ πξσ 

ξοίζξμςαι ρςξ Άοθοξ 53, 155 & 156 ςξσ Μ.4412/2016 σπό ςημ επιτύλανη ςχμ ξοιζξμέμχμ 

ρςξ άοθοξ 132. ξ κξμδϋλιξ για αποϊβλεπςεπ δαπάμεπ, ρϋμτχμα με ςημ πεοίπςχρη α' ςηπ 

παο. 3 ςξσ άοθοξσ 156, ρσμπληοόμεςαι απϊ ςημ σπηοερία. Λε ςξ κξμδϋλιξ ςχμ 

αποϊβλεπςχμ δαπαμόμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ αουική ρϋμβαρη καλϋπςξμςαι ιδίχπ 

δαπάμεπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ εταομξγή μέχμ καμξμιρμόμ ή καμϊμχμ πξσ καθιεοόθηκαμ 

χπ σπξυοεχςικξί μεςά ςημ αμάθερη ςξσ έογξσ, καθόπ και απϊ ποξταμείπ παοαλείφειπ ή 

ρτάλμαςα ςηπ ποξμέςοηρηπ ςηπ μελέςηπ ή απϊ απαιςήρειπ ςηπ καςαρκεσήπ ξι ξπξίεπ 

καθίρςαμςαι απαοαίςηςεπ για ςημ αοςιϊςηςα και λειςξσογικϊςηςα ςξσ έογξσ, παοά ςημ 

πλήοη εταομξγή ςχμ ρυεςικόμ ποξδιαγοατόμ καςά ςημ καςάοςιρη ςχμ μελεςόμ ςξσ 

έογξσ και σπϊ ςημ ποξωπϊθερη μα μημ ςοξπξπξιείςαι ςξ «βαρικϊ ρυέδιξ» ςξσ έογξσ, 

δηλαδή ή ϊλη καςαρκεσή, καθόπ και ςα βαρικά διακοιςά ρςξιυεία ςηπ, ϊπχπ 

ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ αουική ρϋμβαρη. Για ςη διάθερη ςξσ κξμδσλίξσ ςχμ αποϊβλεπςχμ 

δαπαμόμ ρσμςάρρεςαι Α.Ο.Δ. πξσ δεμ μπξοεί μα ρσμπεοιλάβει ρσμπληοχμαςικέπ 

εογαρίεπ, ξι ξπξίεπ καςέρςηραμ αμαγκαίεπ λϊγχ αποϊβλεπςχμ πεοιρςάρεχμ. ξ πξρϊ 

ςχμ αποϊβλεπςχμ δαπαμόμ επαμσπξλξγίζεςαι καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ, 

αμάλξγα με ςημ ποξρτεοθείρα έκπςχρη, όρςε μα διαςηοείςαι ρςαθεοή η πξρξρςιαία 

αμαλξγία, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 135. 

ια. «Δσοχπαψκά ποόςσπα»: ςα ποϊςσπα πξσ έυξσμ επιλεγεί απϊ ςξμ ΙςΔ για ςημ εκςέλερή 

ςξσ και ςα ξπξία έυξσμ εγκοιθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή επιςοξπή ςσπξπξίηρηπ (CEN) ή απϊ 

ςημ Δσοχπαψκή επιςοξπή ηλεκςοξςευμικήπ ςσπξπξίηρηπ (CENELEC) χπ "Δσοχπαψκά 

ποϊςσπα (ΔΜ)" ή χπ "κείμεμα εμαομϊμιρηπ (HD)", ρϋμτχμα με ςξσπ κξιμξϋπ καμϊμεπ ασςόμ 

ςχμ ξογαμιρμόμ. 

ιβ. «Δσοχπαψκή ςευμική έγκοιρη»: η εσμξψκή ςευμική εκςίμηρη ςηπ καςαλληλϊςηςαπ εμϊπ 

ποξψϊμςξπ για υοήρη, με γμόμξμα ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ βαρικόμ απαιςήρεχμ για ςιπ 

καςαρκεσέπ και με βάρη ςα εγγεμή υαοακςηοιρςικά ςξσ ποξψϊμςξπ και ςξσπ ςιθέμεμξσπ 

ϊοξσπ εταομξγήπ και υοήρηπ ςξσ. Ζ εσοχπαψκή έγκοιρη υξοηγείςαι απϊ ςξμ ΔΚΞ. 

ιγ.    «Κξιμέπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ»: ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ πξσ έυξσμ εκπξμηθεί 

ρϋμτχμα με διαδικαρία αμαγμχοιρμέμη απϊ ςα κοάςη μέλη και έυξσμ δημξριεσθεί ρςημ 

Δπίρημη Δτημεοίδα ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ. 

ιδ. «Αμάδξυξπ» ή «Δογξλήπςηπ»: μξείςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςξμ ξπξίξ έυει αμαςεθεί 

με δημϊρια ρϋμβαρη ή ρϋμβαρη, καςά ςημ έμμξια ςηπ διάςανηπ ςηπ πεοίπςχρηπ 5 ςηπ 

παοξϋραπ παοαγοάτξσ, η καςαρκεσή έογξσ ή η μελέςη έογξσ ή η ποξμήθεια αγαθόμ ή η 

παοξυή σπηοεριόμ αμςίρςξιυα. 
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σμςξμξγοατίεπ Σεσυόμ Δημξποάςηρηπ 

.Δ.  : εϋυη Δημξποάςηρηπ 
ΔΔ  : Διακήοσνη Δημξποαρίαπ 
ΡΣ  : Ρσγγοατή Σπξυοεόρεχμ 
ΟΛ  : Οοξωπξλξγιρμϊπ Λελέςηπ 
Λ  : ιμξλϊγιξ Λελέςηπ 
εΟοξ : ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ 
ΡΑΣ  : Ρυέδιξ Αρτάλειαπ και Σγείαπ 
ΤΑΣ : Τάκελξπ Αρτάλειαπ και Σγείαπ 
 

σμςξμξγοατίεπ Ιχδίκχμ, Ποξδιαγοατόμ, Ιαμξμιρμόμ, Οδηγιόμ 

ΔΜ  : Δσοχπαψκέπ Οοξδιαγοατέπ  
CEN  : Δσοχπαψκή Δπιςοξπή σπξπξίηρηπ 
ISO  : Διεθμήπ Ξογαμιρμϊπ σπξπξίηρηπ 
ΔΚΞ  : Δλλημικϊπ Ξογαμιρμϊπ σπξπξίηρηπ 
ΔΡΣΟ Α.Δ. : Δθμικϊ Ρϋρςημα Σπξδξμόμ Οξιϊςηςαπ 
ΔΡΣΔ Α.Δ. : Δθμικϊ Ρϋρςημα Διαπίρςεσρηπ 
CENELEC : Δσοχπαψκή Δπιςοξπή Ζλεκςοξςευμικήπ σπξπξίηρηπ 
CIE  : Διεθμήπ Δπιςοξπή Τχςιρμξϋ 
ΔΑ  : Δσοχπαψκέπ ευμικέπ Δγκοίρειπ 
DIN  : Γεομαμικϊ Θμρςιςξϋςξ σπξπξίηρηπ 
BS  : Βοεςαμικά Οοϊςσπα 
ANFO : Γαλλικέπ Οοξδιαγοατέπ 
ASTM  : Αμεοικαμικέπ Οοϊςσπεπ Λέθξδξι Δξκιμόμ 
ΙΛΚΔ  : Ιαμξμιρμϊπ Λεςαλλεσςικόμ και Καςξμικόμ Δογαριόμ 
ΙΡ  : Ιαμξμιρμϊπ ευμξλξγίαπ Ρκσοξδέμαςξπ 
ΙΥ  : Ιαμξμιρμϊπ ευμξλξγίαπ Υάλσβα 
NF  : Γαλλικά Οοϊςσπα 
ΟΟ  : Οοϊςσπεπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ 

 

1.3. Δομημείεπ 

Ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη, εκςϊπ αμ απϊ ςα ρσμτοαζϊμεμα οηςά ποξκϋπςει διατξοεςικά: 

- Κένειπ πξσ αματέοξμςαι ρε κάπξιξ ρσγκεκοιμέμξ γέμξπ θα ατξοξϋμ και ρε ϊλα ςα 
γέμη και αμςίρςοξτα. 

- Κένειπ πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξμ εμικϊ θα ατξοξϋμ ςημ ίδια έμμξια και ρςξμ πληθσμςικϊ 
και αμςίρςοξτα. 

- Κένειπ πξσ αμαγοάτξμςαι με κεταλαία γοάμμαςα θα έυξσμ ςημ ίδια έμμξια με ςιπ ίδιεπ 
λένειπ πξσ αμαγοάτξμςαι με πεζά γοάμμαςα και αμςίρςοξτα. 

- Δκςϊπ εάμ οηςά ξοίζεςαι διατξοεςικά, «ημέοα», «βδξμάδα», «μήμαπ», «έςξπ» κςλ. θα 
ρημαίμει «ημεοξλξγιακή ημέοα», «ημεοξλξγιακή βδξμάδα», «ημεοξλξγιακϊπ μήμαπ», 
«ημεοξλξγιακϊ έςξπ» κςλ. 

- Διαςάνειπ, πξσ αματέοξμςαι ρε «ρσμτχμία», «ρσγκαςάθερη» ή ρε ρσμόμσμα / 
παοάγχγά ςξσπ, ποξωπξθέςξσμ ϊςι η σπϊφη ρσμτχμία, ρσγκαςάθερη κςλ., θα 
διαςσπόμεςαι εγγοάτχπ. 

- «Δγγοάτχπ» ή παοάγχγα ςηπ λένηπ ασςήπ, έυξσμ ςη ρημαρία πξσ απξδίδεςαι ρςιπ 
έμμξιεπ ασςέπ απϊ ςξμ Ιόδικα Οξλιςικήπ Δικξμξμίαπ. 

- Ξι ςίςλξι πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι γεμικά δεμ θα λαμβάμξμςαι σπϊφη καςά ςημ εομημεία 
ςξσ κειμέμξσ ςηπ παοξϋραπ. 

- Όπξσ αματέοξμςαι ξι ϊοξι «με δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ», «βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ», «ρε 
βάοξπ ςξσ Αμαδϊυξσ», «υχοίπ ιδιαίςεοξ αμςάλλαγμα», «υχοίπ ιδιαίςεοη 
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απξζημίχρη», μξείςαι ϊςι ϊλεπ ξι ρυεςικέπ δαπάμεπ έυξσμ πεοιλητθεί αμξιγμέμα ρςιπ 
ςιμέπ ςηπ ποξρτξοάπ και ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι καμέμα ποϊρθεςξ αμςάλλαγμα ή/ 
και καμία ποϊρθεςη αμξιβή ή απξζημίχρη πέοα απϊ ςιπ ςιμέπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ. 

- Όπξσ ρςημ παοξϋρα και ρςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη γίμεςαι αματξοά ρε 
ρσγκεκοιμέμα άοθοα, παοαγοάτξσπ, εδάτια κςλ. μϊμχμ, ποξεδοικόμ διαςαγμάςχμ, 
σπξσογικόμ απξτάρεχμ, ρσμβαςικόμ ςεσυόμ κςλ., ασςή γίμεςαι για διεσκϊλσμρη και 
εσθεία αματξοά ρςιπ πλέξμ ρσματείπ διαςάνειπ, υχοίπ απϊ ςημ αματξοά ασςή μα 
απξκλείεςαι η ιρυϋπ άλληπ ιρυϋξσραπ διάςανηπ πξσ ςσυϊμ δεμ αματέοεςαι οηςά. 

 

1.4. Δπικξιμχμία – Κξιμξπξίηρη εγγοάτχμ – εκποξρχπηρη αμαδξυξσ 

Θρυϋξσμ ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Άοθοξ 22 καθόπ και ρςα Άοθοα 35, 38, 143 & 258 ςξσ Μ.4412/2016.  

Ξ Αμςίκληςξπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα είμαι ενξσριξδξςημέμξπ για ςημ παοαλαβή ςχμ εγγοάτχμ ςηπ 

Σπηοερίαπ πξσ απεσθϋμξμςαι ή κξιμξπξιξϋμςαι ρςξμ Αμάδξυξ απϊ ςα γοατεία ςηπ 

Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ ή ςηπ Οοξψρςάμεμηπ Αουήπ. Ρσμαιμέρειπ, εγκοίρειπ, ποξρδιξοιρμξί, 

ειδξπξιήρειπ, αιςήρειπ, εμρςάρειπ, δηλόρειπ, πξσ απαιςξϋμςαι ρςα πλαίρια ςηπ εκςέλερηπ ςξσ 

έογξσ ποέπει: 

i. μα γίμξμςαι εγγοάτχπ με ςημ έμμξια ςξσ Ιόδικα Οξλιςικήπ Δικξμξμίαπ,  
ii. μα επιβεβαιόμεςαι η ποαγμαςξπξίηρή ςξσπ με κάθε μϊμιμξ ςοϊπξ και 
iii. μα γίμξμςαι ρςιπ δηλχμέμεπ με ςα έγγοατα ςηπ ποξρτξοάπ ή ςηπ ρϋμβαρηπ 

διεσθϋμρειπ, εκςϊπ εάμ έυξσμ λάβει υόοα μεςαβξλέπ, ξι ξπξίεπ ϊμχπ έυξσμ 
γμχρςξπξιηθεί εγγοάτχπ, άλλχπ ξι αμχςέοχ ποάνειπ λξγίζεςαι ϊςι γίμξμςαι 
εγκϋοχπ ρςιπ ήδη δηλχμέμεπ διεσθϋμρειπ. Ζ απξρςξλή ξιξσδήπξςε εγγοάτξσ ρε 
άλλξ τξοέα ή σπηοερία πλημ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ή διεσθϋμξσραπ σπηοερίαπ 
ή ποξψρςαμέμηπ αουήπ, δεμ επιςοέπει ςημ επίκληρη παοέλεσρηπ ποξθερμιόμ πξσ 
ςίθεμςαι απϊ ςημ εκάρςξςε μξμξθερία έχπ ϊςξσ ασςά ειρέλθξσμ μϊμιμα ρςημ 
αομϊδια χπ άμχ σπηοερία. 
 
 
 
 

1.4.1 Νόμιμξι Εκποόρχπξι Αμαδόυξσ 

Ρϋμτχμα και με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Άοθοξ 139 και 140 ςξσ Μ.4412/2016 ρυεςικά με ςξ 

ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ, ξοίζξμςαι ςα ακϊλξσθα: 

(1)  ξ αογϊςεοξ ρε ςοιάμςα (30) ημεοξλξγιακέπ μέοεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ 
ρϋμβαρηπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, θα αμαλάβει ςα καθήκξμςά ςξσ ξ ποξψρςάμεμξπ ςξσ 
εογξςανιακξύ γοατείξσ και γεμικόπ διεσθσμςήπ ςξσ έογξσ για λξγαοιαρμϊ ςξσ 
Αμαδϊυξσ. Ξ ποξψρςάμεμξπ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ θα διαθέςει ςα απαοαίςηςα 
ποξρϊμςα και ςημ αμάλξγη εμπειοία. 
(2) Για ςημ έγκοιρη ςξσ αμχςέοχ ποξςειμϊμεμξσ ποξψρςάμεμξσ ςξσ εογξςανιακξϋ 
γοατείξσ, ξ Αμάδξυξπ θα σπξβάλει ρςημ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία ϊλεπ ςιπ πληοξτξοίεπ, 
πιρςξπξιηςικά και λξιπά λεπςξμεοή ρςξιυεία, πξσ θα ατξοξϋμ ρςα ποξρϊμςα και ρςημ 
εμπειοία ςξσ. Ζ Σπηοερία μπξοεί, καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςηπ, μα μημ δόρει ςημ 
έγκοιρή ςηπ για ςξμ ποξςειμϊμεμξ, ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία θεχοήρει ϊςι ασςϊπ δεμ 
έυει ςα απαοαίςηςα ποξρϊμςα και πείοα ή δεμ είμαι καςάλληλξπ για ςημ αμχςέοχ θέρη. 
Ξ ποξψρςάμεμξπ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ ξτείλει μα ξμιλεί, διαβάζει και γοάτει 
άοιρςα ςημ Δλλημική γλόρρα. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη θα σπάουει μϊμιμα ειδικϊπ 
ςευμικϊπ διεομημέαπ. 
(3) Ξ ποξψρςάμεμξπ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ θα είμαι απξκλειρςικήπ 
απαρυϊληρηπ για ςξ σπϊφη έογξ και η απξσρία ςξσ απϊ ςξ εογξςάνιξ θα είμαι 
αιςιξλξγημέμη και θα ξτείλεςαι μϊμξ ρε λϊγξσπ πξσ έυξσμ μα κάμξσμ με εκςϊπ 
εογξςανίξσ απαρυϊληρη πξσ ατξοά ρςξ σπϊφη έογξ. Όςαμ ξ ποξψρςάμεμξπ ςξσ 
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εογξςανιακξϋ γοατείξσ απξσριάζει, χπ αμχςέοχ, θα σπάουει ρςξ εογξςάνιξ ξ 
αμαπληοχςήπ ςξσ πξσ θα έυει εγκοιθεί απϊ ςημ Σπηοερία. 
(4) Ξ ποξψρςάμεμξπ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ θα είμαι πλήοχπ ενξσριξδξςημέμξπ 
με ρσμβξλαιξγοατικό πληοενξύριξ μα εκποξρχπεί ςξμ Αμάδξυξ ρε όλα ςα θέμαςα ςξσ 
εογξςανίξσ, πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ παοαλαβήπ ςχμ εμςξλόμ, ειδξπξιήρεχμ, ξδηγιόμ ή 
παοαςηοήρεχμ ςηπ Σπηοερίαπ επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ και ςηπ σπξγοατήπ κάθε εγγοάτξσ 
και ρςξιυείξσ πξσ η σπξγοατή ςξσ ποξβλέπεςαι επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ (παοαλαβέπ, 
επιμεςοήρειπ, ημεοξλϊγια κςλ). ξ ρσμβξλαιξγοατικϊ πληοενξϋριξ θα ποέπει μα 
σπξβληθεί ρςημ Σπηοερία μαζί με ςημ αμάληφη καθηκϊμςχμ ςξσ ποξψρςαμέμξσ ςξσ 
εογξςανιακξϋ γοατείξσ.  
(5) Ξ ποξψρςάμεμξπ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ είμαι αομϊδιξπ για ςημ έγκαιοη, 
έμςευμη, άοςια και αρταλή εκςέλερη ςχμ εογαριόμ και για ςη λήφη και εταομξγή ςχμ 
απαιςξϋμεμχμ μέςοχμ ποξρςαρίαπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξ έογξ, καθόπ 
και κάθε ςοίςξσ. Γι ασςϊ ξ ποξψρςάμεμξπ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ ποέπει μα 
σπξβάλει ρςημ Σπηοερία σπεύθσμη δήλχρη, με ςημ ξπξία μα απξδέυεςαι ςξ διξοιρμϊ 
ςξσ και ςιπ εσθϋμεπ ςξσ και θα δερμεϋεςαι ϊςι απαρυξλείςαι απξκλειρςικά ρςξ έογξ. 
(6)  Ζ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία δϋμαςαι καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςηπ μα αμακαλέρει 
ςημ έγγοατη έγκοιρή ςηπ για ςξμ ξοιρμϊ ςξσ ποξψρςάμεμξσ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ 
ή ςξσ αμαπληοχςή ςξσ, ξπϊςε ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςξσπ απξμακοϋμει και μα 
ςξσπ αμςικαςαρςήρει με άλλξσπ, ςχμ ξπξίχμ ξ διξοιρμϊπ θα σπϊκειςαι επίρηπ ρςημ 
έγγοατη έγκοιρη ςηπ Σπηοερίαπ. 
(7)  Πηςά καθξοίζεςαι ϊςι ξ διξοιρμϊπ ςχμ σπϊφη ποξρόπχμ ςξσ Αμαδϊυξσ ρε καμία 
πεοίπςχρη δεμ απαλλάρρει ςξμ ςελεσςαίξ απϊ ςιπ εσθϋμεπ και ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ, ξ δε 
Αμάδξυξπ παοαμέμει πάμςξςε απξκλειρςικά και εν ξλξκλήοξσ σπεϋθσμξπ απέμαμςι ρςημ 
Σπηοερία. 
(8) Για ςξ ποξρχπικϊ πξσ απξςελεί ςημ ελάυιρςη ρςελέυχρη, απαιςείςαι ποξρκϊμιρη 
ρςη Διεσθϋμξσρα Σπηοερία βεβαίχρηπ ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα, ρςημ ξπξία θα 
αμαγοάτεςαι και ξ υοϊμξπ αρτάλιρηπ ςχμ εογαζξμέμχμ. 
(9) Ρε πεοίπςχρη Αμαδϊυξσ κξιμξποανίαπ οηςά καθξοίζεςαι ϊςι ϊλα ςα μέλη ςηπ 
κξιμξποανίαπ ξτείλξσμ καςά ςημ καςάοςιρη και σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ μα καςαθέρξσμ 
ρσμβξλαιξγοατική ποάνη διξοιρμξϋ κξιμξϋ εκποξρόπξσ ςηπ κξιμξποανίαπ έμαμςι ςξσ 
κσοίξσ ςξσ έογξσ και ςχμ σπηοεριόμ. Λε ςημ ίδια ποάνη ξοίζεςαι σπξυοεχςικά και ξ 
αμαπληοχςήπ ςξσ εκποξρόπξσ. Ξ εκποϊρχπξπ ή ξ αμαπληοχςήπ ςξσ μπξοξϋμ μα 
διξοίζξσμ άλλξσπ πληοενξϋριξσπ για ςη διεμέογεια ρσγκεκοιμέμχμ ποάνεχμ καςά ςημ 
εκποξρόπηρη ςηπ κξιμξποανίαπ, ετϊρξμ δϊθηκε ρε ασςξϋπ ςέςξια ενξσρία με ςημ ποάνη 
διξοιρμξϋ ςξσπ. Λαζί με ςημ ποάνη διξοιρμξϋ καςαςίθεμςαι καςά ςημ σπξγοατή ςηπ 
ρϋμβαρηπ και δηλόρειπ απξδξυήπ ςξσ διξοιρμξϋ ςξσπ απϊ ςξμ εκποϊρχπξ και απϊ ςξμ 
αμαπληοχςή ςξσ. 

 

1.5. Θερμικό πλαίριξ, ποξδιαγοατέπ, καμξμιρμξί και γλώρρα πξσ διέπξσμ ςη 

ρύμβαρη 

1.5.1 Ιρυύξσρεπ διαςάνειπ 

Ζ εκςέλερη ςχμ έογχμ διέπεςαι, εομημεϋεςαι και ρσμπληοόμεςαι απϊ ςημ Δλλημική Μξμξθερία 

και για έογα πξσ ρσγυοημαςξδξςξϋμςαι απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη επιπλέξμ και απϊ ςημ 

Ιξιμξςική Μξμξθερία. Διδικϊςεοα, ρε θέμαςα παοαγχγήπ δημξρίχμ έογχμ, ιρυϋξσμ ξι 

διαςάνειπ ςξσ Μ.4412/2016 και ξι λξιπξί ρυεςικξί Μϊμξι με ςιπ εναιοέρειπ ςχμ 

ςοξπξπξιξϋμεμχμ, καςαογξϋμεμχμ ή μεςαβαςικόμ διαςάνεχμ ϊπχπ ασςέπ παοξσριάζξμςαι ρςα 

άοθοα 375-377 ςξσ Μ.4412/2016 ή μεϊςεοχμ. Ζ εκςέλερη ςχμ έογχμ ρσμπληοόμεςαι με ςξσπ 

ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ και ςχμ λξιπόμ ρσμβαςικόμ ςεσυόμ. 

Όπξσ γίμεςαι αματξοά ρε μξμξθερία, ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ ή κείμεμεπ διαςάνειπ, μξείςαι, εκςϊπ 

εάμ οηςά ποξβλέπεςαι διατξοεςικά, κάθε καμϊμαπ δικαίξσ, εθμικϊπ, κξιμξςικϊπ ή διεθμήπ 
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εταομξζϊμεμξπ ρςημ Δλλάδα, πεοιευϊμεμξπ ρε κάθε πηγή δικαίξσ (Ρϋμςαγμα, Μϊμξι, 

Οοξεδοικά Διαςάγμαςα, Σπξσογικέπ Απξτάρειπ, Δγκϋκλιξι, Ξδηγίεπ, Ιαμξμιρμξί, Δθμικξί και 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ) ϊπχπ ασςϊπ ςοξπξπξιήθηκε, ρσμπληοόθηκε και ιρυϋει κάθε τξοά καςά 

ςημ ημεοξμημία δημξρίεσρηπ ςηπ Διακήοσνηπ Δημξποαρίαπ. 

 

1.5.2 Ιρυύξσρεπ Τευμικέπ Ποξδιαγοατέπ και Καμξμιρμξί 

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ εμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά ιρυϋξσμ ςα ξοιζϊμεμα ρςα Άοθοα 

54 & 178 ςξσ Μ.4412/2016. Δπιποϊρθεςα, εμδεικςικά αλλά ϊυι πεοιξοιρςικά, ιρυϋξσμ ξι 

καμξμιρμξί και ποξδιαγοατέπ πξσ ξοίζξμςαι ρςη παοξϋρα Ρσγγοατή Σπξυοεόρεχμ και ςιπ  

ΔΔΟ, ξι ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ ςηπ μελέςηπ ςξσ έογξσ, καθόπ και ξι εκάρςξςε απξτάρειπ 

ΔΘΟΑΔ ςξσ ΣΟΞΛΔΔΘ πεοί Έγκοιρηπ Δλλημικόμ ευμικόμ Οοξδιαγοατόμ (ΔΔΟ) με 

σπξυοεχςική εταομξγή ρε ϊλα ςα Δημϊρια Έογα. Όπξσ ξι εογαρίεπ δεμ  καλϋπςξμςαι απϊ ςιπ 

ΔΔΟ, εταομϊζξμςαι ξι εγκεκοιμέμεπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ, ξι Οοϊςσπεπ ευμικέπ 

Οοξδιαγοατέπ (Ο..Ο.) ςξσ Σ.ΟΔ.ΥΩ.Δ.Δ., ξι ιρυϋξμςεπ καμξμιρμξί ςξσ Δλλημικξϋ κοάςξσπ για 

κάθε καςηγξοία εγκαςαρςάρεχμ, ξι ιρυϋξμςεπ καμξμιρμξί ςχμ υχοόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ 

Έμχρηπ, ξι Δσοχκόδικεπ, ξι ποξδιαγοατέπ ΔΚ.Ξ.. και I.S.O.. 

έλξπ ιρυϋξσμ ςα Δμαομξμιρμέμα Δσοχπαψκά Οοϊςσπα ΔΜ ϊπχπ αματέοξμςαι ρςιπ Δγκσκλίξσπ 

ςξσ ΣΟΞΛΔΔΘ (π.υ. 26, ΔΘΟΑΔ/ξικ/356/4-10-2012) με ςιπ ρυεςικέπ ΙΣΑ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρςξ 

έογξ θα εμρχμαςχθξϋμ σπξυοεχςικά σλικά πξσ τέοξσμ ςη ρήμαμρη CE. (ρϋμτχμα με ςημ σπ' 

αοιθ. 6690 ΙΣΑ ςχμ Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, και Μασςιλίαπ- Σπξδξμόμ, 

Λεςατξοόμ και Δικςϋχμ -ΤΔΙ 1914 Β / 15-06-2012). 

 

1.5.3 Γλώρρα 

Δπίρημη γλόρρα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι η Δλλημική και ρε ασςή θα ρσμςάρρξμςαι ϊλα ςα 

έγγοατα, η αλληλξγοατία κςλ. Αμαδϊυξσ και Σπηοερίαπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ 

κείμεμα ρσμςαγμέμα ρε δϋξ γλόρρεπ, για κάθε πεοίπςχρη εομημείαπ επίρημη και 

σπεοιρυϋξσρα είμαι η Δλλημική Γλόρρα.  

Ρϋμτχμα με ςξ Άοθοξ 53 ςξσ Μ.4412/2016, ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ ρσμςάρρξμςαι 

σπξυοεχςικά ρςημ ελλημική γλόρρα και ποξαιοεςικά και ρε άλλεπ γλόρρεπ, ρσμξλικά ή 

μεοικά. Ρε πεοίπςχρη αρσμτχμίαπ μεςανϋ ςχμ ςμημάςχμ ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ 

έυξσμ ρσμςαυθεί ρε πεοιρρϊςεοεπ γλόρρεπ, επικοαςεί η ελλημική έκδξρη. 

Ξι ποξκηοϋνειπ και ξι γμχρςξπξιήρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςα άοθοα 62 έχπ 64 δημξριεϋξμςαι 

εν ξλξκλήοξσ ρςημ επίρημη(-επ) γλόρρα(-επ) ςχμ θερμικόμ ξογάμχμ ςηπ Έμχρηπ πξσ 

επιλέγεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή. Ασθεμςικϊ θεχοείςαι μϊμξ ςξ (ςα) κείμεμξ(-α) πξσ 

δημξριεϋεςαι (-ξμςαι) ρςη γλόρρα ασςή ή ρςιπ γλόρρεπ ασςέπ. Λία πεοίληφη ςχμ 

ρημαμςικϊςεοχμ ρςξιυείχμ κάθε ποξκήοσνηπ/γμχρςξπξίηρηπ δημξριεϋεςαι και ρςιπ λξιπέπ 

επίρημεπ γλόρρεπ ςχμ θερμικόμ ξογάμχμ ςηπ Έμχρηπ. 

Ξι ποξρτξοέπ και ξι αιςήρειπ ρσμμεςξυήπ και ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρε ασςέπ ρςξιυεία και 

απξδεικςικά έγγοατα ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη 

μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα. Ρςα αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα και δικαιξλξγηςικά 

εταομϊζεςαι η Ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 5ηπ.10.1961, πξσ κσοόθηκε με ςξ μ. 1497/1984 (Α' 

188). Ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ ςξσ άοθοξσ 53μπξοεί μα ξοίζεςαι ϊςι εμημεοχςικά και 

ςευμικά τσλλάδια και άλλα έμςσπα - εςαιοικά ή μη - με ειδικϊ ςευμικϊ πεοιευϊμεμξ μπξοξϋμ μα 

σπξβάλλξμςαι ρε άλλη γλόρρα, υχοίπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ μεςάτοαρη ρςημ ελλημική. Ιαςά 
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παοέκκλιρη απϊ ςιπ διαςάνειπ πξσ εκάρςξςε ιρυϋξσμ για ςιπ διαιςηρίεπ ςξσ Δημξρίξσ και έπειςα 

απϊ γμόμη ςξσ αομϊδιξσ ςευμικξϋ ρσμβξσλίξσ ρϋμτχμα με ςξ Άοθοξ 176 ςξσ Μ.4412/2016, 

με ςη Ρϋμβαρη καθξοίζεςαι μεςανϋ άλλχμ και η γλόρρα ρςημ ξπξία θα διεναυθεί η διαιςηρία. 

1.6. Δγγσήρειπ   

Ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ ζηςξϋμ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ή/και ςξσπ Αμαδϊυξσπ μα παοάρυξσμ, 

καςά πεοίπςχρη, ςα ακϊλξσθα είδη εγγσήρεχμ: 

α) «Δγγύηρη ρσμμεςξυήπ», ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ καθξοίζεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ ρε 

ρσγκεκοιμέμξ υοημαςικϊ πξρϊ, αοιθμηςικόπ και ξλξγοάτχπ ρε εσοό, και δεμ μπξοεί μα 

σπεοβαίμει ςξ 2% ςηπ εκςιμώμεμηπ ανίαπ ςηπ ρύμβαρηπ εκςόπ ΦΠΑ, με αμάλξγη 

ρςοξγγσλξπξίηρη. Ιαςά ςα λξιπά ιρυϋξσμ ςα ξοιζϊμεμα ρϋμτχμα με ςξ Άοθοξ 176 ςξσ 

Μ.4412/2016. Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ καςαπίπςει, αμ ξ ποξρτέοχμ απξρϋοει ςημ ποξρτξοά 

ςξσ καςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ασςήπ, παοέυει φεσδή ρςξιυεία ή πληοξτξοίεπ πξσ αματέοξμςαι 

ρςα άοθοα 73 έχπ 78, δεμ ποξρκξμίρει εγκαίοχπ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςα έγγοατα ςηπ 

ρϋμβαρηπ δικαιξλξγηςικά ή δεμ ποξρέλθει εγκαίοχπ για σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξμ αμάδξυξ με ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ 

εκςέλερηπ εμό ρςξσπ λξιπξϋπ ποξρτέοξμςεπ ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Άοθοξ 72 ςξσ 

Μ.4412/2016. 

β) «Δγγύηρη καλήπ εκςέλερηπ», ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ καθξοίζεςαι ρε πξρξρςό 5% επί ςηπ 

ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ εκςϊπ ΤΟΑ και καςαςίθεςαι ποιμ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. Ζ 

εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ απξςελεί ποξωπϊθερη για ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ και 

καςαπίπςει ρςημ πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή ειδικϊςεοα 

ξοίζει. 

γ) «Δγγύηρη ποξκαςαβξλήπ» ρςημ πεοίπςχρη υξοήγηρηπ ποξκαςαβξλήπ, ιρϊπξρη με ςημ 

ποξκαςαβξλή. Ζ ποξκαςαβξλή είμαι έμςξκη απϊ ςηπ καςαβξλήπ, επιβαοσμϊμεμη με ςξ ϋφξπ 

επιςξκίξσ πξσ καθξοίζεςαι με απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμικόμ.  

Κξιπέπ πεοιπςόρειπ και θέμαςα ενεςάζξμςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Άοθοξ 72 ςξσ 

Μ.4412/2016. 

 

1.7. Σύμβαρη Καςαρκεσήπ έογξσ  

1.7.1. "Σύμβαρη" 

Ξ ϊοξπ ςχμ «δημξρίχμ ρσμβάρεχμ» και ςχμ «ρσμβάρεχμ έογχμ» δϊθηκε αμχςέοχ ρςημ 

παοάγοατξ 1.2.α και πεοιλαμβάμει ϊλεπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ δηλαδή ςημ με 

μέοιμμα και δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ εκπϊμηρη ςχμ μελεςόμ, ςχμ ρσμπληοχμαςικόμ  εοεσμόμ 

και ςημ εκςέλερη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ εογαριόμ ςξσ έογξσ: «ΒΔΚΣΘΩΖ ΙΑΘ 

ΔΙΤΓΦΡΟΜΘΛΟ ΑΚΘΔΤΣΘΙΟΤ ΙΑΣΑΥΤΓΘΟΤ ΛΤΣΘΙΑ Δ. ΠΡΔΒΔΕΑ», πξσ αμαλσςικά 

πεοιγοάτξμςαι ρςημ ευμική Οεοιγοατή, πεοιλαμβαμξμέμηπ και ςηπ ρσμςήοηρηπ ασςόμ καςά 

ςξμ υοϊμξ εγγϋηρηπ. 

Ζ ρϋμβαρη για ςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ θα σπξγοατεί ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι ρςα άοθοα 

105 και 135 ςξσ Μ. 4412/16 και ρϋμτχμα με ςξ ρυεςικϊ άοθοξ ςηπ Διακήοσνηπ. 

Ζ «Ρϋμβαρη» ρσμίρςαςαι απϊ ςξ ξμόμσμξ κείμεμξ και απϊ ςα Ρσμβαςικά εϋυη, πξσ 

απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ. α Ρσμβαςικά εϋυη και η ρειοά ιρυϋξπ ςξσπ, ρε 

πεοίπςχρη αρσμτχμίαπ ςχμ ϊοχμ ςξσπ, καθξοίζξμςαι ρςη Διακήοσνη.  
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1.7.2. Σσμβαςικό  Αμςικείμεμξ 

ξ «Ρσμβαςικϊ Αμςικείμεμξ» ρσμίρςαςαι ρςημ αμάληφη και εκπλήοχρη απϊ ςξμ Αμάδξυξ ϊλχμ 

ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ Ρϋμβαρη και ςα αμαπϊρπαρςα Ρσμβαςικά ςηπ 

εϋυη. Λεςανϋ ςχμ σπξυοεόρεχμ ασςόμ πεοιλαμβάμξμςαι και ξι παοακάςχ: 

 Ζ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςημ ςευμική πεοιγοατή και ςα λξιπά 
ςεϋυη δημξποάςηρηπ. 

 Ζ ρϋμςανη ςχμ αμαγκαίχμ μελεςόμ εταομξγήπ, ποξγοαμμάςχμ, 
μεθξδξλξγιόμ, επιμεςοήρεχμ και λξιπόμ ςεσυόμ και εγγοάτχμ πξσ 
ποξβλέπξμςαι απϊ ςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ. 

 Ζ εκςέλερη ςσυϊμ αμαγκαίχμ ρσμπληοχμαςικόμ εοεσμόμ για ςξ έογξ, πξσ θα 
ποξςείμει και θα εγκοιθξϋμ απϊ ςημ Σπηοερία. 

 Ζ ρσμςήοηρη ςξσ έογξσ με μέοιμμα και δαπάμεπ ςξσ καςά ςξ υοξμικϊ 
διάρςημα πξσ ξοίζεςαι απϊ ςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ. 

 Ζ υοημαςξδϊςηρη ςξσ Έογξσ, αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ, για ςα εμδιάμερα 
διαρςήμαςα, εμ ϊφει ςχμ  πεοιξδικόμ πληοχμόμ  εκ μέοξσπ  ςξσ ΙςΔ, ςηπ 
εκςέλερηπ ποξκαςαοκςικόμ εογαριόμ για ςιπ ξπξίεπ δεμ ποξβλέπξμςαι 
ςμημαςικέπ πληοχμέπ, κλπ. 

 Ιάθε άλλη ποϊρθεςη δαπάμη πξσ ποξκϋπςει απϊ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ 
Αμαδϊυξσ πξσ ξοίζξμςαι ρςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ. 
 

1.7.3. Υπξγοατή Σύμβαρηπ 

Ζ ρϋμβαρη ρσμάπςεςαι, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 105 & 135 ςξσ Μ4412/16.  

 

1.8. Δκυώοηρη δικαιχμάςχμ - σπξκαςάρςαρη 

Ζ εκυόοηρη ςξσ έογξσ ή / και ςχμ δικαιχμάςχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη ρϋμβαρη διέπεςαι 

απϊ ςιπ διαςάνειπ Άοθοξσ 164 ςξσ Μ. 4412/16. Ζ σπξκαςάρςαρη ςξσ Αμαδϊυξσ απϊ ςοίςξ ρςημ 

καςαρκεσή μέοξσπ ή ϊλξσ ςξσ έογξσ (εκυόοηρη ςξσ έογξσ) είμαι δσμαςή απξκλειρςικά σπϊ ςιπ 

ποξωπξθέρειπ ςηπ πεοίπςχρηπ δ' ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 132. Ζ σπξκαςάρςαρη 

απαγξοεϋεςαι, υχοίπ έγκοιρη ςηπ Ποξψρςαμέμηπ Αουήπ, η ξπξία απξταρίζει ϋρςεοα απϊ 

αίςηρη ςξσ Αμαδϊυξσ και ποϊςαρη ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ. 

 

1.9. Υπεογξλαβία – Πςώυεσρη – Θάμαςξπ   

Θρυϋξσμ ςα ξοιζϊμεμα ρςα άοθοα 131, 165, 166 & 167 ςξσ Μ 4412/16. 

Ρε πεοίπςχρη υοηριμξπξίηρηπ σπεογξλάβχμ για ςημ εκςέλερη ειδικήπ τϋρηπ εογαριόμ, ξ 

Αμάδξυξπ παοαμέμει μϊμξπ και απξκλειρςικϊπ σπεϋθσμξπ για ςιπ σπϊφη εογαρίεπ, ςιπ 

ρσμσταρμέμεπ ρσμέπειεπ και εσθϋμεπ, έρςχ και αμ ξι σπεογξλάβξι ασςξί έυξσμ ςϋυει ςηπ 

έγκοιρηπ ςηπ Σπηοερίαπ. 

Ζ Σπηοερία διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ζηςήρει κάθε ρςξιυείξ (ρσμβαςικϊ, ξικξμξμικϊ, ποξϊδξσ, 

ξλξκλήοχρηπ κςλ.) πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ ςχμ σπεογξλάβχμ, 

χπ εάμ ασςά ατξοξϋραμ ςημ εκπλήοχρη ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ καςά ςη 

ρϋμβαρη. 

Ζ εκυόοηρη ςξσ έογξσ ή/και ςχμ δικαιχμάςχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ 

ςιπ διαςάνειπ ςχμ Άοθοχμ 58, 131, 165 & 166 ςξσ Μ 4412/16. Ζ σπξκαςάρςαρη ςξσ Αμαδϊυξσ 

απϊ ςοίςξ ρςημ καςαρκεσή μέοξσπ ή ϊλξσ ςξσ έογξσ (εκυόοηρη ςξσ έογξσ) είμαι δσμαςή 
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απξκλειρςικά σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ ςηπ πεοίπςχρηπ δ' ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 132. Ζ 

σπξκαςάρςαρη απαγξοεϋεςαι, υχοίπ έγκοιρη ςηπ Οοξψρςαμέμηπ Αουήπ, η ξπξία απξταρίζει 

ϋρςεοα απϊ αίςηρη ςξσ Αμαδϊυξσ και ποϊςαρη ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ. 

Αμ ξ Αμάδξυξπ πςχυεϋρει, η ρϋμβαρη διαλϋεςαι ασςξδίκαια ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 

Άοθοξ 167 ςξσ Μ 4412/16. 

Ρε πεοίπςχρη πςόυεσρηπ εμϊπ ή μεοικόμ απϊ ςα μέλη ςηπ κξιμξποανίαπ εταομϊζξμςαι ξι 

διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 167 ςξσ Μ 4412/16. 

 

1.10.  Δπίβλεφη  

Ξ Αμάδξυξπ σπϊκειςαι ρςξμ έλεγυξ ςηπ Σπηοερίαπ, πξσ εκποξρχπείςαι απϊ ςξ ποξρχπικϊ 

Δπίβλεφηπ ςξσ Έογξσ. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα επιςοέπει ελεϋθεοα ςημ είρξδξ ρςξσπ 

Δπιβλέπξμςεπ και ρε ϊλξσπ ςξσπ εμςεςαλμέμξσπ για ςημ επίβλεφη ςξσ Έογξσ σπαλλήλξσπ ςηπ 

Σπηοερίαπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ ρσμβξϋλχμ ςηπ Σπηοερίαπ, ρςα εογξςάνια, 

λαςξμεία, απξθήκεπ, εογξρςάρια κλπ. ξ ίδιξ ιρυϋει και για ϊπξιξμ άλλξ, ρςξμ ξπξίξ η 

Σπηοερία θα δόρει ρυεςική έγκοιρη. Ξ Αμάδξυξπ έυει ςημ σπξυοέχρη μα ρσμμξοτόμεςαι ποξπ 

ςιπ έγγοατεπ ή ποξτξοικέπ εμςξλέπ ςηπ Σπηοερίαπ, πξσ δίμξμςαι για ςημ άοςια, εϋοσθμη και 

έμςευμη εκςέλερη ςξσ Έογξσ και ξτείλει μα διεσκξλϋμει ςημ επίβλεφη και ςξ ποξρχπικϊ ςηπ 

Σπηοερίαπ Δπίβλεφηπ ρςημ άρκηρη ςχμ ελέγυχμ κλπ. 

Ζ Δπίβλεφη ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ αίοει, ξϋςε μειόμει ςιπ μϊμιμεπ και ρσμβαςικέπ 

εσθϋμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

Ζ ςευμική σπηοερία μπξοεί μα έυει χπ αμςικείμεμξ ςημ διξίκηρη ή επίβλεφη ή έλεγυξ έογξσ 

ετϊρξμ διαθέςει ρϋμτχμα με ςξ Άοθοξ 44 ςξσ Μ 4412/16 ςημ απαοαίςηςη ευμική επάοκεια 

και ρςελέυχρη ϊπχπ ασςά καθξοίζξμςαι με απϊταρη ςξσ σπξσογξϋ ΣΟΞΛΔΔΘ. 

Ρϋμτχμα με ςξ Άοθοξ 136 ςξσ Μ 4412/16 η παοακξλξϋθηρη, ξ έλεγυξπ και η διξίκηρη ςχμ 

έογχμ αρκξϋμςαι απϊ ςημ αομϊδια ςευμική σπηοερία ςξσ τξοέα καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ 

(διεσθϋμξσρα ή επιβλέπξσρα σπηοερία), η ξπξία ξοίζει ςξσπ ςευμικξϋπ σπαλλήλξσπ πξσ θα 

αρυξληθξϋμ ειδικϊςεοα με ςημ επίβλεφη, ποξρδιξοίζει ςα καθήκξμςά ςξσπ ϊςαμ είμαι 

πεοιρρϊςεοξι απϊ έμαμ, παοακξλξσθεί ςξ έογξ ςξσπ και γεμικά ποξβαίμει ρε κάθε εμέογεια 

πξσ απαιςείςαι για ςημ καλή και έγκαιοη εκςέλερη ςχμ έογχμ. 

 

ΑΡΗΡΟ Α-2 

Ποξθερμίεπ – Ρήςοεπ 

2.1. Ποξθερμίεπ  

Ζ ρσμξλική ποξθερμία εκςέλερηπ ςξσ έογξσ ξοίζεςαι ρε δεκαένι (16,0) μήμεπ, απϊ ςημ ημέοα 

πξσ θα σπξγοατεί η εογξλαβική ρϋμβαρη. 

Ρςημ σπϊφη ρσμξλική ποξθερμία, πεοιλαμβάμξμςαι και ξι ποξθερμίεπ για ςημ ςσυϊμ εκπϊμηρη 

και έγκοιρη μελεςόμ, ϊπχπ και για ςημ ςσυϊμ εκςέλερη ρσμπληοχμαςικόμ 

γεχςευμικόμ/γεχτσρικόμ, ςξπξγοατικόμ βσθξμεςοικόμ και λξιπόμ εοεσμόμ. 

 

2.2. Σμημαςικέπ ποξθερμίεπ 

Δκςϊπ απϊ ςημ ρσμξλική ποξθερμία, ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ςηοήρει 

ΑΟΞΙΚΔΘΡΘΙΔΡ ΛΖΛΑΘΙΔΡ ΟΠΞΗΔΡΛΘΔΡ και ΔΜΔΔΘΙΘΙΔΡ ΛΖΛΑΘΙΔΡ  ΟΠΞΗΔΡΛΘΔΡ, 
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ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 147 ςξσ Μ 4412/16. Όλεπ ξι ποξθερμίεπ (ρσμξλική και ςμημαςικέπ) 

αουίζξσμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ αμ ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ξοίζεςαι 

διατξοεςικά. Λέρα ρςη ρσμξλική ποξθερμία ποέπει μα έυξσμ ςελειόρει ϊλεπ ξι επί μέοξσπ 

εογαρίεπ ςξσ έογξσ και μα έυξσμ ξλξκληοχθεί ξι ποξβλεπϊμεμεπ απϊ ςη ρϋμβαρη δξκιμέπ. ξ 

ίδιξ ιρυϋει αμαλξγικά και για ςιπ ςμημαςικέπ ποξθερμίεπ. 

 

2.2.1. Εμδεικςικέπ ςμημαςικέπ ποξθερμίεπ (Ε.Π.) 

 

(1) 1ηΔμδεικςική ςμημαςική ποξθερμία (1ηΔ.Ο.) 
 

Όυι αογϊςεοα απϊ δέκα πέμςε (15) ημεοξλξγιακέπ μέοεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ 
παοαδίδξμςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ υχοίπ ιδιαίςεοη αμξιβή   

i. Αμςίγοατξ πιρςξπξιηςικξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ ή μελόμ ςηπ Αμαδϊυξσ Ιξιμξποανίαπ, 
ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ ή επιυειοήρειπ-μέλη ςηπ Ιξιμξποανίαπ διαθέςξσμ 
πιρςξπξιημέμξ ρϋρςημα πξιϊςηςαπ ή/και δήλχρη ϊςι βοίρκξμςαι ρςξ ρςάδιξ ςηπ 
ποξεςξιμαρίαπ ή ςηπ πιρςξπξίηρηπ. 

 

(2) 2ηΔμδεικςική ςμημαςική ποξθερμία (2ηΔ.Ο.) 
 

Όυι αογϊςεοα απϊ ςοιάμςα (30) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ 

ςξμ Αμάδξυξ υχοίπ ιδιαίςεοη αμξιβή ξλξκληοόμξμςαι, σπξβάλλξμςαι ή/και παοαδίδξμςαι : 

i. Ποξςάρειπ για ςξσπ υόοξσπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ εογξςανίξσ και ςξπξθέςηρηπ 

πιμακίδχμ ςξσ έογξσ, καθόπ και πιθαμόμ εμαλλακςικόμ υόοχμ λήφηπ και 

απϊθερηπ σλικόμ. 

ii. Ποξςάρειπ για ςη μεθξδξλξγία ποξγοαμμαςιρμξύ και ελέγυξσ ςηπ ποξόδξσ 

ςξσ έογξσ, για ςξ ρυεςικϊ λξγιρμικϊ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί και για ςξ ρϋμξλξ 

ςχμ εμςϋπχμ πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ καςαγοατή ρςξιυείχμ και ςημ 

ςεκμηοίχρη ςξσ έογξσ. 

iii. Ποϊγοαμμα Παοακξλξϋθηρηπ για ςξμ έλεγυξ ςχμ καθιζήρεχμ ςχμ επιμέοξσπ 

καςαρκεσαρςικόμ τάρεχμ ςηπ διαςξμήπ με βάρη ςξ ποϊγοαμμα σλξπξίηρηπ ςηπ 

καςαρκεσήπ. 

(3) 3ηΔμδεικςική ςμημαςική ποξθερμία (3ηΔ.Ο.) 

Όυι αογϊςεοα απϊ εκαςό πεμήμςα(150) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ (5 μήμεπ) απϊ ςημ 

σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ, υχοίπ ιδιαίςεοη αμξιβή ξλξκληοόμξμςαι, 

σπξβάλλξμςαι ή/και παοαδίδξμςαι : 

i. Ξλξκλήοχρη ςχμ εογαριόμ εκρκατήπ ςχμ κοηπιδχμάςχμ και ςηπ λιμεμξλεκάμηπ 

ςξσ καςατσγίξσ 

ii. ημ καςαρκεσή ςξσ 50% ςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςη 

μελέςη ςξσ έογξσ για ςα κοηπιδόμαςα ςξσ 

 

2.2.2. Απξκλειρςικέπ ςμημαςικέπ ποξθερμίεπ (Α.Π.) 

 

(1) 1ηΑπξκλειρςική ςμημαςική ποξθερμία (1η Α.Ο.) 
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Όυι αογϊςεοα απϊ είκξρι (20) ημεοξλξγιακέπ μέοεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ 

ρϋμβαρηπ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα έυει ρσμςάνει και σπξβάλει ρςημ 

Σπηοερία για έγκοιρη ςξ "Φοξμξδιάγοαμμα Ιαςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ".  

(2) 2η Απξκλειρςική ςμημαςική ποξθερμία (2η Α.Ο.) 
Όυι αογϊςεοα απϊ ςοιάμςα (30) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ σπξγοατή 

ςηπ ρϋμβαρηπ ξλξκληοόμξμςαι, σπξβάλλξμςαι ή/και παοαδίδξμςαι απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ υχοίπ ιδιαίςεοη αμξιβή: 

Oογαμϊγοαμμα ςξσ εογξςανίξσ, ρςξ ξπξίξ θα πεοιγοάτξμςαι λεπςξμεοόπ ςα 

πλήοη ρςξιυεία ρςελευόμ, ενξπλιρμξϋ και μηυαμημάςχμ πξσ θα πεοιλαμβάμει 

η εογξςανιακή αμάπςσνη για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ. (παο.4, αοθο. 145, Μ 

4412/16) 

Δήλχρη αμάληφηπ καθηκϊμςχμ ςξσ ποξψρςαμέμξσ ςξσ εογξςανιακξϋ 

γοατείξσ και ρυεςικϊ πληοενξϋριξ. 

Ποϊγοαμμα Τγιειμήπ και Αρτάλειαπ ρϋμτχμα με ςξ ΟΔ 305/96. 

(3) 3ηΑπξκλειρςική ςμημαςική ποξθερμία (3ηΑ.Ο.) 

i.  Όυι αογϊςεοα απϊ διακόριεπ (200) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημσπξγοατή 

ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα έυει ξλξκληοόρει ςημ καςαρκεσή ςξσ 

ρσμϊλξσ ςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ ςχμ κοηπιδχμάςχμ ςξσ έογξσ 

ii. ημ άορη ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ απϊ ςημ στιρςάμεμη θχοάκιρη 

και ςημ διαλξγή ςχμ σπϊ υοηριμξπξίηρη ςξσπ ρςξ έογξ, μεςά απϊ ςημ έγκοιρη ςηπ 

Διεσθϋμξσραπ ςξ έογξ Σπηοερίαπ 

iii. ημ καθαίοερη ςχμ στιρςάμεμχμ ςμημάςχμ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ ςξσ ποξρήμεμξσ 

μόλξσ 

 

(4) 4ηΑπξκλειρςική ςμημαςική ποξθερμία (4ηΑ.Ο.) 

i. Όυι αογϊςεοα απϊ ςοιακόριεπ ενήμςα πέμςε (365) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ 

ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα έυει ξλξκληοόρει ςξ 60% 

εκ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ μέχμ θχοακίρεχμ ςξσ έογξσ  

ii. ημ ξλξκλήοχρη ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ ρςηλόμ ςχμ κοηπιδχμάςχμ 

ςξσ έογξσ 

iii. ημ ξλξκλήοχρη ςξσ 30% εκ ςχμ ποξτσλακςήοιχμ ςξίυχμ ςξσ ποξρήμεμξσ 

μόλξσ 

 

2.2.3. Γεμικέπ παοαςηοήρειπ επί ςχμ ποξθερμιώμ 

1. Ζ ρσμξλική ποξθερμία πεοάςχρηπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι ρςιπ πεοιπςόρειπ και 

ϊπχπ ξοίζξσμ ξι ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ. Ρε πεοίπςχρη έγκοιρηπ παοάςαρηπ ςηπ 

ποξθερμίαπ απϊ ξπξιαδήπξςε αιςία, ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι καμιά ποϊρθεςη 

απξζημίχρη λϊγχ ςηπ παοάςαρηπ ασςήπ, με μϊμη και απξκλειρςική εναίοερη ςη 

μϊμιμη αμαθεόοηρη ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ασςϊ ποξβλέπεςαι απϊ ςημ ιρυϋξσρα 

Μξμξθερία. 

2. Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ρσμευίρει ςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ για 

επιπλέξμ ςηπ ρσμξλικήπ ποξθερμίαπ υοξμικϊ διάρςημα ίρξ ποξπ ςξ έμα ςοίςξ (1/3) 

ασςήπ και πάμςχπ ϊυι μικοϊςεοξ ςχμ ςοιόμ (3) μημόμ (Ξοιακή ποξθερμία). Ζ 

ρσμξλική ποξθερμία σπξλξγίζεςαι με βάρει ςημ αουική ρσμβαςική ποξθερμία και ςιπ 
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παοαςάρειπ πξσ εγκοίθηκαμ ϋρςεοα απϊ ρυεςικϊ αίςημα ςξσ Αμαδϊυξσ μέρα ρςημ 

αουική ρσμβαςική ποξθερμία και δεμ ξτείλξμςαι ρε σπαιςιϊςηςά ςξσ. 

3. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, εμςϊπ ςηπ ποξθερμίαπ πξσ ποξβλέπεςαι και με δικέπ ςξσ 

δαπάμεπ, μα παοαυχοήρει ρςημ Δπίβλεφη καςάλληλξ υόοξ γοατείξσ μεςά υόοχμ 

ρςάθμεσρηπ ςοξυξτϊοχμ, απξδεκςϊ απϊ ςημ Σπηοερία, για ςξ ποξρχπικϊ ςηπ 

Δπίβλεφηπ, ςξσπ εκποξρόπξσπ ςηπ, και ςξσπ ςσυϊμ ρσμβξϋλξσπ ςηπ. ξ γοατείξ 

ασςϊ θα καςαρκεσαρθεί εμςϊπ ςξσ εογξςανίξσ και παοαπλεϋοχπ ποξπ ςξ Γοατείξ 

ςξσ Αμαδϊυξσ. 

4. Οι αμχςέοχ εμδεικςικέπ και απξκλειρςικέπ ςμημαςικέπ ποξθερμίεπ θα πεοιλητθξύμ 

αμαλξγικά ρςξ υοξμξδιάγοαμμα ςξσ έογξσ, πξσ θα ρσμςάνει ξ Αμάδξυξπ. Ξι πάρηπ 

τϋρηπ ποϊρθεςεπ δαπάμεπ, πξσ ποξκαλξϋμςαι απϊ ςημ σπξυοέχρη ςήοηρηπ ςχμ 

αμχςέοχ ποξθερμιόμ, βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ. 

5. Δπίρηπ ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα έυει ρσμεκςιμήρει καςά ςημ σπξβξλή ςηπ 

ποξρτξοάπ ςξσ ςξ υοϊμξ πξσ απαιςείςαι για ςιπ διαςσπόρειπ εκςελχμιρμξϋ σλικόμ, 

ετξδίχμ και μηυαμημάςχμ, πξσ εμδευϊμεμα θα ειράγει απϊ ςξ ενχςεοικϊ. 

 

5.1. Πξιμικέπ Ρήςοεπ σμξλικήπ και Σμημαςικόμ Ποξθερμιόμ  

Ρε πεοίπςχρη παοαβίαρηπ ποξθερμιόμ ςξσ έογξσ (ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 148 ςξσ Μ.4412/16) 

ξοίζξμςαι πξιμικέπ οήςοεπ ξι ξπξίεπ καςαπίπςξσμ σπέο ςξσ κσοίξσ ςξσ έογξσ, αμ ξ Αμάδξυξπ 

σπεοβεί, με σπαιςιϊςηςά ςξσ, ςη ρσμξλική και ςιπ ςσυϊμ ςεθείρεπ ςμημαςικέπ ποξθερμίεπ 

καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ. Ξι πξιμικέπ οήςοεπ καςαπίπςξσμ με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ 

Οοξψρςαμέμηπ Αουήπ και παοακοαςξϋμςαι απϊ ςξμ αμέρχπ επϊμεμξ λξγαοιαρμϊ ςξσ έογξσ. Ζ 

καςάπςχρη ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ για σπέοβαρη ςηπ ρσμξλικήπ και ςχμ απξκλειρςικόμ 

ςμημαςικόμ ποξθερμιόμ δεμ αμακαλείςαι. Ξι πξιμικέπ οήςοεπ για σπέοβαρη ςχμ εμδεικςικόμ 

ςμημαςικόμ ποξθερμιόμ αμακαλξϋμςαι σπξυοεχςικά, αμ ςξ έογξ πεοαιχθεί μέρα ρςημ 

ρσμξλική ποξθερμία και ςιπ εγκεκοιμέμεπ παοαςάρειπ ςηπ. Ξι πξιμικέπ οήςοεπ σπέοβαρηπ ςηπ 

ρσμξλικήπ ποξθερμίαπ επιβάλλξμςαι ϊπχπ ρςξ άοθοξ 148 ςξσ Μ 4412/16. 

 

ΑΡΗΡΟ Α-3 

Φοξμικϊπ Ποξγοαμμαςιρμϊπ ςξσ Έογξσ 

3.1. Γεμικά 

ξ Υοξμξδιάγοαμμα καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ καλϋπςεςαι γεμικά απϊ ςξ άοθοξ 145, ςξσ Μ 

4412/16.ξ άοθοξ ασςϊ καθξοίζει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ ρυεςικά με: 

 

(1) ημ αμάπςσνη, ςεκμηοίχρη, επενεογαρία και παοξσρίαρη ςξσ «υοξμξδιαγοάμμαςξπ 

καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ», ρε πλήοη ρσμμϊοτχρη με ςξσπ υοξμικξϋπ, ξικξμξμικξϋπ, 

πξρξςικξϋπ, κςλ. πεοιξοιρμξϋπ και ϊοξσπ, πξσ ξοίζξμςαι ρςη ρϋμβαρη. 

(2) ξμ έλεγυξ, ςημ ςεκμηοίχρη και ςημ παοξσρίαρη ςηπ «ποξϊδξσ ςξσ έογξσ» και ςημ 

σπξβξλή ςακςικόμ πεοιξδικόμ αματξοόμ («αματξοέπ ποξϊδξσ») 

(3) η διαοκή εμημέοχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςξσ έογξσ και ςιπ διξοθχςικέπ εμέογειεπ 

για ςημ ςήοηρή ςξσ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ και εγκοίρειπ ςηπ Σπηοερίαπ. Ξι 

υοηριμξπξιξϋμεμξι ρςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ ϊοξι, ρυεςικά με ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ 

και ςξμ έλεγυξ ςηπ ποξϊδξσ, μξξϋμςαι καςά ςξμ ακϊλξσθξ ςοϊπξ: 
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i. «Φοξμξδιάγοαμμα καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ» ή «υοξμξδιάγοαμμα ςξσ 

έογξσ» ή «ποϊγοαμμα καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ» ή «ποϊγοαμμα ςξσ 

έογξσ» είμαι η ςεκμηοιχμέμη και ρσρςημαςική παοξσρίαρη ςχμ 

ποξβλέφεχμ και εκςιμήρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ ρυεςικά με ςη υοξμική, 

ξικξμξμική και πξρξςική ενέλινη ςχμ «εογαριόμ», πξσ πεοιλαμβάμξμςαι 

ρςη ρϋμβαρη και ρε πλήοη ρσμμϊοτχρη με ςξσπ υοξμικξϋπ, ξικξμξμικξϋπ, 

πξρξςικξϋπ, κςλ. πεοιξοιρμξϋπ και ϊοξσπ, πξσ ξοίζξμςαι ρε ασςήμ. 

ii. Ξι αματεοϊμεμεπ ρςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ «εογαρίεπ» 

πεοιλαμβάμξσμ: 

a. ιπ ποξεογαρίεπ για ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ εογξςανίξσ και ςημ 

ποξεςξιμαρία ςχμ υόοχμ. 

b. ιπ απαιςξϋμεμεπ απξςσπόρειπ, έοεσμεπ, μελέςεπ, εγκοίρειπ και 

άδειεπ. 

c. ιπ εογαρίεπ καςαρκεσήπ και ςχμ ςευμικόμ έογχμ ρε ρσμδσαρμϊ με 

ςιπ διάτξοεπ τάρειπ ςξσ έογξσ (ποξρχοιμέπ και μϊμιμεπ).  

d. ξσπ ελέγυξσπ και δξκιμέπ κάθε τϋρηπ. 

e. ιπ εογαρίεπ λξιπόμ εμπλεκϊμεμχμ τξοέχμ (ΞΙΩ, αουαιξλξγία, 

κςλ.) 

f. ιπ απαλλξςοιόρειπ. 

ξ Υοξμξδιάγοαμμα ςξσ έογξσ, πξσ αμαπςϋρρεςαι, καςαοςίζεςαι και ςηοείςαι απϊ 

ςξμ Αμάδξυξ, ποέπει, κας’ ελάυιρςξμ, μα καλϋπςει ενειδικεσμέμα ϊλα ςα αμχςέοχ 

θέμαςα.  

 

iii. «Οοϊξδξπ ςξσ έογξσ» είμαι η ρσρςημαςική απξςϋπχρη και ςεκμηοίχρη ςηπ 

ποαγμαςικήπ υοξμικήπ, πξρξςικήπ, ξικξμξμικήπ και διξικηςικήπ ενέλινηπ 

ςχμ αματεοϊμεμχμ (ςξσλάυιρςξμ) ρςημ αμχςέοχ παοάγοατξ εογαριόμ, ρε 

αμςιπαοάθερη με ςιπ αμςίρςξιυεπ ποξβλέφειπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 

iv. Ωπ «ςεκμηοίχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ» μξείςαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρςξιυείχμ, 

παοαδξυόμ και μεθϊδχμ, με ςα ξπξία ποξρδιξοίζξμςαι, αιςιξλξγξϋμςαι και 

ελέγυξμςαι, εμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά: 

a. η αμάπςσνη ςχμ μεςόπχμ ςξσ έογξσ και η ιεοάουηρη ςχμ 

ποξςεοαιξςήςχμ 

b. η επάοκεια και η καςαλληλϊςηςα ςχμ ποξςειμϊμεμχμ απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ μέρχμ παοαγχγήπ, 

c. ξ καςαλξγιρμϊπ ςχμ μέρχμ παοαγχγήπ ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ και η 

απαρυϊληρή ςξσπ ρςξ έογξ, 

d. η ξοθϊςηςα ςχμ ποξβλέφεχμ, ςχμ μέςοχμ και ςχμ μεθϊδχμ πξσ 

ποξςείμει 

e. ξ ρσρυεςιρμϊπ ςχμ σπξποξγοαμμάςχμ και η λξγική αλληλξσυία ςχμ 

δοαρςηοιξςήςχμ ςξσπ  

f. η υοξμική διάοκεια και ςα πεοιθόοια ςχμ επιμέοξσπ 

δοαρςηοιξςήςχμ 

g. η πξρξςική και ξικξμξμική απξςίμηρη ςχμ ποξπ εκςέλερη εογαριόμ 

και η διαυοξμική καςαμξμή ςξσπ (ποϊβλεφη απξοοϊτηρηπ). 

v. Ωπ «ςεκμηοίχρη ςηπ ποξϊδξσ» μξείςαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρςξιυείχμ, 

παοαρςαςικόμ και μεθϊδχμ, με ςα ξπξία απξςσπόμξμςαι, πιρςξπξιξϋμςαι 

και ελέγυξμςαι, εμ-δεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά: 
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a. ξ βαθμϊπ ξλξκλήοχρηπ ςξσ τσρικξϋ αμςικειμέμξσ (ρσμξλικϊ έογξ, 

επιμέοξσπ έογα, πξρϊςηςεπ εογαριόμ πξσ ποαγμαςικά 

εκςελέρςηκαμ) 

b. η ανία ςχμ εογαριόμ πξσ έυξσμ εκςελερςεί και ςξσ έογξσ πξσ έυει 

ποαγμαςξπξιηθεί 

c. η αμςίρςξιυεπ εκςαμιεϋρειπ (πληοχμέπ) 

d. ςξ σπξλειπϊμεμξ ποξπ εκςέλερη έογξ ρε πξρϊςηςα και ανία 

e. η σρςέοηρη, ςξ ποξβάδιρμα ή η ρσμτχμία ρε ρυέρη με ςιπ 

ποξβλέφειπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ. 

vi. «Δμημέοχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ» είμαι η ρσμπλήοχρη ή/και ςοξπξπξίηρη 

ςξσ ιρυϋξμςξπ ποξγοάμμαςξπ με ρςξιυεία μέχμ ποξβλέφεχμ ή/και με 

ρςξιυεία ποξϊδξσ, υχοίπ μα μεςαβάλλξμςαι ξι αουικξί εμδιάμερξι ή/και ξι 

ςελικξί υοξμικξί και ξικξμξμικξί ρςϊυξι (ποξθερμίεπ, ποξωπξλξγιρμϊπ) ή ςξ 

αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

vii. «Αμαθεόοηρη ή αμαποξραομξγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ» είμαι η απαοαίςηςη 

(σπξυοεχςικά) εμημέοχρή ςξσ, ϊςαμ ποξκϋπςει αμάγκη μεςαβξλήπ ςχμ 

αουικόμ εμδιάμερχμ ή/και ςχμ ςελικόμ υοξμικόμ ή/και ξικξμξμικόμ 

ρςϊυχμ (ποξθερμίεπ, ποξωπξλξγιρμϊπ) ή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ. 

viii. «Ξοιρςικξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ» είμαι η απξδξυή και έγκοιρη απϊ ςημ 

Σπηοερία ςξσ ποξςειμϊμεμξσ απϊ ςξμ Αμάδξυξ ποξγοάμμαςξπ, ϊπχπ ασςϊ 

ςελικά διαμξοτόμεςαι μεςά ςιπ παοαςηοήρειπ και σπξδείνειπ ςηπ. 

 

3.2. ϋμςανη Φοξμξδιαγοάμμαςξπ 

(1) Ζ αμάπςσνη ςξσ Υοξμξδιαγοάμμαςξπ γίμεςαι ρε επίπεδξ μελέςηπ εταομξγήπ σπϊ 

ςημ έμμξια ςξσ Άοθοξσ 8 ςχμ «ποξδιαγοατόμ μελέςηπ και εταομξγήπ υοξμικξϋ 

ποξγοαμμαςιρμξϋ και διξίκηρηπ έογξσ» (απξτ. Δ17/01/117/ΤΜ 332, ΤΔΙ 

862Β/16.11.89). Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςξσ έογξσ, μα 

καλϋπςει ςιπ αομξδιϊςηςεπ ςξσ σπεϋθσμξσ υοξμικξϋ ποξγοαμμαςιρμξϋ και ελέγυξσ 

ςηπ ποξϊδξσ ςξσ έογξσ, με ενειδικεσμέμξ και έμπειοξ ποξρχπικϊ. 

(2) Ζ αμάπςσνη ςξσ Υοξμξδιαγοάμμαςξπ ςξσ έογξσ και ςχμ σπξυοξμξδιαγοαμμάςχμ 

ςξσ ποέπει μα γίμει έςρι, όρςε μα ςεκμηοιόμεςαι ϊςι ςηοξϋμςαι ξι ςμημαςικέπ 

ποξθερμίεπ ςξσ έογξσ. 

3.3. Έλεγυξπ Φοξμξδιαγοάμμαςξπ - Λέςοα ρε πεοίπςχρη μη ρσμμϊοτχρηπ ςξσ Αμαδϊυξσ 

(1) Ζ ποόςη έκδξρη και κάθε μεςαγεμέρςεοη εμημέοχρη ή αμαθεόοηρη ςξσ 
υοξμξδιαγοάμμαςξπ ςξσ έογξσ, ή/και ςχμ σπξυοξμξδιαγοαμμάςχμ ςξσ, 
σπξβάλλξμςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ ρςημ Σπηοερία για έλεγυξ και έγκοιρη. Ρε 
πεοίπςχρη παοαςηοήρεχμ ςηπ Σπηοερίαπ επί ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ ή 
σπξυοξμξδιαγοαμμάςχμ, πξσ σπξβάλλει ξ Αμάδξυξπ, ξ ςελεσςαίξπ σπξυοεξϋςαι μα 
ςα αμαρσμςάνει, όρςε μα πεοιλάβει ςιπ παοαςηοήρειπ ασςέπ. Ζ Διεσθϋμξσρα 
Σπηοερία ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 145 ςξσ Μ. 4412/16 εγκοίμει μέρα ρε δεκαπέμςε 
(15) ημέοεπ ςξ υοξμξδιάγοαμμα και μπξοεί μα ςοξπξπξιήρει ςιπ ποξςάρειπ ςξσ 
Αμαδϊυξσ ιδίχπ αματξοικά με ςημ καςαρκεσαρςική αλληλξσυία, ςημ 
καςαρκεσαριμϊςηςα ςηπ μεθξδξλξγίαπ, ςημ επίςεσνη ςχμ υοξμικόμ ξοϊρημχμ ςηπ 
ρϋμβαρηπ και με ςιπ δσμαςϊςηςεπ υοξμικήπ κλιμάκχρηπ ςχμ πιρςόρεχμ. ξ 
εγκεκοιμέμξ υοξμξδιάγοαμμα απξςελεί ρσμβαςικϊ ρςξιυείξ ςξσ έογξσ. Αμ η 
έγκοιρη δεμ γίμει μέρα ρςημ πιξ πάμχ ποξθερμία ή αμ μέρα ρςημ ποξθερμία ασςή 
δεμ ζηςήρει γοαπςά η Διεσθύμξσρα Υπηοερία διεσκοιμίρειπ ή αμαμξοτώρειπ ή 
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ρσμπληοώρειπ, ςξ υοξμξδιάγοαμμα θεχοείςαι όςι έυει εγκοιθεί. Αμαποξραομξγέπ 
ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ εγκοίμξμςαι ϊςαμ μεςαβληθξϋμ ξι ποξθερμίεπ, ςξ 
αμςικείμεμξ ή ξι πξρϊςηςεπ ςχμ εογαριόμ. ξ εγκεκοιμέμξ υοξμξδιάγοαμμα 
απξςελεί ςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ. ξ υοξμξδιάγοαμμα 
αμαλϋει αμά μξμάδα υοϊμξσ η ξπξία καθξοίζεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ και 
πάμςχπ αμά ημεοξλξγιακϊ ςοίμημξ ςιπ εογαρίεπ πξσ ποξβλέπεςαι μα εκςελερθξϋμ. 
Δεδξμέμξσ ϊςι ξ ποξωπξλξγιρμϊπ ςξσ έογξσ σπεοβαίμει ςξ έμα  εκαςξμμϋοιξ εσοό 
(1.000.000 εσοχ) είμαι σπξυοεχςική η ρϋμςανη ςεσυόμ ή διαγοαμμάςχμ με ςη 
μέθξδξ ςηπ δικςσχςήπ αμάλσρηπ. 

(2) Ξ Αμάδξυξπ καςά ςξ υοξμικϊ διάρςημα μέυοι και ςημ δεκάςη πέμπςη (15η) μέοα 
απϊ ςημ σπξβξλή για έγκοιρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςξσ έογξσ ή/και ςχμ 
σπξποξγοαμμάςχμ ςξσ, θα εμεογεί ρϋμτχμα με ςξ δικϊ ςξσ υοξμξδιάγοαμμα, 
τέοξμςαπ ακέοαια ςημ εσθϋμη, αμ ασςϊ αμςίκειςαι ρςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ 
ρϋμβαρηπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ θεχοείςαι, ρσμβαςικά, ϊςι η διαδικαρία ςηπ 
καςάοςιρηπ, έγκοιρηπ ή μεςαβξλήπ ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ δεμ επιτέοει 
καθσρςέοηρη. Δνάλλξσ η έγκοιρη ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ δεμ πεοιλαμβάμει ςημ, 
με ξπξιαδήπξςε έμμξια, ρσμτχμία ςηπ Σπηοερίαπ πάμχ ρςξ βαθμϊ ποξρπάθειαπ 
πξσ ποξβλέτθηκε απϊ ςξμ Αμάδξυξ. 

(3) Λεςά ςημ, καςά ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ, ρϋμτχμα με ςα ποξηγξϋμεμα, 
ξοιρςικξπξίηρη ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ (αουικξϋ ή μεςαγεμέρςεοηπ εμημέοχρηπ), 
ασςϊ, ϊπχπ έυει διαμξοτχθεί με ςιπ παοαςηοήρειπ ςηπ Σπηοερίαπ, εταομϊζεςαι 
σπξυοεχςικά απϊ ςξμ Αμάδξυξ, απξςελεί ςη βάρη ρϋγκοιρηπ για ςημ 
ποαγμαςξπξιξϋμεμη ποϊξδξ και εμημεοόμεςαι ή αμαποξραομϊζεςαι. 

(4) Ζ μη ςήοηρη ςχμ ποξθερμιόμ σπξβξλήπ υοξμξδιαγοάμμαςξπ ςξσ έογξσ (αουικξϋ ή 
μεςαγεμέρςεοηπ εμημέοχρηπ) με σπαιςιϊςηςα ςξσ Αμαδϊυξσ ρσμεπάγεςαι ςημ 
επιβξλή ςχμ διξικηςικόμ και παοεπϊμεμχμ υοημαςικόμ κσοόρεχμ, απξςελεί λϊγξ 
έκπςχρηπ ςξσ Αμαδϊυξσ και για ςα αομϊδια ϊογαμα ςξσ τξοέα καςαρκεσήπ 
απξςελεί πειθαουικϊ αδίκημα, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ διαςάνειπ ςξσ 
άοθοξσ 141 ςξσ Μ. 4412/16. 
 

3.4. Παοάςαρη ποξθερμίαπ πεοάςχρηπ 

Θρυϋξσμ ςα ξοιζϊμεμα ρςα Άοθοα 147 & 157 ςξσ Μ 4412/16. 
 

3.5. Ιαθσρςεοήρειπ με σπαιςιϊςηςα ςχμ Αουόμ 

(1) Θρυϋξσμ ςα ξοιζϊμεμα ρςα Άοθοα 137 & 190 ςξσ Μ. 4412/16.  
(2) Δτϊρξμ ιρυϋξσμ ξι ενήπ ρσμθήκεπ: 

i. Ξ Αμάδξυξπ ακξλξϋθηρε επιμελόπ ςιπ διαδικαρίεπ και καμξμιρμξϋπ πξσ 
ξοίζξμςαι απϊ ςιπ Δημϊριεπ Αουέπ ςηπ υόοαπ και  

ii. Ξι σπϊφη Αουέπ καθσρςεοξϋμ ή άλλχπ παοακχλϋξσμ ςιπ εογαρίεπ ςξσ 
Αμαδϊυξσ και 

iii. Ζ καςά ςα αμχςέοχ καθσρςέοηρη ή παοακόλσρη είμαι μη ποξβλέφιμη 
ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςη ρϋμβαρη και ςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη, 

iv. ςϊςε, ετϊρξμ απξδειυθεί ϊςι δεμ ξτείλεςαι ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ Αμαδϊυξσ, η 
καςά ςα αμχςέοχ καθσρςέοηρη ή παοακόλσρη είμαι δσμαςϊ μα θεχοηθεί 
χπ αιςία για υξοήγηρη παοάςαρηπ ποξθερμίαπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα 
ρςα Άοθοα 147 & 157 ςξσ Μ 4412/16. 
 
 

3.6. Ρσθμϊπ ποξϊδξσ εογαριόμ 

(1) Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ θα ρσγκαλείςαι, με ρσυμϊςηςα ή καςά 
ςα υοξμικά ξοϊρημα, ρϋρκεφη μεςανϋ ςηπ επίβλεφηπ και αμςιποξρόπχμ ςξσ 
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Αμαδϊυξσ, για καςαγοατή ποξβλημάςχμ, έλεγυξ ποξϊδξσ, παοακξλξϋθηρη 
ςήοηρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ καςαρκεσήπ και λήφηπ ϊλχμ ςχμ 
απαοαίςηςχμ μέςοχμ, όρςε μα μημ επηοεαρςξϋμ ξι υοξμικέπ ποξθερμίεπ ςξσ 
έογξσ. 

(2) Δάμ ξπξςεδήπξςε καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ η ποαγμαςική 
ποϊξδξπ ςχμ εογαριόμ σπξλείπεςαι ςηπ αμαμεμϊμεμηπ ή ςηπ 
ποξγοαμμαςιρμέμηπ, καςά ςα άοθοα ςηπ παοξϋραπ, και ετϊρξμ δεμ ξτείλεςαι ρε 
αιςία πξσ θα αμςιμεςχπιρςεί, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα πεοιγοάφει και 
σπξβάλει ρςημ Τπηοερία ςιπ ποξςειμϊμεμεπ μεθϊδξσπ πξσ ρκξπεϋει μα σιξθεςήρει 
για ςημ επιςάυσμρη ςχμ εογαριόμ και ςημ εμποϊθερμη εκπλήοχρη ςχμ 
ρσμβαςικόμ ςξσ σπξυοεόρεχμ. 

(3) Δκςϊπ εάμ ξοίρει διατξοεςικά η Σπηοερία, ξ Αμάδξυξπ θα εταομϊρει ςιπ σπϊφη 
ποξςειμϊμεμεπ μεθϊδξσπ, ξι ξπξίεπ μπξοεί μα ποξωπξθέςξσμ αϋνηρη ςχμ χοόμ 
εογαρίαπ ή ςξσ αοιθμξϋ ποξρχπικξϋ και ςξσ ενξπλιρμξϋ ή άλλεπ ςοξπξπξιήρειπ, 
με εσθϋμη, μέοιμμα και δαπάμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ και υχοίπ ιδιαίςεοη απξζημίχρη. 

(4) Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςξ ημεοξλϊγιξ ςξσ έογξσ, ρϋμτχμα με ςα 
ξοιζϊμεμα ρςξ Άοθοξ 146 ςξσ Μ. 4412/16 και ςιπ εμςξλέπ ςηπ Σπηοερίαπ.  

(5) Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα σπξβάλει ξπξιερδήπξςε άλλεπ εκθέρειπ, πξσ θα 
ζηςηθξϋμ απϊ ςημ Σπηοερία και ρσμαοςόμςαι, καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςηπ, με ςημ 
ποϊξδξ ςχμ έογχμ. Για ςημ εκπϊμηρη και σπξβξλή ςχμ μελεςόμ πξσ 
ποξβλέπξμςαι ή απαιςξϋμςαι, ξ Αμάδξυξπ πέοα απϊ ςξ γεμικϊ υοξμξδιάγοαμμα 
καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ θα εκπξμήρει και ειδικό αμαλσςικό υοξμξδιάγοαμμα 
μελεςώμ ή/και εοεσμώμ, ρσμδσαρμέμξ με ςξ υοξμξδιάγοαμμα καςαρκεσήπ, ςξ 
ξπξίξ θα σπξβάλει γιαέγκοιρη μέρα ρςημ ποξβλεπϊμεμη ποξθερμία. Ξι σπξβξλέπ 
ςχμ μελεςόμ πξσ θα εκπξμήρει ξ Αμάδξυξπ θα γίμξσμ ρϋμτχμα με ςξ εγκεκοιμέμξ 
υοξμξδιάγοαμμα μελεςόμ ςξσ έογξσ. 
 
 

ΑΡΗΡΟ Α-4 

Γεμικέπ και Διδικέπ Τπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ και Δσθϋμεπ 

4.1. Γεμικά  

Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 30 ςξσ Μ. 4412/16 καςά ςημ εκςέλερη ςχμ δημϊριχμ ρσμβάρεχμ, ξι 
ξικξμξμικξί τξοείπ ςηοξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ 
πεοιβαλλξμςικήπ, κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ μξμξθερίαπ, πξσ έυξσμ θερπιρθεί με 
ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ 
πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα 
X ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α' ςξσ αμχςέοχ μϊμξσ. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι 
και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςχμ Δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και 
ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ 
αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 
 
 

4.2. Γεμικέπ Τπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ 

Ρϋμτχμα με ςξ Μ. 4412/16 ξ Αμάδξυξπ καςά ςημ εκςέλερη ςχμ δημϊριχμ ρσμβάρεχμ ποέπει 
μα ςηοεί εμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςα άοθοα 30, 
138, 140 & 171. 

 

4.3. Λελέςη ςχμ σμθηκόμ Ιαςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ - Δπαλήθεσρη ρςξιυείχμ – 

Ιαςαρκεσρςικέπ Λελέςεπ - υέδια  

4.3.1. Γεμικέπ Υπξυοεώρειπ 
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4.3.1.1. Ζ ρσμμεςξυή ρςη δημξποαρία με ςημ σπξβξλή ποξρτξοάπ απξςελεί αμάυηςξ 

ςεκμήοιξ ϊςι ξι διαγχμιζϊμεμξι έυξσμ επιρκετθεί και πλήοχπ ελέγνει ςη τϋρη και ςημ 

ςξπξθερία ςξσ έογξσ, και έυξσμ πλήοη γμόρη ςχμ γεμικόμ και ςξπικόμ ρσμθηκόμ 

καςαρκεσήπ ςξϋςξσ, κσοίχπ ρε ϊςι ατξοά ςιπ κάθε τϋρηπ πηγέπ λήφηπ σλικόμ, θέρειπ 

ποξρχοιμήπ ή ξοιρςικήπ απϊθερηπ σλικόμ, δσμαςϊςηςα εναρτάλιρηπ εογαςξςευμικξϋ γεμικά 

ποξρχπικξϋ, μεοξϋ, ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ, τσρικξϋ αεοίξσ και ξδόμ ποξρπέλαρηπ, ςιπ 

μεςεχοξλξγικέπ ρσμθήκεπ πξσ ρσμήθχπ επικοαςξϋμ, ςα σδοξλξγικά ρςξιυεία, ςιπ διάτξοεπ 

διακσμάμρειπ ςηπ ρςάθμηπ ςξσ μεοξϋ ςχμ πξςαμόμ, υειμάοοχμ, παλίοοξιαπ ή παοϊμξιεπ 

τσρικέπ ρσμθήκεπ ρςξμ ςϊπξ ςχμ έογχμ, ςη διαμϊοτχρη και καςάρςαρη ςξσ εδάτξσπ, ςξ 

είδξπ, ςημ πξιϊςηςα και πξρϊςηςα ςχμ εσοιρκξμέμχμ ρςημ πεοιξυή καςάλληλχμ 

εκμεςαλλεϋριμχμ σλικόμ, ςξ είδξπ και ςα μέρα (μηυαμήμαςα, σλικά και σπηοερίεπ ρςημ 

Δλλάδα και ρςξ ενχςεοικϊ) πξσ θα απαιςηθξϋμ ποιμ απϊ ςημ έμαονη και καςά ςημ εκςέλερη 

ςχμ εογαριόμ, ςιπ δσρυέοειεπ πξσ είμαι δσμαςϊ μα ποξκϋφξσμ απϊ ςσυϊμ εογαρίεπ πξσ θα 

εκςελξϋμςαι ςασςϊυοξμα ρςημ πεοιξυή ςξσ έογξσ απϊ ςξμ ΙςΔ ή απϊ άλλξσπ εογξλήπςεπ, ςιπ 

εκςελερθείρεπ απαλλξςοιόρειπ και εκείμεπ πξσ παοαμέμξσμ ακϊμη αμεκςέλερςεπ και 

ξπξιαδήπξςε άλλα θέμαςα πξσ μπξοξϋμ με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ μα επηοεάρξσμ ςιπ εογαρίεπ, 

ςημ ποϊξδξ ή ςξ κϊρςξπ ασςόμ ρε ρσμδσαρμϊ με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ 

ςχμ καςαρκεσόμ λϊγχ ςχμ αουαιξλξγικόμ αμαρκατόμ και ςχμ ειδικόμ απαιςήρεχμ ςηπ 

Αουαιξλξγικήπ Σπηοερίαπ. Δπιποϊρθεςα ϊςι απξδέυεςαι ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ ςχμ 

λξιπόμ ςεσυόμ δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ.  

4.3.1.2. Δπίρηπ ξ Διαγχμιζϊμεμξπ έυει λάβει σπ’ ϊφιμ ϊςι ςξ έογξ εκςελείςαι εμςϊπ ςξσ 

στιρςάμεμξσ Αλιεσςικξύ Καςτσγίξσ ςξσ Μύςικα και ϊςι θα ποέπει μα ακξλξσθεί ςιπ ξδηγίεπ 

ςηπ αομόδιαπ Λιμεμικήπ Αουήπ έςρι όρςε μα μημ διακϊπςεςαι πλήοχπ η αλιεσςική κίμηρη και η 

λειςξσογία ςξσ λιμεμίρκξσ.  

4.3.1.3. Ξ Αμαδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι καμίαπ απξζημιόρηπ, εάμ απϊ ςιπ ξδηγίεπ και ςιπ 

απαιςήρειπ ασςέπ ποξκϋφξσμ καθσρςεοήρειπ, ή απϊ ρςαλίεπ λϊγχ μη επιθσμηςόμ καιοικόμ 

ρσμθηκόμ ή/και ϊςι άλλξ ποξκϋφει καςά ςημ διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςηπ εογξλαβίαπ.  

4.3.1.4. Δπίρηπ ξ διαγχμιζϊμεμξπ απξδέυεςαι ϊςι έυει μελεςήρει, με ρκξπϊ ςη 

ρσμμϊοτχρή ςξσ, ςξ ιρυϋξμ θερμικϊ πλαίριξ, ςα εγκεκοιμέμα διαγοάμμαςα και ρυέδια ςηπ 

μελέςηπ, ςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ για ςημ σπϊφη πεοιξυή και ςιπ ρσμθήκεπ ςξσ έογξσ, ςα 

ςσυϊμ διαςιθέμεμα ρςξιυεία και πληοξτξοίεπ απϊ ςιπ ξπικέπ Αουέπ, Δημϊριεπ Δπιυειοήρειπ και 

Ξογαμιρμξϋπ, καθόπ και ςα λξιπά ρσμβαςικά ρςξιυεία ςηπ εογξλαβίαπ πξσ 

ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςξ τάκελξ ςηπ δημξποαρίαπ και απξςελξϋμ μαζί με ςη διακήοσνη ςη 

βάρη ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ, καθόπ και ϊςι απξδέυεςαι και αμεπιτϋλακςα αμαλαμβάμει μα 

εκςελέρει ϊλεπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ, πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ αμχςέοχ ρσμθήκεπ και ϊοξσπ. 

4.3.1.5. ξμίζεςαι ϊςι ςα ρςξιυεία ρυεςικά με ςιπ στιρςάμεμεπ ρσμθήκεπ, ϊπχπ π.υ., 

πξιϊςηςα σπεδάτξσπ, απξςελέρμαςα κάθε τϋρηπ εοεσμόμ, ρςξιυεία κάθε τϋρηπ 

παοαςηοήρεχμ κςλ., πξσ έγιμαμ ή γίμξμςαι απϊ ςημ Σπηοερία ή απϊ άλλξσπ, ςίθεμςαι ρςη 

διάθερη ςχμ διαγχμιζϊμεμχμ για εμημέοχρή ςξσπ και μϊμξ. α ρςξιυεία ασςά είμαι εμδεικςικά 

και δεμ δερμεϋξσμ ρσμβαςικά ςημ Σπηοερία, αλλά μπξοξϋμ μα υοηριμεϋρξσμ χπ βξήθημα για 

ςη ρϋμςανη ςχμ ποξρτξοόμ. Ξ Αμάδξυξπ με ςημ ποξρτξοά ςξσ θεχοείςαι ϊςι έυει πλήοχπ 

εμημεοχθεί ρςιπ επιςϊπιεπ ρσμθήκεπ. 

4.3.1.6. Παοάλειφη ςξσ Αμαδϊυξσ ποξπ εμημέοχρή ςξσ με κάθε δσμαςή πληοξτξοία πξσ 

ατξοά ρςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, δεμ ςξμ απαλλάρρει απϊ ςημ εσθϋμη για ςημ πλήοη 

ρσμμϊοτχρή ςξσ ποξπ ςιπ Ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και δεμ ποξκϋπςει για ςξμ Αμάδξυξ 
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καμέμα δικαίχμα ξικξμξμικήπ ή άλληπ τϋρηπ ή/και παοάςαρηπ ποξθερμίαπ εν αιςίαπ ασςξϋ 

ςξσ λϊγξσ. 

4.3.1.7. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, μεςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ, αλλά και ϊλξι ξι 

διαγχμιζϊμεμξι καςά ςη τάρη ςξσ διαγχμιρμξϋ ετϊρξμ ςξ κοίμξσμ αμαγκαίξ, μα 

επαληθεϋρξσμ ϊλα ςα ρςη διάθερή ςξσπ ρςξιυεία απϊ ςημ Σπηοερία και μα εκςελέρξσμ και 

ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικέπ έοεσμεπ και μελέςεπ εταομξγήπ, ποξκειμέμξσ μα ξοιρςικξπξιηθξϋμ ςα 

καςαρκεσαρςικά ρυέδια ςχμ έογχμ. Ζ επαλήθεσρη ςχμ διαςιθεμέμχμ ρςξιυείχμ με επί ςϊπξσ 

μεςοήρειπ σπάγεςαι ρςημ καςηγξοία ςχμ ειδικόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ, για ςιπ ξπξίεπ 

δεμ ποξβλέπεςαι καςαβξλή αμξιβήπ ρςξμ Αμάδξυξ. 

 

4.3.1.8. Ρςξ πλαίριξ ςχμ εοεσμηςικώμ εογαριώμ ποξ ςηπ έμαονηπ ςηπ σλξπξίηρηπ ςηπ 

καςαρκεσήπ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι και ξι εογαρίεπ ςχμ στάλχμ ςμημάςχμ ςξσ έογξσ ρςα ρημεία 

πξσ βάρει ςηπ μελέςηπ απαιςείςαι ιδιαίςεοη ποξρξυή. Ρσγκεκοιμέμα: 

 
 Δκςέλερη ϋταληπ ασςξφίαπ καςά μήκξπ ςχμ στιρςάμεμχμ κοηπιδχμάςχμ ςξσ 

ποξρήμεμξσ μόλξσ, για ςημ διαπίρςχρη ςσυϊμ σπξρκατόμ ρςξμ πϊδα ςξσπ και κσοίχπ ςχμ 

αμμχδόμ ρσρρχοεϋρεχμ έμποξρθεμ ςξσ, καθόπ ϊπχπ αματέοεςαι ρςημ ςευμική μελέςη ςξσ 

έογξσ πξλλά εν ασςόμ εμταμίζξσμ μικοϊςεοα χτέλιμα βάθη. Απϊ ςα απξςελέρμαςα ςηπ εμ 

λϊγχ εογαρίαπ αμαμέμεςαι μα επαμακαθξοιρςξϋμ ςα χτέλιμα έμποξρθεμ ςχμ στιρςάμεμχμ 

κοηπιδχμάςχμ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ και κσοίχπ μα καθξοιρςξϋμ ξι ρσμθήκεπ 

ερκαφιμϊςηςαπ έμποξρθεμ ςξσ μεςόπξσ ςχμ κοηπιδξςξίυχμ και ειδικϊςεοα η απϊρςαρη 

αρταλείαπ πξσ θα ποέπει μα ςηοείςαι για ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ ςηπ εκρκατήπ. Ρϋμτχμα 

με ςημ ςευμική μελέςη ςξσ έογξσ η απϊρςαρη ασςή δεμ ποέπει μα είμαι μικοϊςεοη απϊ 1,0μ. 

Δτϊρξμ μεςά απϊ ςα απξςελέρμαςα ςηπ ασςξφίαπ και ρε ρσμεμμϊηρη πάμςξςε με ςημ 

Δπίβλεφη ςξσ έογξσ διαπιρςχθξϋμ ποξβλήμαςα σπξρκατήπ ή ελλειμμαςικξϋ ποίρμαςξπ 

πξδϊπ, η απϊρςαρη ασςή θα επαμακαθξοιρςεί. 

 

4.3.1.9. Η δαπάμηςηπ αμχςέοχ εοεσμηςικήπ εογαρίαπ θεχοείςαι ϊςι έυει ρσμπεοιλητθεί 

αμηγμέμη ρςημ ςιμή ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδόυξσ και δεμ αμείβξμςαι ιδιαίςεοα.  

4.3.1.10. Ρϋμτχμα με ςα ρσμβαςικά ςεϋυη και ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία, ςϊρξ για ςημ 

εταομξγή ςχμ μελεςόμ, ϊρξ και για ςημ πξιϊςηςα και αμςξυή ςχμ έογχμ, μϊμξπ σπεϋθσμξπ 

είμαι ξ Αμάδξυξπ και ξπξιξρδήπξςε έλεγυξπ ςσυϊμ γίμεςαι απϊ ςημ Δ/μξσρα ςξσ έογξσ 

Σπηοερία ή ςημ Δπίβλεφη δεμ απαλλάρρει ςξμ Αμάδξυξ απϊ ασςή ςημ εσθϋμη ή ςημ 

ξπξιαδήπξςε άλλη πξσ ποξκϋπςει γι' ασςϊμ, απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και ςιπ 

κείμεμεπ διαςάνειπ. Δπίρηπ ξ Αμάδξυξπ είμαι εν ξλξκλήοξσ μϊμξπ σπεϋθσμξπ για ςημ εκλξγή 

ςχμ εμ γέμει σλικόμ, ςημ υοηριμξπξίηρή ςξσπ και ςημ εμ γέμει εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ καςά 

ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ, ςχμ ρυεςικόμ ποξςϋπχμ και ςχμ ευμικόμ Οοξδιαγοατόμ ςηπ 

Λελέςηπ και ςχμ λξιπόμ εγκεκοιμέμχμ ρσμβαςικόμ ςεσυόμ και ρυεδίχμ. 

4.3.1.11. Ρε πεοίπςχρη πξσ κάπξια σλικά, μηυαμήμαςα ή ςοϊπξι εογαρίαπ, απϊ ςα 

απαιςξϋμεμα για ςξ έογξ, καλϋπςξμςαι απϊ διπλόμαςα εσοεριςευμίαπ, ςα ένξδα απϊκςηρηπ 

ςξσ δικαιόμαςξπ για ςη υοηριμξπξίηρη ςξσ διπλόμαςξπ εσοεριςευμίαπ, βαοϋμξσμ ςξμ 

Αμάδξυξ. (βλ. παο. 4.5). 

4.3.1.12. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξμηθεσςεί, με δική ςξσ δαπάμη, ϊλα ςα σλικά, 

εογαςικά και μηυαμήμαςα πξσ είμαι αμαγκαία για ςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ καθόπ και για ςη 

μεςατξοά ςξσπ απϊ ςιπ πηγέπ λήφηπ ςξσπ. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει επίρηπ μα επιρκεσάζει, 
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ρσμςηοεί και αρταλίζει με δικέπ ςξσ δαπάμεπ ϊλα ςα μηυαμήμαςα και εογαλεία έμαμςι παμςϊπ 

κιμδϋμξσ. 

4.3.1.13. Ξ Αμάδξυξπ ποέπει μα εκςελέρει ςξ έογξ ςξσ ρϋμτχμα με ςξσπ καμϊμεπ ςηπ 

ςέυμηπ και ρϋμτχμα με ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη, ςα Ρσμβαςικά εϋυη Δημξποάςηρηπ και ςα 

γεμικά και λεπςξμεοειακά ρυέδια ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ, καθόπ και με ςσυϊμ 

ρσμπληοχμαςικά, πξσ ασςϊπ θα ρσμςάνει καςά ςξ ρςάδιξ καςαρκεσήπ για ςημ εταομξγή ςχμ 

ξπξίχμ θα ποέπει μα έυει λητθεί ποξηγξσμέμχπ η έγκοιρη ςηπ Δ/μξσραπ Σπηοερίαπ. Ξ 

Αμάδξυξπ διαςηοεί ςημ πλήοη εσθϋμη για ςημ καλή εκςέλερη ςχμ εογαριόμ. 

4.3.1.14. Ξπξιαδήπξςε ζημιά ή καςαρςοξτή ρςξ έογξ είςε ρςα μηυαμήμαςα είςε ρςιπ 

εγκαςαρςάρειπ πξσ ποξέουεςαι απϊ ξπξιξδήπξςε λϊγξ ή δξλιξτθξοά, καςά ςημ διάοκεια ςηπ 

εογξλαβίαπ, βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ και μα ςημ απξκαςαρςήρει. 

4.3.1.15. Ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι καμία απξζημίχρη για ζημιέπ και καςαρςοξτέπ ρςιπ 

εγκαςαρςάρειπ, ρςα μηυαμήμαςά ςξσ κλπ., πξσ θα ξτείλξμςαι ρε δσρμεμείπ καιοικέπ 

ρσμθήκεπ, έρςχ και αμ είμαι εναιοεςικά ρπάμιαπ εμτάμιρηπ (π.υ. πλημμϋοεπ, θϋελλεπ, 

υιξμξπςόρειπ κλπ.), καθόπ ξτείλει μα εναρταλίζει ςημ ποξρςαρία ςξσπ ρε πεοίπςχρη ςέςξιχμ 

ρσμθηκόμ. 

4.3.1.16. Για κάθε πεοίπςχρη αςσυήμαςξπ ξτειλϊμεμξσ ρε ποάνειπ ή παοαλείφειπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ, ςχμ σπεογξλάβχμ ςξσ ή ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ, ξ Αμάδξυξπ είμαι απξκλειρςικά 

σπεϋθσμξπ πξιμικά και αρςικά. Ξι παοαπάμχ πεοιπςόρειπ ποέπει μα καλστθξϋμ με ςιπ 

Αρταλίρειπ ςξσ έογξσ. 

4.3.1.17. Ξπξιερδήπξςε αρςικέπ ή πξιμικέπ εσθϋμεπ, πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ξπξιαρδήπξςε 

τϋρηπ δσρςσυήμαςα ή ζημιέπ ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ, ρςα μηυαμήμαςα ςξσ, ρςιπ 

εγκαςαρςάρειπ ςξσ ή ρε ςοίςξσπ ή ρε πεοιξσρίεπ ςοίςχμ, πξσ ξτείλξμςαι είςε ρε σπαιςιϊςηςα 

ςξσ ποξρχπικξϋ ή σπεογξλάβχμ ςξσ Αμαδϊυξσ ή ρςιπ ξπξιερδήπξςε καςαρκεσαρςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Αμαδϊυξσ ή ρςημ ϋπαονη ςξσ έογξσ καθ' εασςξϋ, βαοϋμξσμ απξκλειρςικά 

και μϊμξ ςξμ ίδιξ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςημ απξκαςάρςαρη ςχμ ζημιόμ με δικέπ ςξσ 

δαπάμεπ. 

4.3.1.18. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα λάβει καςά ςημ εκςέλερη ςχμ έογχμ ϊλα ςα απαιςξϋμεμα 

μέςοα αρταλείαπ, πξσ επιβάλλξμςαι απϊ ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία. Δπιρημαίμεςαι ιδιαιςέοχπ 

ϊςι ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ϊλα ςα ποξβλεπϊμεμα μέςοα, ϊπχπ ασςά αματέοξμςαι 

ρςξ Ο.Δ. 305/1996 (ΤΔΙ 212Α'/96) πεοί ποξδιαγοατόμ αρτάλειαπ και σγείαπ ρςα εογξςάνια. 

4.3.1.19. Ρε πεοίπςχρη υοηριμξπξίηρηπ σπεογξλάβχμ, για ςημ εκςέλερη ειδικήπ τϋρηπ 

εογαριόμ, ξ Αμάδξυξπ εμημεοόμει ςη Δ/μξσρα Σπηοερία και παοαμέμει μϊμξπ και 

απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ςιπ σπϊφη εογαρίεπ. 

4.3.1.20. Οέοαμ ςχμ αμχςέοχ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςημ εκςέλερη ποϊρθεςχμ 

σπξθαλάρριχμ ασςξφιώμ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ εογαριόμ ςηπ 

διαμϊοτχρηπ ςχμ διαςξμόμ ςξσ έογξσ. Ξι σπξθαλάρριεπ ασςξφίεπ πξσ θα σπξβληθξύμ ρςημ 

Δπίβλεφη ςξσ έογξσ είμαι απαοαίςηςεπ για ςημ διαπίρςχρη απϊ ςημ Σπηοερία ςηπ πξιϊςηςαπ 

εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ. Ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι ποϊρθεςηπ 

απξζημίχρηπ για ςημ εκςέλερη ςχμ σπξθαλάρριχμ ασςξφιόμ. 

4.3.1.21. Διδικϊςεοα επιρημαίμεςαι η ϋταλη ασςξφία ςξσ ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ ςξσ 

ποξρήμεμξσ μόλξσ, ςξ ξπξίξ έυει ιδιαίςεοα μεγάλη ρημαρία για ςημ εσρςάθεια ςηπ θχοάκιρηπ 

ςηπ καςαρκεσήπ. Ξ Αμάδξυξπ θα εκςελέρει ϋταλη ασςξφία καθ' ϊλξ ςξ μήκξπ ςηπ καςαρκεσήπ 

με ςξ ξπςικϊ σλικϊ μα παοαδίδεςαι ρςημ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία. Δτϊρξμ εμςξπιρθξϋμ 
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απξκλίρειπ ρςημ διαμϊοτχρη, ρςξσπ λίθξσπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ και εμ γέμει κακξςευμίεπ ξ 

Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςημ άορη ςξσ ποίρμαςξπ (ρςξ ρημείξ πξσ εμςξπίζεςαι η κακξςευμία) 

και ρςημ ρσμξλική αμαδιαμϊοτχρη ςξσ. 

 

4.4. Αουαιϊςηςεπ και άλλα Δσοήμαςα  

4.4.1. Οοιμ ςημ έμαονη καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα ειδξπξιήρει 

εγγοάτχπ ςημ Αουαιξλξγική Σπηοερία.  

4.4.2. Γεμικά η θέρη ςξσ έογξσ εμέυει πιθαμϊςηςα εμςξπιρμξϋ αουαιξλξγικόμ 

εσοημάςχμ και αμάλξγα με ςξ είδξπ ςχμ εογαριόμ πξσ ποϊκειςαι μα εκςελερςξϋμ, είμαι 

δσμαςϊμ ξ Αμάδξυξπ μα σπξυοεχθεί μα εκςελέρει  διεοεσμηςικέπ ςξμέπ  ή και άλλξσ είδξσπ 

εοεσμηςικέπ  εογαρίεπ, δηλαδή αμαρκατικϊ έογξ, ϋρςεοα απϊ εμςξλή ςηπ Σπηοερίαπ. 

4.4.3. Αμ καςά ςιπ εοεσμηςικέπ ςξμέπ, ή ςημ ποϊξδξ ςχμ εογαριόμ διαπιρςχθεί η 

ϋπαονη αουαιξςήςχμ - ξπξιαρδήπξςε ηλικίαπ έογχμ ςέυμηπ ή άλλχμ εσοημάςχμ - ςϊςε, ξ 

Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι πέοαμ ςηπ ειδξπξιήρεχπ ςηπ Δπιβλέφεχπ και ςηπ αομϊδιαπ Δτξοίαπ 

Αουαιξςήςχμ, μα διακϊφει αμέρχπ κάθε εογαρία ρςημ πεοιξυή ςχμ εσοημάςχμ, λαμβάμξμςαπ 

ρσγυοϊμχπ ϊλα ςα απαοαίςηςα μέςοα για ςημ αμέπατη διαςήοηρη και διατϋλανη ςχμ σπϊφη 

εσοημάςχμ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, ετϊρξμ ζηςηθεί απϊ ςημ Σπηοερία,  με απξζημίχρη μα 

παοέυει ρσμεογεία και μέρα και μα διεσκξλϋμει ςξ έογξ ςηπ αμαρκατήπ. Ξ Αμάδξυξπ δεμ θα 

δικαιξϋςαι ποϊρθεςηπ απξζημίχρηπ για ρςαλίεπ μηυαμημάςχμ και ρσμεογείχμ και άλλεπ 

ρσμέπειεπ απϊ ςημ καθσρςέοηρη ςξσ έογξσ λϊγχ ςηπ βοαδείαπ ποξϊδξσ ςχμ αμαρκαπςικόμ 

εογαριόμ. Για ςημ πεοίπςχρη εϋοερηπ αουαιξςήςχμ έυει εταομξγή η παο. 12, αοθο.138, 

Μ4412/16. 

4.4.4. Για ςημ πεοίπςχρη εοεσμηςικόμ εογαριόμ πξσ θα εκςελερθξϋμ απϊ ςημ 

Αουαιξλξγική Σπηοερία, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει ςιπ απαιςξϋμεμεπ διεσκξλϋμρειπ 

και μα ρσμςξμίζει με ασςήμ ςιπ σπϊλξιπεπ εογαρίεπ ςξσ. 

 

4.5. Φοήρη Τλικόμ, μεθϊδχμ κ.λπ. πξσ καλϋπςξμςαι απϊ διπλόμαςα εσοεριςευμίαπ 

4.5.1. Ρε πεοίπςχρη πξσ κάπξια σλικά, μηυαμήμαςα ή ςοϊπξι εογαρίαπ απϊ ςα 

απαιςξϋμεμα για ςξ έογξ καλϋπςξμςαι απϊ διπλόμαςα εσοεριςευμίαπ, ςα ένξδα απϊκςηρηπ ςξσ 

δικαιόμαςξπ για ςημ υοηριμξπξίηρη ςξσ διπλόμαςξπ εσοεριςευμίαπ βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ. 

Δπίρηπ ξ Αμάδξυξπ είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ξπξιαδήπξςε παοάςσπη ή παοάμξμη 

υοηριμξπξίηρη σλικόμ, ή μεθϊδχμ, ή μελεςόμ, ή μηυαμημάςχμ κλπ. πξσ καλϋπςξμςαι απϊ 

διπλόμαςα εσοεριςευμίαπ. 

4.5.2. Αμ ξ Αμάδξυξπ παοαλείφει ρκϊπιμα ή αθέληςα μα απξκςήρει με ξοθϊ και μϊμιμξ 

ςοϊπξ ςα δικαιόμαςα εσοεριςευμίαπ, η παοάλειφη ασςή θεχοείςαι αμςιρσμβαςική ρσμπεοιτξοά 

και επιρϋοει ςιπ ακϊλξσθεπ κσοόρειπ: 

I. Ξ ΙςΔ δικαιξϋςαι με μξμξμεοή εμέογεια ςξσ μα ςξσ παοακοαςήρει απϊ ςξμ ποόςξ 

επϊμεμξ λξγαοιαρμϊ, ή μα εκπέρει απϊ ςιπ εγγσήρειπ για καλή εκςέλερη ςξ πξρϊ 

πξσ αμςιρςξιυεί ρςα δικαιόμαςα εσοεριςευμίαπ, ή ςξ πξρϊ ρςξ ξπξίξ ςσυϊμ θα 

καςαδικαρςεί, ή ρσγκαςαδικαρθεί απϊ ςξμ κάςξυξ ςξσ διπλόμαςξπ εσοεριςευμίαπ. 

ξϋςξ ιρυϋει έρςχ και αμ η ρυεςική δίκη δεμ έυει ςελεριδικήρει. 

II. Ξ ΙςΔ δικαιξϋςαι μα ανιόρει απξζημίχρη για ηθική βλάβη. 

 

4.6. Τπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ για ςημ πεοίπςχρη αςσυήμαςξπ  
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4.6.1. Για κάθε πεοίπςχρη αςσυήμαςξπ ξτειλϊμεμξσ ρε ποάνειπ ή παοαλείφειπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ, ςχμ σπεογξλάβχμ ςξσ, ή/και ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ, ξ Αμάδξυξπ είμαι απξκλειρςικά 

σπεϋθσμξπ πξιμικά και αρςικά. 

 

4.7. Πεοιξυέπ μακοάμ ςηπ θέρηπ ςξσ Έογξσ και ξδξί μεςατξοάπ 

4.7.1. Όλξι ξι ποξαματεοθέμςεπ ϊοξι ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ ιρυϋξσμ για ϊλξσπ ςξσπ 

υόοξσπ / πεοιξυέπ ρςιπ ξπξίεπ ξ Αμάδξυξπ θα επιςελέρει κάπξια δοαρςηοιϊςηςα. έςξιξι 

υόοξι / πεοιξυέπ είμαι η ζόμη καςαλήφεχπ ςξσ έογξσ και κάθε υόοξπ είςε πληρίξμ, είςε 

μακοάμ ασςήπ, ρςξμ ξπξίξ θα εκςελερθξϋμ εογαρίεπ και θα αμαπςσυθξϋμ δοαρςηοιϊςηςεπ 

αμαγκαίεπ για ςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ, ϊπχπ λαςξμεία, δαμειξθάλαμξι, υόοξι απϊθερηπ, 

εγκαςαρςάρειπ ποξκαςαρκεσήπ ςμημάςχμ ςξσ έογξσ κλπ. 

4.7.2. Όλξι ξι ποξαματεοθέμςεπ ϊοξι ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ ιρυϋξσμ κας' αμαλξγία και 

για ςιπ ξδξϋπ πξσ θα υοηριμξπξιήρει και ξ Αμάδξυξπ για ξδικέπ μεςατξοέπ, ςα ςσυϊμ έογα 

εμίρυσρηπ σπξδξμήπ ςχμ κλπ. 

 

 

 

 

4.8. ΑΥΑΚΘΖ 

4.8.1. Ωπ ποϊρθεςη εγγϋηρη και για ςημ πληοϊςηςα και ςημ έμςευμη καςαρκεσή ςξσ 

έογξσ σπξυοεξϋμςαι ξ Αμάδξυξπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ μα αρταλίρει ςημ καςαρκεσή ςξσ 

έογξσ καςά παμςϊπ κιμδϋμξσ, πεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ πεοιπςόρεχμ ζημιόμ απϊ αμχςέοα 

βία. 

 

4.8.2. Γεμικέπ απαιςήρειπ αρτάλιρηπ 

4.8.2.1. Ιαςά ςη ρϋμαφη ςχμ αρταλίρεόμ ςξσ ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα λαμβάμει σπϊφη 

ςξσ και μα ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ, ϊπχπ ιρυϋει καςά ςημ 

ημέοα ρϋμαφηπ ςχμ αρταλιρςικόμ ρσμβάρεχμ, ϊπχπ εμδεικςικά, Μ.Δ. 400/70 ϊπχπ 

ςοξπξπξιήθηκε με ςξ ΟΔ 118/85, Μ 489/76 ϊπχπ κχδικξπξιήθηκε με ςξ ΟΔ 237/86 και 

ρσμπληοόθηκε με ςξ Μ 1569/85, ΟΔ 1019/81, ΟΔ 118/85, Μ 1256/82, Μ 1418/84, ΟΔ 609/85, 

Μ 1380/85. Ξμξίχπ, ετϊρξμ ςξ έογξ ρσγυοημαςξδξςείςαι απϊ πϊοξσπ ςηπ ΔΔ, ξ Αμάδξυξπ 

ξτείλει μα ρσμμξοτόμεςαι με ςημ πεοί αρταλίρεχμ μξμξθερία ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και με 

ςιπ διαςάνειπ ςχμ Ιξιμξςικόμ Ξδηγιόμ. 

4.8.2.2. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα ρσμμξοτόμεςαι με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ αρταλιρςηοίχμ 

ρσμβξλαίχμ. 

4.8.2.3. Ωπ αρτάλιρη θεχοείςαι η ποχςαρτάλιρη, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.Δ. 

400/1970. Ξι αμςαρταλίρειπ δεμ σπϊκειμςαι ρςιπ οσθμίρειπ ςξσ Μ.Δ. 400/1970 και ρσμεπόπ δεμ 

γίμξμςαι δεκςέπ χπ αρταλιρςήοια ςξσ έογξσ. 

4.8.2.4. Ιάθε αρτάλιρη, ςηπ ξπξίαπ ςξ αρταλιρςήοιξ εκδίδεςαι ρςημ Δλλάδα ή ρςημ 

αλλξδαπή, θα ποξρσπξγοάτεςαι απϊ ςξμ αμςιποϊρχπξ ρςημ Δλλάδα ςηπ εκδϊςοιαπ και 

διέπεςαι απϊ ςξ Μ.Δ. 400/1970, ϊπχπ ιρυϋει. 

4.8.2.5. Ξι παοευϊμεμεπ αρταλίρειπ δεμ απαλλάρρξσμ ξϋςε πεοιξοίζξσμ καςά 

ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ ςιπ σπξυοεόρειπ και ςιπ εσθϋμεπ ςξσ Αμάδξυξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη 

ρϋμβαρη ςξσ έογξσ, ιδιαίςεοα ρε ϊ,ςι ατξοά ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ απϊ ςιπ ρυεςικέπ αρταλιρςικέπ 
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ρσμβάρειπ απαλλαγέπ, εναιοέρειπ, εκπςόρειπ, ποξμϊμια, πεοιξοιρμξϋπ κςλ., και ξ Αμάδξυξπ 

παοαμέμει απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ςημ απξκαςάρςαρη ζημιόμ ρε ποϊρχπα ή/και 

ποάγμαςα και πέοαμ απϊ ςα πξρά κάλσφηπ ςχμ πιξ πάμχ αρταλιρςηοίχμ. 

4.8.2.6. Όλεπ ξι αρταλιρςικέπ ρσμβάρειπ : 

i. θα έυξσμ καςαοςιρθεί εγγοάτχπ 

ii. θα πεοιλαμβάμξσμ ϊοξσπ ξι ξπξίξι θα ικαμξπξιξϋμ πλήοχπ ςξσπ ϊοξσπ ςχμ 

ρσμβαςικόμ ςεσυόμ και  

iii. θα ςσγυάμξσμ ςηπ απξδξυήπ ςξσ ΙςΔ. Ζ απξδξυή ςξσ ΙςΔ έυει ςημ έμμξια ϊςι ξι 

ϊοξι ςχμ αρταλιρςικόμ ρσμβάρεχμ αμςαπξκοίμξμςαι ρςξσπ ϊοξσπ ςχμ 

ρσμβαςικόμ ςεσυόμ. 

4.8.2.7. Ζ εκ μέοξσπ ςξσ Αμαδϊυξσ καςαβξλή ςξσ ποόςξσ αρταλίρςοξσ, πξσ απξςελεί 

αρταλιρςικϊ βάοξπ και πξσ είμαι απαοαίςηςη για ςημ έμαονη ςχμ εμμϊμχμ απξςελερμάςχμ ςηπ 

αρτάλιρηπ, θα γίμεςαι ποιμ απϊ ςημ έμαονη ιρυϋξπ ςηπ αρταλιρςικήπ πεοιϊδξσ. 

4.8.2.8. Ξι γεμικξί ϊοξι αρτάλιρηπ και ξι εναιοέρειπ πξσ θερπίζξσμ δεμ θίγξσμ ςημ, απϊ 

ςξ Μϊμξ 489/76 και ςξ ΟΔ 237/86, εσθϋμη ςχμ αρταλιρςόμ έμαμςι ςοίςχμ, η ξπξία παοαμέμει 

αλόβηςη απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ αρταλιρςηοίξσ. 

4.8.2.9. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει, με μέοιμμα και δαπάμη ςξσ, μα ρσμάφει αρταλιρςικέπ 

ρσμβάρειπ πξσ μα καλϋπςξσμ κας' ελάυιρςξμ ςιπ αρταλίρειπ (ποϊρχπα και αμςικείμεμα 

αρτάλιρηπ) πξσ αματέοξμςαι ρςιπ ακϊλξσθεπ παοαγοάτξσπ και ρϋμτχμα με ςιπ ειδικέπ 

απαιςήρειπ πξσ ξοίζξμςαι ρςημ παο. «Διδικξί ϊοξι πξσ ποέπει μα πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ 

αρταλιρςήοιξ ςξσ έογξσ» ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ. 

4.8.2.10.  Ξι αρταλιρςικέπ εςαιοίεπ θα είμαι τεοέγγσεπ ρςξ μέςοξ ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ 

αμαλαμβάμξσμ για ςξ παοϊμ έογξ και θα έυξσμ δϊκιμη δοαρςηοιϊςηςα ρε υόοεπ - μέλη ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ή/και ςξσ ΔΞΥ. 

4.8.2.11. Όλεπ ξι αρταλιρςικέπ ρσμβάρειπ θα ρσμάπςξμςαι ρε Δσοό. 

4.8.2.12. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα θέςει ρςη διάθερη ςχμ αρταλιρςόμ:- κάθε ρςξιυείξ 

πξσ έθερε ξ ΙςΔ σπϊφη ςχμ διαγχμιζξμέμχμ 

i. κάθε ρςξιυείξ απϊ ςημ ποξρτξοά ςξσ πξσ σπέβαλε χπ διαγχμιζϊμεμξπ 

ii. κάθε ρςξιυείξ απϊ ςιπ έοεσμεπ / μελέςεπ πξσ ςσυϊμ θα σπξβάλει χπ Αμάδξυξπ 

καςά ςημ εκπλήοχρη ςχμ ρσμβαςικόμ ςξσ σπξυοεόρεχμ 

iii. κάθε ρςξιυείξ απϊ ςιπ μελέςεπ πξσ ξ ΙςΔ θέςει σπϊφη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

Δπίρηπ σπξυοεξϋςαι μα επιςοέπει ςημ ποξρπέλαρη ςχμ εογξςανίχμ ςξσ, απξθηκόμ ςξσ κςλ. 

απϊ ςξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ αρταλιρςόμ. 

4.8.2.13. Ξ ΙςΔ έυει ςξ δικαίχμα: 

i. μα επικξιμχμεί απ' εσθείαπ με ςξσπ αρταλιρςέπ 

ii. μα παοέυει ρςξσπ αρταλιρςέπ ρςξιυεία πξσ έυει σπξβάλει ξ Αμάδξυξπ. 

iii. μα παοέυει ρςξσπ αρταλιρςέπ ρςξιυεία δικόμ ςξσ παοαςηοήρεχμ και ελέγυχμ. 

iv. Ζ σπϊ ςξσ ΙςΔ άρκηρη ςξσ δικαιόμαςξπ ςξϋςξσ δεμ ρσμεπάγεςαι δικαίχμα ςξσ 

Αμαδϊυξσ για ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ απξζημιόρειπ. 
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4.8.2.14.  Ιαςά ςημ σπξβξλή ςχμ αρταλιρςηοίχμ ρσμβξλαίχμ ξι αρταλιρςικέπ εςαιοείεπ θα 

ποέπει μα ρσμσπξβάλλξσμ και Σπεϋθσμη Δήλχρη, ρςημ ξπξία μα αματέοξσμ ϊςι έλαβαμ 

γμόρη ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ πεοί αρταλίρεχμ και ϊςι με ςξ αρταλιρςήοιξ καλϋπςξμςαι 

πλήοχπ και υχοίπ καμία εναίοερη ϊλξι ξι ϊοξι και απαιςήρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςα σπϊφη 

άοθοα. 

4.8.2.15. Όμξια καςά ςημ σπξβξλή ςξσ αρταλιρςηοίξσ επαγγελμαςικήπ εσθϋμηπ 

ρσμβξϋλχμ μηυαμικόμ/μελεςηςόμ, ετϊρξμ ςξϋςξ αματέοεςαι ρε αρταλιρςήοιξ ςξσ 

ρσγκεκοιμέμξσ έογξσ (Project cover) και ϊυι ρε αρταλιρςήοιξ εςήριαπ βάρηπ ςχμ 

μελεςηςόμ/ρσμβξϋλχμ (Annual open cover) με ϊοιξ κάλσφηπ ςξσλάυιρςξμ ςα ζηςξϋμεμα, ξι 

αρταλιρςικέπ εςαιοείεπ θα ποέπει μα σπξβάλλξσμ Σπεϋθσμη Δήλχρη ιδίξσ πεοιευξμέμξσ με 

ςημ ποξηγξϋμεμη σπξπαοάγοατξ. 

4.8.2.16. Δτιρςάςαι η ποξρξυή ςξσ Αμαδϊυξσ ρςα παοακάςχ : 

i. Ξι αρταλιρςικέπ επιυειοήρειπ (ελλημικέπ και αλλξδαπέπ) σπϊκειμςαι σπξυοεχςικά 

ρςημ αομξδιϊςηςα ςχμ ελλημικόμ δικαρςηοίχμ και κάθε αρταλιρςήοιξ πξσ 

έουεςαι ρε αμςίθερη ποξπ ςξμ καμϊμα δημξρίαπ ςάνεχπ ςξσ άοθοξσ 23 παο. 2 ςξσ 

Μ.Δ. 400/1970 είμαι άκσοξ. 

ii. Αμςίγοατα αρταλιρςηοίχμ ρσμβξλαίχμ δεμ θα γίμξμςαι δεκςά παοά μϊμξ εάμ 

έυξσμ επικσοχθεί απϊ τξοέα αομϊδιξ για ςημ έκδξρη κσοχμέμχμ αμςιγοάτχμ. 

4.8.3.  Διδικέπ οήςοεπ ρε πεοίπςχρη μη ρσμμϊοτχρηπ ςξσ Αμαδϊυξσ με ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ 

i. Αμ απαιςείςαι αλλαγή αρταλιρςικήπ εςαιοίαπ ή ςοξπξπξίηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ 

αρταλιρςικήπ ρϋμβαρηπ ή αμτϊςεοα, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα 

ρσμμξοτόμεςαι εμςϊπ δέκα πέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη ρυεςική ειδξπξίηρη. Ρε 

αμςίθεςη πεοίπςχρη μπξοεί μα εταομξρςεί η διαδικαρία ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 

160 ςξσ Μ. 4412/16. 

ii. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ παοαλείφει ή αμελήρει μα ρσμμξοτχθεί με ςιπ 

αρταλιρςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ, ξ ΙςΔ δικαιξϋςαι μα ρσμάφει ρςξ ϊμξμα και με 

δαπάμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ ςημ(ςιπ) αμςίρςξιυη(επ) αρταλιρςική(έπ) ρϋμβαρη(ειπ). α 

αρτάλιρςοα και ξι ρυεςικέπ δαπάμεπ ρϋμαφηπ ςηπ(ςχμ) ρϋμβαρηπ(εχμ) θα 

καςαβληθξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ εμςϊπ δέκα πέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη ρυεςική 

ειδξπξίηρη. 

iii. Ρε πεοίπςχρη μη εμποϊθερμηπ καςαβξλήπ ςχμ ξτειλξμέμχμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ, 

θα ιρυϋρξσμ ςα ξοιζϊμεμα αμχςέοχ, με ςη διεσκοίμιρη ϊςι ξι ςϊκξι σπεοημεοίαπ 

θα σπξλξγίζξμςαι: 

- για ςα αρτάλιρςοα, απϊ ςημ ημεοξμημία καςαβξλήπ ςξσπ 

- και για ςα ςσυϊμ λξιπά ένξδα απϊ ςημ ημεοξμημία κξιμξπξίηρηπ ποξπ ςξμ 

Αμάδξυξ ςχμ ξτειλξμέμχμ πξρόμ. 

iv. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα καςαβάλει ρςξσπ δικαιξϋυξσπ κάθε πξρϊ πξσ δεμ 

μπξοεί μα ειρποαυθεί απϊ ςξσπ αρταλιρςέπ λϊγχ εναιοέρεχμ, απαλλαγόμ κςλ., 

ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ αρταλιρςηοίχμ. Ρε πεοίπςχρη δσρςοξπίαπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ, ξ ΙςΔ έυει ςξ δικαίχμα μα ειρποάνει ςα ξτειλϊμεμα. 

v. Ρε πεοίπςχρη πξσ η αρταλιρςική εςαιοία με ςημ ξπξία ξ Αμάδξυξπ ρσμήφε 

αρταλιρςική ρϋμβαρη, παοαλείφει ή αομηθεί μα ενξτλήρει (μεοικά ή ξλικά) 

ξπξιαδήπξςε ζημιά κςλ., για ξπξιξδήπξςε λϊγξ ή αιςία, ξ Αμάδξυξπ έυει ςημ 
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απξκλειρςική εσθϋμη για ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ μη ενξτλημέμηπ ζημιάπ ή βλάβηπ 

ή καςαβξλήπ απξζημίχρηπ κςλ., ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ξ ΙςΔ, 

ρε πεοίπςχρη δσρςοξπίαπ ςξσ Αμαδϊυξσ, θα σπξλξγίρει ςξ αμςίρςξιυξ πξρϊ και 

θα έυει ςξ δικαίχμα μα ειρποάνει ςα ξτειλϊμεμα. 

vi. Ρε πεοίπςχρη ξλικήπ ή μεοικήπ διακξπήπ ςχμ εογαριόμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ 

Αμαδϊυξσ, ςξ έογξ, ρε ξπξιαδήπξςε τάρη και αμ βοίρκεςαι, θα αρταλιρθεί 

έμαμςι ϊλχμ ςχμ εμδευξμέμχμ κιμδϋμχμ απϊ ςξμ ΙςΔ και ςα ένξδα ςηπ αρτάλιρηπ 

ασςήπ θα βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ καςά ςα αμχςέοχ. 

 

4.8.4. Διαδικαρία ελέγυξσ απϊ ςξμ ΙςΔ ςηπ επάοκειαπ ςχμ αρταλιρςικόμ ρσμβάρεχμ 

i. Ξ ΙςΔ θα ελέγυει ςιπ αρταλιρςικέπ ρσμβάρειπ ϊρξμ ατξοά ςη ρσμβαςϊςηςα ςχμ 

ϊοχμ ςηπ αρταλιρςικήπ ρϋμβαρηπ με ςξσπ ϊοξσπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ και ςχμ 

λξιπόμ ϊοχμ ςχμ ρσμβαςικόμ ςεσυόμ. 

ii. Ξ Αμάδξυξπ θα σπξβάλει ρςημ Σπηοερία, καςά ςημ σπξγοατή ςξσ εογξλαβικξϋ 

ρσμτχμηςικξϋ, ςιπ αρταλιρςικέπ ρσμβάρειπ ςχμ παοαγοάτχμ ςηπ παοξϋρηπ. 

Δεκςή γίμεςαι επίρηπ επίρημη βεβαίχρη αρτάλιρηπ ςηπ/ςχμ αρταλιρςικήπ/όμ 

εςαιοίαπ/ιόμ (Cover Note Policy) ρσμξδεσϊμεμη απϊ ςημ σπεϋθσμη δήλχρη. 

iii. α εμ λϊγχ αρταλιρςήοια θα σπξβληθξϋμ μαζί με ςημ απϊδεινη πληοχμήπ ςηπ 

ποξκαςαβξλήπ ςχμ αρταλίρςοχμ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρςα χπ άμχ αρταλιρςήοια 

θα έυει πεοιλητθεί ϊοξπ ϊςι ξ ΙςΔ διαςηοεί ςξ δικαίχμα για ςημ απαοέγκλιςη 

εταομξγή ϊλχμ ςχμ ρυεςικόμ απαιςήρεόμ ςξσ. 

iv. Ρε πεοίπςχρη αμςιοοήρεχμ ςξσ ΙςΔ επί ςηπ αρταλιρςικήπ ρϋμβαρηπ ιρυϋξσμ ςα 

επϊμεμα: 

- Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει πλήοη ρσμμϊοτχρη ποξπ ςιπ παοαςηοήρειπ ςξσ ΙςΔ. 

Οοξπ ςξϋςξ, εμςϊπ δέκα πέμςε (15) ημεοόμ απϊ λήφεχπ ςηπ ρυεςικήπ 

ειδξπξίηρηπ ςξσ ΙςΔ, θα σπξβάλει ςημ αμαμξοτχμέμη αρταλιρςική 

ρϋμβαρη ποξπ επαμέλεγυξ. 

- Αμ και η μέα αρταλιρςική ρϋμβαρη δεμ πληοξί ςξσπ ϊοξσπ απξδξυήπ ςηπ 

απϊ ςξμ ΙςΔ, ςϊςε ξ ΙςΔ δϋμαςαι μα εταομϊρει ςιπ ποξβλέφειπ ςηπ 

παοξϋραπ. 

v. Ρε πεοίπςχρη ρσμτχμίαπ ςξσ ΙςΔ, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα καςαβάλει ςξ ποόςξ 

αρτάλιρςοξ και μα σπξβάλει ρςημ Σπηοερία ςημ κάθε αρταλιρςική ρϋμβαρη με 

ςα απξδεικςικά καςαβξλήπ ςξσ ποόςξσ αρταλίρςοξσ. 

vi. Ξ έλεγυξπ ή η ριχπηλή απξδξυή αρταλιρςικήπ ρϋμβαρηπ δεμ απαλλάρρει ςξμ 

Αμάδξυξ, ξϋςε απξμειόμει ξπξιαδήπξςε εσθϋμη ςξσ, πξσ απξοοέει απϊ ςξ παοϊμ 

Άοθοξ και γεμικά ςη ρϋμβαρη ςξσ έογξσ. 

vii. Αμ ξ Αμάδξυξπ δεμ ςηοήρει ςημ ποξθερμία ςχμ αμχςέοχ παοαγοάτχμ ξ ΙςΔ 

δϋμαςαι μα κηοϋνει έκπςχςξ ςξμ Αμάδξυξ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 160ςξσ Μ. 

4412/16 ή μα ρσμάφει ςα αρταλιρςήοια ρσμβϊλαια με αρταλιρςική εςαιοία ςηπ 

επιλξγήπ ςξσ και ρςξ ϊμξμα, για λξγαοιαρμϊ και με δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

 

4.8.5. Αρτάλιρη εογαριόμ και ενξπλιρμξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ 
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4.8.5.1. Δλάυιρςη κάλσφη αρτάλιρηπ ςξσ έογξσ «καςά παμςϊπ κιμδϋμξσ» 

(1) Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει πλήοχπ και «καςά παμςϊπ 

κιμδϋμξσ» και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ ρσμβαςικόμ ςεσυόμ, ςημ 

Δλλημική και Ιξιμξςική μξμξθερία, για ςξ ρσμβαςικϊ ςίμημα ςξσ έογξσ 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ςσυϊμ αμαποξραομξγόμ ασςξϋ (θεςικόμ ή 

αομηςικόμ). 

(2) Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ζηςά απϊ ςξσπ αρταλιρςέπ ςξσ, καςά ςακςά 

υοξμικά διαρςήμαςα, ςημ αμαποξραομξγή ςξσ ϋφξσπ ςηπ αρταλιρςικήπ 

κάλσφηπ, ρϋμτχμα με ςξ ποαγμαςικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα ςξσ έογξσ. 

(3) Ζ αρταλιρςική κάλσφη παοέυεςαι έμαμςι ξπξιαρδήπξςε απόλειαπ, ζημίαπ 

ή καςαρςοξτήπ, μεοικήπ ή ξλικήπ, πξσ ξτείλεςαι ή ποξκαλείςαι απϊ 

ξπξιξδήπξςε λϊγξ ή αιςία, ςσυαία πεοιρςαςικά, αιτμίδια γεγξμϊςα, 

τσρικά ταιμϊμεμα, αμέλεια / ρτάλμα / παοάλειφη ςηπ μελέςηπ 

ξπξθεμδήπξςε και αμ ποξέουεςαι ή/και καςαρκεσή, ελαςςχμαςικά 

εμρχμαςχμέμα σλικά, κακξςευμία / λαμθαρμέμη εογαρία, πλημμελή / 

ελλιπή ρσμςήοηρη κςλ. Δπίρηπ η αρταλιρςική κάλσφη θα παοέυεςαι για: 

- βλάβεπ / καςαρςοξτέπ πξσ ποξέουξμςαι απϊ δσρμεμείπ καιοικέπ 

ρσμθήκεπ έρςχ και εναιοεςικά ρπάμιαπ εμτάμιρηπ (δεμ θα θεχοξϋμςαι 

πεοιρςάρειπ αμχςέοαπ βίαπ) 

- βλάβεπ / καςαρςοξτέπ απϊ ρειρμξϋπ και άλλα ρσματή με ςξ έογξ 

αςσυήμαςα και ζημιξγϊμα ρσμβάμςα (δεμ θα θεχοξϋμςαι πεοιρςάρειπ 

αμχςέοαπ βίαπ). Όμξια θα παοέυεςαι αρταλιρςική κάλσφη για ςα κάθε 

τϋρηπ σλικά απϊ ςημ παοαλαβή ςξσπ μέυοι ςημ εμρχμάςχρή ςξσπ ρςξ 

έογξ. 

(4) Ζ αρταλιρςική κάλσφη θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ζημιέπ ποξκαλξϋμεμεπ 

απϊ ςιπ αιςίεπ πξσ θεμελιόμξσμ πεοιρςάρειπ αμχςέοαπ βίαπ καςά ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ Άοθοξ 4.9.2. ςηπ παοξϋραπ. 

(5) Ρςημ αρταλιρςική ρϋμβαρη θα πεοιλαμβάμεςαι ϊοξπ ϊςι ξι αρταλιρςέπ 

παοαιςξϋμςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ σπξ-αρτάλιρηπ. 

(6) Δπίρηπ με ςξ ίδιξ αρταλιρςήοιξ θα αρταλίζξμςαι «καςά παμςϊπ κιμδϋμξσ» 

και ξι μϊμιμεπ ή/και ποξρχοιμέπ εογξςανιακέπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ, καθόπ επίρηπ και ξ εμ γέμει μηυαμικϊπ ενξπλιρμϊπ, πξσ θα 

υοηριμξπξιηθεί για ςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ. 

(7) Ζ διάοκεια ςηπ αρτάλιρηπ αουίζει με ςημ σπξγοατή ςηπ ρύμβαρηπ και 

λήγειμε ςξ πέοαπ ςηπ πεοιόδξσ σπξυοεχςικήπ ρσμςήοηρηπ. Για ςξσπ 

ποόςξσπ δέκα πέμςε (15) μήμεπ ςηπ πεοιϊδξσ ρσμςήοηρηπ θα 

καλϋπςξμςαι ζημίεπ κςλ. ρςξ έογξ, ςχμ ξπξίχμ ςξ αίςιξ αμάγεςαι ρςημ 

πεοίξδξ καςαρκεσήπ ή πξσ ποξκαλξϋμςαι απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ Αμάδξυξ ρςα 

πλαίρια ςχμ ρσμβαςικόμ εογαριόμ ρσμςήοηρηπ. Για ςξ σπϊλξιπξ 

διάρςημα ρσμςήοηρηπ, πξσ εμδευϊμεμα ποξβλέπεςαι, η κάλσφη θα 

πεοιξοίζεςαι ρε ζημιέπ κςλ. πξσ ποξκαλξϋμςαι απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ Αμάδξυξ 

ρςα πλαίρια ςχμ ρσμβαςικόμ εογαριόμ ρσμςήοηρηπ. 

 

4.8.5.2. Αρτάλιρη καςά ρχμαςικόμ βλαβόμ και ζημιόμ ιδιξκςηρίαπ (Αρτάλιρη αρςικήπ 

εσθϋμηπ έμαμςι ςοίςχμ) 

(1)  Λε ςημ αρτάλιρη ασςή θα καλϋπςεςαι η «αρςική εσθϋμη» ςξσ Αμαδϊυξσ 

έμαμςι ςοίςχμ και ξι αρταλιρςέπ σπξυοεξϋμςαι μα καςαβάλξσμ 
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απξζημιόρειπ ρε ςοίςξσπ για ρχμαςικέπ βλάβεπ, φσυική ξδϋμη, ηθική 

βλάβη και σλικέπ ζημιέπ ρε ποάγμαςα, ακίμηςα και κιμηςά ή και ζόα, πξσ 

ποξνεμξϋμςαι καθ' ϊλη ςη διάοκεια ςξσ έογξσ και εναιςίαπ ςχμ εογαριόμ 

καςαρκεσήπ, ρσμςήοηρηπ, επιρκεσήπ, απξκαςάρςαρηπ ζημιόμ ςξσ έογξσ 

και διατϊοχμ άλλχμ οσθμίρεχμ, ξπξςεδήπξςε γίμξμςαι ασςέπ, και ετϊρξμ 

εκςελξϋμςαι ρςα πλαίρια ςχμ ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

Ηα καλϋπςξμςαι επίρηπ και ζημιέπ ρε ϊμξοεπ ιδιξκςηρίεπ / εγκαςαρςάρειπ. 

(2) Ζ εσθϋμη ςχμ αρταλιρςόμ θα αουίζει με ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ και 

λήγει με ςξ πέοαπ ςηπ πεοιϊδξσ σπξυοεχςικήπ ρσμςήοηρηπ.  

(3) α ϊοια απξζημίχρηπ απϊ ςημ αρτάλιρη, ρε έμα ασςξςελέπ αρταλιρςήοιξ 

αρςικήπ εσθϋμηπ έμαμςι ςοίςχμ θα είμαι, καςά πεοιρςαςικϊ. 

(4) Ξ Αμάδξυξπ θα είμαι αρταλιρμέμξπ για ςημ αρςική εσθϋμη έμαμςι ςοίςχμ 

και καςά ςημ πεοίξδξ ρσμςήοηρηπ ςξσ έογξσ, με ςξ ίδιξ χπ άμχ 

αρταλιρςήοιξ ή με άλλξ αμενάοςηςξ, εκδιδϊμεμξ ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςηπ 

αμςίρςξιυηπ πεοιϊδξσ ρσμςήοηρηπ και ςξ ξπξίξ θα σπξβάλλεςαι εγκαίοχπ 

ρςξμ ΙςΔ για έλεγυξ. 

 

4.8.5.3. Αρτάλιρη Ισοίξσ Ληυαμικξϋ Δνξπλιρμξϋ 

(1) Λε ςξ ίδιξ χπ άμχ αρταλιρςήοιξ «καςά παμςϊπ κιμδϋμξσ» θα καλϋπςεςαι 

και ξ βαρικϊπ ή ενειδικεσμέμξπ μηυαμικϊπ ενξπλιρμϊπ, ξ ξπξίξπ θα 

υοηριμξπξιηθεί ρςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ. 

(2) Ρςξ αρταλιρςήοιξ θα επιρσμάπςεςαι η ρυεςική καςάρςαρη με ςα 

υαοακςηοιρςικά και ςημ ςασςϊςηςα ςχμ αμςίρςξιυχμ μηυαμημάςχμ. Ζ 

ρσγκεκοιμέμη αρταλιρςική κάλσφη θα παοέυεςαι για ανίεπ αμςικαςάρςαρηπ 

ςχμ μηυαμημάςχμ με καιμξϋογια, αμςίρςξιυξσ ςϋπξσ ή ςξσλάυιρςξμ ίδιαπ 

δσμαμικϊςηςαπ. 

(3) Ξ μηυαμικϊπ ενξπλιρμϊπ θα είμαι αρταλιρμέμξπ έμαμςι ξπξιαρδήπξςε 

απόλειαπ ή ζημιάπ (εναιοξσμέμχμ ςχμ ίδιχμ ερχςεοικήπ τϋρηπ μηυαμικόμ 

/ ηλεκςοξλξγικόμ / ηλεκςοξμικόμ κςλ. βλαβόμ), πξσ ξτείλξμςαι ή 

ποξκαλξϋμςαι απϊ αμχςέοα βία, αμθοόπιμξ λάθξπ ή/και ςσυαία 

πεοιρςαςικά. 

(4) Ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι, για ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη, μα διεκδικήρει 

απϊ ςξμ ΙςΔ απξζημίχρη για ςσυϊμ ζημιά ή ξλική απόλεια μηυαμήμαςξπ 

κςλ. ακϊμη και για πεοίπςχρη αμχςέοαπ βίαπ. 

(5) Ζ αρτάλιρη ςχμ μηυαμημάςχμ θα καλϋπςει και ςη μεςακίμηρη, ςη 

μεςατξοά και ςξσπ ςσυαίξσπ ελιγμξϋπ ϊλχμ ςχμ μηυαμημάςχμ ποξπ και 

απϊ ςημ πεοιξυή ςξσ έογξσ. 

 

4.8.6. Αρτάλιρη ποξρχπικξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ 

4.8.6.1. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα έυει αρταλιρμέμξ ρςξ ΘΙΑ και ρςα λξιπά ςαμεία ϊλξ 

ςξ ποξρχπικϊ, ημεδαπϊ και αλλξδαπϊ, πξσ απαρυξλεί ξ ίδιξπ ή ξι σπεογξλάβξι ςξσ, 

ρϋμτχμα με ςημ εκάρςξςε ιρυϋξσρα μξμξθερία και ςιπ ξικείεπ πεοί ΘΙΑ διαςάνειπ. 

4.8.6.2. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίζει ςξ εογαςξςευμικϊ και σπαλληλικϊ 

ποξρχπικϊ ςξσ, ημεδαπϊ και αλλξδαπϊ, έμαμςι αςσυημάςχμ ρε αρταλιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ ή 

εςαιοίεπ, αμαγμχοιρμέμεπ απϊ ςξ Ιοάςξπ και πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα, ετϊρξμ ςξ ποξρχπικϊ 

ασςϊ δεμ σπάγεςαι ρε διαςάνειπ ςηπ ιρυϋξσραπ μξμξθερίαπ πεοί ΘΙΑ. Ζ σπξυοέχρη ασςή ιρυϋει 
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και για ςξ κάθε τϋρηπ ποξρχπικϊ πξσ απαρυξλξϋμ, με ξπξιαδήπξςε ρυέρη εογαρίαπ, ξι 

σπεογξλάβξι, ποξμηθεσςέπ, ρϋμβξσλξι και κάθε τϋρηπ ρσμεογάςεπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

4.8.6.3. Ξ ΙςΔ δικαιξϋςαι μα ελέγυει ςημ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςχμ αμχςέοχ παοαγοάτχμ, ξ 

δε Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει ρςξμ ΙςΔ ϊλα ςα ρυεςικά ρςξιυεία για ςημ 

ποαγμαςξπξίηρη ςχμ σπϊφη ελέγυχμ. 

4.8.6.4. Ξι ϊοξι ςχμ αμχςέοχ παοαγοάτχμ ιρυϋξσμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ 

μέυοι ςξ πέοαπ ςηπ πεοιϊδξσ σπξυοεχςικήπ ρσμςήοηρηπ.  

 

4.8.7. Αρτάλιρη επαγγελμαςικήπ εσθϋμηπ ρσμβξϋλχμ μηυαμικόμ / μελεςηςόμ 

4.8.7.1.  Ξ Αμάδξυξπ θα μεοιμμήρει για ςημ αρταλιρςική κάλσφη, με αμενάοςηςξ 

αρταλιρςήοιξ, ςηπ επαγγελμαςικήπ αρςικήπ εσθϋμηπ ςσυϊμ μελεςηςόμ και ρσμβξϋλχμ πξσ θα 

υοηριμξπξιήρει για ςημ ςσυϊμ εκπϊμηρη μελεςόμ για ςξ έογξ έμαμςι κιμδϋμχμ ή ρσμεπειόμ 

πξσ θα απξοοέξσμ απϊ ρτάλμαςα ή παοαλείφειπ εκ μέοξσπ ςχμ μελεςηςόμ / ρσμβξϋλχμ 

(Professional Indemnity Insurance - Project cover). Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ μελεςηςήπ ή έμαπ ή 

πεοιρρϊςεοξι επί μέοξσπ μελεςηςέπ (απϊ ξμάδα μελεςηςόμ) διαθέςξσμ αρταλιρςήοιξ 

επαγγελμαςικήπ εσθϋμηπ ρε εςήρια βάρη (Αnnual Open Cover), με ϊοια κάλσφηπ ςξσλάυιρςξμ 

ςα ζηςξϋμεμα, ςϊςε είμαι δσμαςϊ ασςά μα υοηριμξπξιηθξϋμ ρςα πλαίρια ςηπ αμχςέοχ 

ρσγκεκοιμέμηπ απαίςηρηπ. 

4.8.7.2. ξ αρταλιρςήοιξ θα καλϋπςει ςημ εσθϋμη ςχμ μελεςηςόμ πξσ απξοοέει απϊ ςξμ 

Αρςικϊ Ιόδικα και απϊ ςξ Μ 716/77, ϊπχπ ιρυϋει. Ιας΄ελάυιρςξ, θα καλϋπςει ρχμαςικέπ 

βλάβεπ / θάμαςξ και άμερεπ / έμμερεπ σλικέπ ζημίεπ ςοίςχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ αμέλεια / 

ρτάλμα / παοάλειφη ρε ρυέρη με ςημ εκπξμηθείρα μελέςη ή ςιπ παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ 

ρσμβξϋλξσ. Λε ςξ ίδιξ αρταλιρςήοιξ θα καλϋπςξμςαι και κάθε τϋρηπ δικαρςικά ένξδα και 

δαπάμεπ καθόπ επίρηπ και ςξ κϊρςξπ επαμαρυεδιαρμξϋ, αμαθεόοηρηπ ή διϊοθχρηπ ςηπ 

μελέςηπ, ετϊρξμ ποξκϋπςει σπαιςιϊςηςα ςξσ μελεςηςή. 

4.8.7.3. Ρςξ αρταλιρςήοιξ ποέπει μα αματέοεςαι με ρατήμεια, ϊςι ξ έλεγυξπ ςχμ μελεςόμ 

απϊ ςξμ ΙςΔ δεμ πεοιξοίζει ςιπ εσθϋμεπ ςξσ αρταλιρςή. 

4.8.7.4. ξ αρταλιρςήοιξ, απϊ τεοέγγσεπ αρταλιρςικέπ εςαιοείεπ, θα ποξρκξμίζεςαι ρςξμ 

ΙςΔ, μαζί με ςξ βαρικϊ αρταλιρςήοιξ κάλσφηπ ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ για ρυεςικϊ έλεγυξ, 

καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ςξσ έογξσ. Δεκςή γίμεςαι επίρηπ επίρημη βεβαίχρη 

αρτάλιρηπ ςχμ αρταλιρςικόμ εςαιοιόμ (Cover Note Policy) ρσμξδεσμέμξ απϊ ςημ σπεϋθσμη 

δήλχρη. 

4.8.7.5. Ωπ υοϊμξπ παοαγοατήπ ςηπ επαγγελμαςικήπ αρςικήπ εσθϋμηπ μελεςηςόμ/ 

ρσμβξϋλχμ θα θεχοείςαι η εναεςία απϊ ςξμ έλεγυξ ςηπ μελέςηπ ή ςξσλάυιρςξμ η ςοιεςία μεςά 

ςημ ημεοξμημία ςηπ ποξρχοιμήπ παοαλαβήπ ςξσ έογξσ, ρςξ ξπξίξ αματέοεςαι. 

 

4.8.8. Διδικξί ϊοξι πξσ ποέπει μα πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ αρταλιρςήοιξ ςξσ έογξσ 

Ρςξ εμιαίξ αρταλιρςήοιξ ςχμ καλϋφεχμ ςηπ παοξϋραπ θα πεοιλαμβάμξμςαι ξπχρδήπξςε ξι 

ακϊλξσθξι ειδικξί ϊοξι: 

(1) Ρςημ έμμξια ςηπ λένηπ «Αρταλιζϊμεμξπ» πεοιλαμβάμεςαι ξ Αμάδξυξπ και 

ςξ κάθε τϋρηπ ποξρχπικϊ πξσ απαρυξλεί με ξπξιαδήπξςε ρσμβαςική 

ρυέρη εογαρίαπ με ασςϊμ ρςα πλαίρια ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ έογξσ, καθόπ 

επίρηπ και ξ ΙςΔ, η εκποξρχπξϋρα ασςϊμ Σπηοερία και ςα εμςεςαλμέμα 

ϊογαμά ςηπ, ξι ςσυϊμ Σπεογξλάβξι και ξι Λελεςηςέπ ςξσ έογξσ. 
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(2) Ξ ΙςΔ, ξι εκποξρχπξϋρεπ ασςϊμ Σπηοερίεπ και ςξ εμ γέμει ποξρχπικϊ 

ςξσπ, ξι ρϋμβξσλξι ςξσ ΙςΔ (ή/και ςχμ Σπηοεριόμ ςξσ) και ςξ ποξρχπικϊ 

ςξϋςχμ θεχοξϋμςαι οίςα ποϊρχπα, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ 

εναιοέρειπ ςηπ αρταλιρςικήπ κάλσφηπ με ςημ εταομξγή ςξσ 

παοαοςήμαςξπ «διαρςασοξϋμεμη εσθϋμη αλλήλχμ» (cross liability), ςξ 

ξπξίξ καλϋπςει ςημ αρςική εσθϋμη αρταλιζϊμεμχμ τξοέχμ. 

(3) Ζ αρταλιρςική εςαιοία θα σπξυοεξϋςαι μα απξκοξϋει ξπξιαδήπξςε αγχγή 

εγείοεςαι ςσυϊμ καςά:  

- ςξσ Αμαδϊυξσ 

- ή/και ςχμ σπεογξλάβχμ, μελεςηςόμ και ρσμβξϋλχμ ςξσ  

- ή/και ςξσ ΙςΔ  

- ή/και ςχμ εκποξρχπξσρόμ ςξμ ΙςΔ Σπηοεριόμ ή/και ςχμ 

ρσμβξϋλχμ ςξσπ  

(4) ή/και μέοξσπ ή/και ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ ποξρχπικξϋ ςχμ αμχςέοχ με ςημ 

αιςίαρη εσθϋμηπ ςξσπ ή ρσμσπεσθσμϊςηςάπ ςξσπ ρςη βλάβη ή ζημιά απϊ 

ποάνη ή παοάλειφη ςχμ αμχςέοχ, ξι ξπξίξι καλϋπςξμςαι απϊ ςξ 

αρταλιρςήοιξ αρςικήπ εσθϋμηπ έμαμςι ςοίςχμ, θα καςαβάλει δε κάθε πξρϊ 

για βλάβη ή/και ζημιά πξσ ποξκλήθηκε απϊ ποάνη ή παοάλειφη ςχμ 

αμχςέοχ. Διδικϊςεοα η α-ρταλιρςική εςαιοεία θα καςαβάλει κάθε πξρϊ 

εγγϋηρηπ για άορη ςσυϊμ καςαρυέρεχμ κςλ., πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ 

αρςική εσθϋμη μέρα ρςα ϊοια ςχμ πξρόμ πξσ αματέοξμςαι εκάρςξςε χπ 

αμόςαςα ϊοια εσθϋμηπ ςχμ αρταλιρςόμ. 

(5) Ρε πεοίπςχρη ξλικήπ ή εκςεςαμέμηπ μεοικήπ καςαρςοξτήπ ή βλάβηπ ςξσ 

έογξσ, ποξκειμέμξσ η αρταλιρςική εςαιοεία μα καςαβάλει ρςξμ Αμάδξυξ 

ςη ρυεςική με ςη ζημιά κςλ. απξζημίχρη, ποέπει μα έυει λάβει 

ποξηγξσμέμχπ ςημ έγγοατη για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ρσγκαςάθερη ςηπ 

Σπηοερίαπ. Δτϊρξμ η Σπηοερία δεμ παοέυει ρςημ αρταλιρςική εςαιοεία 

ςημ εμ λϊγχ ρσγκαςάθερη, ασςϊμαςα και υχοίπ άλλεπ διαςσπόρειπ 

(ειδικέπ ή άλλξσ είδξσπ εμςξλή ή ενξσριξδϊςηρη απϊ ςξμ Αμάδξυξ) η 

απαίςηρη ςξσ Αμαδϊυξσ καςά ςηπ αρταλιρςικήπ εςαιοείαπ για ςημ 

καςαβξλή ςηπ απξζημίχρηπ εκυχοείςαι ρςημ Σπηοερία και η αρταλιρςική 

ε-ςαιοεία απξδέυεςαι απϊ ςξϋδε και σπξυοεόμεςαι μα καςαβάλει ςη 

ρυεςική απξζημίχρη ρςημ Σπηοερία μεςά απϊ αίςηρη ςηπ ςελεσςαίαπ για 

ςξ ρκξπϊ ασςϊ. Ζ εκυόοηρη ςηπ απαίςηρηπ ασςήπ ςξσ Αμαδϊυξσ ρςημ 

Σπηοερία με καμέμα ςοϊπξ δεμ ςξμ απαλλάρρει απϊ ςιπ εσθϋμεπ και 

σπξυοεόρειπ ςξσ, πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη ρϋμβαρη. 

(6) Ζ αρταλιρςική εςαιοία παοαιςείςαι κάθε δικαιόμαςξπ αμςαγχγήπ καςά ςξσ 

ΙςΔ, ςηπ Σπηοερίαπ, ςχμ εμςεςαλμέμχμ ξογάμχμ ςηπ, ςχμ ρσμβξϋλχμ 

ςηπ, ςχμ ρσμεογαςόμ ςηπ και ςχμ σπαλλήλχμ ςξσπ ρε πεοίπςχρη πξσ η 

βλάβη ή ζημιά ξτείλεςαι ρε ποάνη ή παοάλειφη, ϊυι ηθελημέμη, ςχμ 

αμχςέοχ ποξρόπχμ. 

(7) ξ αρταλιρςήοιξ δεμ μπξοεί μα ακσοχθεί, μα ςοξπξπξιηθεί ή μα λήνει 

υχοίπ ςημ έγγοατη, με ρσρςημέμη επιρςξλή, ποιμ απϊ ενήμςα (60) 

ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ, ρυεςική ειδξπξίηρη ςηπ αρταλιρςικήπ εςαιοίαπ 

ςϊρξ ποξπ ςξμ Αμάδξυξ ϊρξ και ποξπ ςημ Σπηοερία. 

(8) Λε ςξ εμιαίξ αρταλιρςήοιξ ςχμ καλϋφεχμ, θα καλϋπςεςαι και η εσθϋμη 

ςηπ Σπηοερίαπ ή/και ςχμ ρσμβξϋλχμ ςηπ ή/και ςξσ ποξρχπικξϋ ςχμ, πξσ 

απξοοέει απϊ ςξ άοθοξ 922 ςξσ Αρςικξϋ Ιόδικα (Δσθϋμη Οοξρςήραμςξπ). 
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4.9. Κξιπέπ Τπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ 

Ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ πξσ δεμ ρσμεπάγξμςαι ιδιαίςεοη αμξιβή, γιαςί ξι δαπάμεπ 

και ξι αμξιβέπ θα ποέπει μα έυξσμ πεοιλητθεί αμηγμέμα ρςιπ ςιμέπ Ποξρτξοάπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ πεοιλαμβάμξμςαι, εκςϊπ απϊ ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςα λξιπά ςεϋυη 

δημξποάςηρηπ ςα παοακάςχ: 

4.9.1. Ζ εταομξγή με παρράλχρη ςηπ υάοανηπ ρςξ έδατξπ ή η αμαπαρράλχρη ρςξ 

έδατξπ ςχμ κάθε είδξσπ έογχμ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι με ςημ έμμξια αμαπαρράλχρη θεχοείςαι και 

η εναουήπ παρράλχρη ρςα ςμήμαςα πξσ ξ άνξμαπ έυει σπξλξγιρθεί αμαλσςικά υχοίπ μα έυει 

παρραλχθεί ρςξ έδατξπ. 

4.9.2. Ζ ςσυϊμ αμαγκαία πϋκμχρη σφξμεςοικόμ ατεςηοιόμ (REPERS) πξσ θα 

ςξπξθεςηθξϋμ ρε ρςαθεοϊ (αμσπξυόοηςξ) έδατξπ. Δπίρηπ ξ έλεγυξπ ςξσ σφξμεςοικξϋ 

ρσρυεςιρμξϋ ςχμ REPERS ςηπ μελέςηπ πξσ θα ποέπει μα ςηοξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ακοίβειαπ ςχμ 

κειμέμχμ διαςάνεχμ ή ακϊμη εμδευξμέμχπ και η ίδοσρη μέξσ υχοξρςαθμικξϋ δικςϋξσ, ετϊρξμ 

ςξϋςξ απαιςηθεί μεςά ςξσπ αμχςέοχ ελέγυξσπ. Ξ έλεγυξπ ασςϊπ θα γίμει αμέρχπ μεςά ςημ 

εγκαςάρςαρη ςξσ Αμαδϊυξσ ρςξ έογξ. Δπίρηπ ξι εογαρίεπ ίδοσρηπ, πϋκμχρηπ, επίλσρηπ και 

εναρτάλιρηπ ςξσ απαοαίςηςξσ πξλσγχμξμεςοικξϋ δικςϋξσ ξοιζξμςξγοατικξϋ ελέγυξσ ςχμ 

εογαριόμ, με ςιπ απαοαίςηςεπ εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ ςξσ ρϋμτχμα με ςημ ποϊξδξ ςξσ έογξσ.  

4.9.3. Για ςη ρϋμςανη ςχμ ςξπξγοατικόμ διαγοαμμάςχμ ρε θέρειπ λαςξμείχμ, 

δαμειξθαλάμχμ, υόοχμ απϊθερηπ, εογξςανιακόμ πεοιξυόμ, ποξρχοιμόμ έογχμ κςλ., πξσ 

δεμ θα υοηριμξπξιηθξϋμ απϊ ςα μϊμιμα έογα, δεμ θα καςαβληθεί ρςξμ Αμάδξυξ ξσδεμία 

αμξιβή. Ξι αμχςέοχ ςξπξγοατήρειπ είμαι απαιςηςέπ απϊ ςξμ ΙςΔ για λϊγξσπ ρυεςιζϊμεμξσπ με 

ςημ επίβλεφη ςξσ έογξσ, αλλά απϊ ςξμ Αμάδξυξ θα θεχοηθξϋμ ϊςι ξι ρυεςικέπ ςξσπ δαπάμεπ 

πεοιλαμβάμξμςαι, καςά ςοϊπξ αμηγμέμξ, ρςιπ ςιμέπ ςξσ ςιμξλξγίξσ ποξρτξοάπ. 

4.9.4. Ζ λήφη ςχμ επιμεςοηςικόμ ρςξιυείχμ απϊ κξιμξϋ με ςξμ Δπιβλέπξμςα και η 

ρϋμςανη (απϊ ςξμ Αμάδξυξ) ςχμ επιμεςοηςικόμ ρυεδίχμ και ςχμ επιμεςοήρεχμ, πξσ θα ςα 

σπξβάλλει για αομϊδιξ έλεγυξ. Δπίρηπ η επαλήθεσρη ςχμ ρςξιυείχμ εδάτξσπ με επί ςϊπξσ 

μεςοήρειπ ρϋμτχμα με ϊρξ αματέοθηκαμ παοαπάμχ. 

4.9.5. Ζ καςαρκεσή και ρσμςήοηρη ςχμ κάθε είδξσπ εογξςανιακόμ ξδόμ και ξδόμ πξσ 

απαιςξϋμςαι για ποξρπέλαρη ποξπ ςιπ πηγέπ σλικόμ πξσ θα υοειαρθξϋμ για ςημ εκςέλερη ςχμ 

εογαριόμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη. Δπίρηπ ξι ςσυϊμ δαπάμεπ μίρθχρηπ 

υόοξσ, ή αγξοάπ ςχμ αμαγκαίχμ εδατικόμ λχοίδχμ για ςημ καςαρκεσή ασςόμ ςχμ 

εογξςανιακόμ ξδόμ και ξδόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ποξρπέλαρη ποξπ ςιπ πηγέπ σλικόμ, καθόπ 

και ξι δαπάμεπ απξκαςάρςαρηπ ςξσ ςξπίξσ ςχμ ξδόμ ασςόμ μεςά ςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ. 

Διεσκοιμίζεςαι εδό ϊςι η Σπηοερία δεμ αμαλαμβάμει καμιά δέρμεσρη μα εναρταλίρει ρςξμ 

Αμάδξυξ καμιά διεσκϊλσμρη ή κάλσφη δαπάμηπ ρυεςιζϊμεμηπ με ξδξϋπ ποξρπέλαρηπ 

αμενάοςηςα απϊ ςιπ δσρκξλίεπ πξσ μπξοεί μα ποξκϋφξσμ απϊ ςημ έλλειφή ςξσπ ξ δε 

Αμάδξυξπ, ρε πεοίπςχρη έλλειφήπ ςξσπ, είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ποξραομϊρει ςημ ςευμξλξγία, 

ςα μέρα, ςξ ποϊγοαμμα κ.λ.π. ρςιπ δεδξμέμεπ ςξπικέπ ρσμθήκεπ ποξκειμέμξσ μα εκςελερθεί η 

εογαρία αμενάοςηςα απϊ ςιπ ςσυϊμ επιπλέξμ δαπάμεπ, για ςιπ ξπξίεπ η Σπηοερία δεμ θα ςξσ 

αμαγμχοίρει καμιά απξζημίχρη. 

4.9.6. Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ, με δαπάμεπ ςξσ, μα εναρταλίρει ςξσπ 

αμαγκαίξσπ υόοξσπ για ςημ απϊθερη ποξψϊμςχμ εκρκατόμ, σπξλειμμάςχμ κάθε είδξσπ 

έογχμ, ϊπχπ ξπξιξσδήπξςε πεοιρρεϋμαςξπ σλικόμ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ υοϊμξ εκςέλερηπ ςηπ 

εογαρίαπ, ςημ διάοκεια ασςήπ, ή ςξ μέγεθξπ ςηπ απαιςξϋμεμηπ έκςαρηπ (ρε ρσρυεςιρμϊ με ςξ 

δημξποαςξϋμεμξ έογξ). Διεσκοιμίζεςαι ϊςι η Σπηοερία δεμ θα αμαγμχοίρει καμιά 

καθσρςέοηρη, ή ςοξπξπξίηρη ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ, ή καςαβξλή απξζημίχρηπ ρυεςιζϊμεμα 
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με ςέςξια ποξβλήμαςα, εμό παοάλληλα θεχοείςαι ασςξμϊηςξ ϊςι ξι κάθε είδξσπ απξθέρειπ 

κλπ. θα γίμξμςαι ρε θέρειπ και καςά ςοϊπξ πξσ μα μημ δημιξσογξϋμ ποξβλήμαςα ρςξ 

πεοιβάλλξμ και μα έυξσμ ςημ έγκοιρη ςχμ αομϊδιχμ Αουόμ.  

4.9.7. Αμάλξγα με ςημ παοαπάμχ παοάγοατξ ιρυϋξσμ και για ςξσπ υόοξσπ ποξρχοιμήπ 

απϊθερηπ σλικόμ κάθε είδξσπ (αδοαμή, τσςικέπ γαίεπ ρε αμαμξμή για ςημ ςελική ςξπξθέςηρή 

ςξσπ κ.λ.π.), καθόπ και ςελικήπ απϊθερηπ σλικόμ, ςξσπ δαμειξθαλάμξσπ ή ςα λαςξμεία ςξσ 

έογξσ. 

 
4.9.8. Διδικϊςεοα ρςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ ποξβλέπεςαι η ποξρχοιμή εμαπόθερη 

πξρϊςηςαπ εκ ςχμ ποξψϊμςχμ άορηπ ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ ςξσ στιρςάμεμξσ ποαμξϋπ 

ποξρςαρίαπ όρςε μα εκςελερςεί διαλξγή ςχμ καςάλληλχμ σλικόμ ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ 

πξσ παοξσριάζξμςαι ρςα σπϊλξιπα ςεϋυη δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ. Ζ ποξςειμϊμεμη θέρη είμαι 

ασςή ρςημ παοαλία πξσ εκςείμεςαι ρςξ κεμςοικϊ ςμήμα ςξσ καςατσγίξσ, ή ρε ασςήμ πξσ 

εκςείμεςαι αμέρχπ ενχςεοικά ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ. 

 
4.9.9. Για ςα ςμήμαςα ασςά θα ποέπει μα δξθεί έγγοατη ξδηγία απϊ ςημ Διεσθϋμξσρα 

Σπηοερία ρςημ τάρη εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι με δικά ςξσ ένξδα 

ρςημ απξκξμιδή ςχμ ακαςάλληλχμ ποξψϊμςχμ απϊ ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ θέρειπ ποξρχοιμήπ 

εμαπϊθερηπ. Η ςελική θέρη ϊπξσ θα ξδηγηθξϋμ ςα ακαςάλληλα ποξψϊμςα, για 

επαμαυοηριμξπξίηρη ρςημ διαμϊοτχρη ςηπ θχοάκιρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ και ςξσ σπήμεμξσ 

μόλξσ ςξσ έογξσ, εκςείμεςαι ρε μικοή απϊρςαρη απϊ ςξ έογξ ρςημ θέρη ςξσ στιρςάμεμξσ 

παοαλιακξϋ ποαμξϋπ ποξρςαρίαπ. Ξι λίθξι ασςξί θα υοηριμξπξιηθξϋμ χπ εμίρυσρη ςηπ 

στιρςάμεμηπ θχοάκιρηπ. Λπξοξϋμ μα επαμαυοηριμξπξιηθξϋμ ρε άλλεπ καςαρκεσέπ ή ρε 

ςμήμαςα ςξσπ, ρςιπ ξπξίεπ ςα αμαπςσρρϊμεμα σδοξδσμαμικά τξοςία είμαι ρυεςικά 

πεοιξοιρμέμα. Για ςημ απϊθερη ςχμ ακαςάλληλχμ λίθχμ θα δξθεί έγγοατη εμςξλή απϊ ςημ 

Διεσθϋμξσρα ςξ έογξ Σπηοερία.  

 
4.9.10. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα θέρει ρςημ διάθερη ςηπ Σπηοερίαπ ςξ αμαγκαίξ 

ποξρχπικϊ για ςημ επαλήθεσρη ςχμ υαοάνεχμ, απξςσπόρεχμ κ.λ.π. εογαριόμ και ςα 

απαοαίςηςα σλικά και εογαλεία. Ιαθ΄ϊλη ςη διάοκεια καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ θα ποέπει ξ 

Αμάδξυξπ μα παοέυει ςξπξγοατικά μηυαμήμαςα (απξρςαριϊμεςοξ laser, υχοξβάςη, ςαυϋμεςοξ 

κ.ς.λ) πξσ θα βοίρκεςαι ρσμέυεια επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι αμενάοςηςα απϊ ςημ 

ποαγμαςξπξίηρη ςχμ ελέγυχμ και απϊ ςξ αμ εκ ςξσ ελέγυξσ θεχοήθηκαμ ακοιβή ςα ρςξιυεία, 

μξμαδικϊπ και απξκλειρςικϊπ σπεϋθσμξπ για ςημ ακοίβεια και ξοθϊςηςα ςχμ υαοάνεχμ 

παοαμέμει ξ Αμάδξυξπ. 

4.9.11. Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα διαμξοτόρει ρςξμ υόοξ ςξσ εογξςανίξσ ςξσ 

υχοίπ ιδιαίςεοη απξζημίχρη, καλαίρθηςξ ξικίρκξ, σδαςξρςεγή και ποξτσλαγμέμξ απϊ ςιπ 

καιοικέπ ρσμθήκεπ, με επαοκή χτέλιμη επιτάμεια για ςημ εγκαςάρςαρη ρ'ασςϊμ ςηπ Σπηοερίαπ 

Δπίβλεφηπ ςξσ Δογξδϊςη και ςηπ Σπηοερίαπ Διξίκηρηπ ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ Αμαδϊυξσ. Ηα 

εναρταλίζξμςαι άμεςξι υόοξι εογαρίαπ ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ θα εγκαςαρςαθεί και θα τέοει 

ςξμ απαοαίςηςξ ενξπλιρμϊ τχςιρμξϋ, θέομαμρηπ και αεοιρμξϋ, καθόπ απ' εσθείαπ 

ςηλετχμική ρϋμδερη, με μια γοαμμή απξκλειρςικήπ υοήρηπ απϊ ςξ ποξρχπικϊ επίβλεφηπ. 

(βλ. και παο. 12.4 ςηπ παοξϋρηπ) 

4.9.12. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα εκςελέρει ςα διάτξοα έογα ρϋμτχμα με ςιπ εγκεκοιμέμεπ 

μελέςεπ και ςιπ ξδηγίεπ ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ. Ρσμπληοχμαςικά, διεσκοιμίζεςαι ϊςι 

ςϊρξ για ςημ εταομξγή ςχμ μελεςόμ, ϊρξ και για ςημ πξιϊςηςα και αμςξυή ςχμ έογχμ, μϊμξπ 

σπεϋθσμξπ είμαι ξ Αμάδξυξπ ςηπ καςαρκεσήπ ασςήπ, ξ δε έλεγυξπ πξσ θα αρκηθεί απϊ ςημ 

Σπηοερία, ή ςημ Δπίβλεφη, δεμ απαλλάρρξσμ ςξμ Αμάδξυξ απϊ ςημ εσθϋμη ασςή, ή ςημ 
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ξπξιαδήπξςε άλλη πξσ ποξκϋπςει γι' ασςϊμ απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και ςιπ 

κείμεμεπ διαςάνειπ. 

4.9.13. Ρυεςικά με ζημιέπ πξσ θα παοξσριαρθξϋμ ρςξ έογξ και ρςιπ μϊμιμεπ 

εγκαςαρςάρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ ρςξμ ςϊπξ ςξσ έογξσ έυει ιρυϋ ςξ άοθοξ 157 ςξσ Μ. 4412/16. 

4.9.14. Ξπξιερδήπξςε αρςικέπ ή πξιμικέπ εσθϋμεπ, πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ξπξιαρδήπξςε 

τϋρηπ δσρςσυήμαςα ή ζημιέπ ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ, ή ρε ςοίςξσπ, ή ρε πεοιξσρίεπ 

ςοίςχμ πξσ ξτείλξμςαι είςε ρε αμέλεια ή σπαιςιϊςηςα ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ, ή ρςιπ 

ξπξιερδήπξςε καςαρκεσαρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Αμαδϊυξσ, ή ρςημ ϋπαονη ςξσ έογξσ καθ' 

εασςξϋ, βαοϋμξσμ απξκλειρςικά και μϊμξ ςξμ ίδιξ. Ζ εσθϋμη καλϋπςει ϊλη ςημ υοξμική 

πεοίξδξ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ μέυοι και ςημ εκπμξή ςξσ υοϊμξσ Δγγϋηρηπ. 

4.9.15. Ρε πεοίπςχρη υοηριμξπξίηρηπ σπεογξλάβχμ για ςημ εκςέλερη ειδικήπ τϋρηπ 

εογαριόμ, ξ Αμάδξυξπ παοαμέμει μϊμξπ και απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ςιπ σπϊφη εογαρίεπ. 

4.9.16. Απαγξοεϋεςαι ασρςηοά ρςξμ Αμάδξυξ μα ποξβαίμει υχοίπ ποξηγξϋμεμη έγγοατη 

έγκοιρη ςηπ Δ/μξσραπ Σπηοερίαπ ρε ξπξιαδήπξςε αμακξίμχρη, ή δημξρίεσρη ρυεςικά με ςξ 

έογξ, ή κάπξιξ ςμήμα ςξσ έογξσ, ϊπχπ και μα επιςοέπει ςημ είρξδξ ρςξ έογξ αμαομϊδιχμ 

ποξρόπχμ πξσ δεμ είμαι ετξδιαρμέμα με έγγοατη άδεια ςηπ Σπηοερίαπ. 

4.9.17. Μέρα ρςιπ σπξυοεώρειπ ςξσ Αμαδόυξσ είμαι η με δικέπ ςξσ δαπάμεπ, εσθϋμεπ 

και επιμέλεια εκπϊμηρη ή και ξ έλεγυξπ ςχμ ςσυϊμ καςαρκεσαρςικώμ ρυεδίχμ/μελεςώμ πξσ 

απαιςξϋμςαι για ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ. Ξι μελέςεπ ασςέπ θα εκπξμξϋμςαι, ρσμπληοόμξμςαι 

ή ςοξπξπξιξϋμςαι με επιμέλεια, εογαρία και δαπάμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ και θα πεοιλαμβάμξσμ: 

 ςα αμαγκαία αμαπςϋγμαςα και πίμακεπ ξπλιρμόμ ςχμ εκ ρκσοξδέμαςξπ ρςξιυείχμ 

ςξσ έογξσ  

 ςα καςαρκεσαρςικά ρυέδια με ςημ - καςά πεοίπςχρη- αμαγκαία ςεκμηοίχρη για ϊλεπ 

ςιπ ποξρχοιμέπ/βξηθηςικέπ καςαρκεσέπ, 

 ςα ρυέδια πξσ θα παοξσριάζξσμ ςα επιμέοξσπ ςμήμαςα ςχμ καςαρκεσόμ πξσ θα 

σλξπξιεί ξ Αμάδξυξπ και θα ρσμδέξμςαι με ςημ καςαρκεσαρςική αλληλξσυία ςχμ 

εογαρίχμ και ςξ υοξμξδιάγοαμμα σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ 

 

4.9.18. Ξι εογαρίεπ, πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξμ Οοξωπξλξγιρμϊ μελέςηπ, ποξμεςοήθηκαμ 

με βάρη ςα καςαρκεσαρςικά ρυέδια ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ. Οι ξοιρςικέπ πξρόςηςεπ κάθε 

εογαρίαπ, πξσ θα πιρςξπξιηθξϋμ ρςξμ Αμάδξυξ θα λητθξϋμ απϊ ςα ακοιβή αουικά και ςελικά 

επιμεςοηςικά ρςξιυεία ςξσ έογξσ, πξσ θα καςαρκεσαρθεί ρϋμτχμα με ςα εγκεκοιμέμα ρυέδια 

ςηπ μελέςηπ, ςα ποϊρθεςα ςξπξγοατικά, βσθξμεςοικά και καςαρκεσαρςικά ρυέδια πξσ 

σπξυοεξϋςαι μα ρσμςάνει ξ Αμάδξυξπ και θα εγκοιθξϋμ αομξδίχπ καθόπ επίρηπ και ςιπ 

έγγοατεπ ξδηγίεπ ςηπ Δ/μξσραπ ςξσ έογξσ Σπηοερίαπ (βλ. άοθοξ Α-6 ςηπ παοξϋρηπ). 

4.9.19. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςη ρϋμςανη και σπξβξλή ρςημ Σπηοερία ϊλχμ ςχμ χπ 

άμχ ρυεδίχμ ρϋμτχμα με ςξ εγκεκοιμέμξ υοξμξδιάγοαμμα καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, καθόπ 

επίρηπ και ρςη ρϋμςανη και σπξβξλή ςχμ αμαλσςικόμ και ςελικόμ επιμεςοηςικόμ ρςξιυείχμ 

και ςεσυόμ. Ξι δαπάμεπ ςχμ εογαριόμ ασςόμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ καςά εογαρία επί μέοξσπ 

ςιμέπ μξμάδξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ έκπςχρη πξσ ποξρέτεοε. 

4.9.20. Ξι εγκοίρειπ ςχμ σπξβαλλξμέμχμ μελεςόμ ή/και ρυεδίχμ θα γίμξμςαι ρε εϋλξγξ 

υοξμικϊ διάρςημα (έχπ 20 ημέοεπ). Ρε πεοίπςχρη ελλιπξϋπ ή λαμθαρμέμξσ ρυεδίξσ ή/και 

μελέςηπ, ασςά θα επιρςοέτξμςαι ρςξμ Αμάδξυξ και ξ υοϊμξπ ελέγυξσ και έγκοιρηπ θα μεςοάει 

απϊ ςημ ρσμπλήοχρη / διϊοθχρη και επαμσπξβξλή ςξσπ. 
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4.9.21. Ζ Δ/μξσρα Σπηοερία διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ποξβεί ρε λεπςξμεοειακϊ έλεγυξ 

ςχμ μελεςόμ ή/και ςχμ ρυεδίχμ ςξσ Αμαδϊυξσ και με ςη ρϋμποανη ςξσ ςσυϊμ ευμικξϋ 

Ρσμβξϋλξσ καθόπ και ςξσ μελεςηςή ςηπ ευμικήπ Λελέςηπ ςξσ έογξσ. 

4.9.22. Αμ καςά ςη διαδικαρία ελέγυξσ ποξκϋφξσμ αμτιρβηςήρειπ χπ ποξπ ςημ επάοκεια 

ςχμ ρυεςικόμ σπξλξγιρμόμ ή ςχμ εταομξζξμέμχμ σπξλξγιρςικόμ μεθϊδχμ, η Δ/μξσρα 

Σπηοερία δϋμαςαι μα ζηςήρει ποϊρθεςξσπ σπξλξγιρμξϋπ ή και ελέγυξσπ με ςημ εταομξγή 

άλλχμ ρσματόμ σπξλξγιρςικόμ μεθϊδχμ, αδαπάμχπ για ςη Δ/μξσρα Σπηοερία. 

4.9.23. Ζ σπξβξλή ϊλχμ ςχμ ρυεδίχμ ή/και μελεςόμ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμεςαι ποξπ ςη 

Δ/μξσρα Σπηοερία ρε φητιακή μξοτή και ρε δϋξ (2) αμςίγοατα. 

4.9.24. Λεςά ςημ έγκοιρη, η Δ/μξσρα Σπηοερία θα παοαδίδει ρςξμ Αμάδξυξ μία (1) 

θεχοημέμη ρειοά ρυεδίχμ, η ξπξία θα τέοει ρτοαγίδα ‘’ΦΔΔΘΟ ΓΘΑ ΙΑΣΑΙΔΤΖ’’ και ςϊςε 

μϊμξ ξ Αμάδξυξπ μπξοεί μα εταομϊρει ςα ρυέδια ασςά. Αμ ϊμχπ ξ Αμάδξυξπ ποξυχοήρει με 

δική ςξσ εσθϋμη ρςημ εταομξγή ςξσπ, ποιμ ακϊμη εγκοιθξϋμ αομξδίχπ, δεμ θα απξζημιχθεί 

για ςιπ επιπλέξμ πξρϊςηςεπ εογαριόμ, πξσ ςελικά δεμ θα εγκοίμει ξ Τξοέαπ και Ιϋοιξπ ςξσ 

Έογξσ αλλά θα ςξσ πεοικξπξϋμ ξι καςά ςα αμχςέοχ ασνήρειπ ςχμ πξρξςήςχμ. 

4.9.25. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα 

ρσμςάρρει, ϊλα ςα ςσυϊμ απαιςξϋμεμα καςαρκεσαρςικά ρυέδια πξσ υοειάζξμςαι για ςημ 

εταομξγή ςηπ μελέςηπ. α ρυέδια ασςά θα σπξρςηοίζξμςαι απϊ απξςελέρμαςα μεςοήρεχμ και 

ξπξιξδήπξςε άλλξ κείμεμξ κοίμεςαι απαοαίςηςξ και θα σπξβάλξμςαι ρςη Δ/μξσρα Σπηοερία 

για έλεγυξ και έγκοιρη καςά ξμάδεπ ϊπξσ καθεμία θα αματέοεςαι ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ ςμήμα 

ςξσ έογξσ. 

4.9.26. Ζ σπξβξλή κάθε ξμάδαπ καςαρκεσαρςικόμ ρυεδίχμ θα γίμεςαι έγκαιοα και 

ςξσλάυιρςξμ δέκα ημέοεπ (10) ποξ ςηπ έμαονηπ ςηπ αμςίρςξιυηπ εογαρίαπ ρϋμτχμα με ςξ 

εγκεκοιμέμξ Υοξμξδιάγοαμμα, όρςε μα μημ ποξκαλξϋμςαι καθσρςεοήρειπ ρςημ εκςέλερη ςχμ 

εογαριόμ και μα ατήμεςαι εϋλξγη ποξθερμία,  για ςημ έγκοιρή ςξσπ.  

4.9.27. α καςαρκεσαρςικά ρυέδια εκςϊπ απϊ ςημ πλήοη ρυεδιαρςική απεικϊμιρη ϊλχμ 

ςχμ λεπςξμεοειόμ ςξσ έογξσ και ςχμ ποξρχοιμόμ καςαρκεσόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ 

ξλξκλήοχρή ςξσ καθόπ και ςχμ καςαρκεσόμ, εγκαςαρςάρεχμ κλπ. ςευμικόμ έογχμ, πξσ 

επηοεάζξμςαι απϊ ςημ καςαρκεσή και απϊ ςημ λειςξσογία ςξσ έογξσ, θα πεοιλαμβάμξσμ και 

ρσμπληοχμαςικξϋπ σπξλξγιρμξϋπ, πεοιγοατέπ, ποξδιαγοατέπ σλικόμ και μεθϊδχμ 

καςαρκεσήπ πξσ ςσυϊμ δεμ πεοιλήτθηκαμ ρςη μελέςη και καθίρςαμςαι απαοαίςηςα για ςημ 

σπξρςήοινη ςχμ καςαρκεσαρςικόμ ρυεδίχμ. 

4.9.28. Ξ Αμάδξυξπ βαοϋμεςαι και είμαι σπεϋθσμξπ για ςη ρϋμςανη ϊλχμ ςχμ 

βξηθηςικόμ ρυεδίχμ πξσ υοειάζξμςαι καςά ςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ, ϊπχπ είμαι εμδεικςικά 

και ϊυι πεοιξοιρςικά ςα ρυέδια πξσ ατξοξϋμ ςημ ξογάμχρη ςχμ εογξςανίχμ ςξσ, ςημ 

διάςανη ςχμ εγκαςαρςάρεχμ, ςα ρυέδια θεμελίχμ για ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ μηυαμξλξγικξϋ 

ενξπλιρμξϋ κλπ. 

4.9.29. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρε ςσυϊμ ςοξπξπξιήρειπ και ρσμπληοόρειπ μελεςόμ, 

πξσ θα υοειαρθεί μα γίμξσμ, ρςα πλαίρια ςηπ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ απϊ ςξμ έλεγυξ ςηπ 

ςευμικήπ μελέςηπ, είςε απϊ αποϊβλεπςξσπ παοάγξμςεπ καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςχμ 

εογαριόμ είςε απϊ ςημ επιλξγή μεθϊδξσ καςαρκεσήπ πξσ μπξοεί μα εταομϊρει ξ Αμάδξυξπ, 

μεςά απϊ έγκοιρη ςξσ Τξοέα και Ιϋοιξ ςξσ Έογξσ και ςηπ Δπίβλεφηπ. Ξι ςσυϊμ ρσμπληοόρειπ 

και ςοξπξπξιήρειπ πξσ εμδέυεςαι μα απαιςηθξϋμ θα βαριρθξϋμ και ρςα απξςελέρμαςα ςχμ 

εοεσμηςικόμ εογαριόμ πξσ πεοιγοάτηκαμ ρε ποξηγξϋμεμξ κετάλαιξ ςηπ παοξϋρηπ ΡΣ.  

4.9.30. Ρςη αμαθεόοηρη και σπξβξλή Ρυεδίξσ Αρτάλειαπ και Σγείαπ (ΡΑΣ) και ρςη 

ρϋμςανη και σπξβξλή Τακέλξσ Αρτάλειαπ και Σγείαπ (ΤΑΣ). 

4.9.31. Ρςημ εκπϊμηρη ςχμ Διδικόμ μελεςόμ, πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ ευμικέπ 

Οοξδιαγοατέπ (μελέςεπ ρϋμθερηπ ρκσοξδεμάςχμ, κλπ.). 
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4.9.32. Ρςη ρϋμςανη ειδικόμ καςαρκεσαρςικόμ ρυεδίχμ, ρυεδίχμ λεπςξμεοειόμ κλπ., 

πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ σλξπξίηρη ςχμ εγκεκοιμέμχμ μελεςόμ, όρςε μα σπάονει ρσμςξμιρμϊπ 

ςχμ ρσμεογείχμ καςαρκεσήπ και δσμαςϊςηςα ελέγυξσ απϊ ςημ Δπίβλεφη. 

4.9.33. Ιάθε άλλη καςαρκεσαρςική μελέςη και ρυέδια πξσ απαιςξϋμςαι ρςημ παοξϋρα 

Δ.Ρ.Σ. για ςημ έμςευμη καςαρκεσή ςξσ έογξσ. 

4.9.34. Ρςη ρϋμςανη ςχμ μελεςόμ εταομξγήπ και ρυεδίχμ, ϊπχπ καςαρκεσάρθηκε ςξ 

έογξ (As Built Drawings) (Ληςοόξ έογξσ). 

4.9.35. Όλεπ ξι μελέςεπ και κείμεμα ςξσ Αμαδϊυξσ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ 

αμαγοατόμ ρςα ρυέδια και ςχμ σπξλξγιρμόμ θα είμαι ρςημ Δλλημική  γλόρρα. 

 

4.9.36. ήοηρη μϊμχμ – Αρςσμξμικόμ Διαςάνεχμ – Έκδξρη Αδειόμ  

4.9.36.1. Λε ςημ επιτϋλανη ςηπ επϊμεμηπ παοαγοάτξσ, ξ Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςη 

Ρσμβαςική σπξυοέχρη μα ςηοεί ςξ ρϋμξλξ ςχμ καμϊμχμ ςξσ Δλλημικξϋ δικαίξσ, αμενάοςηςα 

απϊ ςξ ϊογαμξ ποξέλεσρήπ ςξσπ ή ςημ ςσπική ιρυϋ ςξσπ. Ιαςά ρσμέπεια, η ρσμβαςική ςξσ 

σπξυοέχρη καλϋπςει ςξ ρϋμξλξ ςχμ ξσριαρςικόμ και ςσπικόμ μϊμχμ, καθόπ και ςη διεθμή και 

κξιμξςική μξμξθερία, πξσ έυει καςαρςεί Δλλημικϊ δίκαιξ. 

4.9.36.2. Ζ καςά ςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ ρσμβαςική σπξυοέχρη ςξσ Αμαδϊυξσ 

αματέοεςαι ρςξσπ καμϊμεπ δικαίξσ πξσ διέπξσμ ςιπ ποάνειπ ή παοαλείφειπ εκπλήοχρηπ ςχμ 

ρσμβαςικόμ ςξσ σπξυοεόρεχμ ή ποάνειπ ή παοαλείφειπ, πξσ έγιμαμ καςά ςημ εκπλήοχρη ςχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσ ασςόμ και βοίρκξμςαι ρε ρσμάτεια με ασςέπ. 

4.9.36.3. Ξ Αμάδξυξπ καθ΄ ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςξσ έογξσ σπξυοεξϋςαι μα 

ρσμμξοτόμεςαι με ςξσπ Μϊμξσπ ςξσ Ιοάςξσπ, ςα Διαςάγμαςα και ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ, ςιπ 

Αρςσμξμικέπ διαςάνειπ ή διαςαγέπ, καθόπ και με ςιπ μϊμιμεπ απαιςήρειπ ξπξιαρδήπξςε 

Δημϊριαπ, Δημξςικήπ ή άλληπ αουήπ για ςξμ Αμάδξυξ και για ςιπ εογαρίεπ ςξσ. 

4.9.36.4. Ξ Αμάδξυξπ, ραμ σπεϋθσμξπ μα ςηοεί ςξσπ Μϊμξσπ κλπ., σπξυοεξϋςαι μα 

αμακξιμόρει αμέρχπ ρςημ Δ/μξσρα Σπηοερία ςιπ διαςαγέπ πξσ απεσθϋμξμςαι ή κξιμξπξιξϋμςαι 

ρε ασςϊμ, καςά ςημ διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ και ςα έγγοατα ςχμ διατϊοχμ Αουόμ 

ρυεςικά με σπξδεικμσϊμεμα μέςοα ελέγυξσ, αρταλείαπ κλπ. 

4.9.36.5. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςημ έκδξρη ή εναρτάλιρη με μέοιμμα, εσθϋμη και 

δαπάμεπ ςξσ, ςχμ κάθε είδξσπ αδειόμ ή σπξυοεχςικόμ παοαρςαςικόμ ρςξιυείχμ, πξσ 

ποξβλέπξμςαι απϊ ςη Μξμξθερία και πξσ είμαι απαοαίςηςεπ ποξωπξθέρειπ  για ςημ εκςέλερη 

ςχμ κάθε είδξσπ εογαριόμ.  

 

4.10. Αδοαμή σλικά, λαςξμεία, δαμειξθάλαμξι, υόοξι απϊθερηπ 

4.10.1. Γεμικά 

Θρυϋξσμ ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 159 ςξσ Μ. 4412/2016. ϊρξ για ςξμ 

εμςξπιρμϊ ςχμ καςάλληλχμ σλικόμ ϊρξ και για ςη υξοήγηρη άδειαπ δημιξσογίαπ υόοχμ 

λήφηπ σλικόμ, ιρυϋξσμ, εμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά, ξι παοακάςχ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ 

μξμξθερίαπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ ρήμεοα: 

(1) Ξ Μ. 1428/84 «Δκμεςάλλεσρη λαςξμείχμ αδοαμόμ σλικόμ και άλλεπ διαςάνειπ» 
(ΤΔΙ 43Α/84) 

(2) Ξ Μ. 2115/93 «οξπξπξίηρη, αμςικαςάρςαρη και ρσμπλήοχρη διαςάνεχμ ςξσ Μ. 
1428/84 (ΤΔΙ 15Α/15-5-93) 

(3) Ξ Μ. 1650/86 «Για ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ» (ΤΔΙ 160Α/86) 
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(4) Ξ Μ. 3010/02 «Δμαομϊμιρη ςξσ Μ. 1650/86 με ςιπ ξδηγίεπ 97/11 ΔΔ και 96/61 ΔΔ, 
Διαδικαρία Ξοιξθέςηρηπ και Πσθμίρειπ Ηεμάςχμ για ςα Σδαςξοεϋμαςα» (ΤΔΙ 
91Α/25.4.2002) 

(5) Ζ ΙΣΑ 69269/5387/24-10-90 «Ιαςάςανη έογχμ και δοαρςηοιξςήςχμ ρε 
καςηγξοίεπ, πεοιευϊμεμξ Λελέςηπ Οεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ (ΛΟΔ), 
καθξοιρμϊπ πεοιευξμέμξσ Διδικόμ Οεοιβαλλξμςικόμ Λελεςόμ (ΔΟΛ) και λξιπέπ 
ρσματείπ διαςάνειπ, ρϋμτχμα με ςξ Μ 1650/86 9ΤΔΙ 678Β/90) 

(6) Ζ Σ.Α. 1958/13-01-2012 «Ιαςάςανη δημξρίχμ και ιδιχςικόμ έογχμ και 
δοαρςηοιξςήςχμ ρε καςηγξοίεπ και σπξκαςηγξοίεπ ρϋμτχμα με ςξ Άοθοξ 1 
παοάγοατξπ 4 ςξσ Μ. 4014/2011 (ΤΔΙ Α΄209/2011) 

(7) Ξι διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 7 ςξσ Μ. 4014 /2011 (ΤΔΙ Α΄209/2011). Οεοιβαλλξμςική 
αδειξδϊςηρη έογχμ και δοαρςηοιξςήςχμ, οϋθμιρη ασθαιοέςχμ ρε ρσμάοςηρη με 
δημιξσογία Οεοιβαλλξμςικξϋ Θρξζσγίξσ  

(8) Ξ Ιαμξμιρμϊπ Λεςαλλεσςικόμ και Καςξμικόμ Δογαριόμ (ΙΛΚΔ) 1984 (ΤΔΙ 
931Β/84) 

(9) Ξι Απαιςήρειπ ςξσ ξμέα Ρσμςήοηρηπ Γοαμμόμ και Σπξρςαθμόμ Λεςατξοάπ ςηπ 
ΔΔΖ  

(10) Δπιπλέξμ ποξπ ςα αμχςέοχ ιρυϋξσμ και ξι ϊοξι ςχμ παοακάςχ 
παοαγοάτχμ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη: 
 

i. Για ςημ έγκοιρη ςηπ δαμειξληφίαπ, ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα 
γμχρςξπξιήρει εγγοάτχπ ρςημ Σπηοερία ςημ ποϊθερή ςξσ για υοήρη ςχμ 
ρσγκεκοιμέμχμ «πηγόμ δαμείχμ» (δαμειξθαλάμχμ). Δμςϊπ πέμςε (5) 
ημεοόμ απϊ ςη γμχρςξπξίηρη θα γίμξμςαι δειγμαςξληφίεπ ελέγυξσ 
καςαλληλϊςηςαπ. Ρςη ρσμέυεια, και πάμςχπ ϊυι αογϊςεοα απϊ είκξρι (20) 
ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςη γμχρςξπξίηρη ςχμ θέρεχμ, θα 
σπξβάλλεςαι ρςημ Σπηοερία ςευμική μελέςη δαμειξθαλάμχμ, η ξπξία 
πεοιλαμβάμει: 
 

- ξπξγοατικά διαγοάμμαςα ςχμ θέρεχμ δαμειξληφίαπ με εκςίμηρη 

ςχμ πξρξςήςχμ πξσ θα απξλητθξϋμ απϊ κάθε θέρη. 

-  α απξςελέρμαςα ςχμ εογαρςηοιακόμ ελέγυχμ. 

- Έκθερη ανιξλϊγηρηπ ςχμ αμχςέοχ απξςελερμάςχμ και ςξσ ςοϊπξσ 

καςαρκεσήπ, δηλαδή ςξσ ρϋμτχμξσ ςχμ σλικόμ με ςιπ 

ποξδιαγοατέπ, ςξσ πάυξσπ ςχμ ρςοόρεχμ, ςξσ ενξπλιρμξϋ 

ρσμπϋκμχρηπ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί, ςηπ βέλςιρςηπ σγοαρίαπ και 

ςηπ ρυεςικήπ καμπϋληπ PROCTOR, ςηπ καςάςανηπ ςχμ σλικόμ ρε 

καςηγξοίεπ (αμάλξγα με ςιπ καςηγξοίεπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςα 

ρσμβαςικά ςεϋυη) κςλ. 

- Λελέςη εκρκατήπ ςξσ δαμειξθαλάμξσ, ετϊρξμ ποϊκειςαι πεοί 

δαμειξθαλάμχμ ρε Δημϊριξσπ υόοξσπ και μάλιρςα ρε κξίςεπ 

υειμάοοχμ, με ςημ ξπξία θα απξδεικμϋεςαι: 

 Ζ ελαυιρςξπξίηρη ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ ϊυληρηπ και ξ 
ςοϊπξπ απξκαςάρςαρηπ 
 Ζ διαρτάλιρη ςχμ σδοασλικόμ απαιςήρεχμ (εναρτάλιρη 

ςηπ αμαγκαίαπ διαςξμήπ, αμαγκαίεπ γετσοόρειπ, απξτσγή 
κιμδϋμχμ διάβοχρηπ κςλ)  

(11) Ζ έκδξρη ςηπ Απϊταρηπ Έγκοιρηπ Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ θα γίμεςαι 

μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι ρςξμ Μϊμξ 1650/86, ϊπχπ ιρυϋει εκάρςξςε. 

(12) Λεςά ςημ έκδξρη ςηπ Απϊταρηπ Έγκοιρηπ Οεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ, θα 

εμεογξπξιείςαι και η ςσυϊμ απαιςξϋμεμη διαδικαρία απαλλξςοίχρηπ.  

(13) Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ υχοίπ ιδιαίςεοη απξζημίχρη: 
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i.  Μα αταιοέρει ςιπ επιταμειακέπ τσςικέπ γαίεπ και ξπξιερδήπξςε 

εμδιάμερεπ ρςοόρειπ ακαςάλληλχμ σλικόμ. α εν ασςόμ καςάλληλα για 

ςημ απξκαςάρςαρη ςξσ υόοξσ επέμβαρηπ θα ποέπει μα ςα ρσγκεμςοόρει 

για μα ςα υοηριμξπξιήρει καςά ςημ τάρη ςχμ εογαριόμ ςηπ 

απξκαςάρςαρηπ. 

ii.  Μα απξμακοϋμει ςα ακαςάλληλα σλικά ρε θέρειπ επιςοεπϊμεμεπ απϊ ςιπ 

Αουέπ, ή αμ ςξσ επιςοαπεί μα επαμεπιυόρει υόοξσπ δαμειξληφίαπ.  

iii. Μα ποξβεί ρε διαλξγή αμ ςξϋςξ είμαι ςευμικά αμαγκαίξ 

iv. Μα εκςελέρει καςά ςέςξιξ ςοϊπξ ςη δαμειξληφία και μα διαμξοτόρει 

καςάλληλα ςα ποαμή και ςημ κξίςη εκρκατήπ, όρςε η δαμειξληφία μα 

εμςάρρεςαι ρε σδοασλική διεσθέςηρηπ ςξσ υειμάοοξσ (ϊςαμ γίμεςαι απϊ 

υείμαοοξ) ή μα ποξκαλεί ςημ ελάυιρςη δσμαςή παοεμϊυληρη ςξσ τσρικξϋ 

πεοιβάλλξμςξπ. 

v. Μα απξκαςαρςήρει ςξ τσρικϊ πεοιβάλλξμ ρϋμτχμα με ςα έογα / μέςοα 

απξκαςάρςαρηπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ Απϊταρη έγκοιρηπ 

Οεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ, πξσ αματέοξμςαι ρςξσπ δαμειξθαλάμξσπ. 

Ξι αμχςέοχ δαπάμεπ πεοιλαμβάμξμςαι, καςά αμηγμέμξ ςοϊπξ, μαζί με ςιπ 

σπϊλξιπεπ δαπάμεπ πξσ αματέοθηκαμ αμχςέοχ ρε ασςϊ ςξ άοθοξ, ρςιπ ςιμέπ 

μξμάδαπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

(14) α αδοαμή, ςα υχμάςιμα και λίθιμα σλικά καςαρκεσήπ ςχμ έογχμ θα 

λητθξϋμ απϊ ςιπ θέρειπ πξσ θα καθξοιρθξϋμ καςά ςξ ρςάδιξ ςηπ εκςέλερηπ ςξσ 

έογξσ. Ασςϊ γίμεςαι μεςά απϊ σπϊδεινη ςξσ Αμαδϊυξσ, ξ ξπξίξπ θα έυει λάβει 

σπϊφη ςα ποξβλεπϊμεμα ρςη Λελέςη Οεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ (αμ σπάουει 

σπξυοέχρη εκπϊμηρηπ και έγκοιρηπ ασςήπ, καςά ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ) και ςημ 

έγκοιρη ςηπ Σπηοερίαπ, για ςξ ρσμτεοϊςεοξ για ςξ Δημϊριξ ςοϊπξ. Ζ 

Διεσθϋμξσρα Σπηοερία δεμ αμαλαμβάμει καμία σπξυοέχρη μα εναρταλίρει ρςξμ 

Αμάδξυξ υόοξσπ λήφηπ σλικόμ αλλά θα ρσμδοάμει ςξμ Αμάδξυξ ρςημ αμαζήςηρη 

με καςάλληλεπ σπξδείνειπ. 

(15) Οοιμ υοηριμξπξιηθεί ξπξιαδήπξςε πηγή σλικόμ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι 

μα τοξμςίρει, με δαπάμεπ ςξσ, για ςημ ενέςαρη ςξσ σλικξϋ απϊ εγκεκοιμέμξ 

εογαρςήοιξ ποξπ διαπίρςχρη ςηπ καςαλληλϊςηςαπ ςξσ. 

(16) Ρε πεοίπςχρη πξσ ςα σλικά απϊ ςιπ πηγέπ πξσ αματέοξμςαι αμχςέοχ δεμ 

επαοκξϋμ ή απξδεικμϋξμςαι ακαςάλληλα, ςϊςε ξ Αμάδξυξπ θα τοξμςίρει μα βοει 

μέεπ πηγέπ σλικόμ, πξσ θα εγκοίμει η Σπηοερία. 

(17) Δτϊρξμ ξι υόοξι για λήφη σλικόμ δεμ είμαι δημϊριξι ή κξιμξςικξί και 

απαιςείςαι δέρμεσρή ςξσπ και ςασςϊυοξμα δεμ σπάουει άλλη εμαλλακςική λϋρη, 

ςϊςε ξ Αμάδξυξπ θα ρσμςάνει, με δαπάμεπ ςξσ, ςα απαιςξϋμεμα κςημαςξλϊγια 

(πίμακεπ, διαγοάμμαςα) και ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ επϊμεμεπ παοαγοάτξσπ ςξσ 

παοϊμςξπ άοθοξσ, η Σπηοερία είμαι δσμαςϊ μα αμαλάβει ςιπ διαδικαρίεπ για ςημ 

απαλλξςοίχρη ςχμ υόοχμ ασςόμ. 

(18) Ρημειόμεςαι εδό ραμ διεσκοίμιρη ϊςι ξι ςιμέπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ 

πεοιλαμβάμξσμ καςά αμηγμέμξ ςοϊπξ, ϊλεπ ςιπ δαπάμεπ πξσ ποξωπξθέςει η 

εταομξγή ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ. Γι’  ασςϊ γίμεςαι επιςακςική η αμάγκη 

αμαγμόοιρηπ ςχμ ειδικόμ ρσμθηκόμ ςξσ εκάρςξςε έογξσ απϊ ϊλξσπ ςξσπ 

διαγχμιζϊμεμξσπ καςά ςξ ρςάδιξ ςχμ ποξρτξοόμ. 

 
4.10.2. Καςξμεία 



 
ΒΔΚΣΘΩΖ ΙΑΘ ΔΙΤΓΦΡΟΜΘΛΟ ΑΚΘΔΤΣΘΙΟΤ ΙΑΣΑΥΤΓΘΟΤ ΛΤΣΘΙΑ Δ. ΠΡΔΒΔΕΑ 

ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ 

 

38 

 

 
4.10.2.1. Ξοιρμξί - σπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ 

α αματεοϊμεμα ρςξ παοϊμ άοθοξ έυξσμ ιρυϋ ςϊρξ για ςα ρσμήθη λαςξμεία ή/και ξοσυεία 

αδοαμόμ σλικόμ  

(1) Ζ ποξμήθεια αδοαμόμ σλικόμ μπξοεί μα γίμεςαι: 

- Απϊ λειςξσογξϋρεπ λαςξμικέπ επιυειοήρειπ, 

- Απϊ «μέα λαςξμεία» πξσ θα εγκαςαρςήρει και λειςξσογήρει ξ Αμάδξυξπ 

(2) Διεσκοιμίζεςαι ϊςι με ςξμ ϊοξ «μέα λαςξμεία» ασςξϋ ςξσ άοθοξσ υαοακςηοίζξμςαι 

ςϊρξ ξι μέεπ θέρειπ λαςξμείχμ ϊρξ και η επαμέμαονη λειςξσογίαπ παλαιόμ 

λαςξμείχμ πξσ ήδη βοίρκξμςαι εκςϊπ λειςξσογίαπ, ρϋμτχμα και με ςα 

αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 9 ςηπ ΙΣΑ 69269/5387/24-10-90 και 

ςηπ παοαγοάτξσ 3 ςξσ Άοθοξσ 7 ςξσ Μ. 4014/2011, ϊπχπ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί και 

ιρυϋξσμ ρήμεοα. 

(3) Ρε κάθε πεοίπςχρη ρςξ αμςάλλαγμα ςξσ Αμαδϊυξσ πεοιλαμβάμξμςαι ξι δαπάμεπ 

καςαρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ ςχμ ξδόμ πξσ θα απαιςηθξϋμ για ςημ ποξρπέλαρη και 

μεςατξοά ςχμ σλικόμ πξσ θα λητθξϋμ απϊ ξπξιαδήπξςε πηγή, ξι δαπάμεπ λϊγχ 

ςσυϊμ ποϊρθεςχμ μεςατξοόμ ή δσρμεμόμ ρσμθηκόμ μίρθχρηπ, αγξοάπ βοαυχδόμ 

ποξψϊμςχμ ή λαςξμείχμ, απξκάλσφηπ εκμεςάλλεσρηπ και απϊδξρηπ ςξϋςχμ κςλ. 

(4) Δπίρηπ ρςξ αμςάλλαγμα ςξσ Αμαδϊυξσ πεοιλαμβάμξμςαι ξι ξπξιερδήπξςε δαπάμεπ 

υοειαρςξϋμ για ςη διαμϊοτχρη ςξσ διαςιθέμεμξσ υόοξσ (ρϋμτχμα με ςιπ αμάγκεπ 

ςξσ Αμαδϊυξσ και κάςχ απϊ ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ ςηπ Απϊταρηπ έγκοιρηπ 

Οεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ, ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ και ςχμ Αομϊδιχμ Αουόμ) για ςη 

διαμϊοτχρη ςχμ ρσμδέρεχμ ποξπ σπάουξσρεπ ξδξϋπ, για ςημ ποξρςαρία, 

αμαγκαία μεςατξοά, απξκαςάρςαρη βλαβόμ ρε ξπξιαδήπξςε δίκςσα και 

εγκαςαρςάρειπ κξιμήπ χτελείαπ, βλαβόμ ή ποξκλήρειπ απξθεςικόμ ζημιόμ ρε 

κςίρμαςα, καλλιέογειεπ, παοακείμεμεπ εκςάρειπ κςλ. 

(5) Ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ, ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει, καςά ςξ ρςάδιξ πξσ θα ρσμςάρρει 

ςημ ποξρτξοά ςξσ για ςη ρσμμεςξυή ςξσ ρςξ διαγχμιρμϊ, μα έυει επιρκετθεί ςξσπ 

υόοξσπ πξσ ποξβλέπει μα υοηριμξπξιήρει για λαςξμείξ και εογξςανιακέπ 

εγκαςαρςάρειπ και μα εκςελέρει ϊρεπ έοεσμεπ κοίμει αμαγκαίεπ (ακϊμη και 

γεχςοήρειπ) απϊ ςιπ ξπξίεπ μα ςεκμηοιόρει με δική ςξσ εσθϋμη ςημ πξιξςική 

καςαλληλϊςηςα ςξσ πεςοόμαςξπ, ςη δσμαςϊςηςα απϊληφηπ ςχμ αμαγκαίχμ 

πξρξςήςχμ, ςη δσμαςϊςηςα διαμϊοτχρηπ ςχμ αμαγκαίχμ εγκαςαρςάρεχμ, ςη 

δσμαςϊςηςα διαμϊοτχρηπ ςξσ υόοξσ ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ 

πεοιβαλλξμςικήπ ποξρςαρίαπ και ςηπ  επιςσυξϋπ ξικξμξμικήπ εκμεςάλλεσρηπ. 

(6) Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει επιπλέξμ μα έυει εναρταλίρει και εμαλλακςικέπ θέρειπ 

εγκαςάρςαρηπ ή θέρειπ ποξμήθειαπ αδοαμόμ, ρςημ πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία 

ήθελαμ αμαςοαπεί ςα δεδξμέμα, απϊ ξπξιαδήπξςε αιςία, ρυεςικά με ςιπ αουικέπ 

εκςιμήρειπ ςξσ για ςη δσμαςϊςηςα εγκαςάρςαρηπ και επιςσυξϋπ λειςξσογίαπ ςξσ 

λαςξμείξσ εν αιςίαπ σπξυοεόρεχμ ςχμ ρσμβαςικόμ ςεσυόμ, ςηπ κείμεμηπ 

μξμξθερίαπ κςλ. 

(7) Ρςημ πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ποξκϋφει, είςε καςά ςη διάοκεια ςηπ 

ποξκαςαοκςικήπ ενέςαρηπ πξσ θα εκςελέρει ξ Αμάδξυξπ ποιμ απϊ ςημ διαμϊοτχρη 

ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ, είςε ακϊμη και καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ, ϊςι 
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ςξ λαςξμείξ, ή ξπξιαδήπξςε άλλη εγκαςάρςαρη ή λειςξσογία ή απξθηκεσςικϊπ 

υόοξπ κςλ. δεμ επαοκεί ή είμαι ακαςάλληλξ ή έγιμε ακαςάλληλξ, ςϊςε ξ Αμάδξυξπ 

είμαι σπξυοεχμέμξπ με τοξμςίδα και δαπάμεπ ςξσ μα ενεϋοει μέξ καςάλληλξ υόοξ 

και μα ποαγμαςξπξιήρει ςιπ εγκαςαρςάρειπ πξσ ςξσ υοειάζξμςαι, ποξκειμέμξσ μα 

αμςαπξκοιθεί ρςα καςχςέοχ:  

- Ζ εκςέλερη ςχμ ξπξιχμδήπξςε εογαριόμ θα ποέπει μα είμαι ρϋμτχμη με ςα 

ρσμβαςικά ςεϋυη, 

- Ξι ποξθερμίεπ πξσ έυξσμ ςεθεί θεχοξϋμςαι αμαλλξίχςεπ ρε ρυέρη με ασςϊ ςξ 

θέμα, ακϊμη και αμ ξ Αμάδξυξπ αμαγκαρςεί μα ιδοϋρει λαςξμείξ ή/και λξιπέπ 

εγκαςαρςάρειπ ρε θέρη ςέςξια πξσ μα δσρυεοαίμεςαι η εογαρία ή μα 

επιμηκϋμεςαι η διαδοξμή ή ακϊμη και αμ αμαγκαρθεί μα αγξοάρει ςα αδοαμή 

απϊ ςξ εμπϊοιξ και απϊ ξπξιαδήπξςε απϊρςαρη. 

- Ρςημ πεοίπςχρη ασςή θα σλξπξιείςαι η αμςίρςξιυη ΛΟΔ (ρϋμτχμα με ςημ ΙΣΑ 

69269/90) ρςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 4014/2011 για ςξ ρϋμξλξ ςξσ λαςξμικξϋ 

υόοξσ ή για ςξ ςμήμα εκείμξ ρςξ ξπξίξ έυει γίμει παοέμβαρη για 

ρσμμϊοτχρη. 

(8) Αμ ςσυϊμ ποξβλέπεςαι ρςη ρϋμβαρη μα σπάουει Τευμικόπ ή άλλξπ Σύμβξσλξπ, 

ςϊςε ϊλα ςα λαςξμεία θα ςσγυάμξσμ ςηπ απξδξυήπ ςξσ, ετϊρξμ ξοιρςεί απϊ ςημ 

Σπηοερία. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ϊλεπ ξι δξκιμέπ / έλεγυξι θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι 

είςε απϊ ςξμ ευμικϊ ή άλλξ Ρϋμβξσλξ είςε με ςημ παοξσρία εκποξρόπξσ ςξσ και 

ρϋμτχμα με ςιπ εμςξλέπ ςηπ Σπηοερίαπ. Δτϊρξμ ζηςηθεί απϊ ςημ Σπηοερία, ϊλεπ ξι 

σπξβξλέπ ποξπ ςημ Δπίβλεφη θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ πιρςξπξιηςικϊ(α) ελέγυξσ ςξσ 

ευμικξϋ ή άλλξσ Ρσμβξϋλξσ αματεοϊμεμα ρςημ καςαλληλϊςηςα και ρςημ 

απαιςξϋμεμη πξιϊςηςα ςχμ σλικόμ. 

4.10.2.2. Λέθξδξι επιλξγήπ λαςξμείχμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ 

Ζ μέθξδξπ επιλξγήπ λαςξμείχμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ θα είμαι ασςή ςηπ ελεύθεοηπ επιλξγήπ.  

Ρϋμτχμα με ςημ σπϊφη μέθξδξ, για ςημ λήφη ςχμ απαιςξσμέμχμ για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ 

αδοαμόμ σλικόμ λαςξμείξσ ή ξοσυείξσ κςλ, η Υπηοερία ΔΕΝ θα παοαδώρει ρςξμ Αμάδξυξ 

καμέμα λαςξμείξή ξοσυείξ. Δπίρηπ, καςά ςη μέθξδξ ασςή η Διεσθϋμξσρα ΣπηοερίαΔΔΜ 

αμαλαμβάμει καμιά σπξυοέχρη για μα απαλλξςοιώρει εκςάρειπ καςάλληλεπ για παοαγχγή 

σλικώμ ποξπ υοήρη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

(1) Ξ Αμάδξυξπ επξμέμχπ θα τοξμςίρει μα ποξμηθεσςεί ςα αμαγκαία καςάλληλα 

αδοαμή απϊ λειςξσογξύρεπ λαςξμικέπ επιυειοήρειπ ή μα εγκαςαρςήρει και 

λειςξσογήρει «μέξ λαςξμείξ» ή λαςξμεία, ςηοξϋμεμχμ ςχμ ϊοχμ και 

πεοιξοιρμόμ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ. 

(2) Ξτείλει λξιπϊμ ξ Αμάδξυξπ για ςημ πεοίπςχρη μέξσ λαςξμείξσ μα τοξμςίρει 

μα βοει και μα υοηριμξπξιήρει ςιπ καςάλληλεπ πηγέπ αδοαμόμ σλικόμ είςε με 

μίρθχρη, είςε με αγξοά ςχμ καςάλληλχμ θέρεχμ. 

(3) Ηεχοείςαι λξιπϊμ, καςά ρσμβαςική έμμξια, ϊςι ρςιπ ςιμέπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ πεοιλαμβάμξμςαι ϊλεπ ξι απαιςξϋμεμεπ απϊ ξπξιξδήπξςε λϊγξ 

ποϊρθεςεπ δαπάμεπ για ςημ ποξμήθεια απϊ ιδιχςικά λαςξμεία ςχμ αμαγκαίχμ 

αδοαμόμ σλικόμ ή για ςη μίρθχρη ή αγξοά εκςάρεχμ για ςημ παοαγχγή 

ασςόμ ή ακϊμα και ξι ςσυϊμ επιβαοϋμρειπ πξσ θα απαιςηθξϋμ εναιςίαπ 

ρϋγυοξμηπ εκμεςάλλεσρηπ ξοιρμέμχμ πηγόμ (και απϊ άλλη ποξηγξϋμεμη ή 



 
ΒΔΚΣΘΩΖ ΙΑΘ ΔΙΤΓΦΡΟΜΘΛΟ ΑΚΘΔΤΣΘΙΟΤ ΙΑΣΑΥΤΓΘΟΤ ΛΤΣΘΙΑ Δ. ΠΡΔΒΔΕΑ 

ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ 

 

40 

 

επϊμεμη εογξλαβία με ςιπ ρυεςικέπ επιβαοϋμρειπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ 

εμποϊθερμη και έμςευμη εκςέλερη ςξσ έογξσ), ατξϋ λητθξϋμ σπϊφη ϊλεπ ξι 

δερμεϋρειπ και πεοιξοιρμξί πξσ επιβάλλξμςαι για ςημ ποξρςαρία ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ. 

4.10.2.3. Οαοακξλξϋθηρη πξιξςικόμ υαοακςηοιρςικόμ ςχμ αδοαμόμ 

(1) Ξ Αμάδξυξπ έυει ακέοαια ςημ εσθϋμη για ςημ άοιρςη πξιϊςηςα και ςη 

ρσμμϊοτχρη ποξπ ςα ρσμβαςικά ςεϋυη και ςιπ Θρυϋξσρεπ ευμικέπ 

Οοξδιαγοατέπ (ρκληοϊςηςα, κξκκξμεςοική διαβάθμιρη, πλαρςικϊςηςα, 

σδοξτιλία κ.λ.π.),  ςχμ εμρχμαςχμέμχμ ρςιπ εογαρίεπ κάθε είδξσπ σλικόμ, 

γιαςί ενσπακξϋεςαι ϊςι, με ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ, αμέλαβε ςημ 

σπξυοέχρη και ςημ εσθϋμη ςηπ έμςευμηπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ με δϊκιμα 

σλικά. Ξπξιξρδήπξςε έλεγυξπ, ξ ξπξίξπ γίμεςαι απϊ ςημ Σπηοερία, δεμ 

απαλλάρρει ςξμ Αμάδξυξ απϊ ασςή ςημ εσθϋμη, αμενάοςηςα απϊ ςα 

απξςελέρμαςα ασςξϋ. 

(2) Ρσμεπόπ, αμ ξοιρμέμεπ πηγέπ σλικόμ είμαι ή απξβξϋμ εμδιάμερα 

ακαςάλληλεπ για ςημ παοξυή δϊκιμχμ σλικόμ, ξ Αμάδξυξπ, 

παοακξλξσθόμςαπ ςξϋςξ απϊ δική ςξσ σπξυοέχρη, ποέπει μα αμαζηςήρει 

άλλεπ καςάλληλεπ πηγέπ. α αμχςέοχ απξςελξϋμ ρσμβαςική σπξυοέχρη 

ςξσ Αμαδϊυξσ και αμάγξμςαι ρςημ απξκλειρςική εσθϋμη και δαπάμεπ ςξσ. 

Ξπξιαδήπξςε κι αμ είμαι η θέρη ςχμ μέχμ πηγόμ ξ Αμάδξυξπ δεμ έυει 

δικαίχμα μα ζηςήρει  ποϊρθεςη απξζημίχρη. 

(3) Ιαςά ςημ παοαγχγή ςχμ αδοαμόμ σλικόμ ρκσοξδεμάςχμ, ξδξρςοχρίαπ και 

αρταλςικόμ, ποέπει μα γίμεςαι ρσμευήπ παοακξλξϋθηρη, δειγμαςξληφία 

και έλεγυξπ ςχμ ιδιξςήςχμ και υαοακςηοιρςικόμ ςξσπ, ρε ρσυμϊςηςα βάρει 

ςχμ αμςίρςξιυχμ ποξδιαγοατόμ και καμξμιρμόμ. Οοξπ ςξϋςξ θα 

ρσμςάρρξμςαι δελςία ελέγυξσ, ρςα δε ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ σλικόμ και 

εογαριόμ ποέπει μα ρημειόμεςαι ϊςι ςα σλικά, μεςά απϊ έλεγυξ, βοέθηκαμ 

ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ. 

 

4.10.2.4. Δαμειξθάλαμξι 

(1) Ξι ποξβλέφειπ ςχμ αμχςέοχ παοαγοάτχμ ιρυϋξσμ καςά αμαλξγία και για 

ςημ πεοίπςχρη ςχμ δαμειξθαλάμχμ, ϊρξ ατξοά ρςημ πξιϊςηςα ςχμ δαμείχμ 

και ςιπ δαπάμεπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ ςιμέπ ςηπ ποξρτξοάπ, ρυεςικά 

με ςα δάμεια. 

(2) Για ςη λήφη ςχμ απαιςξϋμεμχμ δαμείχμ για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ, η 

Διεσθϋμξσρα Σπηοερία ΔΔΜ θα παοαδόρει ρςξμ Αμάδξυξ καμέμα 

δαμειξθάλαμξ ή ξοσυείξ. Ξ Αμάδξυξπ επξμέμχπ θα τοξμςίρει μα βοει και 

υοηριμξπξιήρει ςξσπ καςάλληλξσπ δαμειξθαλάμξσπ (ή ξοσυεία), ςηοόμςαπ 

ϊλξσπ ςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ πεοιξοιρμξϋπ πξσ επιβάλλξμςαι απϊ ςξσπ 

σπϊλξιπξσπ ϊοξσπ δημξποάςηρηπ, είςε ρε υόοξσπ Δημξρίξσ (ετϊρξμ 

επιςοέπεςαι μα υξοηγηθεί ρε ασςϊμ, ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ και 

πεοιξοιρμξϋπ ςχμ ϊοχμ δημξποάςηρηπ, η άδεια εκμεςάλλεσρηπ και 

απϊληφηπ ςχμ αμαγκαίχμ πξρξςήςχμ) είςε με μίρθχρη είςε με αγξοά ςχμ 

καςάλληλχμ ιδιχςικόμ εκςάρεχμ ή ακϊμη και με ποξμήθεια απϊ ήδη 

λειςξσογξϋρεπ επιυειοήρειπ πόληρηπ σλικόμ δαμείχμ. 
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(3) Ρσμεπόπ ξι ςιμέπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ πεοιλαμβάμξσμ ϊλεπ ςιπ 

απαιςξϋμεμεπ απϊ ξπξιξδήπξςε λϊγξ ποϊρθεςεπ δαπάμεπ για ςημ ποξμήθεια 

απϊ λειςξσογξϋρεπ επιυειοήρειπ πόληρηπ δαμείχμ ςχμ αμαγκαίχμ δαμείχμ 

ή για μίρθχρη ή αγξοά ςχμ ρυεςικόμ αμαγκαίχμ εκςάρεχμ για ςημ 

απϊληφη δαμείχμ ή ακϊμη και ςιπ ςσυϊμ επιβαοϋμρειπ πξσ θα απαιςηθξϋμ 

εναιςίαπ ρϋγυοξμηπ εκμεςάλλεσρηπ ξοιρμέμχμ πηγόμ δαμείχμ (και απϊ 

άλλη ποξηγξϋμεμη ή επϊμεμη εογξλαβία με ςιπ ρυεςικέπ επιβαοϋμρειπ πξσ 

απαιςξϋμςαι για ςημ εμποϊθερμη και έμςευμη εκςέλερη ςξσ έογξσ), ατξϋ 

λητθξϋμ σπϊφη ϊλεπ ξι δερμεϋρειπ και πεοιξοιρμξί πξσ επιβάλλξμςαι για 

ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία, 

καςά αμαλξγία ςχμ ϊρχμ αματέοθηκαμ για ςα λαςξμεία ρςημ ποξηγξϋμεμη 

παοάγοατξ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ. 

(4) Δπίρηπ ρςιπ ςιμέπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ πεοιλαμβάμξμςαι ξι 

ξπξιερδήπξςε δαπάμεπ απαιςηθξϋμ για ςημ απϊληφη ή αγξοά δαμείχμ απϊ 

υείμαοοξσπ ή/και πξςαμξϋπ, ή άλλεπ θέρειπ, πξσ θα πληοχθξϋμ ρε 

Δπιυειοήρειπ ςηπ ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ, ξι ξπξίεπ εκμεςαλλεϋξμςαι ςη 

δαμειξληφία απϊ ρυεςικέπ εκςάρειπ ή ρε αουέπ ςηπ ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ 

ρςιπ ξπξίεπ έυξσμ εκυχοηθεί ξικξμξμικά δικαιόμαςα απϊ ςημ απϊληφη 

δαμείχμ απϊ ξοιρμέμξσπ υόοξσπ. 

(5) Ζ Δ/μξσρα Σπηοερία δεμ αμαλαμβάμει καμία σπξυοέχρη μα απαλλξςοιόρει 

εκςάρειπ καςάλληλεπ για υοήρη ςξσπ χπ δαμειξθαλάμχμ ή ξοσυείχμ για 

ποξμήθεια ςχμ ρυεςικόμ σλικόμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ.  

 

4.10.2.5. Υόοξι Απϊθερηπ 

Ζ απϊθερη ςχμ πεοιρρεσμάςχμ καςάλληλχμ ποξψϊμςχμ ξοσγμάςχμ, ςχμ ακαςάλληλχμ 

ποξψϊμςχμ ξοσγμάςχμ για ςημ καςαρκεσή επιυχμάςχμ - επιυόρεχμ και ςχμ άυοηρςχμ 

ποξψϊμςχμ κάθε είδξσπ, πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ απξκαςάρςαρη ςχμ υόοχμ 

επέμβαρηπ, θα απξμακοϋμξμςαι και θα διαρςοόμξμςαι με μέοιμμα και δαπάμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

Δτϊρξμ δεμ έυξσμ πεοιλητθεί ρςημ παοξϋρα υόοξι απϊθερηπ, ή ετϊρξμ ασςξί πξσ έυξσμ 

ποξβλετθεί δεμ επαοκξϋμ, ςϊςε ξι επιπλέξμ αμαγκαίξι υόοξι, καςά ρειοά ποξςεοαιϊςηςαπ 

ιρυϋξπ επιλξγήπ, θα επιλεγξϋμ: 

(1) Απϊ ςημ αομϊδια για ςξ πεοιβάλλξμ Οεοιτεοειακή Σπηοερία (για ςιπ μεγάλεπ 

πϊλειπ ή μξμξϋπ μπξοεί μα είμαι ειδικέπ σπηοερίεπ) 

(2) Απϊ ςη Διεσθϋμξσρα Σπηοερία  

(3) Απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ Αμάδξυξ, ϋρςεοα απϊ ρυεςική ποϊςαρη πξσ θα σπξβάλλει, 

ρϋμτχμα με ϊρα αματέοξμςαι ρςιπ παοακάςχ παοαγοάτξσπ. 

(4) Ξ Αμάδξυξπ, υχοίπ καμία επί πλέξμ απξζημίχρη, σπξυοεξϋςαι, πέοα απϊ ςη 

μεςατξοά ρε ξπξιαδήπξςε απϊρςαρη (ή ρε μία ρσγκεκοιμέμη απϊρςαρη, αμ 

γίμεςαι ρυεςική ειδική μμεία ρε ειδικξϋπ ϊοξσπ δημξποάςηρηπ) και ςη 

διάρςοχρη ςχμ ποξψϊμςχμ ρςξσπ υόοξσπ απϊθερηπ, μα εναρταλίρει και ςη 

ρςαθεοξπξίηρη ςξσπ με ςα απαοαίςηςα έογα σπξδξμήπ και με καςάλληλη 

ρσμπϋκμχρη, όρςε ξι επιτάμειεπ πξσ θα ποξκϋφξσμ μα είμαι βαςέπ ρε 

ξυήμαςα και ανιξπξιήριμεπ για υόοξσπ αμαφσυήπ, αθλξπαιδιόμ, ή άλλξσπ 

παοϊμξιξσπ, για ςημ ςελική δε διαμϊοτχρή ςξσπ μα απξμέμξσμ: 
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- Ξι επιταμειακέπ ειδικέπ υχμαςξσογικέπ διαμξοτόρειπ, ρε ρσμδσαρμϊ με 

ςσυϊμ ποξβλεπϊμεμα ςευμικά έογα 

- συϊμ άλλεπ ειδικέπ καςαρκεσέπ πξσ δεμ αμήκξσμ ρςιπ γεμικέπ 

υχμαςξσογικέπ διαμξοτόρειπ (και ςα ρυεςικά ςευμικά έογα ρςαθεοξπξίηρηπ 

ασςόμ)ποξκειμέμξσ μα ξλξκληοχθξϋμ ςα «έογα απξκαςάρςαρηπ» πξσ 

πεοιλαμβάμξμςαι ρςξσπ εγκεκοιμέμξσπ ϊοξσπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ μελέςηπ. 

Ξι αμχςέοχ δαπάμεπ θεχοξϋμςαι ϊςι πεοιλαμβάμξμςαι, καςά αμηγμέμξ ςοϊπξ, ρςιπ ςιμέπ ςηπ 

ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ. Γι' ασςϊ γίμεςαι επιςακςική η αμάγκη αμαγμόοιρηπ ςχμ ειδικόμ 

ρσμθηκόμ ςξσ έογξσ απϊ ϊλξσπ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ καςά ςξ ρςάδιξ ςχμ ποξρτξοόμ. 

 

ΑΡΗΡΟ Α-5 

Ποξρςαρία ςξσ Πεοιβάλλξμςξπ 

5.1. Γεμικά  

5.1.1. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, ϊπχπ καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςχμ έογχμ, 

λαμβάμει σπϊφη ςξσ και ςηοεί ασρςηοά ςξσπ εγκεκοιμέμξσπ πεοιβαλλξμςικξύπ όοξσπ ςξσ 

έογξσ καθόπ και ςξσπ λξιπξϋπ πεοιβαλλξμςικξύπ πεοιξοιρμξύπ. 

5.1.2. Ρςιπ ςιμέπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδόυξσ πεοιλαμβάμξμςαι αμηγμέμεπ όλεπ ξι δαπάμεπ 

πξσ ποξκύπςξσμ για ςημ ςήοηρη ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ όοχμ και ρσμεπόπ ξσδεμία ποϊρθεςη 

ξικξμξμική ςξσ απαίςηρη ρυεςική με ςημ εταομξγή ςξσπ δεμ θα αμαγμχοίζεςαι. 

5.1.3. Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρςημ ςιμξλϊγηρη ςηπ διάθερηπ ςχμ ποξιϊμςχμ εκρκατήπ έυει 

λητθεί σπϊφη χπ απϊρςαρη απϊοοιφηπ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ εκρκατόμ ρςα 11,0μ.μ. (ασνημέμη 

ρε ρυέρη με ςημ ποξβλεπϊμεμη απϊ ςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ ςξσ έογξσ). Ιαςά ρσμέπεια 

ασςή η απϊρςαρη θεχοείςαι χπ η ρσμβαςική για ςημ απϊοοιφη κάθε είδξσπ σλικξϋ ρςημ 

θαλάρρια πεοιξυή. Για ςξσπ λίθξσπ ςηπ στιρςάμεμηπ θχοάκιρηπ πξσ αίοξμςαι, έυει θεχοηθεί 

ϊςι θα σπξδειυθεί θέρη ςελικήπ απϊθερηπ ρε κξμςιμή απϊρςαρη απϊ ςξ έογξ και ρσγκεκοιμέμα 

ςηπ ςανηπ ςξσ 1,5μ.μ. Ρε πεοίπςχρη πξσ απαιςηθεί η πλήοηπ απξμάκοσμρη ςξσπ απϊ ςξ έογξ ή 

ρε άλλη θέρη μακοϋςεοη απϊ ςημ ποξβλεπϊμεμη, ςϊςε ξ Αμάδξυξπ θα αμείβεςαι ιδιαίςεοα για 

ςημ διατξοά ςηπ απϊρςαρηπ απϊ ςημ ρσμβαςική, με βάρη ςιπ ςιμέπ ποξρτξοάπ ςξσ.  

5.1.4. Ξι πεοιξοιρμξί, ξι διαδικαρίεπ, ξι ςσυϊμ άδειεπ και ϊ,ςι απαιςηθεί για ςημ 

ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ υχοίπ δικαίχμα ιδιαίςεοηπ αμξιβήπ, 

δεδξμέμξσ ϊςι ξι δαπάμεπ για ςημ σλξπξίηρη ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ ελήτθηραμ σπϊφη και είμαι 

αμηγμέμεπ ρςξ ςίμημα ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ. 

Για ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ έυξσμ ιρυϋ ρςημ παοξϋρα εογξλαβία: 

- Όρα γεμικόπ ή ειδικόπ αματέοξμςαι ρςξ Μ. 4412/2016 

- Ζ Απϊταρη έγκοιρηπ ςχμ Οεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ ςξσ σπ’ ϊφιμ έογξσ και ξι 

ρσρςάρειπ ςηπ εγκεκοιμέμηπ Λελέςηπ Οεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ (ΛΟΔ, 

ετϊρξμ απαιςείςαι) με ςη διεσκοίμηρη ϊςι, ϊπξσ αματέοεςαι "εσθϋμη ςξσ 

Ισοίξσ ςξσ έογξσ" ρε θέμαςα εκςέλερηπ ξπξιαρδήπξςε εογαρίαπ μξείςαι 

"εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ". 
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- α αματεοϊμεμα ρςα λξιπά ςεϋυη δημξποάςηρηπ και ρε πεοίπςχρη 

αρσμτχμίαπ ασςόμ, καςιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ  Απϊταρη έγκοιρηπ  

Οεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ. 

5.1.2. Ζ εκςέλερη ςξσ έογξσ θα γίμει ρϋμτχμα με ςιπ καςεσθϋμρειπ ςηπ μελέςηπ ςηπ 
Σπηοερίαπ και ςξσπ λξιπξϋπ ϊοξσπ δημξποάςηρηπ, ξ Αμάδξυξπ δε είμαι σπεϋθσμξπ πέοαμ ςχμ 
άλλχμ και για ςιπ καςαρκεσαρςικέπ μεθϊδξσπ, υοήρειπ σλικόμ, δημιξσογίαπ και λειςξσογίαπ 
εογξςανιακόμ ξδόμ, εογξςανιακόμ εγκαςαρςάρεχμ, διαμξοτόρεχμ ςχμ έογχμ, απαιςήρειπ 
καςά ςη διάοκεια ςηπ καςαρκεσήπ, και ρςξιυεία ςχμ μϊμιμχμ έογχμ για ςα ξπξία σπάουει 
επιλξγή βάρει ςχμ μελεςόμ πξσ θα εκπξμηθξϋμ απϊ ασςϊμ. 
 
5.1.3. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα σπξβάλει ποξςάρειπ για ςημ ποξρςαρία ςξσ 
πεοιβάλλξμςαπ ρςημ πεοιξυή ςξσ έογξσ. Ξι ποξςάρειπ ασςέπ θα καθξοίζξσμ με λεπςξμέοεια 
ϊλα ςα μέςοα πξσ θα λητθξϋμ για μα ποξρςαςεσθξϋμ η σπάουξσρα βλάρςηρη, ςα δέμςοα, ξι 
θάμμξι και ξι καλλιεογημέμεπ εκςάρειπ γϋοχ απϊ ςξσπ υόοξσπ πξσ ςσυϊμ διαςεθξϋμ απϊ ςημ 
Σπηοερία για ςημ εκςέλερη ςχμ έογχμ, καθόπ και για ςημ απξκαςάρςαρη ςχμ πεοιξυόμ, πξσ 
σπξυοεχςικά θα σπξρςξϋμ ζημιέπ απϊ ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ. Ξι ποξςάρειπ ασςέπ ποέπει μα 
ρσμτχμξϋμ με ςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ πξσ έυξσμ εγκοιθεί για ςξ έογξ. Δμδεικςικά, 
ςέςξια μέςοα θα είμαι, μεςά ςημ πεοάςχρη ςξσ έογξσ, ξ πλήοηπ καθαοιρμϊπ ςχμ εογξςανίχμ, 
η απξνήλχρη ϊλχμ ςχμ ποξρχοιμόμ εγκαςαρςάρεχμ, η απξκξμιδή ϊλχμ ςχμ πλεξμαζϊμςχμ 
σλικόμ και αυοήρςχμ και κάθε άλλξ καςάλληλξ μέςοξ, όρςε ςελικά η επιοοξή ςξσ 
εκςελερθέμςξπ έογξσ ρςξ πεοιβάλλξμ μα είμαι η ελάυιρςη δσμαςή. ξμίζεςαι ϊςι ξ Αμάδξυξπ θα 
είμαι μϊμξπ σπεϋθσμξπ για κάθε ζημιά πξσ θα ποξκαλέρει ρε ςοίςξσπ απϊ ασθαίοεςη κξπή ή 
βλάβη δέμδοχμ, απϊ απξθήκεσρη σλικόμ, απϊ κακϊ υειοιρμϊ ςχμ μηυαμημάςχμ ςξσ ή 
καςαπάςηρη τσςεμέμχμ πεοιξυόμ απϊ ςα μηυαμικά μέρα πξσ διαθέςει, και θα τοξμςίζει για 
ςημ απξκαςάρςαρη κάθε ςέςξιαπ ζημιάπ με δικέπ ςξσ δαπάμεπ. 
 
5.1.4. Ιαςά ςη διάοκεια καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ ξ Αμάδξυξπ ποέπει μα τοξμςίρει για ςημ: 

 Υοηριμξπξίηρη ειδικξϋ καλϋμμαςξπ ςχμ τξοςηγόμ ξυημάςχμ μεςατξοάπ αδοαμόμ, 

ρϋμτχμα με ςιπ σπάουξσρεπ διαςάνειπ και μέοιμμα για ςξμ καθαοιρμϊ ςχμ δοϊμχμ, 

πξσ υοηριμξπξιξϋμ ςα μεςατξοικά μέρα ςξσ εογξςανίξσ. 

 Ολϋρη και ρσμςήοηρη ςχμ μηυαμημάςχμ ρε ειδικά διαμξοτχμέμξ υόοξ ςξσ 

εογξςανίξσ και μάλιρςα ρςεγαμϊ, όρςε μα απξτεσυθεί η οϋπαμρη ςξσ σδοξτϊοξσ 

ξοίζξμςα και ςσυόμ παοακείμεμχμ οεμάςχμ. 

 Ρσυμή διαβοξυή ςχμ διαδοϊμχμ κίμηρηπ και ςχμ υόοχμ ςχμ εογαριόμ. 

Δπίρηπ ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει :  

 μα μεοιμμά για ςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ αιχοξϋμεμχμ ρχμαςιδίχμ απϊ ςη διαυείοιρη 

ςχμ αδοαμόμ σλικόμ και ςχμ επιυόρεχμ με ςξμ φεκαρμϊ ςξσπ και ςη ρσυμή 

διαβοξυή ςχμ σπαίθοιχμ υόοχμ ςξσ εογξςανίξσ. 

 μα μημ ποξβαίμει ρε κάθε μξοτήπ καϋρη σλικόμ ρςημ πεοιξυή ςξσ έογξσ και ςχμ 

εογξςανιακόμ υόοχμ. 

 μα μημ ποξβαίμει ρε οϋπαμρη ςχμ επιταμειακόμ και σπξγείχμ μεοόμ απϊ κάθε 

είδξσπ πεςοελαιξειδή, καϋριμα κλπ. Ξμξίχπ μα μημ ποξβαίμει ρε απϊοοιφη 

παλαιόμ ελαίχμ ρςξ έδατξπ, υχοίπ ςη λήφη καςάλληλχμ μέςοχμ πεοιρσλλξγήπ και 

απξμάκοσμρήπ ςξσπ. 

 μα ςηοεί ςα ϊοια μέρηπ εμεογειακήπ ρςάθμηπ θξοϋβξσ καςά ςη λειςξσογία ςχμ 

εογξςανίχμ πξσ ξοίζξμςαι ςα 65dB (A) (ετϊρξμ δεμ καθξοίζξμςαι διατξοεςικά ρςξσπ 

εγκεκοιμέμξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ ςξσ έογξσ). 
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 μα ποξβεί ρε εγκαςάρςαρη επαοκξϋπ αοιθμξϋ ειδικόμ δξυείχμ για ςη ρσλλξγή 

λαδιόμ και πεςοελαιξειδόμ, καθόπ και δξυείχμ για ςη ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ. 

 
 

5.2. Απαιςήρειπ για ςξ Σελειχμέμξ Έογξ  

5.2.1. Ξι απαιςήρειπ ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ για ςξ ςελειχμέμξ έογξ ποέπει μα 
πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ ρυεδιαρμϊ ςξσ έογξσ και μα απξςσπόμξμςαι ρςξσπ εγκεκοιμέμξσπ 
πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ ςξσ έογξσ. Όρξμ ατξοά ρςξμ Αμάδξυξ, ιρυϋξσμ ξι απαιςήρειπ 
ρσμμϊοτχρήπ ςξσ ποξπ ςιπ ποξδιαγοατέπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ ρε ρσμδσαρμϊ με ϊρα 
αματέοθηκαμ ρςιπ παοαπάμχ παοαγοάτξσπ. 
5.2.2. Οέοαμ ςχμ αμχςέοχ, μεςά ςημ έκδξρη βεβαίχρηπ πεοαίχρηπ ςξσ έογξσ και ποιμ 
ςημ ςελική επιμέςοηρη, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςξμ πλήοη καθαοιρμϊ ςχμ εογξςανίχμ, ρςημ 
απξνήλχρη ϊλχμ ςχμ ποξρχοιμόμ εγκαςαρςάρεχμ, ρςημ απξκξμιδή ϊλχμ ςχμ πλεξμαζϊμςχμ 
σλικόμ και αυοήρςχμ και κάθε άλλξσ καςάλληλξσ μέςοξσ, όρςε ςελικά η επιοοξή ςξσ 
εκςελερθέμςξπ έογξσ ρςξ πεοιβάλλξμ μα είμαι η ελάυιρςη δσμαςή. 

 

5.3. Γεμικέπ Απαιςήρειπ καςά ςημ διάοκεια ςηπ Ιαςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ 

5.3.1. Όλεπ ξι εγκαςαρςάρειπ και ςα έογα ςα απαοαίςηςα για ςημ ξογάμχρη και 
λειςξσογία ςξσ εογξςανίξσ θα ποέπει μα καςαρκεσάζξμςαι και μα λειςξσογξϋμ καςά ςέςξιξ 
ςοϊπξ όρςε μα επιςσγυάμεςαι: 

- Απξτσγή ή ελαυιρςξπξίηρη ςχμ διαςαοαυόμ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ. 

- Δλαυιρςξπξίηρη καςάςμηρηπ εμξςήςχμ υοήρεχμ γηπ. 

- Δλαυιρςξπξίηρη ςχμ ξπξιχμδήπξςε δερμεϋρεχμ πξσ ποξκαλεί ςξ έογξ για 

πεοαιςέοχ αμάπςσνη ςηπ πεοιξυήπ. 

- Κήφη καςαλλήλχμ μέςοχμ ποξρςαρίαπ ςηπ ςσυϊμ σπάουξσραπ βλάρςηρηπ 

καςά ςξ ρςάδιξ ςηπ καςαρκεσήπ ςχμ έογχμ, όρςε μα μημ σπάονει καμιά 

παοέμβαρη ρςξ σπάουξμ τσρικϊ πεοιβάλλξμ, εκςϊπ απϊ ςημ απαοαίςηςη 

ζόμη για ςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ, πξσ θα ποέπει ασρςηοά μα καθξοιρθεί 

εκ ςχμ ποξςέοχμ. 

5.3.2. Διδικϊςεοα καςά ςη λειςξσογία ςξσ εογξςανίξσ θα ποέπει μα ελαυιρςξπξιηθεί η 
καςαρςοξτή ςξσ ποαρίμξσ. Για ςημ καςαρςοξτή δαρικόμ πεοιξυόμ, ϊςαμ ασςή είμαι 
αμαπϊτεσκςη, θα ποέπει μα σπάουει η άδεια ςηπ αομϊδιαπ Αουήπ. Λεςά ςξ πέοαπ ςξσ Έογξσ 
θα ποέπει μα γίμει πλήοηπ απξκαςάρςαρη. 
5.3.3. Ηα ποέπει μα απξτεσυθξϋμ εκςεςαμέμα έογα για εογξςάνια. Αμ κάςι ςέςξιξ είμαι 
απαοαίςηςξ, ασςά θα γίμξσμ με βάρη ποξεγκεκοιμέμα απϊ ςημ Σπηοερία ρυέδια και μϊμξ μεςά 
απϊ ρυεςική άδεια και θα απξμακοσμθξϋμ εμςελόπ μεςά ςξ πέοαπ ςχμ εογαριόμ καςαρκεσήπ 
ςξσ έογξσ, απξκαθιρςόμςαπ πλήοχπ ςξ πεοιβάλλξμ. 
5.3.4. Ηα ποέπει μα γίμει πλήοηπ έλεγυξπ ςχμ κάθε τϋρηπ απξβλήςχμ, και μα 
ςηοξϋμςαι ξι παοακάςχ ϊοξι: 

- Δπιβάλλεςαι μα εναρταλιρθεί η ρσγκέμςοχρη ςχμ λσμάςχμ ςξσ εογξςανίξσ 

ρε ρςεγαμξϋπ βϊθοξσπ και η μεςατξοά /διάθερή ςξσπ ρε υόοξσπ πξσ θα 

σπξδείνξσμ ξι αομϊδιεπ Αουέπ. 

- Αμάλξγη ρσγκέμςοχρη και διάθερη απαιςείςαι και για ςα σπϊλξιπα απϊβληςα 

ςξσ εογξςανίξσ, ϊπχπ λάδια - πεςοελαιξειδή - υημικά κλπ. ρε υχοιρςξϋπ 

βϊθοξσπ απ' ασςξϋπ ςχμ λσμάςχμ, απαγξοεσϊμεμηπ απξλϋςχπ ςηπ 
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απϊοοιφήπ ςξσπ επί ςξσ εδάτξσπ. Θδιαίςεοξι υόοξι θα απαιςηθξϋμ και για 

ςημ απξυέςεσρη ςχμ απϊμεοχμ καθαοιρμξϋ ςχμ μξμάδχμ παοαγχγήπ και 

μεςατξοάπ ρκσοξδέμαςξπ. 

- Απξτσγή οϋπαμρηπ καςά ςημ εκτϊοςχρη ςχμ σλικόμ - κασρίμχμ κλπ. ρςξ 

υόοξ ςξσ εογξςανίξσ απϊ ξπξιξδήπξςε μέρξ μεςατξοάπ. 

- Ζ υοήρη ξπξιχμδήπξςε ςξνικόμ ξσριόμ θα επιςοέπεςαι ϋρςεοα απϊ ρυεςική 

έγκοιρη ςηπ Σπηοερίαπ και μϊμξμ ετϊρξμ δεμ είμαι εσοείαπ διάυσρηπ. 

- Απξτσγή οϋπαμρηπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ με ποξψϊμςα επενεογαρίαπ σλικόμ. 

5.3.5. Δλαυιρςξπξίηρη παοεμξυλήρεχπ ςχμ δικςϋχμ Ξ.Ι.Ω. Όπξσ ασςϊ είμαι αμαγκαίξ, 

απαιςείςαι η άμερη απξκαςάρςαρη ςηπ ρσμέυειάπ ςξσπ και εναρτάλιρη ςηπ δημϊριαπ σγείαπ και 

αρτάλειαπ (κίμδσμξι μϊλσμρηπ - ηλεκςοξπληνίαπ κλπ.). 

5.3.6. Ξ Αμάδξυξπ έυει ςημ σπξυοέχρη απϊοοιφηπ ςχμ πεοιρρεσμάςχμ ςχμ ποξψϊμςχμ 

εκρκατήπ ρε υόοξσπ πξσ έυξσμ ήδη καθξοιρθεί ή θα καθξοιρθξϋμ, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη 

μξμξθερία για ςημ απϊοοιφη ρςεοεόμ απξβλήςχμ, καθόπ και ρε ποξπ αμάπλαρη υόοξσπ, 

ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ και ςιπ ποξςεοαιϊςηςεπ πξσ θα ςεθξϋμ γι' 

ασςϊ ςξ ρκξπϊ απϊ ςημ Σπηοερία. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, θα ποέπει μα σπξβάλει ποξπ έγκοιρη, 

ποιμ απϊ ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςχμ εογαριόμ απξκξμιδήπ ςχμ ποξψϊμςχμ εκρκατήπ, ρςημ 

Σπηοερία και ςιπ αομϊδιεπ Αουέπ, ρυέδιξ ϊπξσ θα αματέοξμςαι αμαλσςικά ξι υόοξι απϊθερηπ, 

ςα έογα απξκαςάρςαρηπ, ξι πξιϊςηςεπ ςχμ σλικόμ πξσ θα απξςεθξϋμ, ςα δοξμξλϊγια και ξ 

ςϋπξπ ςχμ τξοςηγόμ πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ καθόπ και κάθε άλλη λεπςξμέοεια, ρυεςικά με 

ςημ απξμάκοσμρη και απϊθερη ςχμ σλικόμ εκρκατήπ, (η πιθαμϊςηςα παοάλληληπ εμαπϊθερηπ 

απϊ άλλα έογα, ξ τξοέαπ απξκαςάρςαρηπ - διαυείοιρηπ κλπ.). Ζ απϊθερη ςχμ πεοιρρεσμάςχμ 

εκρκατόμ θα γίμεςαι ρςξσπ ποξαματεοθέμςεπ υόοξσπ με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςιπ 

σπξδείνειπ ςηπ Σπηοερίαπ και ςχμ αομξδίχμ Αουόμ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξ Aμάδξυξπ ςξσ έογξσ 

θα είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ εταομξγή ςχμ παοαπάμχ και ρςημ πεοίπςχρη σπεογξλάβχμ ή 

μιρθχμέμχμ ασςξκιμήςχμ. Ρυεςικά με ςα παοαπάμχ η Σπηοερία μπξοεί μα επιβάλει 

πεοιξοιρμξϋπ ή/και ςοξπξπξιήρειπ ρςξ μικςϊ ή/και καθαοϊ τξοςίξ ςχμ ξυημάςχμ, ρςιπ 

διαδοξμέπ ασςόμ και ρε κάθε άλλξ ρςξιυείξ πξσ αματέοεςαι παοαπάμχ. 

5.3.7. Απξτσγή ή ελαυιρςξπξίηρη ϊυληρηπ ςχμ πεοιξίκχμ. Ασςϊ απαιςεί : 

- Έογα απξκαςάρςαρηπ ςηπ κσκλξτξοίαπ ή /και καςαρκεσή παοακαμπςηοίχμ 

ενσπηοέςηρηπ ςηπ κσκλξτξοίαπ.  

- Απξτσγή οϋπαμρηπ ςηπ αςμϊρταιοαπ με οσπαμςέπ, καπμϊ ή ρκϊμη, και λήφη 

καςάλληλχμ μέςοχμ για ςημ ςήοηρη ςχμ ρυεςικόμ ξοίχμ πξιϊςηςαπ 

εκπξμπήπ (ϊπχπ εγκαςαρςάρειπ τίλςοχμ ή /και καςάλληλεπ επιρςοόρειπ 

μέοξσπ ςξσ εογξςανιακξϋ υόοξσ, κλπ). Λέοιμμα για καθαοιρμϊ ςχμ δοϊμχμ 

πξσ υοηριμξπξιξϋμ ςα μεςατξοικά μέρα ςξσ εογξςανίξσ, ϊςαμ ασςξί είμαι 

κξμςά ρε καςξικημέμεπ πεοιξυέπ . 

- Απξτσγή ρυημαςιρμξϋ ερςιόμ μξλϋμρεχμ (π.υ. απϊ λιμμάζξμςα μεοά). 

- Απξτσγή, ή ελαυιρςξπξίηρη ςηπ ηυξοϋπαμρηπ, ρϋμτχμα με ςξσπ 

Οεοιβαλλξμςικξϋπ Όοξσπ και ςημ ρυεςική μξμξθερία π.υ. με υοήρη κιμηςόμ 

(εογξςανιακόμ) ηυξπεςαρμάςχμ ϊπξσ η ρςάθμη ςξσ θξοϋβξσ σπεοβαίμει ςα 

65 dB(A) ρςξ ϊοιξ ςξσ εογξςανιακξϋ υόοξσ, εάμ και ετϊρξμ σπάουξσμ 

παοακείμεμξι απξδέκςεπ. 
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- Οεοίτοανη ςξσ εογξςανιακξϋ υόοξσ για: 

1) ςημ εναρτάλιρη ςηπ δημϊριαπ αρτάλειαπ 

2) ελαυιρςξπξίηρη ςηπ ξπςικήπ ϊυληρηπ  καςά ςξ ετικςϊ. 

- Ρήμαμρη /επιρήμαμρη ςχμ υόοχμ εογαρίαπ για ςη διαρτάλιρη ςηπ 

κσκλξτξοίαπ. 

 

ΑΡΗΡΟ Α-6 

Πληοχμέπ – Αμαθεόοηρη – Ποξωπξλξγιρμϊπ 

6.1. Δπιμεςοήρειπ  

6.1.1. Για ςιπ Δπιμεςοήρειπ ιρυϋξσμ γεμικά ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 151 ςξσ 

Μ.4412/2016. 

6.1.2. Ξ ςοϊπξπ επιμέςοηρηπ ςχμ διατϊοχμ ειδόμ εογαριόμ είμαι ασςϊπ πξσ 

καθξοίζεςαι απϊ ςξ ςιμξλϊγιξ, ςα ρυεςικά άοθοα ςηπ ΡΣ, ςιπ ΔΔΟ και ςα λξιπά εϋυη  

Δημξποάςηρηπ. Για κάθε είδξπ εογαριόμ για ςιπ ξπξίεπ ςσυϊμ δεμ ξοίζεςαι ρςα παοαπάμχ 

ςεϋυη ςοϊπξπ επιμέςοηρηπ, επιμεςοξϋμςαι και πληοόμξμςαι ξι μξμάδεπ πξσ έυξσμ ποαγμαςικά 

εκςελερθεί. 

6.1.3. Δμδεικςικά ρςημ ρσμέυεια αματέοξμςαι ξοιρμέμα εκ ςχμ πιξ υαοακςηοιρςικόμ 

άοθοχμ ςξσ έογξσ:  

 Θοασρςά σλικά, Αμμξυάλικα, Λιθξοοιπέπ και Λίθξι   

α θοασρςά σλικά πάρηπ τϋρηπ και λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ θα επιμεςοξϋμςαι ρε κσβικά 

μέςοαταιμξμέμξσ όγκξσ με βάρη ςιπ ποαγμαςξπξιξϋμεμεπ διαςξμέπ και ρε ρϋγκοιρη με 

ςιπ αμςίρςξιυεπ ςχμ ρυεδίχμ ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ, ξι ξπξίεπ ποέπει μα 

εταομϊζξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςιπ θεχοηςικέπ διαρςάρειπ. Ποόρθεςξπ 

όγκξπ πξσ ςσυόμ θα απαιςηθεί λόγχ καθίζηρηπ, σπξυώοηρηπ ςξσ εδάτξσπ ή ςξσ 

πσθμέμα ή διείρδσρηπ ςξσ σλικξύ εμςόπ ασςξύ ή ρσμίζηρηπ ςξσ ιδίξσ ςξσ σλικξύ, δεμ 

αμαγμχοίζεςαι και δεμ επιμεςοείςαι και δεμ πληοώμεςαι ιδιαίςεοα, ετόρξμ η εμτάμιρη ςηπ 

ποόρθεςηπ ασςήπ δαπάμηπ μξείςαι όςι είμαι γμχρςή ρςξμ Αμάδξυξ και πεοιλαμβάμεςαι 

αμηγμέμη ρςιπ αμςίρςξιυεπ καςά εογαρία επί μέοξσπ ςιμέπ μξμάδαπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ 

Αμαδόυξσ, ρε ρσμδσαρμό με ςημ έκπςχρη πξσ ποξρέτεοε.Για ςξμ ρκξπό ασςό θα 

απξςσπώμξμςαι άμερα μεςά ςημ σλξπξίηρη κάθε καςαρκεσαρςικήπ τάρηπ ξι ςελικέπ 

διαςξμέπ πξσ σλξπξιεί ξ Αμάδξυξπ καθώπ αμαμέμεςαι εκδήλχρη άμερχμ καθιζήρεχμ ρςξ 

έογξ. Επιποόρθεςα επειδή η διαμόοτχρη ςηπ διαςξμήπ θα γίμεςαι ρε κάθε πεοίπςχρη ρε 

ρςάδια (αουικά ξ πσοήμαπ, ρςημ ρσμέυεια ςξ τίλςοξ και ςέλξπ η θχοάκιρη ςηπ διαςξμήπ) 

ξ Αμάδξυξπ θα απξςσπώμει άμερα και ςιπ εμδιάμερεπ ασςέπ διαμξοτώρειπ ςηπ διαςξμήπ, 

ώρςε μα ποξκύπςξσμ πάμςξςε ξι ποαγμαςικέπ πξρόςηςεπ σλικώμ πξσ ςξπξθέςηρε. Σε 

πεοίπςχρη πξσ δεμ ποαγμαςξπξιήρει ςιπ εμ λόγχ απξςσπώρειπ καμία απώλεια σλικξύ 

δεμ δύμαςαι μα αμαγμχοιρςεί απόμ ςημ Δ/μξσρα Υπηοερία.  

 Αμχδξμέπ - Επιρςοώρειπ 

Ξι πάρηπ τϋρηπ αμχδξμέπ και επιρςοόρειπ απϊ ρκσοϊδεμα επιμεςοξϋμςαι ρςξμ 

ποαγμαςικϊ ϊγκξ πξσ καςαρκεσάρθηκαμ (Λ3), με βάρη ςα ρυεςικά ρυέδια ςηπ 

εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ. Οιθαμέπ απξκλίρειπ μπξοξϋμ μα γίμξσμ δεκςέπ, λϊγχ ςχμ 

ποξηγξϋμεμχμ καθαιοέρεχμ ςχμ παλαιόμ λιθϊδμηςόμ αμχδξμόμ, και ςηπ παλαιϊςηςαπ 
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ςχμ σπξκείμεμχμ ρκσςξδεμάςχμ (εμδευϊμεμη απξκάλσφη ραθοόμ ςμημάςχμ). Για ςξ 

λόγξ ασςό ξι εογαρίεπ ςχμ καθαιοέρεχμ θα εκςελξύμςαι πάμςξςε παοξσρία ςξσ 

Δπιβλεπόμςξπ. 

 Σιδηοξύπ ξπλιρμόπ 

Ξ ριδηοξϋπ ξπλιρμϊπ ξπξιαρδήπξςε διαςξμήπ θα εμρχμαςόμεςαι πάμςξςε ρϋμτχμα με ςα 

λεπςξμεοειακά ρυέδια ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ και ςιπ έγγοατεπ εμςξλέπ ςηπ Δπίβλεφηπ 

και θα επιμεςοάςαι αμά υιλιϊγοαμμξ βάοξσπ εςξίμξσ ςξπξθεςημέμξσ, με βάρη ςξμ 

πίμακα ξπλιρμξϋ, πξσ θα ρσμςάρρεςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ ειδικά για ςξ ρκξπϊ ασςϊ 

 Λξιπέπ εογαρίεπ 

Για ϊλεπ ςιπ εογαρίεπ, πξσ είμαι αμαγκαίεπ για ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ έογξσ και δεμ 

πεοιγοάτξμςαι ρςα ποξηγξϋμεμα άοθοα, θα ιρυϋει η μεθξδξλξγία μέςοηρηπ και η 

επιλεγϊμεμη μξμάδα ςξσ Οεοιγοατικξϋ ιμξλξγίξσ. Ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ γίμεςαι ςσυϊμ 

μμεία ςξσ ςοϊπξσ επιμέςοηρηπ ρςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη, η επιλεγϊμεμη μξμάδα και η 

μεθξδξλξγία μέςοηρηπ θα ποξςείμεςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ καςά ςημ σπξβξλή ςξσ 

ποξγοάμμαςξπ εογαριόμ και θα εγκοίμεςαι απϊ ςημ Δ/μξσρα Σπηοερία. 

6.1.4. Ξι καςαυχοήρειπ ρςα επιμεςοηςικά τϋλλα ποέπει μα γίμξμςαι με κάθε δσμαςή 

ακοίβεια και, ετϊρξμ απαιςείςαι, μα ρσμπληοόμξμςαι  με ρκαοιτήμαςα ή ρυέδια ή 

ξπξιαδήπξςε άλλα ρςξιυεία κοίμεςαι ρκϊπιμξ. Ζ Σπηοερία έυει ςξ δικαίχμα μα αομείςαι ςημ 

καςαυόοηρη ρςα επιμεςοηςικά τϋλλα ελαςςχμαςικόμ εογαριόμ ή ακαςάλληλχμ σλικόμ. 

Διεσκοιμίζεςαι ακϊμη ϊςι ρε καμία πεοίπςχρη η καςαυόοηρη ρςα επιμεςοηςικά τϋλλα δεμ 

απξςελεί απϊδεινη ϊςι η εογαρία είμαι ικαμξπξιηςική η ςα σλικά καςάλληλα. 

6.1.5. Δογαρίεπ ςχμ ξπξίχμ ξι ποαγμαςικέπ διαρςάρειπ διατέοξσμ απϊ ασςέπ ςχμ 

εγκεκοιμέμχμ ρυεδίχμ, μπξοεί καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςηπ Σπηοερίαπ μα γίμξσμ δεκςέπ, 

ετϊρξμ δεμ ςίθεςαι ρε κίμδσμξ η αρτάλεια ςξσ έογξσ και δεμ δημιξσογείςαι κακξςευμία. 

6.1.6. Λε ςημ ποξωπϊθερη ςηπ ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ ξι εογαρίεπ επιμεςοξϋμςαι 

και πληοόμξμςαι με βάρη: 

- ιπ διαρςάρειπ ςχμ εγκεκοιμέμχμ ρυεδίχμ αμ ξι ποαγμαςικέπ διρςάρειπ είμαι 

μεγαλϋςεοεπ ή ίρεπ ασςόμ 

- ιπ ποαγμαςικέπ διαρςάρειπ ρε πεοίπςχρη πξσ ασςέπ είμαι μικοϊςεοεπ ασςόμ 

ςχμ εγκεκοιμέμχμ ρυεδίχμ. 

6.1.7. Ξ Αμάδξυξπ απαγξοεύεςαι μα καλϋφει ςα αταμή ςμήμαςα ςξσ έογξσ ποξςξϋ μα 

λητθξϋμ ςα ρςξιυεία για ςημ ρύμςανη ςχμ ρυεςικώμ επιμεςοήρεχμ και ποχςξκόλλχμ. 

6.1.8. Ξι επιμεςοήρειπ, ρσμξδεσϊμεμεπ απϊ ςα αμαγκαία επιμεςοηςικά ρςξιυεία και 

ρυέδια, ρε έμςσπη και ηλεκςοξμική μξοτή, σπξβάλλξμςαι, απϊ ςξμ αμάδξυξ ρςη Διεσθϋμξσρα 

Σπηοερία για έλεγυξ, ατξϋ σπξγοατξϋμ απϊ ασςϊμ με ςημ έμδεινη «ϊπχπ ρσμςάυθηκαμ απϊ 

ςξμ Αμάδξυξ».  

6.1.9. Ξι επιμεςοήρειπ ρσμςάρρξμςαι με μέοιμμα και δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ και 

σπϊκειμςαι ρςξμ έλεγυξ ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ, ξ ξπξίξπ ξλξκληοόμεςαι με ςημ 

εγκοιςική απϊταρη ςηπ ςελεσςαίαπ. 

6.1.10. Ιαςά ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ ςηοείςαι με μέοιμμα και εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ 

βιβλίξ καςαμέςοηρηπ αταμόμ εογαριόμ ρε βιβλιξδεςημέμα ςεϋυη με διπλϊςσπεπ αοιθμημέμεπ 

ρελίδεπ. 

 

6.2. Πιρςξπξιήρειπ - Πληοχμέπ 
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6.2.1. Ξι πιρςξπξιήρειπ για ςιπ εογαρίεπ πξσ θα εκςελερθξϋμ θα ρσμςάρρξμςαι με 

μέοιμμα και εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 152 ςξσ Μ.4412/2016 

και θα σπξβάλλξμςαι ρςημ Σπηοερία ρε υοξμικά διαρςήμαςα όυι μικοόςεοα από έμα μήμα. 

6.2.2. Ζ ποαγμαςξπξίηρη ςϊρξ ςχμ ςμημαςικόμ πληοχμόμ ϊρξ και ςηπ ξοιρςικήπ 

πληοχμήπ ςξσ εογξλαβικξϋ αμςαλλάγμαςξπ, καθόπ και η εκκαθάοιρη ϊλχμ ςχμ αμξιβαίχμ 

απαιςήρεχμ απϊ ςημ εογξλαβική ρϋμβαρη, γίμεςαι με βάρη ςξσπ λξγαοιαρμξϋπ και ςιπ 

πιρςξπξιήρειπ. 

6.2.3.  Λεςά ςη λήνη κάθε μήμα ή άλληπ υοξμικήπ πεοιϊδξσ πξσ ξοίζει η ρϋμβαρη για 

ςιπ ςμημαςικέπ πληοχμέπ, ξ Αμάδξυξπ ρσμςάρρει λξγαοιαρμϊ ςχμ πξρόμ απϊ εογαρίεπ πξσ 

εκςελέρθηκαμ, ςα ξπξία ξτείλξμςαι ρ ' ασςϊμ. Ξι λξγαοιαρμξί ασςξί ρςηοίζξμςαι ρςιπ 

επιμεςοήρειπ ςχμ εογαριόμ και ρςα ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ αταμόμ εογαριόμ. Απαγξοεϋεςαι 

μα πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ λξγαοιαρμϊ εογαρίεπ πξσ δεμ έυξσμ επιμεςοηθεί. Ιας' εναίοερη, για 

ςμήμαςα ςξσ έογξσ, για ςα ξπξία, καςά ςημ κοίρη ςξσ επιβλέπξμςξπ μηυαμικξϋ, δεμ ήςαμ 

δσμαςή η ρϋμςανη επιμεςοήρεχμ καςά διακοιςά και ασςξςελόπ επιμεςοήριμα ςμήμαςα ςξσ 

έογξσ, επιςοέπεςαι μα πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ λξγαοιαρμϊ εογαρίεπ βάρει ποξρχοιμόμ 

επιμεςοήρεχμ, για ςιπ ξπξίεπ ϊμχπ έυξσμ λητθεί επιμεςοηςικά ρςξιυεία. Ζ ανία ςχμ εογαριόμ 

πξσ πιρςξπξιξϋμςαι βάρει ποξρχοιμόμ επιμεςοήρεχμ απαγξοεϋεςαι μα σπεοβαίμει ςξ 20% 

ςηπ ανίαπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ πιρςξπξιξϋμεμχμ εογαριόμ ςξσ ςοέυξμςξπ λξγαοιαρμξϋ. 

6.2.4.  Αμ δεμ ποξβλέπεςαι διατξοεςικά ρςη ρϋμβαρη, ημιςελείπ εογαρίεπ μπξοεί μα 

πεοιλητθξϋμ ρςξ λξγαοιαρμϊ με έγκοιρη ςηπ σπηοερίαπ, αμ η τϋρη ςξσπ είμαι ςέςξια πξσ, 

εμδευϊμεμη διακξπή ςξσ έογξσ, δε θα καςέρςοετε ςημ ημιςελή εογαρία. Ξι εογαρίεπ ασςέπ 

καςαυχοξϋμςαι ρε υχοιρςϊ μέοξπ ςξσ λξγαοιαρμξϋ και πεοιλαμβάμξμςαι με ποξρχοιμή ςιμή 

μειχμέμη, όρςε μα είμαι δσμαςή η ασςξςελήπ απξπεοάςχρη ςηπ εογαρίαπ με ςξ σπϊλξιπξ ςηπ 

ποξβλεπϊμεμηπ ςιμήπ. 

 

6.3. Γεμικά Ένξδα και Ότελξπ Αμαδϊυξσ - Δπιβαοϋμρειπ 

6.3.1. ξ πξρξρςϊ για γεμικά και επιρταλή ένξδα, ϊτελξπ εογξλάβξσ κλπ είμαι δέκα 

ξκςό ρςα εκαςϊ (18%) ςηπ ανίαπ ςχμ εογαριόμ, πξσ σπξλξγίζεςαι με βάρη ςιπ ςιμέπ ςξσ 

Ρσμβαςικξϋ ιμξλξγίξσ και ςχμ ςσυϊμ Μέχμ ιμόμ Λξμάδαπ. 

6.3.2. Ιάθε ςιμή μξμάδαπ ςξσ ςιμξλξγίξσ ποξρτξοάπ πεοιλαμβάμει γεμικά ϊλεπ ςιπ κάθε 

είδξσπ επιβαοϋμρειπ ρςα σλικά απϊ τϊοξσπ, ςέλη, δαρμξϋπ, ειδικξϋπ τϊοξσπ, κοαςήρειπ κλπ. 

και ειδικϊςεοα ϊλεπ ςιπ κάθε είδξσπ επιβαοϋμρειπ ρςα σλικά πξσ αματέοξμςαι ρςξσπ Γεμικξϋπ 

Όοξσπ ςξσ ιμξλξγίξσ και ρςα λξιπά ςεϋυη δημξποάςηρηπ. Ιάθε ςσυϊμ απαλλαγή, πξσ θα 

δξθεί καςά ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ, απϊ ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ παοαπάμχ επιβαοϋμρειπ θα 

εκπίπςεςαι ποξπ ϊτελξπ ςξσ έογξσ. 

6.3.3. Ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςα ςέλη διξδίχμ ςχμ κάθε είδξσπ 

μεςατξοικόμ ςξσ μέρχμ. Δπίρηπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςξμ ειδικϊ τϊοξ ςξσ άοθοξσ 17 ςξσ 

Μ.Δ. 3092/54 πάμχ ρςα ειραγϊμεμα απϊ ςξ ενχςεοικϊ κάθε είδξσπ σλικά, ετϊδια κλπ., καθόπ 

και απϊ ςξσπ τϊοξσπ κλπ. πξσ αματέοξμςαι αμαλσςικϊςεοα  ρςα Μ.Δ. 4486/66 (ΤΔΙ 131Α') και 

453/66 (ΤΔΙ 16Α) πεοί ςοξπξπξιήρεχπ ςχμ τξοξλξγικόμ διαςάνεχμ. Δπίρηπ ξ Αμάδξυξπ δεμ 

απαλλάρρεςαι απϊ ςξσπ δαρμξϋπ και απϊ κάθε άλλξ τϊοξ, ςέλξπ ή δικαίχμα σπέο ςξσ 

Δημξρίξσ, για καϋριμα και λιπαμςικά, ρϋμτχμα με ςξ Μ. 2366/53 (ΤΔΙ 83Α/10.4.53) Μ. 

1081/71 (ΤΔΙ 273Α/27.12.71) και Μ.893/79 (ΤΔΙ 86Α/28.4.79). 

6.3.4. Ξ Τϊοξπ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ (Τ.Ο.Α.) επί ςχμ ςιμξλξγίχμ ειρποάνεχμ ςξσ 

Αμαδϊυξσ επιβαοϋμει ςξμ ΙςΔ. 

6.3.5. Ρςιπ ρσμβάρειπ επιβάλλξμςαι ξι ιρυϋξσρεπ κοαςήρειπ. 
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6.4. Σιμέπ Λξμάδαπ Μέχμ Δογαριόμ 

6.4.1. Ξ Αμάδξυξπ  είμαι σπξυοεχμέμξπ μα εκςελέρει ςξ έογξ ϊπχπ θα ςοξπξπξιηθεί 

καςά είδξπ και πξρϊςηςεπ απϊ ςημ Σπηοερία. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ρε Αμακεταλαιχςικϊ 

Οίμακα Δογαριόμ πεοιλαμβάμξμςαι και εογαρίεπ για ςιπ ξπξίεπ δεμ σπάουξσμ ςιμέπ μξμάδαπ. Ξ 

Αμακεταλαιχςικϊπ Οίμακαπ ρσμξδεϋεςαι απϊ ποχςϊκξλλξ πξσ καμξμίζει ςιπ ςιμέπ για ςιπ 

εογαρίεπ ασςέπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 156 ςξσ Μ. 4412/16.  

6.4.2. Ξι Αμακεταλαιχςικξί Οίμακεπ Δογαριόμ και ςα Οοχςϊκξλλα Ιαμξμιρμξϋ ιμόμ 

Λξμάδαπ Μέχμ Δογαριόμ πξσ ςξσπ ρσμξδεϋξσμ ρσμςάρρξμςαι απϊ ςη Διεσθϋμξσρα Σπηοερία 

και σπξγοάτξμςαι απϊ ςξμ αμάδξυξ αμεπιτϋλακςα ή με επιτϋλανη. Αμ ξ Αμάδξυξπ αομηθεί 

ςημ σπξγοατή, ςξσ κξιμξπξιείςαι ξ αμακεταλαιχςικϊπ πίμακαπ και ςα ποχςϊκξλλα, ρϋμτχμα 

με ςξ άοθοξ 143 ςξσ Μ. 4412/16. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ϊπχπ και ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ 

Αμάδξυξπ σπέγοαφε ςα ρυεςικά έγγοατα με επιτϋλανη, δικαιξϋςαι μα σπξβάλει έμρςαρη. Ξ 

Αμακεταλαιχςικϊπ Οίμακαπ Δογαριόμ και ςα ποχςϊκξλλα μέχμ ςιμόμ εγκοίμξμςαι με ή υχοίπ 

διξοθόρειπ απϊ ςημ ποξψρςαμέμη αουή, ρςημ ξπξία διαβιβάζξμςαι μαζί με ςημ έμρςαρη ςξσ 

Αμαδϊυξσ, ςημ αιςιξλξγική έκθερη για ςημ αμάγκη ςχμ ςοξπξπξιήρεχμ, ςξμ ςοϊπξ καμξμιρμξϋ 

ςχμ ςιμόμ και κάθε ρυεςική πληοξτξοία. Αμ έυει σπξβληθεί έμρςαρη διαςσπόμεςαι και η 

γμόμη ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ ρςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ έμρςαρηπ ασςήπ. Λεςά ςημ έγκοιρη 

ςξσ Αμακεταλαιχςικξϋ Οίμακα Δογαριόμ, ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα εκςελέρει ςιπ 

ρυεςικέπ εογαρίεπ υχοίπ ασςϊ μα θίγει ςα δικαιόμαςα ςξσ για επίλσρη ςηπ διατξοάπ. 

 

6.5. Αμαθεόοηρη ςηπ σμβαςικήπ Ανίαπ ςχμ Έογχμ 

6.5.1. Για ςημ αμαθεόοηρη ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςχμ έογχμ ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ πξσ 

καθξοίζξμςαι απϊ ςξ άοθοξ 153 ςξσ Μ. 4412/16. 

  

6.6. Απξλξγιρςικέπ εογαρίεπ 

6.6.1. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα δόρει ειδική εμςξλή ρςξμ Αμάδξυξ μα εκςελέρει 

απξλξγιρςικέπ εογαρίεπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 154 ςξσ Μ 4412/16, ςιπ ξπξίεπ ξ Αμάδξυξπ 

είμαι σπξυοεχμέμξπ μα εκςελέρει.  

6.6.2. Ξ υοϊμξπ ρσμςήοηρηπ ςχμ απξλξγιρςικόμ εογαριόμ ςξσ έογξσ θα είμαι ξ ίδιξπ με 

ςξμ υοϊμξ ρσμςήοηρηπ ςχμ λξιπόμ εογαριόμ ςξσ έογξσ. 

6.6.3. Ωπ απξλξγιρςικέπ εογαρίεπ ρςξ παοϊμ έογξ θεχοξϋμςαι: 

 Ζ ποξμήθεια, μέρχ ςηπ διαδικαρίαπ πξσ ποξςείμεςαι απϊ ςημ Σπηοερία Τάοχμ ςξσ 

Ο.Μ. για ςημ εγκαςάρςαρη ςχμ δϋξ ταμόμ ςχμ ακοξμχλίχμ ςξσ ποξρήμεμξσ και ςξσ 

σπήμεμξσ μόλξσ ςξσ έογξσ.  

 Ζ δαπάμη πξσ θα απαιςηθεί για ςιπ διαδικαρίεπ και ςιπ εογαρίεπ ρϋμδερηπ ςχμ 

παοξυόμ ϋδαςξπ και οεϋμαςξπ με ςα ςξπικά δίκςσα ςηπ ΔΔΣ και ςηπ ΔΣΔΑΟ.  

 

6.7. Σοξπξπξίηρη ςξσ Ποξωπξλξγιρμξϋ  

6.7.1. Για ςημ ςοξπξπξίηρη ςχμ πξρξςήςχμ εογαριόμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξμ 

ποξωπξλξγιρμϊ ςξσ έογξσ, ή ςημ ποξρθήκη μέχμ εογαριόμ, ιρυϋξσμ ςα ξοιζϊμεμα ρςα άοθοα 

132,155,156 ςξσ Μ. 4412/16 ϊπχπ ιρυϋει. 

6.7.2. Eτ’ ϊρξμ ποξςαθεί ςοξπξπξίηρη ςχμ εγκεκοιμέμχμ μελεςόμ θα καλείςαι ξ 

μελεςηςήπ πξσ ςιπ ρσμέςανε ποξκειμέμξσ μα διαςσπόρει ςιπ απϊφειπ ςξσ, ρϋμτχμα με ςξ 

άοθοξ 144 ςξσ Μ 4412/16.  
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ΑΡΗΡΟ Α-7 

Ζμεοξλϊγιξ Έογξσ - Ληςοόξ Έογξσ - ςαςιρςικά ςξιυεία - Δγυειοίδιξ Δπιθεόοηρηπ και 

σμςήοηρηπ 

7.1. Ζμεοξλϊγιξ Έογξσ 

7.1.1. Λε μέοιμμα ςξσ Αμαδϊυξσ ςηοείςαι ημεοξλϊγιξ ρε βιβλιξδεςημέμα διπλϊςσπα 

αοιθμημέμα τϋλλα. ξ ημεοξλϊγιξ ρσμπληοόμεςαι καθημεοιμά και αμαγοάτξμςαι, με 

ρσμξπςικϊ ςοϊπξ, ρε ασςϊ ιδίχπ: 

(1) ρςξιυεία για ςιπ καιοικέπ ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξϋμ καςά ςη διάοκεια ςξσ 

εικξριςεςοαόοξσ, 

(2) αοιθμηςικά ρςξιυεία για ςξ απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ καςά καςηγξοίεπ, καθόπ και 

ςξ ποξρχπικϊ ρε ημεοαογία λϊγχ σπεοημεοίαπ ςξσ εογξδϊςη, 

(3) ςα υοηριμξπξιξϋμεμα μηυαμήμαςα, καθόπ και ςα μηυαμήμαςα ρε ημεοαογία λϊγχ 

σπεοημεοίαπ ςξσ εογξδϊςη, 

(4) θέρη και πεοιγοατή ςχμ εογαριόμ, αματξοά για ςιπ εογαρίεπ για ςιπ ξπξίεπ δεμ 

σπάουει ποϊξδξπ ή δεμ εκςελξϋμςαι, αλλά και ξι ρυεςικξί λϊγξι, 

(5) όοα έμαονηπ και πέοαςξπ κοίριμχμ εογαριόμ εμςϊπ ςηπ ημέοαπ, 

(6) ατίνειπ και αμαυχοήρειπ κϋοιξσ ενξπλιρμξϋ, 

(7) ρσμθήκεπ κσκλξτξοιακόμ οσθμίρεχμ. Δπίρηπ καςαγοάτξμςαι ςοξπξπξιήρειπ ή 

ποξβλήμαςα με ςιπ οσθμίρειπ και ςξμ ρυεςικϊ ενξπλιρμϊ, 

(8) ςα ποξρκξμιζϊμεμα σλικά, ςιπ εκςελξϋμεμεπ εογαρίεπ, 

(9) ςιπ εογαρςηοιακέπ δξκιμέπ, 

(10) καθσρςεοήρειπ, δσρκξλίεπ, αςσυήμαςα, ζημίεπ, μη ρσμήθειπ ρσμθήκεπ πξσ 

ποξκαλξϋμ καθσρςεοήρειπ, επίρηπ πεοιλαμβάμεςαι ξ υοϊμξπ ποξρχοιμήπ αμαρςξλήπ 

ή επαμάληφηπ εογαριόμ 

(11) ςιπ εμςξλέπ και παοαςηοήρειπ ςχμ ξογάμχμ επίβλεφηπ, 

(12) έκςακςα πεοιρςαςικά και 

(13) ρημαμςικέπ επιρκέφειπ ή επικξιμχμίεπ με ςξ Δημϊριξ ή ςξπικέπ αουέπ ή παοϊδιξσπ 

ιδιξκςήςεπ, 

(14) κάθε άλλξ ρυεςικϊ με ςξ έογξ ρημαμςικϊ πληοξτξοιακϊ ρςξιυείξ. 

 

7.1.2. ξ ημεοξλϊγιξ ςηοείςαι με μέοιμμα ςξσ Αμαδϊυξσ, σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ 

εκποϊρχπξ ςξσ και απϊ εμςεςαλμέμξ ϊογαμξ ςηπ Δπίβλεφηπ ϊςαμ ασςϊ παοίρςαςαι ρςξ 

εογξςάνιξ. ξ έμα απξκξπςόμεμξ τύλλξ πεοιέουεςαι ρςη Διεσθϋμξσρα Σπηοερία εμςόπ επςά 

(7) ημεοώμ. Ξι εγγοατέπ ρςξ ημεοξλϊγιξ απξςελξϋμ πληοξτξοιακά ρςξιυεία για ςιπ καιοικέπ 

ρσμθήκεπ, ςη δϋμαμη απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ και μηυαμημάςχμ και γεμικά για ςημ 

παοξυή εικϊμαπ ποξϊδξσ ςξσ έογξσ. 

7.1.3. Ζ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία μπξοεί πάμςα μα ξοίρει ςημ εγγοατή ρςξ ημεοξλϊγιξ 

ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ ή άλλχμ ρςξιυείχμ πξσ ποξριδιάζξσμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ 

ή μα ζηςήρει απϊ ςξμ αμάδξυξ ςημ ςήοηρη και άλλχμ ρςαςιρςικόμ ρςξιυείχμ. Δτϊρξμ κοιθεί 

αμαγκαίξ, είμαι δσμαςϊ μα ζηςηθεί απϊ ςη Διεσθϋμξσρα Σπηοερία μα καςαγοάτξμςαι γεγξμϊςα 

ή καςαρςάρειπ με ρκαοιτήμαςα, τχςξγοατίεπ, καςαγοατέπ με video ή άλλεπ μεθϊδξσπ 

καςαγοατήπ ξπςικόμ μέρχμ. Ρε μεγάλα έογα, για κάθε εογξςάνιξ ρε διακοιςή γεχγοατική 

εμϊςηςα θα ποέπει μα ςηοξϋμςαι υχοιρςέπ ημεοήριεπ αματξοέπ ποξϊδξσ ή ημεοξλϊγιξ, 

ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη. Ρςιπ πεοιπςόρειπ μικοόμ έογχμ μπξοεί η 

Διεσθϋμξσρα Σπηοερία μα ξοίρει ςημ ςήοηρη ςξσ ημεοξλξγίξσ καςά άλλξ ρσμξπςικϊςεοξ 
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ςοϊπξ, ςημ ςήοηρη ςξσ καςά εβδξμάδα ή άλλξ υοξμικϊ διάρςημα ή και ςη μη ςήοηρη 

ημεοξλξγίξσ. 

 

7.2. ςαςιρςικά ςξιυεία και Ληςοόξ Έογξσ 

7.2.1. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι με μέοιμμα και δαπάμη ςξσ, ρςη λήφη, επενεογαρία και 

παοάδξρη ρςημ Σπηοερία, ςχμ παοακάςχ : 

(1)  Ρειοάπ φητιακόμ εγυοόμχμ τχςξγοατιόμ ςχμ διατϊοχμ τάρεχμ ςξσ Έογξσ, 

παοαγχγήπ σλικόμ και εκςέλερηπ δξκιμόμ. 

(2)  αιμιόμ Video, ρε dvd και usb, ςχμ διατϊοχμ τάρεχμ ςξσ Έογξσ, παοαγχγήπ 

σλικόμ και εκςέλερηπ δξκιμόμ. 

7.2.2. Ζ ξλξκλήοχρη και η παοάδξρη ςχμ παοαπάμχ ποέπει μα γίμει ποιμ απϊ ςημ 

έκδξρη ςηπ Βεβαίχρηπ Οεοάςχρηπ ςχμ Δογαριόμ. α ρςξιυεία ασςά θεχοξϋμςαι - καςά 

ρσμβαςική έμμξια - χπ ιρϊςιμα με ςιπ καςαρκεσέπ. Ρσμεπόπ η μη σπξβξλή ςξσπ θα 

καθσρςεοήρει ςημ έκδξρη ςηπ Βεβαίχρηπ Οεοάςχρηπ ςχμ Δογαριόμ. 

7.2.3. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα καςαοςίρει και μα σπξβάλει ρςημ Σπηοερία, μαζί με ςημ 

ελική Δπιμέςοηρη, Ληςοόξ ςξσ Έογξσ. 

7.2.4. Ξ Αμάδξυξπ θα ξογαμόρει έμα λειςξσογικϊ και απξςελερμαςικϊ αουείξ ρςξιυείχμ 

και βιβλιξθήκη ρςημ ξπξία θα καςαυχοξϋμςαι η αλληλξγοατία, ςα ποχςϊκξλλα, ςα 

ρσμτχμηςικά, ςα ρυέδια κςλ., και θα ελέγυεςαι η διαμξμή ςξσπ. 

α. Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ρσμςάνει και μα σπξβάλλει ςξ Ληςοόξ 

ςξσ έογξσ, πξσ θα ρσμςαυθεί ϊπχπ ςξ έογξ θα καςαρκεσαρςεί ςελικά, 

ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ παοαγοάτξσπ ςηπ παοξϋρηπ. 

β. Ζ Δογξλαβία θα θεχοηθεί ϊςι δεμ έυει πεοαιχθεί, αμ δεμ σπξβληθεί ρςη 

Διεσθϋμξσρα Σπηοερία ςξ Ληςοόξ ςξσ έογξσ μεςά ςξ πέοαπ ςχμ εογαριόμ. 

γ. Ξι δαπάμεπ για ςξ Ληςοόξ ςξσ Έογξσ έυξσμ λητθεί σπϊφη ρςημ ποξρτξοά 

ςξσ Αμαδϊυξσ. 

δ. Οαοάλειφη σπξβξλήπ Ληςοόξσ ςξσ Έογξσ ρσμεπάγεςαι ςη μη σπξγοατή, 

ςελικήπ Δπιμέςοηρηπ, επί πλέξμ ρσμεπάγεςαι ςη ρϋμςανη και εκςϋπχρή ςξσ 

απϊ ςημ Σπηοερία ρε βάοξπ και για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ. και ποϊρθεςη 

πξιμική οήςοα ίρη με ςξ ςοία ρςα υίλια (3‰) ςξσ αουικξϋ ρσμβαςικξϋ πξρξϋ. 

 
 

7.2.5. οϊπξπ Ρϋμςανηπ   

ξ Ληςοόξ θα ρσμςαυθει ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σπξδξμόμ, Λεςατξοόμ και 

Δικςϋχμ πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 170 ,παο. 2 ςξσ Μ 4412/16. Ρσγκεκοιμέμα θα 

παοαδξθξϋμ ρυέδια ςηπ μελέςηπ αμαρσμςαγμέμα και ρε επενεογάριμη ηλεκςοξμική μξοτή, πξσ 

θα απεικξμίζξσμ ςξ έογξ ϊπχπ ακοιβόπ καςαρκεσάρςηκε (ρυέδια "as built"). Δπίρηπ απαιςείςαι 

και η ρϋμςανη ρυεδίξσ (ξοιζξμςιξγοατία) ςξσ έογξσ πξσ εκςελέρθηκε ρε ρσρυεςιρμϊ με ςα 

έογα πξσ ποξωπήουαμ ρςημ πεοιξυή ςξσ έογξσ. ξ ρυέδιξ ασςϊ θα ρσμπληοχθεί με ςα ςευμικά 

και ξικξμξμικά ρςξιυεία. Όλα ςα αμχςέοχ θα σπξβληθξϋμ απϊ ςξμ αμάδξυξ ρςη Διεσθϋμξσρα 

Σπηοερία ρε ςέρρεοα (4) αμςίγοατα αλλά και ηλεκςοξμικά με ςημ σπξβξλή ςηπ ρυεςικήπ 

αίςηρήπ ςξσ πεοί πεοαίχρηπ ςξσ έογξσ. 

Ξι δαπάμεπ για ςημ ςήοηρη ςχμ παοαπάμχ ρςξιυείχμ πεοιλαμβάμξμςαι καςά αμηγμέμξ ςοϊπξ 

ρςιπ ςιμέπ μξμάδαπ ςχμ εογαριόμ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 
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ΑΡΗΡΟ Α-8 

Διεϋθσμρη Έογχμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ – Ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ – Τγιειμή και Αρτάλεια 

Δογαζξμέμχμ 

8.1. Διεϋθσμρη Έογχμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ 

8.1.1. Ζ διεϋθσμρη ςχμ έογχμ απϊ ςημ πλεσοά ςξσ Αμαδϊυξσ γίμεςαι απϊ ςευμικξϋπ πξσ 

έυξσμ ςα καςάλληλα ποξρϊμςα και είμαι απξδεκςξί απϊ ςημ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία. Ζ επί ςξσ 

ςϊπξσ ςχμ έογχμ παοξσρία ςευμικξϋ ρςελέυξσπ ή ςευμικξϋ σπαλλήλξσ ςξσ Αμαδϊυξσ είμαι 

σπξυοεχςική. 

8.1.2. Ο ποξψρςάμεμξπ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ θα είμαι έμπειοξπ διπλχμαςξϋυξπ 

Οξλιςικϊπ μηυαμικϊπ, απϊτξιςξπ Δλλημικξϋ Αμόςαςξσ Θδοϋμαςξπ, ή άλληπ ιρϊςιμηπ Ρυξλήπ, 

20εςξϋπ ςξσλάυιρςξμ εμπειοίαπ και με καςαρκεσαρςική πείοα λιμεμικόμ έογχμ αμςίρςξιυηπ 

καςαρκεσαρςικήπ δσρκξλίαπ πξσ θα διξοίζεςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ ϋρςεοα απϊ έγκοιρη ςηπ 

Σπηοερίαπ. 

8.1.3. Για ςξ ποξρχπικϊ πξσ απξςελεί ςημ ελάυιρςη ρςελέυχρη, απαιςείςαι ποξρκϊμιρη 

ρςη Διεσθϋμξσρα Σπηοερία βεβαίχρηπ ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ τξοέα, ρςημ ξπξία θα 

αμαγοάτεςαι και ξ υοϊμξπ αρτάλιρηπ ςχμ εογαζξμέμχμ. 

8.1.4. Ξ Aμάδξυξπ εκςϊπ απϊ ςξ διξοιρμϊ ςξσ Οοξψρςαμέμξσ ςξσ εογξςανιακξϋ 

γοατείξσ, σπξυοεξϋςαι μα ρςελευόρει μξμίμχπ ςα γοατεία ςξσ ρςξ εογξςάνιξ με επιςελείξ 

απϊ ειδικεσμέμξ και έμπειοξ ποξρχπικϊ αμαγκαίξ για ςη διεϋθσμρη, παοακξλξϋθηρη και 

εκςέλερη ςξσ έογξσ. Ξι απαιςήρειπ ρε ρςελευιακϊ δσμαμικϊ, πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ παοϊμ 

άοθοξ ιρυϋξσμ για κάθε βάοδια εογαρίαπ. Ρςξ παοαπάμχ ποξρχπικϊ θα πεοιλαμβάμξμςαι 

απαοαίςηςα για ςξ εογξςάνιξ  κας' ελάυιρςξμ ξι παοακάςχ: 

 Έμαπ Διπλχμαςξϋυξπ Οξλιςικϊπ Ληυαμικϊπ 6εςξϋπ εμπειοίαπ ή πςσυιξϋυξπ Σ.Δ. 

15εςξϋπ ςξσλάυιρςξμ εμπειοίαπ με πλήοη και απξκλειρςική απαρυόληρη ρςξ έογξ 

ρε ϊλη ςημ διάοκεια ςχμ καςαρκεσόμ μέυοι και ςημ ποξρχοιμή παοαλαβή ςξσ 

έογξσ, σπεϋθσμξπ για ςημ ςήοηρη ςχμ ημεοξλξγίχμ, ςξσ βιβλίξσ καςαμεςοήρεχμ 

και κσοίχπ ςχμ ποχςξκϊλλχμ και ςχμ επιμεςοήρεχμ ςξσ έογξσ ρε ϊςι ατξοά ρςα 

λιμεμικά έογα. ςημ πεοίπςχρη πξσ είμαι Διπλχμαςξϋυξπ Πξλιςικϊπ Ληυαμικϊπ 

θα είμαι ξ αμςικαςαρςάρςηπ ςξσ Ποξιρςάμεμξσ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ. 

Ρςημ δεϋςεοη πεοίπςχρη θα απαιςηθεί η ϋπαονη εμϊπ ακϊμη Πξλιςικξϋ 

Ληυαμικξϋμε ασςήμ ςημεμπειοία για ςημ αμςικαςάρςαρη ςξσ ποξψρςαμέμξσ ςξσ 

εογξςανιακξϋ γοατείξσ. 

8.1.5. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα διαθέςει επί ςϊπξσ καθ’ ϊλη ςημ διάοκεια ςξσ έογξσ 

ςξσλάυιρςξμ έμαμ εογξδηγό με εμπειοία 10εςώμ. ξ ποξρχπικϊ ασςϊ θα βοίρκεςαι ρσμευόπ 

επί ςϊπξσ καςά ςημ πεοίξδξ ςχμ καςαρκεσόμ και θα είμαι πλήοξσπ και απξκλειρςικήπ 

απαρυϊληρηπ ρςξ έογξ. 

8.1.6. έλξπ καθ' ϊλη ςημ διάοκεια ςξσ έογξσ θα ποέπει μα παοεσοίρκεςαι επί ςϊπξσ 

ςξσ έογξσ έμαπ Διπλχμαςξϋυξπ Αγοξμϊμξπ ξπξγοάτξπ Ληυαμικϊπ (ΟΔ) 10εςξϋπ ςξσλάυιρςξμ 

εμπειοίαπ, με πλήοη και απξκλειρςική απαρυϊληρη ρςξ έογξ, πξσ θα είμαι ποξψρςάμεμξπ ςχμ 

ςξπξγοατικόμ ρσμεογείχμ ςξσ Αμαδϊυξσ και αομϊδιξπ για ςημ ξοθή γεχμεςοική καςαρκεσή 

ςχμ έογχμ αλλά και ςχμ μεςοήρεχμ πξσ θα ποέπει μα γίμξσμ καςά ςημ διάοκεια σλξπξίηρηπ 

ςξσ. Ξ μηυαμικϊπ ασςϊπ θα σπξρςηοίζεςαι απϊ επαοκέπ ποξρχπικϊ και θα είμαι ξ Σπεϋθσμξπ 

ςξσ εογξςανίξσ για ςξ ποϊγοαμμα παοακξλξϋθηρηπ ενέλινηπ ςχμ καθιζήρεχμ, ςηπ επέκςαρηπ 

ςξσ ποξρήμεμξσ και σπήμεμξσ μόλξσ και κσοίχπ ρςα μέα κοηπιδόμαςα ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ. 

Ξ μηυαμικϊπ ασςϊπ θα εμημεοόμει ςξμ ποξψρςάμεμξ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ για ςημ 
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ενέλινη ςχμ πιθαμόμ καθιζήρεχμ, και θα ρσμπληοόμει ςξ αουείξ με ςιπ καςαγοατέπ ςχμ 

μεςοήρεχμ.  

8.1.7. Ξ Οοξψρςάμεμξπ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ θα είμαι πλήοξσπ και απξκλειρςικήπ 

απαρυόληρηπ για ςξ σπϊφη έογξ και η απξσρία ςξσ απϊ ςξ εογξςάνιξ θα είμαι αιςιξλξγημέμη 

και θα ξτείλεςαι μϊμξ ρε εκςϊπ εογξςανίξσ απαρυϊληρή ςξσ, με θέμαςα πξσ θα ατξοξϋμ 

ασρςηοά ρςξ σπϊφη έογξ. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ απξσρίαπ ςξσ Οοξψρςαμέμξσ ςξσ 

εογξςανιακξϋ γοατείξσ απϊ ςξ εογξςάνιξ θα σπάουει ρςξ εογξςάνιξ ξ αμςικαςαρςάςηπ ςξσ ξ 

ξπξίξπ θα έυει ςα ποξρϊμςα και ςημ εμπειοία πξσ αματέοθηκαμ αμχςέοχ. 

8.1.8. Ξ Οοξψρςάμεμξπ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ θα είμαι αομϊδιξπ για ςημ έμςευμη, 

άοςια και αρταλή εκςέλερη ςχμ εογαριόμ και για ςη λήφη και εταομξγή ςχμ απαιςξϋμεμχμ 

μέςοχμ ποξρςαρίαπ και αρταλείαπ ςχμ εογαζξμέμχμ ρςξ έογξ, καθόπ και κάθε ςοίςξσ. 

8.1.9. Ξ  Οοξψρςάμεμξπ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ ποέπει μα σπξβάλει ρςημ Δ/μξσρα 

Τπηοερία σπεϋθσμη δήλχρη, με ςημ ξπξία μα απξδέυεςαι ςξ διξοιρμϊ ςξσ και ςιπ εσθϋμεπ 

ςξσ. Ξ Οοξψρςάμεμξπ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ ξτείλει μα ξμιλά, διαβάζει και γοάτει 

άοιρςα ςημ Δλλημική γλόρρα. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη θα σπάουει μϊμιμα ςευμικϊπ διεομημέαπ. 

Ομξίχπ και ξ αμαπληοχςήπ ςξσ Ποξψρςαμέμξσ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ. 

8.1.10. Ζ Δ/μξσρα Σπηοερία δϋμαςαι, καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςηπ, μα αμακαλέρει ςημ 

έγγοατη έγκοιρή, για ςξμ ξοιρμϊ ςξσ Οοξψρςαμέμξσ ςξσ εογξςανιακξϋ γοατείξσ, ξπϊςε ξ 

Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςξμ απξμακοϋμει και μα ςξμ αμςικαςαρςήρει με άλλξμ, ςξσ ξπξίξσ ξ 

διξοιρμϊπ θα σπϊκειςαι επίρηπ ρςημ έγγοατη έγκοιρη ςηπ Σπηοερίαπ. 

8.1.11. Πηςά καθξοίζεςαι ϊςι ξ διξοιρμϊπ ςχμ σπϊφη ποξρόπχμ ςξσ Αμαδϊυξσ ρε καμιά 

πεοίπςχρη δεμ απαλλάρρει ςξμ ςελεσςαίξ απϊ ςιπ εσθϋμεπ ςξσ και ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ, ξ δε 

Αμάδξυξπ παοαμέμει πάμςξςε απξκλειρςικά και εν ξλξκλήοξσ σπεϋθσμξπ απέμαμςι ρςημ 

Σπηοερία. 

8.1.12. Ξ Αμάδξυξπ θα υοηριμξπξιήρει Δλλημικϊ ή αλλξδαπϊ ποξρχπικϊ ρϋμτχμα με 

ςημ ιρυϋξσρα Μξμξθερία. ξ αλλξδαπϊ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ποέπει μα ετξδιαρςεί με 

ρυεςική άδεια παοαμξμήπ και εογαρίαπ ρςημ Δλλάδα με μέοιμμα ςξσ Αμαδϊυξσ και ρϋμτχμα 

με ςημ ιρυϋξσρα εογαςική και λξιπή Μξμξθερία. 

8.1.13. Ρυεςικά με ςξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ, ιρυϋξσμ και ςα ακϊλξσθα: 

 Ξ  Αμάδξυξπ ποέπει μα σπξβάλει για ςξσπ μηυαμικξϋπ ςχμ παοαπάμχ 

παοαγοάτχμ έγκαιοα ρυεςικέπ ποξςάρειπ ποξπ έγκοιρη απϊ ςημ Δ/μξσρα 

Σπηοερία, η ξπξία εμδέυεςαι καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςηπ, μα μη δόρει ςημ 

έγκοιρή ςηπ για ςξσπ ποξςειμϊμεμξσπ, ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία θεχοήρει ϊςι 

ασςξί δεμ έυξσμ ςα καςάλληλα ποξρϊμςα και ςημ πείοα  ή  δεμ είμαι καςάλληλξι 

για ςιπ αμςίρςξιυεπ θέρειπ. 

 Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα σπξβάλει επίρηπ καςάρςαρη ςχμ ποξρόπχμ, πξσ θα 

είμαι ενξσριξδξςημέμα μα αμαπληοόμξσμ ςξσπ παοαπάμχ αματεοξμέμξσπ καςά 

ςημ απξσρία ςξσπ. 

 Δπί ςϊπξσ ρε κάθε διακεκοιμέμη θέρη εογαρίαπ, ϊπξσ η καςαρκεσή ςξσ έογξσ 

απαιςεί παοακξλξϋθηρη, θα σπάουει έμαπ ςξσλάυιρςξμ εογξδηγϊπ. 

8.1.14. Ρε πεοίπςχρη, πξσ ξ Αμάδξυξπ αμελήρει ή αρςξυήρει μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, η Δ/μξσρα ςξσ έογξσ Σπηοερία μπξοεί, εκςϊπ ςχμ άλλχμ 

κσοόρεχμ για αμςιρσμβαςική ρσμπεοιτξοά, μα ςξσ επιβάλει υοημαςική πξιμή μέυοι ςξσ 

διπλαρίξσ ςηπ δαπάμηπ για ποξρχπικϊ, πξσ εμό θα έποεπε, καςά ςα αμχςέοχ, μα σπάουει, 

λείπει. Ασςϊ δε αμενάοςηςα, αμ ςξ ποξρχπικϊ ασςϊ είμαι μϊμιμξ ή πεοιρςαριακϊ ποξρχπικϊ 

ςξσ Αμαδϊυξσ. 
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8.1.15. Ζ παοξσρία ςξσ αμχςέοχ πεοιγοατξμέμξσ ποξρχπικξϋ θα ελέγυεςαι αδιάλειπςα 

απϊ ςημ Δ/μξσρα ςξσ έογξσ Σπηοερία και ρε πεοίπςχρη ρσρςημαςικήπ μη ρσμμϊοτχρηπ, πλημ 

ςχμ αμχςέοχ κσοόρεχμ, θα εμημεοόμεςαι η Οοξψρςαμέμη Αουή για πεοαιςέοχ ρυεςικέπ 

εμέογειεπ. 

 

8.2. Τγιειμή και αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ 

8.2.1. O Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εκςελεί ςα έογα με αρταλή ςοϊπξ και ρϋμτχμα με 

ςξσπ Μϊμξσπ, Διαςάγμαςα, Αρςσμξμικέπ και λξιπέπ διαςάνειπ και ξδηγίεπ ςηπ Σπηοερίαπ, πξσ 

ατξοξϋμ ςημ σγιειμή και ςημ αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ. Δμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά, 

αματέοξμςαι μεοικέπ ρυεςικέπ διαςάνειπ: 

 ξ Ο.Δ. 22-12-33 (ΤΔΙ 406 Α/33 ) και η ςοξπξπξίηρή ςξσ με ςξ Ο.Δ. 17/78 “Οεοί 

αρταλείαπ εογαςόμ και σπαλλήλχμ εογαζξμέμχμ επί τξοηςόμ κλιμάκχμ “ 

 ξ Ο.Δ. 447/75 (ΤΔΙ 142 Α/75 )”Οεοί αρταλείαπ ςχμ εμ ςαιπ ξικξδξμικέπ 

εογαρίεπ αρυξλξσμέμχμ  μιρθχςόμ” 

 Ξ  Μ. 495/76 (ΤΔΙ 337Α/ 76) “Οεοί  ϊπλχμ και εκοηκςικόμ σλόμ” 

 ξ Ο.Δ. 413/77 (ΤΔΙ 128Α/77)“Οεοί αγξοάπ, μεςατξοάπ και  καςαμάλχρηπ 

εκοηκςικόμ σλόμ” 

 H Y.A. BM5/30428 (ΤΔΙ 589 Β/30-6-1980 ) “Ρήμαμρη εκςελξσμέμχμ έογχμ ρε 

ξδξϋπ εκςϊπ καςξικημέμχμ πεοιξυόμ “ 

 ξ Ο.Δ. 778/80 (ΤΔΙ 193Α/80) “Οεοί μέςοχμ αρταλείαπ καςά ςημ εκςέλερη 

ξικξδξμικόμ εογαριόμ” 

 ξ Ο.Δ. 1073/81 (ΤΔΙ 260Α/81) “Οεοί μέςοχμ αρταλείαπ καςά ςημ εκςέλερη 

εογαριόμ ρε εογξςάνια ξικξδξμόμ και πάρηπ τϋρεχπ έογχμ αομξδιϊςηςαπ  

Οξλιςικξϋ Ληυαμικξϋ” 

 H Y.A. BM5/30058 (ΤΔΙ 121 Β/23-3-1983) “Ρήμαμρη εκςελξσμέμχμ έογχμ ρε 

ξδξϋπ εμςϊπ καςξικημέμχμ πεοιξυόμ” 

 Ξ Μ.1430/84 (ΤΔΙ 49Α/84) “Ισοόρειπ ςηπ διεθμξϋπ ρϋμβαρηπ εογαρίαπ πξσ 

ατξοά ρςιπ διαςάνειπ αρταλείαπ ρςημ ξικξδξμή, βιξμηυαμία κλπ.” 

 Ξ Μ.1568/85 (ΤΔΙ 177Α /18.10.85) “Οεοί σγιειμήπ και αρτάλειαπ εογαζξμέμχμ” 

 ξ Ο.Δ. 294/88 (ΤΔΙ 138Α/88) “Δλάυιρςξπ υοϊμξπ απαρυϊληρηπ ςευμικξϋ 

αρταλείαπ  και γιαςοξϋ εογαρίαπ” 

 ξ Ο.Δ. 225/89 (ΤΔΙ 106Α/89) “Οεοί σγιειμήπ και αρτάλειαπ εογαζξμέμχμ ρςα 

σπϊγεια έογα” 

 Ζ Σπξσογική Απϊταρη 3046/ 304/ 30.1.89 (ΤΔΙ  59Δ/89) “Ιςιοιξδξμικϊπ 

Ιαμξμιρμϊπ” (Διδικά ςξ άοθοξ 5, παοαγο. 4.2 για ςη υοήρη εκοηκςικόμ) 

 ξ Ο.Δ. 31/90 (ΤΔΙ 11 Α/90) “Δπίβλεφη ςηπ λειςξσογίαπ, υειοιρμϊπ και 

ρσμςήοηρη μηυαμημάςχμ εκςέλερηπ ςευμικόμ έογχμ” 

 ξ Ο.Δ. 395/94 (ΤΔΙ 220Α/94) “Δλάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ Αρτάλειαπ και Σγείαπ 

για ςη υοηριμξπξίηρη ενξπλιρμξϋ εογαρίαπ απϊ ςξσπ εογαζϊμεμξσπ καςά ςημ 

εογαρία ςξσπ, ρε ρσμμϊοτχρη με ςημ ξδηγία 89 /655 /ΔΞΙ”. 
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 ξ Ο.Δ. 396/94 ( ΤΔΙ 220/94) “Δλάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ αρταλείαπ και σγείαπ 

για ςη υοήρη απ’ ςξσπ εογαζξμέμξσπ ενξπλιρμόμ αςξμικήπ ποξρςαρίαπ  καςά ςημ 

εογαρία, ρε ρσμμϊοτχρη με ςημ ξδηγία 89/ 656 /ΔΞΙ” .  

 ξ Ο.Δ. 397/94 ( ΤΔΙ 221Α /94) “Δλάυιρςεπ απαιςήρειπ σγιειμήπ και αρτάλειαπ 

για ςξμ υειοχμακςικϊ υειοιρμϊ τξοςίχμ, ϊπξσ σπάουει ιδιαiςεοξπ κίμδσμξπ 

βλάβηπ ςηπ οάυηπ και ξρτσψκήπ υόοαπ, ρε ρσμμϊοτχρη με ςημ ξδηγία  90/269/ 

ΔΞΙ”. 

 ξ Ο.Δ. 398/94 (ΤΔΙ 221Α/94) “Δλάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ αρτάλειαπ και σγείαπ 

καςά ςημ εογαρία ρε ενξπλιρμϊ με ξθϊμη ξπςικήπ απεικϊμιρηπ, ρε ρσμμϊοτχρη 

με ςημ ξδηγία 90/270/ ΔΞΙ”.  

 ξ Ο.Δ. 399/94 (ΤΔΙ 221Α/94) “Οοξρςαρία ςχμ εογαζξμέμχμ απ’ ςξσπ κιμδϋμξσπ 

πξσ ρσμδέξμςαι με ςημ έκθερη ρε καοκιμξγϊμξσπ παοάγξμςεπ καςά ςημ εογαρία, 

ρε ρσμμϊοτχρη με ςημ ξδηγία 90/340/ΔΞΙ”.  

 ξ Ο.Δ.105/95 (ΤΔΙ 67Α/95) “Δλάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ για ςημ ρήμαμρη 

αρταλείαπ ή / και σγείαπ ρςημ εογαρία, ρε ρσμμϊοτχρη με ςημ ξδηγία 92/58 / 

ΔΞΙ”. 

 ξ Ο.Δ. 16/96 (ΤΔΙ 10Α/96) “Δλάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ σγιειμήπ και αρτάλειαπ 

ρςξσπ υόοξσπ εογαρίαπ, ρε ρσμμϊοτχρη με ςημ ξδηγία 89/654/  ΔΞΙ.  

 ξ Ο.Δ. 17/96 (ΤΔΙ 11Α796) “Δταομξγή μέςοχμ για ςημ ποξόθηρη ςηπ 

βελςίχρηπ ςηπ σγιειμήπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ, ρε ρσμμϊοτχρη με ςημ 

ξδηγία 89/391/ ΔΞΙ και 91/ 383 / ΔΞΙ. 

 ξ Ο.Δ. 305/96 (ΤΔΙ 212Α/96) “Δλάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ πξσ ποέπει μα 

εταομϊζξμςαι ρςα ποξρχοιμά ή κιμηςά εογξςάνια έογχμ”, ρε ρσμμϊοτχρη με 

ςημ ξδηγία 92/ 57 / ΔΞΙ. 

 Ζ ποξρχοιμή Ξδηγία ϊρξμ ατξοά ρςημ Δογξςανιακή Ρήμαμρη Ασςξκιμηςξδοϊμξσ

 πξσ ρσμέςανε η Γεμική Γοαμμαςεία Δημξρίχμ Έογχμ Σ.ΟΔ.ΥΩ.ΔΔ/ΘΞΣΜΘΞΡ 1997  

 

8.2.2. Κϊγχ ςηπ ρπξσδαιϊςαςξπ ςηπ ςηοήρεχπ ςχμ απαιςξσμέμχμ μέςοχμ αρταλείαπ, 

αματέοξμςαι παοακάςχ εμδεικςικά και ϊυι πεοιξοιρςικά ξοιρμέμα ρημεία ςηπ Μξμξθερίαπ: 

 

(1) Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα υξοηγεί ρςξ εογαςικϊ ποξρχπικϊ, ρςξ ποξρχπικϊ 

επίβλεφηπ ςηπ Σπηοερίαπ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ Ρσμβξϋλχμ Δπίβλεφηπ και 

Διαυείοιρηπ), καθόπ και ρε κάθε άλλξ ποϊρχπξ πξσ βοίρκεςαι ρςξ υόοξ ςξσ 

Έογξσ, ςα απαιςξϋμεμα καςά πεοίπςχρη Λέςοα Αςξμικήπ Οοξρςαρίαπ (ΛΑΟ) και 

μα παίομει ϊλα ςα απαοαίςηςα μέςοα ρσλλξγικήπ ποξρςαρίαπ. Δμδεικςικά ςα ΛΑΟ 

θα είμαι, ποξρςαςεσςικά κοάμη, μπϊςεπ αρταλείαπ, πλαρςικέπ γαλϊςρεπ, 

τχρτξοίζξμςα παμχτϊοια (για ςξ υειμόμα), τχρτξοίζξμςα γιλέκα (για ςξ 

καλξκαίοι), ποξρςαςεσςικά γάμςια, χςξαρπίδεπ, ποξρςαςεσςικά γσαλιά και 

καπέλα ηλίξσ, κξσςιά Οοόςχμ Βξηθειόμ έμα για ςα γοατεία και έμα για κάθε 

ϊυημα ςξσ εογξςανίξσ, μάρκεπ διατϊοχμ ςϋπχμ, ζόμεπ ρσγκοάςηρηπ, 

αμαπμεσρςικέπ ρσρκεσέπ ςϋπξσ SCUBA κ.λ.π. 

(2) Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα μεοιμμήρει για ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ καςαλλήλχμ 

πιμακίδχμ ή τχςειμόμ ρημάςχμ επιρήμαμρηπ και απαγϊοεσρηπ ποξρέγγιρηπ 

επικιμδϋμχμ θέρεχμ, καθόπ και ποξειδξπξιηςικόμ και ρσμβξσλεσςικόμ 
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πιμακίδχμ ςϊρξ για ςξσπ εογαζξμέμξσπ, ϊρξ και για ςξσπ κιμξϋμεμξσπ ρςξσπ 

υόοξσπ ςχμ εογξςανίχμ ή/και ρςιπ πεοιξυέπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ ή κξμςά ρ’ 

ασςέπ. Δπίρηπ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα μεοιμμήρει για ςξμ ετξδιαρμϊ ςχμ 

θέρεχμ εογαρίαπ με πϊριμξ μεοϊ, εγκαςαρςάρειπ σγιειμήπ και καθαοιϊςηςαπ, 

καθόπ επίρηπ μα εναρταλίρει μέρα και υόοξσπ παοξυήπ ποόςχμ βξηθειόμ. 

 

8.2.3. Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα πάοει ϊλα ςα απαοαίςηςα μέςοα για ςημ αμςιμεςόπιρη 

πσοκαγιόμ ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςχμ εογξςανιακόμ υόοχμ, ρςξσπ ςϊπξσπ εκςέλερηπ ςχμ 

εογαριόμ και ρςξ πεοιβάλλξμ. Δμδεικςικά αματέοξμςαι ςα ακϊλξσθα: 

 

(1) Μα διαθέςει εγκαςάρςαρη καςάλληλξσ ενξπλιρμξϋ πσοϊρβερηπ. 

(2) Μα τοξμςίζει για ςξμ πεοιξδικϊ καθαοιρμϊ (απξφίλχρη) ςχμ υόοχμ απϊ ςα 

πάρηπ τϋρεχπ εϋτλεκςα σλικά και αμςικείμεμα. 

(3) Μα μημ ποαγμαςξπξιεί  εογαρίεπ κξλλήρεχμ ή άλλεπ αμξικςήπ πσοάπ κξμςά ρε 

εϋτλεκςα αμςικείμεμα ή κξμςά ρε υόοξσπ απξθήκεσρηπ κασρίμχμ ή άλλχμ 

εϋτλεκςχμ σλόμ ςξσ εογξςανίξσ και γειςξμικόμ ιδιξκςηριόμ πξσ αμήκξσμ ρε 

ςοίςξσπ, υχοίπ μα παίομει ςα εμδεικμσϊμεμα μέςοα. 

(4) Μα τοξμςίζει για ςημ αρταλή απξθήκεσρη ςχμ εκοηκςικόμ σλόμ, πξσ θα γίμεςαι 

καςϊπιμ και ρϋμτχμα με ρυεςική άδεια ςηπ αομϊδιαπ αουήπ. 

 
8.2.4. Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα δόρει ιδιαίςεοη έμταρη ρςξμ ςξμέα ςηπ σγιειμήπ και 

αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ ρε θέμαςα ϊπχπ: 

 

(1) Δκπαίδεσρη ποξρχπικξϋ 

(2) Απαρυϊληρη ποξρχπικξϋ καςάλληλξσ για κάθε εογαρία 

(3) Δμημέοχρη με γοαπςέπ ξδηγίεπ για ςξσπ κιμδϋμξσπ καςά ςημ εκςέλερη ςχμ 

εογαριόμ και ςξσπ ςοϊπξσπ ποξρςαρίαπ απϊ ασςξϋπ 

(4) Δκπϊμηρη και εταομξγή ρυεδίξσ δοάρηπ ποξληπςικόμ εμεογειόμ ποξρςαρίαπ 

έμαμςι πάρηπ τϋρεχπ θεξμημιόμ και τχςιάπ 

(5) Δκπϊμηρη και ςήοηρη ποξγοάμμαςξπ επιθεχοήρεχμ/ελέγυχμ ρςιπ θέρειπ 

εογαρίαπ για ςημ πιρςή εταομξγή ςχμ μέςοχμ αρταλείαπ απϊ ςξσπ 

εογαζξμέμξσπ 

(6) Ιαςαλληλϊςηςα  ενξπλιρμξϋ 

(7) Δπιδίχνη ρσμευξϋπ βελςίχρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ αρτάλειαπ ςηπ εογαρίαπ  

 
8.2.5. Πηςά καθξοίζεςαι ϊςι, αμενάοςηςα απϊ ϊλα ςα παοαπάμχ, ξ Αμάδξυξπ παοαμέμει 

μόμξπ και απξκλειρςικά σπεύθσμξπ για ςημ αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ ρςα έογα και είμαι 

δική ςξσ εσθϋμη η σλξπξίηρη καςϊπιμ σπξδείνεχμ ςχμ αομξδίχμ μηυαμικόμ, ρσμςξμιρςόμ και 

ςευμικόμ αρταλείαπ ςχμ εμδεδειγμέμχμ μέςοχμ αρταλείαπ και η ςήοηρη ςχμ ρυεςικόμ 

καμξμιρμόμ. Για θέμαςα ποϊληφηπ αςσυημάςχμ ιρυϋξσμ γεμικά ϊρα ξοίζξμςαι απϊ ςημ 

Δλλημική Μξμξθερία και ρε πεοιπςόρειπ πξσ δεμ ποξβλέπξμςαι απϊ ασςή, θα εταομϊζξμςαι ξι 

διεθμείπ καμξμιρμξί ποξλήφεχπ αςσυημάςχμ. 

8.2.6. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα λαμβάμει μέςοα ποξρςαρίαπ, ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα 

μξμξθερία ρςξ Ρυέδιξ Αρτάλειαπ και Σγείαπ (ΡΑΣ), ϊπχπ ασςϊ οσθμίζεςαι με ςιπ απξτάρειπ ςξσ 

Στσπξσογξϋ Οεοιβάλλξμςξπ, Υχοξςανίαπ και Δημϊριχμ Έογχμ ΔΘ-ΟΑΔ/ξικ.177/2.3.2001 (B' 

266), ΔΔΔΟΟ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΘΟΑΔ/01Ι889/ 27.11.2002 (Β ' 16), ρςξ 

υοξμξδιάγοαμμα ςχμ εογαριόμ, καθόπ και ςιπ εμδευϊμεμεπ ςοξπξπξιήρειπ ή άλλεπ αμαγκαίεπ 

αμαποξραομξγέπ ςχμ μελεςόμ καςά ςη τάρη ςηπ μελέςηπ και ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ. 
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8.2.7. Ακϊμη θα ποέπει μα είμαι πάμςξςε διαθέριμα ποξπ έλεγυξ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ 

κοαςικξϋπ και μη τξοείπ ςα θεχοημέμα ή μη βιβλία πξσ απαιςεί η μξμξθερία: 

 Ζμεοξλϊγιξ Λέςοχμ Αρταλείαπ ( Μ 1396/83 και Ο.Δ. 1073/81) 

 Βιβλίξ Γοαπςόμ Σπξδείνεχμ ευμικξϋ Αρταλείαπ και Γιαςοξϋ Δογαρίαπ 

(Μ.1568/85) 

8.2.8. Δίμαι εσμϊηςξ ϊςι ξ καςαμεοιρμϊπ αομξδιξςήςχμ και εσθσμόμ ςχμ παοαγϊμςχμ 

ςξσ Αμαδϊυξσ ςξσ Έογξσ, ςσυϊμ σπεογξλάβχμ, επιβλεπϊμςχμ μηυαμικόμ 

ασςξαπαρυξλξσμέμχμ και εογαζξμέμχμ ποέπει μα γίμεςαι πάμςξςε ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα 

μξμξθερία. 

 
ΑΡΗΡΟ Α-9 

Απαιςξϋμεμα Λέςοα Αρταλείαπ και Τγείαπ ρςξ Δογξςάνιξ 

9.1. Γεμικά 

9.1.1. Ο Αμάδξυξπ έυει ςημ σπξυοέχρη για ςημ ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ 

μξμξθερίαπ, ςχμ διαςάνεχμ και καμξμιρμόμ για ςημ ποϊληφη αςσυημάςχμ ρςξ ποξρχπικϊ 

ςξσ, ή ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ τξοέα ςξσ έογξσ, ή ρε ξπξιξμδήπξςε ςοίςξ, όρςε μα εναλείτξμςαι 

ή μα ελαυιρςξπξιξϋμςαι ξι κίμδσμξι αςσυημάςχμ ή επαγγελμαςικόμ αρθεμειόμ καςά ςημ τάρη 

καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ: ΟΔ 305/96 (αο. 7-9), Μ.3669/08 (αο. 37 παο.7), Μ. 3850/10** (αο. 

42).,ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ και ιρυϋξσμ ρήμεοα 

9.1.2. Σςα πλαίρια ςηπ εσθύμηπ ςξσ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι: 

 

(1) Μα εκπξμεί κάθε ρυεςική μελέςη (ρςαςική ικοιχμάςχμ, μελέςη ποξρχοιμήπ 

ρήμαμρηπ έογχμ κλπ.) και μα λαμβάμει ϊλα ςα ρυεςικά μέςοα παο 7 αοθο. 138 Μ 

4412/16. 

(2) Μα λαμβάμει μέςοα ποξρςαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία ρςξ Ρυέδιξ 

Αρτάλειαπ και Σγείαπ (ΡΑΣ), ϊπχπ ασςϊ οσθμίζεςαι με ςιπ απξτάρειπ ςξσ (ς.) 

ΣΟΔΥΩΔΔ: ΔΘΟΑΔ/ξικ.177/2-3-01, ΔΔΔΟΟ/85/14-5-01 και ΔΘΟΑΔ/ξικ889/27-11-

02, ρςξ υοξμξδιάγοαμμα ςχμ εογαριόμ, καθόπ και ςιπ εμδευϊμεμεπ 

ςοξπξπξιήρειπ ή άλλεπ αμαγκαίεπ αμαποξραομξγέπ ςχμ μελεςόμ καςά ςη τάρη 

ςηπ μελέςηπ και ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ : παο. 7, αοθο. 138 μ4412/16.  

(3) Μα επιβλέπει αμελλιπόπ ςημ ξοθή εταομξγή ςχμ μέςοχμ αρτάλειαπ και σγείαπ 

ςχμ εογαζξμέμχμ, μα ςξσπ εμημεοόμει / εκπαιδεϋει για ςημ αμαγκαιϊςηςα ςηπ 

ςήοηρηπ ςχμ μέςοχμ ασςόμ καςά ςημ εογαρία, μα ζηςά ςη γμόμη ςξσπ και μα 

διεσκξλϋμει ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρε ζηςήμαςα αρτάλειαπ και σγείαπ: ΟΔ 1073/81 

(αο. 111), ΟΔ 305/96 (αο.10,11), Μ.3850/10 (αο. 42- 49)ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ 

και ιρυϋξσμ. Για ςημ ρχρςή εταομξγή ςηπ παο.γ ρςξσπ αλλξδαπξϋπ 

εογαζϊμεμξσπ, είμαι ασςξμϊηςξ ϊςι η γμόρη απϊ ασςξϋπ ςηπ Δλλημικήπ γλόρραπ 

κοίμεςαι απαοαίςηςη όρςε μα μπξοξϋμ μα καςαμξξϋμ ςημ αμαγκαιϊςηςα και ςξμ 

ςοϊπξ εταομξγήπ ςχμ μέςοχμ αρτάλειαπ και σγείαπ (εκςϊπ ειδικόμ 

πεοιπςόρεχμ ϊπξσ ςμήμα ή ϊλξ ςξ έογξ έυει αμαλάβει μα καςαρκεσάρει νέμη 

ενειδικεσμέμη εςαιοεία). 

 
9.1.3. Ρϋμτχμα με ςα ποξαματεοϊμεμα ςηπ παο. 9.1.2, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα 

ςηοεί ςα ακϊλξσθα: 
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Δκ ςχμ ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη - Ρυέδιξ Αρτάλειαπ Σγείαπ (ΡΑΣ) - Τάκελξπ Αρτάλειαπ 

Σγείαπ (ΤΑΣ) και ρσγκεκοιμέμα: 

 

(1) Μα διαβιβάρει ρςημ αομϊδια επιθεόοηρη εογαρίαπ ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ 

εογαριόμ, ςημ εκ ςχμ ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη, ποξκειμέμξσ για εογξςάνιξ με 

ποξβλεπϊμεμη διάοκεια εογαριόμ πξσ θα σπεοβαίμει ςιπ 30 εογάριμεπ ημέοεπ 

και ρςξ ξπξίξ θα αρυξλξϋμςαι ςασςϊυοξμα πεοιρρϊςεοξι απϊ 20 εογαζϊμεμξι ή ξ 

ποξβλεπϊμεμξπ ϊγκξπ εογαρίαπ θα σπεοβαίμει ςα 500 ημεοξμίρθια: ΟΔ 305/96 

(αο 3 παο. 12 και 13). Ζ γμχρςξπξίηρη καςαοςίζεςαι ρϋμτχμα με ςξ παοάοςημα 

ΘΘΘ ςξσ άοθοξσ 12 ςξσ ΟΔ 305/96. 

(2) Μα ακξλξσθήρει ςιπ σπξδείνειπ/ ποξβλέφειπ ςχμ ΡΑΣ-ΤΑΣ ςα ξπξία απξςελξϋμ 

ςμήμα ςηπ ςευμικήπ μελέςηπ ςξσ έογξσ (ξοιρςικήπ ή εταομξγήπ) ρϋμτχμα με ςξ 

Ο.Δ. 305/96 (αο.3 παο.8) και ςημ ΣΑ ΔΔΔΟΟ/ξικ/85/2001 ςξσ (ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ.  

(3) Μα αμαπςϋνει, μα ποξραομϊρει και μα ρσμπληοόρει ςα ΡΑΣ-ΤΑΣ ςηπ μελέςηπ 

(ςσυϊμ παοαλήφειπ πξσ θα διαπιρςόρει ξ ίδιξπ ή πξσ θα ςξσ ζηςηθξϋμ απϊ ςημ 

Σπηοερία), ρϋμτχμα με ςημ μεθξδξλξγία πξσ θα εταομϊρει ρςξ έογξ αμάλξγα 

με ςημ καςαρκεσαρςική ςξσ δσρκξλία, ςιπ ιδιαιςεοϊςηςέπ ςξσ, κλπ (μέθξδξπ 

καςαρκεσήπ, ςασςϊυοξμη εκςέλερη τάρεχμ εογαριόμ, πξλιςική αρτάλειαπ, 

ξογάμχρη, ενξπλιρμϊπ, κλπ). 

(4) Μα αμαποξραομϊρει ςα ΡΑΣ-ΤΑΣ όρςε μα πεοιλητθξϋμ ρε ασςά εογαρίεπ πξσ θα 

ποξκϋφξσμ λϊγχ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ και για ςιπ ξπξίεπ  θα 

απαιςηθξϋμ ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία, μέςοα αρτάλειαπ 

και σγείαπ: ΟΔ 305/96 (αο. 3 παο.9) και ΣΑ ΔΘΟΑΔ/ξικ/889/2002 (παο.2.9) ςξσ 

(ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςξ Μ.3669/08 (αο. 37 παο.8 και αο.182).  

(5) Μα ςηοήρει ςα ΡΑΣ-ΤΑΣ ρςξ εογξςάνιξ, καςά ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ: ΟΔ 305/96 

(αο. 3 παο.10) και ΣΑ ΔΘΟΑΔ/ξικ/889/2002 (παο.2.9Δ) ςξσ (ς.)ΣΟΔΥΩΔΔ και μα 

ςα έυει ρςη διάθερη ςχμ ελεγκςικόμ αουόμ. 

(6) Ρσμπληοχμαςικέπ αματξοέπ ρςξ Ρυέδιξ Αρτάλειαπ Σγείαπ (ΡΑΣ) και ρςξ Τάκελξ 

Αρτάλειαπ Σγείαπ (ΤΑΣ). ξ ΡΑΣ απξρκξπεί ρςημ ποϊληφη και ρςξμ πεοιξοιρμϊ 

ςχμ κιμδϋμχμ για ςξσπ εογαζϊμεμξσπ και για ςα άλλα εμπλεκϊμεμα μέοη πξσ 

παοεσοίρκξμςαι ρςξ εογξςάνιξ καςά ςη διάοκεια καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ. 

Αμςίρςξιυα ξ ΤΑΣ απξρκξπεί ρςημ ποϊληφη και ρςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ κιμδϋμχμ 

για ϊρξσπ μελλξμςικά αρυξληθξϋμ με ςη ρσμςήοηρη ή ςημ επιρκεσή ςξσ έογξσ.  

i. ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΡΑΣ και ςξσ ΤΑΣ αματέοεςαι ρςξ ΟΔ 305/96 

(αο.3 παο.5- 7) και ρςιπ ΣΑ: ΔΘΟΑΔ/ξικ/177/2001 (αο.3) και 

ΔΘΟΑΔ/ξικ/889/2002 (παο.2.9) ςξσ (ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ 

ii. Ζ σπξυοέχρη εκπϊμηρηπ ΡΑΣ ποξβλέπεςαι ρϋμτχμα με ςξ ΟΔ 

305/96 (αο. 3 παο.4), ϊςαμ: 

 Απαιςείςαι Ρσμςξμιρςήπ ρςη τάρη ςηπ μελέςηπ, δηλ. ϊςαμ θα 

απαρυξληθξϋμ πεοιρρϊςεοα ςξσ εμϊπ ρσμεογεία ρςημ καςαρκεσή. 

 Ξι εογαρίεπ πξσ ποϊκειςαι μα εκςελερςξϋμ εμέυξσμ ιδιαίςεοξσπ 

κιμδϋμξσπ : Ο.Δ.305/96 (αοθ.12 παοάοςημα ΘΘ). 

 Απαιςείςαι εκ ςχμ ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη ρςημ αομϊδια 

επιθεόοηρη εογαρίαπ. 

 Για ςημ έμαονη ςχμ ξικξδξμικόμ εογαριόμ, επιβάλλεςαι με 

εσθϋμη ςξσ κσοίξσ ή ςξσ έυξμςξπ μϊμιμξ δικαίχμα: θεόοηρη 
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ςξσ ρυεδίξσ και ςξσ τακέλξσ αρτάλειαπ και σγείαπ (ΡΑΣ,ΤΑΣ) 

ςξσ έογξσ απϊ ςημ αομϊδια Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ ρϋμτχμα με 

ςξ άοθοξ 7 παο.1 εδάτιξ α΄ ςξσ Μ 4030/2011 (ΤΔΙ 249/Α/25-

11-2011) και ςημ αο. ποχς. 10201/27-3-2012 εγκϋκλιξ ςξσ Διδ. 

Γοαμμαςέα ςξσ Ρ.ΔΟ.Δ. 

(7) Ξ ΤΑΣ καθιεοόμεςαι χπ απαοαίςηςξ ρςξιυείξ για ςημ ποξρχοιμή και ςημ 

ξοιρςική παοαλαβή κάθε Δημϊριξσ Έογξσ: ΣΑ ΔΔΔΟΟ/ξικ.433/2000 ςξσ (ς.) 

ΣΟΔΥΩΔΔ, και εμρχμαςόθηκε ρςη μξμξθερία. 

(8) Λεςά ςημ απξπεοάςχρη ςξσ έογξσ, ξ ΤΑΣ τσλάρρεςαι με εσθϋμη ςξσ Ισοίξσ ςξσ 

Έογξσ και ςξ ρσμξδεϋει καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ζχήπ ςξσ: ΟΔ 305/96 (αο. 3 

παο.11) και ΣΑ ΔΘΟΑΔ/ξικ/889/2002 (παο.2.9Δ) ςξσ (ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ. 

(9) Διεσκοιμίρειπ ρυεςικά με ςημ εκπϊμηρη ςξσ ΡΑΣ και ςημ καςάοςιρη ςξσ ΤΑΣ 

πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ΔΓΙΣΙΚΘΞ 6 με αο. ποχς. ΔΘΟΑΔ/ξικ/215/31-3-2008 ςξσ 

(ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ. 

9.1.4. Αμάθερη καθηκϊμςχμ ρε ςευμικϊ αρταλείαπ, γιαςοϊ εογαρίαπ – ςήοηρη ρςξιυείχμ 

αρτάλειαπ και σγείαπ Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι: 

(1) Μα αμαθέρει καθήκξμςα ςευμικξϋ αρταλείαπ αμ ρςξ έογξ απαρυξλήρει 

λιγϊςεοξσπ απϊ 50 εογαζϊμεμξσπ ρϋμτχμα με ςξ Μ. 3850/10 (αο.8 παο.1 και 

αο.12 παο.4). 

(2) Μα αμαθέρει καθήκξμςα ςευμικξϋ αρταλείαπ και ιαςοξϋ εογαρίαπ, αμ 

απαρυξλήρει ρςξ έογξ 50 και άμχ εογαζϊμεμξσπ, ρϋμτχμα με ςξ Μ.3850/10 

(αο.8 παο.2 και αο. 4 έχπ 25). 

(3) α παοαπάμχ καθήκξμςα μπξοεί μα αμαςεθξϋμ ρε εογαζϊμεμξσπ ρςημ 

επιυείοηρη ή ρε άςξμα εκςϊπ ςηπ επιυείοηρηπ ή μα ρσματθεί ρϋμβαρη με ςιπ 

Δνχςεοικέπ Σπηοερίεπ Οοξρςαρίαπ και Οοϊληφηπ ή μα ρσμδσαρςξϋμ ασςέπ ξι 

δσμαςϊςηςεπ. Ζ αμάθερη καθηκϊμςχμ ρε άςξμα εμςϊπ ςηπ επιυείοηρηπ γίμεςαι 

εγγοάτχπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ και αμςίγοατϊ ςηπ κξιμξπξιείςαι ρςημ ςξπική 

Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ, ρσμξδεϋεςαι δε απαοαίςηςα απϊ αμςίρςξιυη δήλχρη 

απξδξυήπ: Μ.3850/10 (αο.9). 

(4) Ρςα πλαίρια ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ καθόπ και ςχμ: ςευμικξϋ 

αρταλείαπ και ιαςοξϋ εογαρίαπ, εμςάρρεςαι και η σπξυοεχςική ςήοηρη ρςξ 

εογξςάνιξ, ςχμ ακϊλξσθχμ ρςξιυείχμ: 

i. Γοαπςή εκςίμηρη ποξπ ςξμ Αμάδξυξ, απϊ ςξσπ ςευμικϊ αρτάλειαπ 

και ιαςοϊ εογαρίαπ, ςχμ στιρςαμέμχμ καςά ςημ εογαρία κιμδϋμχμ 

για ςημ αρτάλεια και ςημ σγεία, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εκείμχμ 

πξσ ατξοξϋμ ξμάδεπ εογαζξμέμχμ πξσ εκςίθεμςαι ρε ιδιαίςεοξσπ 

κιμδϋμξσπ Μ.3850/10 (αο.43 παο. 1 α και παο.3-8). 

ii. Βιβλίξ σπξδείνεχμ ςευμικξϋ αρταλείαπ και γιαςοξϋ εογαρίαπ ρςξ 

ξπξίξ θα αμαγοάτξσμ ςιπ σπξδείνειπ ςξσπ ξ ευμικϊπ αρταλείαπ 

και ξ γιαςοϊπ εογαρίαπ Μ.3850/10 (αο.14 παο.1 και αο.17 παο.1). 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα λαμβάμει εμσπϊγοατα γμόρη ςχμ 

σπξδείνεχμ ασςόμ. ξ βιβλίξ σπξδείνεχμ ςευμικξϋ αρταλείαπ και 

γιαςοξϋ εογαρίαπ ρελιδξμεςοείςαι και θεχοείςαι απϊ ςημ αομϊδια 

επιθεόοηρη εογαρίαπ. Αμ ξ Αμάδξυξπ διατχμεί με ςιπ γοαπςέπ 

σπξδείνειπ και ρσμβξσλέπ ςξσ ςευμικξϋ ή ςξσ ιαςοξϋ εογαρίαπ (Μ 

3850/10 αο.20 παο.4 ), ξτείλει μα αιςιξλξγεί ςιπ απϊφειπ ςξσ και 

μα ςιπ κξιμξπξιεί και ρςημ Δπιςοξπή Σγείαπ και Αρτάλειαπ 
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(Δ.Σ.Α.Δ) ή ρςξμ εκποϊρχπξ ςχμ εογαζξμέμχμ ςχμ ξπξίχμ η 

ρϋρςαρη και ξι αομξδιϊςηςεπ ποξβλέπξμςαι απϊ ςα άοθοα 4 και 5 

ςξσ Μ.3850/10. Ρε πεοίπςχρη διατχμίαπ η διατξοά επιλϋεςαι απϊ 

ςξμ επιθεχοηςή εογαρίαπ και μϊμξ. 

iii. Βιβλίξ αςσυημάςχμ ρςξ ξπξίξ θα πεοιγοάτεςαι η αιςία και η 

πεοιγοατή ςξσ αςσυήμαςξπ και μα ςξ θέςει ρςη διάθερη ςχμ 

αομϊδιχμ αουόμ Μ.3850/10 (αο.43 παο.2β). α μέςοα πξσ 

λαμβάμξμςαι για ςημ απξςοξπή επαμάληφηπ παοϊμξιχμ 

αςσυημάςχμ, καςαυχοξϋμςαι ρςξ βιβλίξ σπξδείνεχμ ςευμικξϋ 

αρταλείαπ. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα αμαγγέλλει ρςιπ αομϊδιεπ 

επιθεχοήρειπ εογαρίαπ, ρςιπ πληριέρςεοεπ αρςσμξμικέπ αουέπ και 

ρςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ ςξσ αρταλιρςικξϋ ξογαμιρμξϋ ρςξμ ξπξίξ 

σπάγεςαι ξ εογαζϊμεμξπ ϊλα ςα εογαςικά αςσυήμαςα εμςϊπ 24 

χοόμ και ετϊρξμ ποϊκειςαι πεοί ρξβαοξϋ ςοασμαςιρμξϋ ή 

θαμάςξσ, μα ςηοεί αμεςάβληςα ϊλα ςα ρςξιυεία πξσ δϋμαςαι μα 

υοηριμεϋρξσμ για ενακοίβχρη ςχμ αιςίχμ ςξσ αςσυήμαςξπ 

Μ.3850/10 (αο.43 παο.2α). 

iv. Ιαςάλξγξ ςχμ εογαςικόμ αςσυημάςχμ πξσ είυαμ χπ ρσμέπεια για 

ςξμ εογαζϊμεμξ αμικαμϊςηςα εογαρίαπ μεγαλϋςεοη ςχμ ςοιόμ 

εογάριμχμ ημεοόμ Μ.3850/10 (αο.43 παο.2γ). 

v. Θαςοικϊ τάκελξ κάθε εογαζϊμεμξσ Μ 3850/10 (αο.18 παο.9). 

 

9.1.5. Ζμεοξλϊγιξ Λέςοχμ Αρτάλειαπ (ΖΛΑ) 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ρςξ εογξςάνιξ Ζμεοξλϊγιξ Λέςοχμ Αρτάλειαπ 

(ΖΛΑ), ϊςαμ απαιςείςαι εκ ςχμ ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη ρςημ αομϊδια επιθεόοηρη 

εογαρίαπ, ποιμ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ ρςξ εογξςάνιξ ρϋμτχμα με ςξ ΟΔ 305/96 

(αο.3 παο.14) ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ Σ.Α 130646/1984 ςξσ (ς.) Σπξσογείξσ Δογαρίαπ. 

ξ ΖΛΑ θεχοείςαι, ρϋμτχμα με ςημ παοαπάμχ Σ.Α, απϊ ςιπ καςά ςϊπξσπ Δ/μρειπ, 

μήμαςα ή Γοατεία Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ και ρσμπληοόμεςαι απϊ ςξσπ 

επιβλέπξμςεπ μηυ/κξϋπ ςξσ Αμαδϊυξσ και ςηπ Δ/μξσραπ Σπηοερίαπ, απϊ ςξσπ 

σπϊυοεξσπ για ςημ διεμέογεια ςχμ ςακςικόμ ελέγυχμ ή δξκιμόμ για ϊ,ςι ατξοά ςα 

απξςελέρμαςα ςχμ ελέγυχμ ή δξκιμόμ, απϊ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ελέγυξσ ϊπχπ ξ 

επιθεχοηςήπ εογαρίαπ, κλπ: ΟΔ 1073/81 (αο.113), Μ.1396/83 (αο. 8) και ςημ 

Δγκϋκλιξ 27 ςξσ (ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ με αο.ποχς. ΔΔΔΟΟ/208 /12-9-2003. 

3.4 Ρσρυεςιρμϊπ Ρυεδίξσ Αρτάλειαπ Σγείαπ (ΡΑΣ) και Ζμεοξλϊγιξσ Λέςοχμ 

Αρτάλειαπ (ΖΛΑ)  

Για ςημ πιρςή εταομξγή ςξσ ΡΑΣ καςά ςημ ενέλινη ςξσ έογξσ, ποέπει ασςϊ μα 

ρσρυεςίζεςαι με ςξ Ζ Λ Α. Ρςα πλαίρια ςξσ ρσρυεςιρμξϋ ασςξϋ, μα ρημειόμεςαι ρςξ 

Ζ.Λ.Α. κάθε αμαθεόοηρη και εμπλξσςιρμϊπ ςξσ ΡΑΣ και επίρηπ ρε ειδική ρςήλη ςξσ, 

μα γίμεςαι παοαπξμπή ςχμ αμαγοατϊμεμχμ σπξδείνεχμ/ διαπιρςόρεχμ ρςημ 

αμςίρςξιυη ρελίδα ςξσ ΡΑΣ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ διεσκξλϋμεςαι και επιςσγυάμεςαι ξ 

ρςϊυξπ ςηπ ποϊληφηπ ςξσ αςσυήμαςξπ. 

 

9.2. Απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ καςά ςημ εκςέλερη ϊλχμ ςχμ εογαριόμ ρςξ 

εογξςάνιξ. 
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9.2.1. Οοξεςξιμαρία εογξςανίξσ - Λέςοα Αςξμικήπ Οοξρςαρίαπ (ΛΑΟ) Ξ Αμάδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ρςξ εογξςάνιξ, καςά ςημ εκςέλερη ϊλχμ ςχμ εογαριόμ, ςα παοακάςχ 

μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ: 

(1) ημ εσκοιμή και εμταμή ρήμαμρη και πεοίτοανη ςξσ πεοιβάλλξμςα υόοξσ ςξσ 

εογξςανίξσ με ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςη ρήμαμρη και πεοίτοανη ςχμ επικίμδσμχμ 

θέρεχμ: ΟΔ 105/95, ΟΔ 305//96 (αο.12 παοαος. IV μέοξπ Α, παο. 18.1).  

(2) ξμ εμςξπιρμϊ και ςξμ έλεγυξ ποξωπαουξσρόμ ςηπ έμαονηπ λειςξσογίαπ ςξσ 

εογξςανίξσ ηλεκςοικόμ εγκαςαρςάρεχμ και εκςοξπή ςσυϊμ σπαουϊμςχμ 

εμαεοίχμ ηλεκςοξτϊοχμ αγχγόμ ένχ απϊ ςξ εογξςάνιξ, όρςε μα παοέυεςαι 

ποξρςαρία ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ απϊ ςξμ κίμδσμξ ηλεκςοξπληνίαπ : ΟΔ 1073/81 

(αο.75-79), ΟΔ 305/96 (αο.12 παοαος. IV μέοξπ Β, ςμήμα II, παο.2). 

(3) η ρήμαμρη ςχμ εγκαςαρςάρεχμ με ειδικξϋπ κιμδϋμξσπ (αγχγξί αςμόμ θεομόμ, 

σγοόμ ή αεοίχμ κλπ) και ςα απαιςξϋμεμα μέςοα ποξρςαρίαπ ςχμ εογαζξμέμχμ 

απϊ ς ξσπ κιμδϋμξσπ ς χμ εγκαςαρςάρεχμ ασςόμ: Ο Δ 1073/81 (αο.92 - 95), 

ΟΔ305/96 (αο.12, παοαος. IV μέοξπ Α, παο.6). 

(4) η λήφη μέςοχμ αμςιμεςόπιρηπ εκςάκςχμ καςαρςάρεχμ ϊπχπ: καςάοςιρη 

ρυεδίξσ διατσγήπ - διάρχρηπ και ενϊδχμ κιμδϋμξσ, πσοαρτάλεια, εκκέμχρη 

υόοχμ απϊ ςξσπ εογαζϊμεμξσπ, ποϊληφη - αμςιμεςόπιρη πσοκαγιόμ & 

επικίμδσμχμ εκοήνεχμ ή αμαθσμιάρεχμ, ϋπαονη πσοξρβερςήοχμ, κλπ.:ΟΔ 

1073/81 (αο. 92-96), ΟΔ 305/96 (αο.12, παοαος. IV μέοξπ Α, παο.3, 4, 8-10), 

Μ.3850/10 (αο.30, 32, 45). 

(5) ημ εναρτάλιρη παοξυήπ ποόςχμ βξηθειόμ, υόοχμ σγιειμήπ και σγειξμξμικξϋ 

ενξπλιρμξϋ (ϋπαονη υόοχμ ποόςχμ βξηθειόμ, ταομακείξσ, απξυχοηςηοίχμ, 

μιπςήοχμ, κλπ) : ΟΔ 1073/81 (αο.109,110), Μ.1430/84 (αο.17,18), ΟΔ 305/96 

(αο.12 παοάος. IV μέοξπ Α, παο.13, 14). 

(6) ημ εναρτάλιρη ςηπ δχοεάμ υξοήγηρηπ Λέρχμ Αςξμικήπ Οοξρςαρίαπ (ΛΑΟ) 

ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ ϊπχπ : ποξρςαςεσςικά κοάμη, μπϊςεπ αρταλείαπ, 

τχρτξοίζξμςα γιλέκα, ξλϊρχμεπ ζόμεπ αρταλείαπ, γσαλιά, κλπ, ετϊρξμ ςξσπ 

εμημεοόρει εκ ςχμ ποξςέοχμ ρυεςικά με ςξσπ κιμδϋμξσπ απϊ ςξσπ ξπξίξσπ ςξσπ 

ποξρςαςεϋει ξ ενξπλιρμϊπ ασςϊπ και ςξσπ δόρει ρατείπ ξδηγίεπ για ςη υοήρη 

ςξσ: Ο.Δ. 1073/81(αο.102-108), Μ.1430/84 (αο.16-18), ΙΣΑ Β.4373/1205/93 και 

ξι ςοξπξπ. ασςήπ ΙΣΑ 8881/94 και Σ.Α. ξικ.Β.5261/190/97, Ο.Δ. 396/94, Ο.Δ. 

305/96 (αο.9,παο.γ). 

 

9.2.2. Δογξςανιακή ρήμαμρη – ρημαςξδϊςηρη, ρσρςήμαςα αρταλείαπ, τϊοςχρη - 

εκτϊοςχρη – εμαπϊθερη σλικόμ, θϊοσβξπ, τσρικξί, υημικξί παοάγξμςεπ κλπ.Ξ Αμάδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι: 

 

(1) Μα ποξβεί ρςημ καςάλληλη ρήμαμρη και ρημαςξδϊςηρη, με ρκξπϊ ςημ αρταλή 

διέλεσρη ςχμ πεζόμ και ςχμ ξυημάςχμ απϊ ςημ πεοιξυή καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, 

ρϋμτχμα με : 

i. ημ Σ.Α αοιθ. ΔΛΔΞ/Ξ/613/16-2-2011 ςξσ ς.ΣΟΣΛΔΔΘ: «Ξδηγίεπ 

Ρήμαμρηπ Δκςελξϋμεμχμ Έογχμ» (ΞΛΞΔ-ΡΔΔΞ, ςεϋυξπ 7) 

ii. ημ ΙΣΑ αοιθ.6952/14-2-2011 ςξσ ς.ΣΟΔΙΑ και ς.ΣΟΣΛΔΔΘ 

«Σπξυοεόρειπ και μέςοα για ςημ αρταλή διέλεσρη ςχμ πεζόμ 

καςά ςημ εκςέλερη εογαριόμ ρε κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ πϊλεχμ 

και ξικιρμόμ πξσ ποξξοίζξμςαι για ςημ κσκλξτξοία πεζόμ» 
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iii. ιπ διαςάνειπ ςξσ Ιόδικα Ξδικήπ Ισκλξτξοίαπ: Μ.2696/99 (αο. 9 

– 11 και αο.52 ) και ςημ ςοξπ. ασςξϋ: Μ.3542/07 (αο. 7-9 και 

αο.46). 

(2) Μα ςηοεί ςιπ απαιςήρειπ αρτάλειαπ πξσ ατξοξϋμ ρε εογαρίεπ εμαπϊθερηπ 

σλικόμ ρςιπ ξδξϋπ, καςάληφηπ ςμήμαςξπ ξδξϋ και πεζξδοξμίξσ: Μ. 2696/99 (αο. 

47 , 48) και η ςοξπ. ασςξϋ: Μ. 3542/07 (αο.43,44). 

(3) Μα ρσμςηοεί και μα ελέγυει ςακςικά ςη λειςξσογία ςχμ ρσρςημάςχμ αρταλείαπ 

και μα ςηοεί ςιπ απαιςήρειπ αρτάλειαπ ςχμ ηλεκςοικόμ εγκαςαρςάρεχμ, ςχμ 

τξοηςόμ ηλεκςοικόμ ρσρκεσόμ, ςχμ κιμηςόμ ποξβξλέχμ, ςχμ καλχδίχμ 

ςοξτξδξρίαπ, ςχμ εγκαςαρςάρεχμ τχςιρμξϋ εογξςανίξσ, κλπ: ΟΔ 1073/81 

(αο.75-84), ΟΔ 305/96 (αο.8.δ και αο.12,παοαος.IVμέοξπ Α, παο.2), Μ.3850/10 

(αο. 31,35). 

(4) Μα ποξβεί ρςα απαοαίςηςα μέςοα αρτάλειαπ πξσ ατξοξϋμ ρε εογαρίεπ 

τϊοςχρηπ, εκτϊοςχρηπ, απξθήκεσρηπ, ρςξίβαρηπ, οίφηπ και μεςατξοάπ σλικόμ 

και άλλχμ ρςξιυείχμ : ΟΔ 216/78, ΟΔ 1073/81 (αο.85-91), ΙΣΑ 8243/1113/91 

(αο.8), ΟΔ 305/96 [αο. 8 (γ, ε, ρς, ζ) και αο.12 παοαος. IV μέοξπ Α παο.11 και 

μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο.4], Μ.2696/99 (αο.32) και η ςοξπ. ασςξϋ : Μ. 3542/07  

(αο.30). 

(5) Μα ςηοεί μέςοα ποξρςαρίαπ ςχμ εογαζξμέμχμ πξσ ατξοξϋμ : 

i. κοαδαρμξϋπ: ΟΔ 176/05, 

ii. θϊοσβξ : ΟΔ 85/91, ΟΔ 149/06,  

iii. ποξτσλάνειπ ςηπ ξρτσψκήπ υόοαπ και ςηπ οάυηπ απϊ 

υειοχμακςική διακίμηρη τξοςίχμ: ΟΔ 397/94, 

iv. ποξρςαρία απϊ τσρικξϋπ, υημικξϋπ και βιξλξγικξϋπ παοάγξμςεπ: 

Μ.3850/10 (άο. 36-41), ΟΔ 82/10. 

9.2.3. Ληυαμήμαςα έογχμ/ Δνξπλιρμξί εογαρίαπ - απξδεικςικά ρςξιυεία ασςόμ. Ξι 

ενξπλιρμξί εογαρίαπ υαοακςηοίζξμςαι και καςαςάρρξμςαι χπ μηυαμήμαςα έογχμ ΟΔ 304/00 

(αο.2). 

 

(1) Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα ελέγυει ςη ρχρςή λειςξσογία και ςξμ υειοιρμϊ ςχμ 

μηυαμημάςχμ (υχμαςξσογικόμ και διακίμηρηπ σλικόμ), ςχμ αμσφχςικόμ 

μηυαμημάςχμ, ςχμ ξυημάςχμ, ςχμ εγκαςαρςάρεχμ, ςχμ μηυαμόμ και ςξσ λξιπξϋ 

ενξπλιρμξϋ εογαρίαπ (ζόμεπ αρταλείαπ με μηυαμιρμϊ αμϊδξσ  και καθϊδξσ, 

κσλιϊμεμα ικοιόμαςα, τξοηςέπ κλίμακεπ, κλπ ): ΟΔ 1073/81 (αο.17, 45-74 ), Μ 

1430/84 (αο.11-15), ΟΔ 31/90, ΟΔ 499/91, ΟΔ 395/94 και ξι ςοξπ. ασςξϋ: ΟΔ 

89/99, ΟΔ 304/00 και ΟΔ 155/04, ΟΔ 105/95 (παοαος. IX), ΟΔ 305/96 (αο.12 

παοαος.IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο.7 - 9), ΙΣΑ 15085/593/03, ΙΣΑ 

αο.Δ13ε/4800/03, ΟΔ 57/10, Μ.3850/10 (αο. 34, 35). 

(2) α μηυαμήμαςα έογχμ ρϋμτχμα με ςξ ΟΔ 305/96 (αο.12 παοαος.IV, μέοξπ Β’, 

ςμήμα ΘΘ, παο.7.4 και 8.5) και ςξ ΟΔ 304/00 (αο.2), ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ 

ςα ενήπ ρςξιυεία: 

 Οιμακίδεπ αοιθμξϋ κσκλξτξοίαπ 

 Άδεια κσκλξτξοίαπ 

 Απξδεικςικά ρςξιυεία αρτάλιρηπ. 

 Απξδεικςικά πληοχμήπ ςελόμ κσκλξτξοίαπ (υοήρηπ) 
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 Άδειεπ υειοιρςόμ μηυαμημάςχμ ρϋμτχμα με ςξ ΟΔ 305/96 (αο.12, 

παοαος. IV, μέοξπ Β΄, ςμήμα ΘΘ, παο. 8.1.γ και 8.2) και ςξ ΟΔ  89/99 

(παοαος. II, παο.2.1). Ρημειόμεςαι ϊςι η άδεια υειοιρςξϋ μηυαμήμαςξπ 

ρσμξδεϋει ςξμ υειοιρςή. 

 Βεβαίχρη αρταλξϋπ λειςξσογίαπ ςξσ ενξπλιρμξϋ εογαρίαπ (ξοθή 

ρσμαομξλϊγηρη - εγκαςάρςαρη, καλή λειςξσογία) και αουείξ 

ρσμςήοηρηπ ασςξϋ ρςξ ξπξίξ θα καςαυχοξϋμςαι ςα απξςελέρμαςα ςχμ 

ελέγυχμ ρϋμτχμα με ςξ ΟΔ 89/99 (αο. 4α παο.3 και 6).  

 Οιρςξπξιηςικϊ επαμελέγυξσ αμσφχςικξϋ μηυαμήμαςξπ, ξδηγίεπ 

υοήρηπ, ρσμςήοηρηπ και αμςίρςξιυξ βιβλίξ ρσμςήοηρηπ και ελέγυχμ 

ασςξϋ ρϋμτχμα με ςημ ΙΣΑ 15085/593/03 ( αο.3 και αο.4. παο.7).  

 

9.3. Μξμξθεςήμαςα πξσ πεοιέυξσμ ποϊρθεςα απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ 

ρςξ εογξςάνιξ, ςα ξπξία ςηοξϋμςαι καςά πεοίπςχρη, αμάλξγα με ςξ είδξπ ςχμ 

εογαριόμ ςξσ εκςελξϋμεμξσ έογξσ. 

9.3.1. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ρςξ εογξςάνιξ, πέοα απϊ ςα ποξαματεοϊμεμα, 

ποϊρθεςα απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ, καςά πεοίπςχρη, αμάλξγα με ςξ είδξπ 

ςχμ εογαριόμ ςξσ εκςελξϋμεμξσ έογξσ. α εμ λϊγχ απαιςξϋμεμα μέςοα αματέοξμςαι ρςα 

παοακάςχ μξμξθεςήμαςα: 

9.3.1.1. Ιαςεδατίρειπ: 

 Μ 495/76, 

 ΟΔ 413/77, 

 ΟΔ 1073/81 (αο.18 -33, 104), 

 ΙΣΑ 8243/1113/91 (αο.7), 

 ΣΑ 31245/93, 

 Μ. 2168/93, 

 ΟΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ ), 

 Σ.Α. 3009/2/21- γ/94, 

 Σ.Α. 2254/230/Τ.6.9/94 και ξι ςοξπ. ασςήπ: ΣΑ 

Τ.6.9/13370/1560/95 και ΣΑ Τ6.9/25068/1183/96, 

 ΟΔ 305/96 (αο. 12, παοαος.IV μέοξπ Β ςμήμα II, παο.11), 

 ΙΣΑ 3329/89 και η ςοξπ. ασςήπ : Σ.Α. Τ.28/18787/1032/00,  

 ΟΔ 455/95 και η ςοξπ. ασςξϋ ΟΔ 2/06,  

 ΟΔ 212/06,ΣΑ 21017/84/09. 

9.3.1.2. Δκρκατέπ (θεμελίχμ, ςάτοχμ, τοεάςχμ, κλπ)- Αμςιρςηοίνειπ 

 Μ. 495/76, 

 ΟΔ 413/77, 

 ΟΔ 1073/81 (αο.2-17, 40-42 ), 
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 ΣΑ αο. 3046/304/89 (αο.8-αρτάλεια και αμςξυή κςιοίχμ, 

παο.4), 

 ΙΣΑ 3329/89 και η ςοξπ. ασςήπ : ΣΑ Τ.28/18787/1032/00,  

 Μ. 2168/93, ΟΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ), 

 ΣΑ 3009/2/21-γ/94, 

 ΣΑ 2254/230/Τ.6.9/94 και ξι ςοξπ. ασςήπ: ΣΑ 

Τ.6.9/13370/1560/95 και ΣΑ Τ6.9/25068/1183/96, 

 ΟΔ 455/95 και η ςοξπ. ασςξϋ : ΟΔ 2/06,  

 ΟΔ 305/96 (αο. 12, παοαος. IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο. 10 ). 

 

9.3.1.3. Θκοιόμαςα και κλίμακεπ, Ξδξί κσκλξτξοίαπ – ζόμεπ κιμδϋμξσ, Δογαρίεπ ρε 

ϋφξπ, Δογαρίεπ ρε ρςέγεπ. 

 ΟΔ 778/80, 

 ΟΔ 1073/81 (αο.34-44), 

 Μ.1430/84 (αο. 7-10), 

 ΙΣΑ 16440/Τ.10.4/445/93, 

 ΟΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ), 

 ΟΔ 155/04, 

 ΟΔ 305/96 (αο. 12, παοαος.IV μέοξπ Α παο.1, 10 και μέοξπ Β 

ςμήμα ΘΘ παο.4-6,14). 

9.3.1.4. Δογαρίεπ ρσγκϊλληρηπ, ξνσγξμξκκξπήπ & λξιπέπ θεομέπ εογαρίεπ 

 ΟΔ 95/78, 

 ΟΔ 1073/81 (αο.96, 99,.104, 105 ), 

 ΟΔ 70/90 (αο.15),  

 ΟΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ), 

 Οσοξρβερςική Διάςανη 7 Απϊτ.7568 Τ.700.1/96, 

 ΙΣΑ αο.ξικ.16289/330/99. 

9.3.1.5. Ιαςαρκεσή δξμικόμ έογχμ (κςίοια, γέτσοεπ, ςξίυξι αμςιρςήοινηπ, δεναμεμέπ, 

κλπ.) 

 ΟΔ 778/80, 

 ΟΔ 1073/81 (αο.26- 33, αο.98), 

 ΣΑ 3046/304/89, 

 ΟΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ), 

 ΟΔ 305/96 (αο.12 παοαος. IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο. 12) 

9.3.1.6. Ιαςαδσςικέπ εογαρίεπ ρε Κιμεμικά έογα 
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 (Σπξθαλάρριεπ εκρκατέπ, διαμϊοτχρη πσθμέμα θαλάρρηπ, 

καςαρκεσή ποξβλήςαπ κ.λπ. με υοήρη πλχςόμ μασπηγημάςχμ 

και καςαδσςικξϋ ρσμεογείξσ.) 

 ΟΔ 1073/81 (αο.100),  

 Μ. 1430/84 (αο.17), 

 ΟΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος.ΘΘΘ), 

 ΣΑ 3131.1/20/95/95, 

 ΟΔ 305/96 (αο.12, παοαος.IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο.8.3 και 

παο.13). 

 

9.4. Ιαςάλξγξπ μξμξθεςημάςχμ και Ιαμξμιρςικόμ Διαςάνεχμ πξσ πεοιλαμβάμξσμ ςα 

απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ ρςξ εογξςάνιξ 

 

ΙΑΑΚΞΓΞΡ ΜΞΛΞΗΔΖΛΑΩΜ ΙΑΘ ΙΑΜΞΜΘΡΘΙΩΜ ΔΘΑΑΝΔΩΜ: 
«ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΛΔΠΑ ΑΡΤΑΚΔΘΑΡ ΙΑΘ ΣΓΔΘΑΡ ΡΞ ΔΠΓΞΑΝΘΞ» 

A. ΜΞΛΞΘ    
Μ. 495/76 
Μ. 1396/83 
Μ. 1430/84 
Μ. 2168/ 93 
Μ. 2696/99 
Μ. 3542/07 
Μ. 3669/08 
Μ. 3850/10 
Μ. 4030/12 

ΤΔΙ 337/Α/76 
ΤΔΙ 126/Α/83 
ΤΔΙ 49/Α/84 
ΤΔΙ 147/Α/93 
ΤΔΙ 57/Α/99 
ΤΔΙ 50/Α/07 
ΤΔΙ 116/Α/08 
ΤΔΙ 84/Α/10 
ΤΔΙ 249/Α/12 

Ο. Δ. 395/94 
Ο. Δ. 396/94 
Ο. Δ. 397/94 
Ο. Δ. 105/95 
Ο. Δ. 455/95 
Ο. Δ. 305/96 
Ο. Δ. 89/99 
Ο. Δ. 304/00 
Ο. Δ. 155/04 

ΤΔΙ 220/Α/94 
ΤΔΙ 220/Α/94 
ΤΔΙ 221/Α/94 
ΤΔΙ 67/Α/95 
ΤΔΙ 268/Α/95 
ΤΔΙ 212/Α/96 
ΤΔΙ 94/Α/99 
ΤΔΙ 241/Α/00 
ΤΔΙ 121/Α/04 

Β. ΟΠΞΔΔΠΘΙΑ  ΔΘΑΑΓΛΑΑ 
Ο. Δ. 176/05 
Ο. Δ. 149/06 

ΤΔΙ 227/Α/05 
ΤΔΙ 159/Α/06 

Ο. Δ. 413/77 
Ο. Δ. 95/78 
Ο. Δ. 216/78 
Ο. Δ. 778/80 
Ο. Δ. 1073/81 
Ο. Δ. 225/89 
Ο. Δ. 31/90 
Ο. Δ. 70/90 
Ο. Δ. 85/91 
Ο. Δ. 499/91 
 

ΤΔΙ 128/Α/77 
ΤΔΙ 20/Α/78 
ΤΔΙ 47/Α/78 
ΤΔΙ 193/Α/80 
ΤΔΙ 260/A/81 
ΤΔΙ 106/Α/89 
ΤΔΙ 31/Α/90 
ΤΔΙ 31/Α/90 
ΤΔΙ 38/Α/91 
ΤΔΙ 180/Α/91 
 

Ο. Δ. 2/06 
Ο. Δ. 212/06 
Ο. Δ. 82/10 
Ο. Δ. 57/10 
 
Γ. ΣΟΞΣΠΓΘΙΔΡ  
ΣΑ 130646/84 
ΙΣΑ 3329/89 
ΙΣΑ 8243/1113/91 
ΙΣΑαο.ξικ.Β.4373/1205/93 
ΙΣΑ 16440/Τ.10.4/445/93 

ΤΔΙ 268/Α/06 
ΤΔΙ 212/Α/06 
ΤΔΙ 145/Α/10 
ΤΔΙ 97/Α/10 
 
ΑΟΞΤΑΡΔΘΡ 
ΤΔΙ 154/Β/84 
ΤΔΙ 132/Β/89 
ΤΔΙ 138/Β/91 
ΤΔΙ 187/Β/93 
ΤΔΙ 765/Β/93 

Γ. ΣΟΞΣΠΓΘΙΔΡ 
 

ΑΟΞΤΑΡΔΘ
Ρ 
 

Δ. ΔΓΙΣΙΚΘΞΘ 
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ΙΣΑ αο. 8881/94 
ΣΑ αο.ξικ. 31245/93 
ΣΑ 3009/2/21-γ/94 
ΣΑ 2254/230/Τ.6.9/94 
ΣΑ 3131.1/20/95/95 
ΣΑ 
Τ.6.9/13370/1560/95 
ΣΑ Τ6.9/25068/1183/96 
Σ.Α 
αο.ξικ.Β.5261/190/97 
ΙΣΑ 
αο.ξικ.16289/330/99 
ΙΣΑαο.ξικ.15085/593/0
3 
ΙΣΑ αο. Δ13ε/4800/03 
ΙΣΑ αο.6952/11 
ΣΑ 3046/304/89 
ΣΑ Τ.28/18787/1032/00 
ΣΑ αο. ξικ. 433/2000 
ΣΑ ΔΔΔΟΟ/ξικ/85/01 
ΣΑ ΔΘΟΑΔ/ξικ/177/01 
ΣΑ ΔΘΟΑΔ/ξικ/889/02 
ΣΑ ΔMEO/Ξ/613/11 
ΣΑ 21017/84/09 
 
Οσοξρβερςική διάςανη 
7, 
Απϊτ. 7568.Τ.700.1/96 
 

ΤΔΙ 
450/Β/94 
ΤΔΙ 
451/Β/93 
ΤΔΙ 
301/Β/94 
ΤΔΙ 
73/Β/94 
ΤΔΙ 
978/Β/95 
ΤΔΙ 
677/Β/95 
ΤΔΙ 
1035/Β/96 
ΤΔΙ 
113/Β/97 
ΤΔΙ 
987/Β/99 
ΤΔΙ 
1186/Β/03 
ΤΔΙ 
708/Β/03 
ΤΔΙ 
420/Β/11 
ΤΔΙ 
59/Δ/89 
ΤΔΙ 
1035/Β/00 
ΤΔΙ 
1176/Β/00 
ΤΔΙ 
686/Β/01 
ΤΔΙ 
266/Β/01 
ΤΔΙ 
16/Β/03 
ΤΔΙ 
905/Β/11 
ΤΔΙ 
1287/Β/09 
 
ΤΔΙ 
155/Β/96 
 

ΔΓΙΣΙΚΘΞΡ 27/03 
 
 
ΔΓΙΣΙΚΘΞΡ 6/08 
 
 
ΔΓΙΣΙΚΘΞΡ Ρ.ΔΟ.Δ 
 

ΑΠ.ΟΠΩ.ΔΔΔΟ 
Ο/208/12-9-03 
 
ΑΠ.ΟΠΩ.ΔΘΟΑΔ
/ 
ξικ/215/31-3-08 
 
ΑΠ.ΟΠ. 
10201/12 
ΑΔΑ:Β4Κ1Κ-ΙΤΕ 
 

 
 
ΑΡΗΡΟ Α-10 

Λέςοα Ποξρςαρίαπ ςχμ Ιαςαρκεσόμ – Αρτάλεια ςξσ Έογξσ – Δίκςσα Ο.Ι.Ω. 

10.1. Δικαιόμαςα και σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ ρε ρυέρη με ςημ αρτάλεια ςξσ Έογξσ 

ςχμ εογξςανιακόμ υόοχμ και ϊλχμ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ και καςαρκεσόμ 

10.1.1. Ξ Αμάδξυξπ έυει ςξ δικαίχμα αλλά και ςημ σπξυοέχρη (αμ ςξσ ςξ ζηςήρει η 

Δπίβλεφη) μα απαγξοεϋει ςημ ποξρπέλαρη ρςξσπ υόοξσπ εογαρίαπ ξπξιξσδήπξςε ποξρόπξσ 
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πξσ δεμ είμαι ρυεςικϊ με ςημ εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ, με ςημ εναίοερη ςχμ ενξσριξδξςημέμχμ 

απϊ ςημ επιβλέπξσρα σπηοερία αςϊμχμ. 

10.1.2. ΞΑμάδξυξπ θα ποέπει μα διαρταλίζει και τσλάρρει ϊλεπ ςιπ πεοιξυέπ εκςέλερηπ 

εογαριόμ, απξθηκόμ κλπ. Δίμαι σπεϋθσμξπ για ςημ λήφη ϊλχμ ςχμ αμαγκαίχμ μέςοχμ, επ’ 

χτελεία ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ, ςχμ εκποξρόπχμ ςηπ επίβλεφηπ και ςοίςχμ, ποξκειμέμξσ μα 

απξτεσυθξϋμ αςσυήμαςα ή απόλειεπ πξσ μπξοεί μα ρσμβξϋμ απϊ ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ. 

10.1.3. Ξ Αμάδξυξπ είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ και θα ποέπει με μέοιμμα και δαπάμεπ 

ςξσ μα παίομει ϊλα ςα αμαγκαία μέςοα για ςημ διατϋλανη ϊλχμ ςχμ στιρςαμέμχμ 

καςαρκεσόμ, ςη διαςήοηρη ςξσπ και ςη ρσμςήοηρή ςξσπ. 

10.1.4. Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ ποξμήθεια, καςαρκεσή, ρσμςήοηρη και 

λειςξσογία ϊλχμ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ ηλεκςοξτχςιρμξϋ, πεοίτοανηπ και ενξπλιρμξϋ 

αρτάλειαπ πξσ απαιςείςαι για ςημ ρχρςή και αρταλή εκςέλερη ςχμ εογαριόμ, ή πξσ εϋλξγα 

θα απαιςηθεί απϊ ςημ επίβλεφη. 

10.1.5. Αμ καςά ςημ διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ απαιςηθξϋμ επείγξμςα μέςοα για 

ςημ ποϊληφη αςσυήμαςξπ ή καςαρςοξτήπ, ή για ςημ διαρτάλιρη έπειςα απϊ ςέςξιξ ρσμβάμ, ξ 

Αμάδξυξπ είμαι σπεϋθσμξπ μα εκςελέρει ξςιδήπξςε είμαι αμαγκαίξ. Υχοίπ μα πεοιξοίζεςαι ασςή 

η σπξυοέχρη, η Δπίβλεφη διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα δίδει εμςξλέπ για ςημ εκςέλερη ςχμ 

αμαγκαίχμ εογαριόμ. 

10.1.6. Αμ ξ Αμάδξυξπ ταμεί αποϊθσμξπ ή αμίκαμξπ μα λάβει ςα αμαγκαία μέςοα, η 

Δπίβλεφη έυει ςξ δικαίχμα μα εκςελέρει ςιπ ρυεςικέπ εογαρίεπ με δικά ςηπ ρσμεογεία ρε βάοξπ 

και για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

10.1.7. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει καθ' ϊλη ςη διάοκεια καςαρκεσήπ μα λάβει ϊλα ςα 

απαοαίςηςα μέςοα έςρι όρςε μα εναρταλίζεςαι η εταομξγή ςχμ ξδηγιόμ ςχμ ΞΙΩ ρε ρυέρη με 

ςιπ ςευμικέπ απαιςήρειπ για ςημ ποξρςαρία ςχμ δικςϋχμ ςξσπ, ϊςαμ ασςά στίρςαμςαι 

επιπςόρειπ απϊ ςημ καςαρκεσή ςχμ έογχμ. 

 

10.2. Φοήρη Δκοηκςικόμ Τλόμ 

10.2.1. ΔΔΜ ΠΡΟΒΚΔΠΔΣΑΘ η υοήρη εκοηκςικόμ σλόμ ρςημ παοξϋρα εογξλαβία  

 

10.3. Ποξρςαρία ςχμ καςαρκεσόμ και εογαρίεπ μεςαςϊπιρηπ/ςοξπξπξίηρηπ δικςϋχμ Ο.Ι.Ω. 

κλπ. 

10.3.1. Ιαςά ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ είμαι δσμαςϊμ ξ Αμάδξυξπ μα ρσμαμςήρει 

δσρυέοειεπ ρςημ εκςέλερη ςχμ έογχμ απϊ ςημ παοξσρία εμαέοιχμ ή σπϊγειχμ δικςϋχμ 

Ξ.Ι.Ω., ΔΔΙΞ ή ΜΟΔΔ, ςα ξπξία ποέπει μα μεςαςξπιρςξϋμ απϊ ςξσπ Ισοίξσπ ςχμ. Ξι 

παοαπάμχ δσρυέοειεπ είμαι δσμαςϊ μα σπξυοεόρξσμ ςξμ Αμάδξυξ ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ μα 

καςατϋγει ρςημ εταομξγή αμςιξικξμξμικόμ ή/και υοξμξβϊοχμ καςαρκεσαρςικόμ μεθϊδχμ, 

για μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ αμάγκεπ καςαρκεσήπ ςχμ έογχμ με ρσμθήκεπ απϊλσςηπ αρτάλειαπ 

για ςιπ σπάουξσρεπ καςαρκεσέπ (διαςηοξϋμεμα ξδξρςοόμαςα, ξυεςξί κ.λ.π.), ςιπ ςσυϊμ 

σπάουξσρεπ παοαλλαρρϊμεμεπ και μέεπ εγκαςαρςάρειπ Ξ.Ι.Ω. κ.λ.π. Λε ςιπ εογαρίεπ ασςέπ 

ξσδεμία ξικξμξμική ή ςευμική αμάμινη θα έυει ξ Αμάδξυξπ (εκςϊπ εάμ ξοίζεςαι διατξοεςικά), 

σπξυοεξϋςαι ϊμχπ ασςϊπ μα διεσκξλϋμει υχοίπ ποξτάρειπ ςημ εκςέλερη ςχμ χπ άμχ 

εογαριόμ, υχοίπ μα δικαιξϋςαι εν αιςίαπ ασςξϋ ςξσ λϊγξσ ιδιαίςεοη απξζημίχρη λϊγχ 

καθσρςέοηρηπ ή δσρυεοειόμ πξσ ςσυϊμ παοξσριάζξμςαι ρςιπ εογαρίεπ πξσ εκςελξϋμςαι απϊ 

ασςϊμ. Ρε πεοίπςχρη εκςέλερηπ εογαριόμ ρε πεοιξυέπ ϊπξσ αμαμέμεςαι εμπλξκή με 

στιρςάμεμξσπ αγχγξϋπ ΞΙΩ: 
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i. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, ϋρςεοα απϊ έοεσμα πξσ θα διενάγει ρςα 

γοατεία ςχμ αομξδίχμ ΞΙΩ, μα αμαζηςήρει ρςξιυεία για ςξσπ 

στιρςάμεμξσπ, ρςημ πεοιξυή ςχμ έογχμ, αγχγξϋπ ϋδοεσρηπ και 

απξυέςεσρηπ κςλ., ξι ξπξίξι εμπλέκξμςαι με ςξ έογξ. Ζ επαλήθεσρη και 

ρσμπλήοχρη ςχμ ρςξιυείχμ ασςόμ απξςελεί εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

ii. Ξ Αμάδξυξπ αμέρχπ μεςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ σπξυοεξϋςαι ρςη 

λήφη ξδηγιόμ και πληοξτξοιόμ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ τξοείπ (ΞΔ, ΔΔΖ, 

Ύδοεσρη, Απξυέςεσρη, Τσρικϊ Αέοιξ κςλ.) για ςσυϊμ αγχγξϋπ ή 

καλόδια ρςιπ θέρειπ ςχμ έογχμ, καθόπ και ρςημ απξκάλσφη και ακοιβή 

ποξρδιξοιρμϊ 

10.3.2. Δογαρίεπ εκρκατόμ κλπ. ρε θέρειπ ϊπξσ διαςηοξϋμςαι ςμήμαςα ξυεςόμ, ή ϊπξσ 

στίρςαμςαι αγχγξί Ξ.Ι.Ω κλπ. γεμικά ποέπει μα εκςελξϋμςαι με μεγάλη ποξρξυή για ςημ 

απξτσγή ζημιόμ ή αςσυημάςχμ, για ςα ξπξία ξ Αμάδξυξπ θα είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ. 

10.3.3. Ξπξιαδήπξςε ζημιά, η ξπξία ξτείλεςαι ρε αμέλεια ςξσ Αμαδϊυξσ ή ρςξμ ςοϊπξ με 

ςξμ ξπξίξ εκςελεί ασςϊπ ςξ έογξ, ή ρε αμέλεια ςξσ εογαςξςευμικξϋ ποξρχπικξϋ ςχμ έογχμ, 

βαοϋμει απξκλειρςικά ςξμ Αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα καςαβάλει ξλϊκληοη ςη 

δαπάμη επαμϊοθχρηπ ςηπ ζημιάπ. 

10.3.4. Ρε πεοίπςχρη πξσ υοηριμξπξιηθξϋμ κοξσρςικά μέρα αμ επιςοέπξμςαι και 

υξοηγηθξϋμ ξι ρυεςικέπ άδειεπ απϊ ςιπ αομϊδιεπ Αουέπ, κάθε ζημιά πξσ ςσυϊμ ποξκϋφει 

ποαγμαςική ή απξθεςική ςχμ γϋοχ καςαρκεσόμ κλπ. θα βαοϋμει, χπ απξκλειρςικά σπεϋθσμα, 

ςξμ Αμάδξυξ. 

10.3.5. Δεμ θα γίμει απξδεκςή ξπξιαδήπξςε ανίχρη ςξσ Αμαδϊυξσ απϊ ςιπ παοαπάμχ 

αματεοθείρεπ αιςίεπ και ξι ςιμέπ ςξσ ιμξλξγίξσ είμαι εμιαίεπ και αμεςάβληςεπ αμενάοςηςα απϊ 

ςιπ δσρκξλίεπ κσκλξτξοίαπ, ή άλλξ αίςιξ, ςημ έκςαρη ςχμ εογαριόμ και ςη δσμαςϊςηςα, ή ςξ 

ρσμτέοξμ υοήρηπ μηυαμικόμ μέρχμ (ελατοόμ, μεραίχμ, βαοέχμ), ή εκςέλερηπ με ςα υέοια. 

10.3.6. Ρε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί η ϋπαονη σπϊγειχμ αγχγόμ και άλλχμ 

εγκαςαρςάρεχμ Ξ.Ι.Ω. ρε πεοιξυέπ επηοεαζϊμεμεπ απϊ ςα έογα, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει, με δικέπ 

ςξσ δαπάμεπ και τοξμςίδεπ μα ετξδιαρθεί με ςα απαοαίςηςα διαγοάμμαςα και λξιπά ρςξιυεία 

ςχμ θέρεχμ ςχμ Αγχγόμ Ιξιμήπ Ωτέλειαπ και ατξϋ έλθει ρε επατή με ςιπ αομϊδιεπ Αουέπ ςχμ 

Ξ.Ι.Ω. μα μεοιμμήρει για ςημ έγκαιοη ειδξπξίηρη ασςόμ, ποξκειμέμξσ μα εμεογήρει, παοξσρία 

εκποξρόπχμ ςξσπ, διεοεσμηςικέπ ςξμέπ για ςημ επιρήμαμρη ςχμ αγχγόμ Ξ.Ι.Ω. και ςημ εμ 

ρσμευεία απξκάλσφη ασςόμ, ετϊρξμ ήθελε απαιςηθεί η διεσθέςηρή ςξσπ. 

10.3.7. Ασςή η εσθϋμη αμήκει ξλξκληοχςικά ρςξμ Αμάδξυξ ξ ξπξίξπ θα ποέπει μέρα ρςξ 

πλαίριξ ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ μα έλθει ρε επατή με ςξσπ Ξ.Ι.Ω. και μα επιρημάμξσμ ςα ςσυϊμ 

ποξβλήμαςα πξσ θα ποξέλθξσμ απϊ ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςχμ Ξ.Ι.Ω. ρςημ εκςέλερη ςχμ έογχμ 

(και αμςίρςοξτα) και μα ρσμσπξλξγίρξσμ ςημ ρυεςική επιοοξή ασςόμ ςχμ δικςϋχμ και 

εγκαςαρςάρεχμ ρςα υοξμξδιαγοάμμαςα πξσ θα ρσμςάνει, ρςη οξή ςηπ εογαρίαπ, ρςη απϊδξρη 

ςχμ μεθϊδχμ εογαρίαπ ςξσ και μηυαμικξϋ ενξπλιρμξϋ κλπ. 

10.3.8. Ρςξμ καθξοιρμϊ ςηπ ρσμξλικήπ ποξθερμίαπ εκςέλερηπ ςξσ άοθοξσ Α-2 ασςήπ ςηπ 

Ρ.Σ. έυξσμ παοθεί σπϊφη ξι κάθε είδξσπ καθσρςεοήρειπ πξσ μπξοεί μα ποξκϋφξσμ απϊ ςημ 

ςοξπξπξίηρη δικςϋχμ Ξ.Ι.Ω. είςε ασςέπ θα γίμξσμ απϊ ςα ειδικεσμέμα ρσμεογεία ςχμ Ξ.Ι.Ω. 

είςε απϊ ςα ρσμεογεία ςξσ Αμαδϊυξσ, είςε και απϊ ςα δϋξ μαζί. 

10.3.9. Δπιπλέξμ, ρυεςικά με ςιπ εγκαςαρςάρειπ Ξ.Ι.Ω. πξσ θα ρσμαμςηθξϋμ, 

καθξοίζξμςαι ςα ακϊλξσθα: 

 

i. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα αματέοει έγγοατα και έγκαιοα ρςημ 

Δπιβλέπξσρα Σπηοερία, ςιπ ρσμαμςϊμεμεπ δσρυέοειεπ ρςημ ποξόθηρη 

ςχμ εογαριόμ και ςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ, απϊ ςιπ παοαπάμχ 
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εγκαςαρςάρειπ κλπ, ρσμξδεϋξμςαπ ςιπ αματξοέπ ςξσ με σπξδείνειπ 

λϋρηπ για ςα δημιξσογξϋμεμα ςευμικά ποξβλήμαςα. 

ii. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει επίρηπ μα ρσμμξοτχθεί με ξπξιαδήπξςε απϊταρη 

ςηπ Σπηοερίαπ για ςημ αμςιμεςόπιρη ποξβλημάςχμ, πξσ δημιξσογξϋμςαι 

απϊ ςιπ παοαπάμχ εγκαςαρςάρειπ κ.λπ. ςοξπξπξιόμςαπ ρςημ αμάγκη ςξ 

υοξμξδιάγοαμμα καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ και ςη διαδξυή εογαριόμ, ή 

ακϊμη και εκςελόμςαπ ποϊρθεςεπ αμαγκαίεπ εογαρίεπ μεςά απϊ ειδική 

εμςξλή ςηπ Δπιβλέπξσραπ Σπηοερίαπ. 

iii. Ζ Σπηοερία, μεςά απϊ έγγοατη αίςηρη ςξσ Αμαδϊυξσ, ξτείλει μα 

βξηθήρει ασςϊμ, ρε ϊλα ςα διαβήμαςα πξσ απαιςξϋμςαι ποξπ ςιπ 

αομϊδιεπ Αουέπ και ςξσπ Ξ.Ι.Ω., για ςημ άορη κάθε εμπξδίξσ ρςημ 

ποξόθηρη ςχμ εογαριόμ, υχοίπ ασςϊ μα απαλλάρρει ςξμ αμάδξυξ απϊ 

ςημ εσθϋμη μα αλληλξγοατεί, μα ρσμεμμξείςαι και μα ρσμεογάζεςαι με 

ςξσπ Ξ.Ι.Ω. εμημεοόμξμςαπ ρυεςικά ςημ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία. 

 

10.4. Διδικά Λέςοα πξσ θα ποέπει μα λάβει ξ Αμάδξυξπ καςά ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ 

σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ  

10.4.1. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει ποξ ςηπ έμαονηπ ςχμ εογαριόμ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ μα 

εκςελέρει ςιπ εοεσμηςικέπ εογαρίεπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παο. 4.3.1.8 ςηπ παοξϋρηπ.  

10.4.2. α απξςελέρμαςα ςχμ εοεσμόμ ασςόμ θα σπξβληθξϋμ ρςημ Διεσθϋμξσρα ςξ έογξ 

Σπηοερία.  

10.4.3. Δτϊρξμ απϊ ςημ ασςξφία ποξκϋφξσμ σπξρκατέπ ρςξμ πϊδα ςξσ έογξσ 

(κοηπιδόμαςξπ), θα ποέπει μα επιρημαμθξϋμ ςα ρσγκεκοιμέμα ρημεία (υαοςξγοάτηρη). Ρςα 

ρσγκεκοιμέμα ρημεία δεμ επιςοέπεςαι καμία εμέογεια εκρκατήπ ποξ ςηπ απξκαςάρςαρηπ ςξσπ. 

10.4.4. Αμάλξγα με ςξ εϋοξπ ςχμ σπξρκατόμ θα ποξςαθξϋμ λϋρειπ απξκαςάρςαρηπ ξι 

ξπξίεπ θα εγκοιθξϋμ απϊ ςημ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία. Λϊμξ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ 

εογαριόμ ασςόμ ξ Αμάδξυξπ νεκιμήρει ςιπ εογαρίεπ εκρκατήπ – καθαοιρμξϋ έμποξρθεμ ςξσ 

μεςόπξσ ςξσπ για ςημ απξκαςάρςαρη ςχμ λειςξσογικόμ βαθόμ.  

10.4.5. Απϊ ςημ καςάρςαρη ασςή και απϊ ςημ γεμικϊςεοη εικϊμα ςξσ ποίρμαςξπ 

θεμελίχρηπ θα επαμενεςαρθεί η απϊρςαρη αρταλείαπ πξσ ποξβλέπεςαι απϊ ςη μελέςη για ςημ 

εκκίμηρη ςχμ εογαριόμ καθαοιρμξϋ ςξσ πξδϊπ ςχμ κοηπιδχμάςχμ. 

10.4.6. Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει άμερα μεςά ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ ρςξ έογξ μα 

διαμξοτόρει ςξμ καςάλληλξ εογξςανιακϊ υόοξ ρςημ εγγϋπ ςξσ έογξσ πεοιξυή ρϋμτχμα με ςιπ 

ρσρςάρειπ ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ και ςηπ αομϊδιαπ Κιμεμικήπ Αουήπ. Θδιαίςεοα 

επιρημαίμεςαι ϊςι για ςξσπ σπϊ άορη τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ θα ποέπει μα ποξβλετθεί 

καςάλληλη επιτάμεια ρςημ παοαλιακή ζόμη, η ξπξία είμαι εγγϋπ ςξσ έογξσ και εναρταλίζει 

ςξμ ρσμευή και πιξ εϋκξλξ έλεγυξ ςχμ αιοξϋμεμχμ σλικόμ. Δτϊρξμ η Διεσθϋμξσρα Σπηοερία 

δεμ επιςοέφει ςημ υοήρη ςηπ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ, ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα ποξςείμει 

εμαλλακςική ρε ρυεςικά κξμςιμή απϊρςαρη απϊ ςξ έογξ για ςξ λϊγξ πξσ αματέοθηκε 

αμχςέοχ.  

10.4.7. Ξι λίθξι θα απξςίθεμςαι ρε ρχοξϋπ και θα μεςατέοξμςαι ρςημ νηοά, όρςε μα 

μπξοξϋμ κσβιρθξϋμ και μα διαυχοιρςξϋμ ει δσμαςϊμ ρε διαβαθμίρειπ λίθχμ και τσρικόμ 

ξγκξλίθχμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςη μελέςη. Λεςά ςξμ διαυχοιρμϊ ςξσπ και ρε ρσμεογαρία με 

ςημ Δπίβλεφη ςξσ έογξσ, θα ποξκϋφξσμ κας’ αουήμ ξι ξγκϊλιθξι αρβερςξλιθικήπ ρϋρςαρηπ 

πξσ μπξοξϋμ μα επαμαυοηριμξπξιηθξϋμ ρςημ καςαρκεσή ςχμ διατϊοχμ ρςοόρεχμ θχοάκιρηπ 

ή τίλςοξσ ρϋμτχμα με ςη μελέςη ςξσ έογξσ.  
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10.4.8. Ξι λίθξι ασςξί πλημ μικοξϋ πξρξρςξϋ θα εμρχμαςχθξϋμ ρςημ καςαρκεσή. Απϊ 

ασςξϋπ πξσ δεμ πληοξϋμ ςιπ ποξδιαγοατέπ υοήρηπ πξσ ςέθηκαμ ρςα λξιπά εϋυη 

Δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ θα γίμει διαυχοιρμϊπ με βάρη ςξσπ τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ πξσ 

κοίμξμςαι ρε καλϋςεοη καςάρςαρη απϊ ασςξϋπ πξσ εμταμίζξσμ εκςεςαμέμα ρημάδια 

απξτλξίχρηπ ή/και απξράθοχρηπ. ημ επιλξγή ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ θα 

εγκοίμει η επίβλεφη ςξσ έογξσ. Απϊ ςξσπ τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ ρςημ ρσμέυεια θα επιλεγξϋμ 

ασςξί πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςιπ διαβαθμίρειπ ςηπ μελέςηπ ςξσ έογξσ. 

10.4.9. Ζ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία σπξυοεξϋςαι ρςημ σπϊδεινη θέρηπ για ςημ διάθερη ςχμ 

τσρικόμ ξγκξλίθχμ πξσ δεμ εμρχμαςόμξμςαι ρςξ έογξ. Δτϊρξμ δεμ ποξςαθεί καμία πεοιξυή 

ξ Αμάδξυξπ θα ποξβεί ρςημ απξμάκοσμρη ςξσπ ρςξμ θαλάρριξ υόοξ, ρε απϊρςαρη πξσ 

καθξοίζεςαι απϊ ςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ ςξσ έογξσ ή βάρει ςχμ ποϊρταςα 

δημξριεσθέμςχμ πεοιβαλλξμςικόμ δερμεϋρεχμ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ξ Αμάδξυξπ θα 

αμείβεςαι ιδιαίςεοα για ςημ διατξοά ρςημ απϊρςαρη μεςατξοάπ ςχμ ποξψϊμςχμ ποξπ 

απϊοοιφη. 

10.4.10. έλξπ χπ ποϊρθεςη απαίςηρη επιρημαίμεςαι ϊςι ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα μημ 

απξμακοϋμει καςαπέραμςεπ λίθξσπ έμποξρθεμ και ρε απϊρςαρη απϊ ςξ ποαμέπ. Ξι λίθξι ασςξί 

θα ποέπει μα παοαμείμξσμ ρςιπ θέρειπ ςξσπ, καθόπ απξςελξϋμ έμα ποόςξ μέςοξ ποξρςαρίαπ 

για ςημ ποξχθξϋμεμη κσμαςική εμέογεια πξσ ςελικά καςαλήγει ρςημ καςαρκεϋη.   

 

ΑΡΗΡΟ Α-11 

Λέςοα αρτάλειαπ για ςημ ποξρςαρία και ακόλσςη διεναγχγή ςηπ μασριπλξΐαπ και 

κσκλξτξοίαπ καςά ςη διάοκεια εκςελερηπ ςχμ έογχμ – ήμαμρη Έογξσ 

11.1. Ακόλσςη Διεναγχγή Μασριπλξΐαπ και Ισκλξτξοίαπ  

11.1.1. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα τοξμςίζει, με δικέπ ςξσ δαπάμεπ, ςα επιβαλλϊμεμα για 

κάθε πεοίπςχρη μέςοα αρτάλειαπ, για ςημ ποϊληφη ξπξιξσδήπξςε αςσυήμαςξπ ή ζημιάπ καςά 

ςημ διάοκεια εκςέλερηπ ςχμ έογχμ, δεδξμέμξσ ϊςι η λειςξσογία ςξσ λιμεμίρκξσ δεμ ποέπει 

μα διακξπέι, καςά ςημ διάοκεια εκςέλερηπ ςξσ έογξσ. Δίμαι δεμϊμξπ σπεϋθσμξπ γι' ασςέπ και 

έυει απξκλειρςικά ασςϊπ ϊλεπ ςιπ αρςικέπ και πξιμικέπ εσθϋμεπ για κάθε ςι πξσ θα ςϋυει είςε 

απϊ δική ςξσ σπαιςιϊςηςα ή αμέλεια είςε απϊ ςξ εογαζϊμεμξ ρε ασςϊμ εογαςξςευμικϊ 

ποξρχπικϊ είςε απϊ ςα εογαλεία και μηυαμήμαςα, πξσ απαρυξλξϋμςαι ρςξ έογξ. 

11.1.2. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα τοξμςίζει, με δικέπ ςξσ δαπάμεπ, ςα επιβαλλϊμεμα για 

κάθε πεοίπςχρη μέςοα αρτάλειαπ, για ςημ ποϊληφη ξπξιξσδήπξςε αςσυήμαςξπ ή ζημιάπ καςά 

ςημ διάοκεια εκςέλερηπ ςχμ έογχμ, είμαι δε μϊμξπ σπεϋθσμξπ γι' ασςέπ και έυει απξκλειρςικά 

ασςϊπ ϊλεπ ςιπ αρςικέπ και πξιμικέπ εσθϋμεπ για κάθε ςι πξσ θα ςϋυει είςε απϊ δική ςξσ 

σπαιςιϊςηςα είςε απϊ ςξ εογαζϊμεμξ ρε ασςϊμ εογαςξςευμικϊ ποξρχπικϊ είςε απϊ ςα εογαλεία 

και μηυαμήμαςα, πξσ απαρυξλξϋμςαι ρςξ έογξ. 

11.1.3. Ιάθε ρυεςική δαπάμη πξσ απαιςείςαι για ςημ ποξρςαρία και εναρτάλιρη 

ρσμευξϋπ, αρταλξϋπ και ακόλσςηπ διεναγχγήπ ςηπ μασριπλξΐαπ ρςξμ σπϊφη λιμεμίρκξ, καςά 

ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςχμ έογχμ, ϊπχπ πεοιγοάτεςαι ρςιπ επϊμεμεπ παοαγοάτξσπ, βαούμει 

ςξμ Αμάδξυξ και ρσμπεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμη ρςιπ καςά εογαρία επί μέοξσπ ςιμέπ μξμάδξπ 

ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ έκπςχρη πξσ ποξρέτεοε. 

11.1.4. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι επίρηπ μα ποξβαίμει, με δικέπ ςξσ δαπάμεπ, ρςημ 

ποξρχοιμή και επαοκή τχςξρήμαμρη ςχμ έογχμ πξσ εκςελεί και ρςημ καςαρκεσή 

καςαλλήλχμ ποξρςαςεσςικώμ πεοιτοάνεχμ ρςξ υεοραίξ υώοξ. Δπίρηπ ξ Αμάδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι μα μεςακιμεί καςά ςημ ποϊξδξ ςχμ έογχμ ςϊρξ ςη τχςξρήμαμρη, ϊρξ και ςιπ 
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ποξρςαςεσςικέπ πεοιτοάνειπ, ρϋμτχμα με ςιπ εμςξλέπ και ςιπ ξδηγίεπ ςχμ αομξδίχμ Κιμεμικόμ 

Αουόμ, ξι ξπξίεπ και έυξσμ ςη γεμική επξπςεία ςηπ ρήμαμρηπ ςχμ έογχμ, ρϋμτχμα με ςημ 

κείμεμη μξμξθερία και ειδικϊςεοα ςξμ Μ.1629/1951 και ρςιπ ξπξίεπ θα ποέπει πάμςξςε μα 

απεσθϋμεςαι ξ Αμάδξυξπ καθόπ και ρςη ςξπξθέςηρη ςχμ απαιςξσμέμχμ ρημάςχμ και 

εμδεικςικόμ πιμακίδχμ ρςιπ διάτξοεπ εογξςανιακέπ θέρειπ. 

11.1.5. Ξ Αμάδξυξπ καθίρςαςαι ξ μϊμξπ σπεϋθσμξπ, πξιμικά και αρςικά, για κάθε 

αςϋυημα πξσ θα ξτείλεςαι ρςη μη λήφη ςχμ απαοαίςηςχμ μέςοχμ αρταλείαπ ή/και 

αμεπαοκξϋπ τχςξρήμαμρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 4412/16. 

11.1.6. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ εκςελέρει ερταλμέμα ςημ ποξρχοιμή 

τχςξρήμαμρη ςχμ θαλαρρίχμ έογχμ και ςημ επιρήμαμρη ςξσ εογξςανίξσ και ςξσ πλχςξϋ 

ενξπλιρμξϋ και ςξσ εογξςανίξσ και ςχμ υεοραίχμ έογχμ, η Δ/μξσρα ςξσ έογξσ Σπηοερία, 

αμενάοςηςα απϊ ςημ εταομξγή ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ κσοόρεχμ απϊ ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, 

δικαιξϋςαι, μεςά απϊ ρυεςική απϊταρή ςηπ, μα αμαθέρει ςημ εκςέλερη ςϊρξ ςχμ εογαριόμ 

τχςξρήμαμρηπ, ϊρξ και ασςόμ ςηπ επιρήμαμρηπ υεοραίχμ εμπξδίχμ, ρε βάοξπ και για 

λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ, ξ ξπξίξπ δεμ παϋει ϊμχπ και για ςημ πεοίπςχρη ασςήμ μα έυει ρςξ 

ακέοαιξ ςημ εσθϋμη για κάθε αςϋυημα, πξσ εμδευξμέμχπ θα ρσμβεί, εναιςίαπ ςηπ αμελείαπ ςξσ 

μα λάβει ςα απαοαίςηςα ποξληπςικά μέςοα. Ζ δαπάμη ςχμ ρε βάοξπ ςξσ Αμαδϊυξσ 

εκςελξσμέμχμ χπ αμχςέοχ εογαριόμ εκπίπςει, καςά ςημ ρϋμςανη ςηπ ποόςηπ (ή επϊμεμηπ) 

εμςξλήπ πληοχμήπ ςξσ. 

11.1.7. Λε ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ και καθ' ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερήπ ςξσπ, ξ 

Αμάδξυξπ σπξυοεόμεςαι με δικέπ ςξσ δαπάμεπ και υχοίπ ιδιαίςεοη απξζημίχρή ςξσ, μα 

ποξβαίμει ρςημ πλήοη ρήμαμρη ςξσ εογξςανίξσ, ρε πεοίτοανη και ιδιαίςεοη ρήμαμρη κάθε 

επικίμδσμηπ θέρηπ, ρϋμτχμα με : 

 ξμ ςελεσςαίξ ρε ιρυϋ Ιόδικα Ξδικήπ Ισκλξτξοίαπ (Ι.Ξ.Ι.). 

 ημ εγκϋκλιξ ΔΘΟΑΔ/ΞΘΙ/502/1.07.2003, με ςημ ξπξία 

εγκοίθηκε η .Ο. πξσ αματέοεςαι ρςη ρήμαμρη έογχμ πξσ 

εκςελξϋμςαι "εμςϊπ και εκςϊπ  καςξικημέμχμ πεοιξυόμ". 

 ιπ ιρυϋξσρεπ γεομαμικέπ ξδηγίεπ πεοί "εογξςανιακήπ 

ρήμαμρηπ", ϊπχπ π.υ.: "Richtlinien fuer die Sicherung von 

Arbeitsstellen an Strassen (R.S.A.)" Ausgabe 1980, με ςιπ 

ξπξιερδήπξςε μεόςεοεπ ςοξπξπξιήρειπ ςξσπ (π.υ. Uberarbeitung 

der Abschnitte 3.5 und 4.2 durch BMV RSch v. 10.10.85). Για ςιπ 

πιμακίδεπ ρήμαμρηπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ παοαπάμχ 

ξδηγίεπ θα γίμεςαι ποξραομξγή ςξσπ, ετϊρξμ σπάουξσμ 

διατξοέπ, ποξπ ςξμ Δλλημικϊ ιρυϋξμςα Ι.Ξ.Ι. (Μ. 2696/’99 

ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε). 

 Ρημειόμεςαι ϊςι απϊ ςιπ παοαπάμχ Δλλημικέπ και Γεομαμικέπ 

ξδηγίεπ ξ Τξοέαπ και Ιϋοιξπ ςξσ Έογξσ και Ιϋοιξπ ςξσ Έογξσ 

έυει ςημ δσμαςϊςηςα μα επιλένει, όρςε μα ιρυϋξσμ, καςά 

πεοίπςχρη, ξι ασρςηοϊςεοεπ διαςάνειπ, ποξκειμέμξσ μα 

εναρταλιρθεί, ρςξμ μεγαλϋςεοξ δσμαςϊ βαθμϊ, η αρτάλεια ςηπ 

κσκλξτξοίαπ καςά ςημ καςαρκεσή. 

11.1.8. 'Δτϊρξμ δε λαμβάμξμςαι ςα ποξαματεοθέμςα μέςοα ςιπ αρςικέπ και πξιμικέπ 

κσοόρειπ έυει απξκλειρςικά ξ Αμάδξυξπ. 
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11.1.9. Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα τοξμςίρει, υχοίπ ιδιαίςεοη απξζημίχρη, για ςα 

καςάλληλα μέςοα καςά ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ, όρςε μα εναρταλίζεςαι, δηλαδή μα μη 

παοεμπξδίζεςαι άμερα ή έμμερα, η κσκλξτξοία γεμικά πεζόμ καθόπ και η θαλάρρια 

κσκλξτξοία ςξσ λιμεμίρκξσ απϊ ςιπ λειςξσογίεπ ςξσ εογξςανίξσ.  

11.1.10. Δπίρηπ ρςημ ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ πεοιλαμβάμξμςαι αμηγμέμα και ϊλεπ ξι 

μεςατξοέπ, ςξπξθεςήρειπ, απξνηλόρειπ-επαμαςξπξθεςήρειπ, ξ καθαοιρμϊπ και η ρχρςή και 

πλήοη ρσμςήοηρη ςχμ εογξςανιακόμ πιμακίδχμ και ςηπ λξιπήπ εογξςανιακήπ ρήμαμρηπ και 

αρτάλιρηπ, ρε ϊλξ ςξ μήκξπ ςξσ έογξσ και καθ΄ ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ και ρσμςήοηρηπ 

ςξσ έογξσ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα καθαοίζει και μα ρσμςηοεί ρήμαςα, ρημαςξδϊςεπ και 

ςα λξιπά ποξρςαςεσςικά μέςοα και έογα ςηπ κσκλξτξοίαπ και μα απξκαθιρςά αμέρχπ ςσυϊμ 

τθξοέπ ή απόλειέπ ςξσπ. Θδιαίςεοη ποξρξυή ποέπει μα δξθεί, για απξτσγή κιμδϋμχμ 

ρϋγυσρηπ, απϊ ςξσπ υοήρςεπ ςηπ τχςξρήμαμρηπ για ςημ ποξρςαρία θέρεχμ εκςελξσμέμχμ 

έογχμ. 

11.1.11. Όλξι ξι ϊοξι ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ ιρυϋξσμ για ϊλξσπ ςξσπ υόοξσπ/πεοιξυέπ, 

ρςιπ ξπξίεπ ξ Αμάδξυξπ θα επιςελέρει κάπξια δοαρςηοιϊςηςα. έςξιξι υόοξι/πεοιξυέπ είμαι η 

ζόμη καςάληφηπ ςξσ έογξσ και κάθε υόοξπ είςε πληρίξμ είςε μακοάμ ασςήπ, ρςξμ ξπξίξ θα 

εκςελερθξϋμ εογαρίεπ και θα αμαπςσυθξϋμ δοαρςηοιϊςηςεπ αμαγκαίεπ για ςημ καςαρκεσή ςξσ 

έογξσ, ϊπχπ υόοξι παοαγχγήπ/απϊθερηπ σλικόμ κλπ. Όλξι ξι ποξαματεοθέμςεπ ϊοξι ςξσ 

παοϊμςξπ άοθοξσ ιρυϋξσμ κας' αμαλξγίαμ και για ςιπ εογξςανιακέπ ξδξϋπ, πξσ θα 

υοηριμξπξιήρει ξ Αμάδξυξπ για ξδικέπ μεςατξοέπ μεςατξοάπ σλικόμ ρε ποξρχοιμϊ υεοραίξ 

υόοξ απϊθερηπ, ςα ςσυϊμ έογα εμίρυσρηπ ςηπ σπξδξμήπ ςξσπ κλπ. 

 

11.2. ήμαμρη – Αμαγγελία Έογξσ 

11.2.1. Λε ςημ έμαονη καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ και ρε κάθε πεοίπςχρη ποιμ ςημ έγκοιρη 

ςξσ 1ξσ λξγαοιαρμξϋ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεόμεςαι μα ςξπξθεςήρει ρςημ αουή και ςξ ςέλξπ ςξσ 

δημξποαςξϋμεμξσ ςμήμαςξπ και ρε εμταμείπ θέρειπ Οιμακίδεπ εμδεικςικέπ ςξσ εκςελξϋμεμξσ 

έογξσ ρςεοεχμέμεπ ρε μεςαλλική βάρη, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςηπ Σπηοερίαπ.  

 

Φόοξι Δογξςανίχμ – Βξηθηςικά Έογα – Διάθερη Γοατείξσ και Δσκξλιόμ ρςημ Δπίβλεφη 

12.1. Δσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ για Δνεϋοερη Φόοξσ Δγκαςάρςαρηπ ςξσ (ςχμ) Δογξςανίξσ (χμ) 

ςξσ 

12.1.1. Ζ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία ςξσ έογξσ ξσδεμία σπξυοέχρη αμαλαμβάμει για μα 

απαλλξςοιόρει ή και παοαυχοήρει υόοξσπ για ίδοσρη λαςξμείχμ για δαμειξληφία, για 

υόοξσπ απϊθερηπ, για εγκαςαρςάρειπ κ.λ.π. Ξι υόοξι ασςξί θα ποέπει μα ενεσοεθξϋμ και 

εμξικιαρθξϋμ ή μα αγξοαρθξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ με απξκλειρςική ςξσ μέοιμμα και δαπάμη. 

12.1.2. Ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι καμίαπ απξζημίχρηπ ή παοάςαρηπ ποξθερμίαπ 

πεοαίχρηπ ςξσ έογξσ λϊγχ ςσυϊμ αμεπάοκειαπ ςχμ υόοχμ εογξςανίχμ, ή απϊ ξπξιαδήπξςε 

άλλη ρυεςική αιςία γιαςί, καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ, δηλόμεςαι ρατόπ ϊςι ξ 

Αμάδξυξπ έλαβε γμόρη ςχμ ςξπικόμ ρσμθηκόμ. 

12.1.3. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, έγκαιοα, μα ποξβεί ρςημ αμαζήςηρη, καςάληφη και 

διεσθέςηρη ςχμ καςαλλήλχμ υόοχμ ρςημ άμερη πεοιξυή ςξσ έογξσ για ςημ εγκαςάρςαρη ςχμ 

εογξςανίχμ, ειδξπξιόμςαπ γι' ασςϊ ςημ Σπηοερία. Ξι καςαλαμβαμϊμεμξι υόοξι πξσ βοίρκξμςαι 

μέρα ρςημ πεοιξυή ιδιξκςηρίαπ ςξσ Ισοίξσ ςξσ έογξσ, θα ποέπει μα είμαι ςηπ έγκοιρηπ ςηπ 

Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ. 
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12.1.4. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ ενεϋοει δημϊριξσπ υόοξσπ καςάλληλξσπ για ςιπ 

υοήρειπ ασςέπ και σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι θα εγκοιθεί η υοήρη ςξσπ απϊ ςξμ αομϊδιξ για ςημ 

διαυείοιρή ςξσπ τξοέα και απϊ ςημ Σπηοερία, η παοαυόοηρή ςξσπ για υοήρη (λαςξμείχμ, 

δαμειξθαλάμχμ, υόοξσ απϊθερηπ εογξςανίχμ κλπ) θα γίμεςαι απϊ ςξμ αομϊδιξ τξοέα και με 

ϊοξσπ υοήρηπ πξσ θα εκπληοξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ Ρ.Σ., και ςχμ λξιπόμ ςεσυόμ 

δημξποάςηρηπ. Ξι ϊοξι ασςξί θα αμαγοάτξμςαι ρςημ ρυεςική άδεια υοήρηπ, η ξπξία θα 

εκδίδεςαι με μέοιμμα και δαπάμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

12.1.5. Ρε πεοίπςχρη πξσ υοηριμξπξιηθξϋμ ιδιχςικξί υόοξι, ϊλεπ ξι δαπάμεπ για 

εμξικίαρη ή/και αγξοά ςέςξιχμ υόοχμ βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ. 

12.1.6. Έςρι ξ Αμάδξυξπ είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ ενεϋοερη ϊλχμ ςχμ υόοχμ πξσ θα 

υοηριμξπξιήρει για ςιπ κάθε τϋρηπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ ϊπχπ: 

  απξθήκεσρηπ ςχμ κάθε είδξσπ σλικόμ 

  παοαγχγήπ ρκσοξδέμαςξπ 

  ξογάμχρη ποξκαςαρκεσόμ 

  παοαγχγήπ ρκσοξδέμαςξπ 

  ποξεςξιμαρίαπ σλικόμ για ςημ εμρχμάςχρή ςξσπ ρςημ καςαρκεσή 

  εογξςανιακόμ γοατείχμ και εογξςανιακξϋ εογαρςηοίξσ 

  διαμξμήπ ποξρχπικξϋ 

  γοατείχμ επίβλεφηπ  

  ποξρχοιμήπ εμαπϊθερηπ κάθε τϋρεχπ αμςικειμέμχμ (σλικόμ κλπ) 

 ρσμεογείχμ ρσμςήοηρηπ μηυαμικξϋ ενξπλιρμξϋ ςξσ 

  υόοχμ ρςάθμεσρηπ μηυαμικξϋ ςξσ ενξπλιρμξϋ κλπ. 

12.1.7. Όλεπ ξι δαπάμεπ για εμξικίαρη ή/ και αγξοά ςέςξιχμ υόοχμ βαοϋμξσμ ςξμ 

Αμάδξυξ. 

 

12.2. Δσθϋμη ςξσ Αμάδξυξσ για ςη Διαοοϋθμιρη και Δνξπλιρμϊ ςχμ Δογξςανιακόμ υόοχμ  

12.2.1. Οέοαμ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςηπ ποξηγξσμέμηπ παοαγοάτξσ, επί πλέξμ ξ Αμάδξυξπ 

ξτείλει:  

 Λε δική ςξσ μέοιμμα και δαπάμη μα διαοοσθμίρει καςάλληλα ςξμ(ςξσπ) 

εογξςανιακϊ(ξϋπ) υόοξσπ πξσ θα πεοιλαμβάμει(ξσμ) ϊλεπ ςιπ εγκαςαρςάρειπ 

πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ καςαρκεσή ςξσ Έογξσ, (ϊπχπ ρσγκοξςήμαςα 

μηυαμημάςχμ και εγκαςαρςάρεχμ, ρσμεογεία, εογξςανιακϊ εογαρςήοιξ 

ετϊρξμ ποξβλέπεςαι, απξθήκεπ, γοατεία κ.λ.π.), ϊπχπ επίρηπ και ςιπ 

ποξρπελάρειπ ποξπ ςξσπ υόοξσπ ασςξϋπ. Δπίρηπ σπξυοεξϋςαι μα μημ 

εμπξδίζει ςημ λειςξσογία άλλχμ εγκαςαρςάρεχμ καςά ςημ εκςέλερη ςχμ 

εογαριόμ. Όλεπ ξι χπ άμχ εγκαςαρςάρειπ θα πληοξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ 

ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ. 

 Μα τσλάρρει με δαπάμεπ και εσθϋμη ςξσ ςα σλικά, εογαλεία, μηυαμήμαςα 

κ.λπ. πξσ ςσυϊμ θα ςξσ παοαδίδξμςαι απϊ ςημ Σπηοερία για υοήρη ή 
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εμρχμάςχρη. ξ ίδιξ ιρυϋει και για ϊρα σλικά ςσυϊμ πιρςξπξιηθξϋμ ποξ ςηπ 

εμρχμάςχρηπ ρςξ έογξ. 

 Μα διαυχοίζει και τσλάρρει ρε ιδιαίςεοξσπ υόοξσπ ϊρα σλικά έυξσμ σπξρςεί 

πξιξςικϊ έλεγυξ, με δαπάμη ςξσ. 

 Όλεπ ξι απαιςξϋμεμεπ ποξρχοιμέπ εγκαςαρςάρειπ (σπϊρςεγα απξθήκεσρηπ, 

θάλαμξι διαμξμήπ, εογαρςήοια, γοατεία, κιμηςά εογξςανιακά ηυξπεςάρμαςα 

κ.λ.π.) για ςημ εκςέλερη ςξσ Έογξσ θα αμεγεοθξϋμ με μέοιμμα, δαπάμη και 

εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ ρε θέρειπ πξσ επιςοέπει η Σπηοερία ή/ και ξι λξιπέπ 

αομϊδιεπ Αουέπ. 

 

 

12.3. Άλλεπ Τπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ 

12.3.1. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αταιοέρει και μα απξμακοϋμει απϊ ςα εογξςάνια 

κάθε ποξρχοιμή εγκαςάρςαρη πξσ σπάουει, ςα απξοοίμμαςα, εογαλεία, ικοιόμαςα, 

μηυαμήμαςα, πλεξμάζξμςα σλικά υοήριμα ή άυοηρςα, ποξρχοιμέπ εγκαςαρςάρειπ 

μηυαμημάςχμ κ.λπ. και μα επιρκεσάρει ή μα αμακαςαρκεσάρει ςμήμαςα ξδξρςοχμάςχμ και 

πεζξδοξμίχμ, πξσ σπέρςηραμ ζημιέπ απϊ ςημ εκςέλερη ςξσ Έογξσ, με δαπάμεπ ςξσ και ποιμ 

απϊ ςημ παοάδξρη ρςημ Σπηοερία ςχμ υόοχμ ςξσ εογξςανίξσ μεςά ςημ πεοάςχρη ξλϊκληοξσ 

ςξσ Έογξσ. Δπίρηπ σπξυοεξϋςαι μα άοει ή μα καςαρςοέφει κάθε βξηθηςικϊ έογξ, ςξ ξπξίξ θα 

ςξσ σπξδειυθεί απϊ ςημ Σπηοερία ραμ άυοηρςξ ή επιζήμιξ για ςημ μεςέπειςα λειςξσογία, μα 

ιρξπεδόρει ςξσπ υόοξσπ πξσ ςα αμχςέοχ ήςαμ απξςεθειμέμα ή εγκαςερςημέμα, μα παοαδόρει 

ςελείχπ καθαοξϋπ ςξσπ υόοξσπ ςχμ εογξςανίχμ και γεμικά μα μεοιμμήρει για κάθε ςι άλλξ, 

πξσ απαιςείςαι για ςημ παοάδξρη και εϋοσθμη λειςξσογία ςξσ Έογξσ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ 

ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβαίμει ϋρςεοα απϊ διαςαγή ςηπ Σπηοερίαπ ρςημ 

άορη κάθε ποξρςαςεσςικήπ καςαρκεσήπ, πξσ έγιμε για απξτσγή κάθε τϋρηπ ζημιόμ, τθξοόμ, 

αςσυημάςχμ πεοιβαλλξμςική σπξβάθμιρη, κλπ. 

12.3.2. Ρςημ πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ξ Αμάδξυξπ καθσρςεοεί αδικαιξλϊγηςα, καςά ςημ 

απϊλσςη κοίρη ςηπ Σπηοερίαπ, μα παοαδόρει ςξμ υόοξ ςχμ εογξςανίχμ ελεϋθεοξ ςχμ 

μηυαμημάςχμ και εγκαςαρςάρεόμ ςξσ και απξλϋςχπ καθαοϊ, ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, ςϊςε 

η Σπηοερία ςξμ καλεί εγγοάτχπ μα ρσμμξοτχθεί εμςϊπ είκξρι (20) ημεοόμ. Αμ παοέλθει 

άποακςη η παοαπάμχ ποξθερμία, θα ςξσ επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα απϊ 30 € αμά παοευϊμεμη 

ημεοξλξγιακή μέοα και θα εκπίπςεςαι απϊ επϊμεμεπ πιρςξπξιήρειπ, ή ςημ εγγϋηρη καλήπ 

εκςέλερηπ, ή καςά ξπξιξμδήπξςε άλλξ ςοϊπξ, ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ. 

12.3.3. Ξ Αμάδξυξπ έυει ςημ σπξυοέχρη μα μεοιμμά για ςημ τϋλανη κάθε σλικξϋ, 

μηυαμήμαςξπ, εογαλείξσ κ.λ.π. πξσ αμήκει ρε ασςϊμ ή ρε ςοίςξσπ και βοίρκεςαι ρςξ υόοξ ςξσ 

εογξςανίξσ και μα παίομει ϊλα ςα ποξβλεπϊμεμα μέςοα ποξρλαμβάμξμςαπ ρσγυοϊμχπ και ςξ 

καςάλληλξ για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ ποξρχπικϊ (τϋλακεπ ημέοαπ, μσκςξτϋλακεπ κ.λ.π.). Ρε 

πεοίπςχρη απόλειαπ τθξοάπ, βλάβηπ, καςαρςοξτήπ σλικξϋ ή μηυαμήμαςξπ κ.λ.π. πξσ αμήκει 

ρε ασςϊμ ή ςοίςξσπ, ξ Αμάδξυξπ είμαι απξκλειρςικά και εν ξλξκλήοξσ σπεϋθσμξπ μα 

απξζημιόρει ςξμ ιδιξκςήςη ή μα απξκαςαρςήρει ςξ σλικϊ κ.λ.π., υχοίπ μα δικαιξϋςαι μα 

ποξβάλει ανίχρη για ξπξιαδήπξςε δική ςξσ απξζημίχρη. 

12.3.4. α ένξδα λειςξσογίαπ και ρσμςήοηρηπ ϊλχμ ςχμ εογξςανιακόμ εγκαςαρςάρεχμ 

και ςχμ υόοχμ ςηπ απξκλειρςικήπ υοήρηπ ςηπ Σπηοερίαπ, βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ 
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και είμαι σπεϋθσμξπ για ςη λειςξσογία και ρσμςήοηρή ςξσπ ρϋμτχμα με ςξσπ ιρυϋξμςεπ Μϊμξσπ 

και καμξμιρμξϋπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, αρτάλειαπ και σγιειμήπ. 

 

12.4. Δογξςανιακέπ εγκαςαρςάρειπ και Γοατεία 

12.4.1. Λε ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ, μέρα ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςξ ποϊγοαμμα εκςέλερηπ 

ςξσ έογξσ υοϊμξ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεόμεςαι μα ποξβεί ρςημ ξογάμχρη ςξσ εογξςανίξσ ςξσ.  

12.4.2. Όλεπ ξι βξηθηςικέπ εογξςανιακέπ εγκαςαρςάρειπ ξι αμαγκαίεπ για ςημ εκςέλερη 

ςξσ έογξσ, θα αμαγεοθξϋμ με μέοιμμα και εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ μέρα ρςημ πεοιξυή πξσ θα 

εγκοίμει η Διεσθϋμξσρα Σπηοερία ή/και ξι λξιπέπ αομϊδιεπ αουέπ. 

12.4.3. Ρςιπ χπ άμχ εγκαςαρςάρειπ θα πεοιλαμβάμξμςαι, καςϊπιμ εμςξλήπ ςξσ Ιϋοιξσ ςξσ 

έογξσ: 

 Ξίκημα γοατείχμ Δογξςανίξσ ρςξ ξπξίξ θα ποξβλέπεςαι και υόοξπ εογαρίαπ για 

ςημ Δπίβλεφη ςξσ έογξσ 

 Υόοξι σγιειμήπ για ςξσπ εογαζξμέμξσπ ρςξ έογξ 

12.4.4. Όλεπ ξι εογξςανιακέπ εγκαςαρςάρειπ μπξοξϋμ μα είμαι ποξρχοιμήπ τϋρηπ, 

ποέπει ϊμχπ μα πληοξϋμ ςξσπ ϊοξσπ σγιειμήπ, μα παοέυξσμ ςιπ απαιςξϋμεμεπ αμέρειπ μα είμαι 

ετξδιαρμέμεπ με παοξυή πϊριμξσ μεοξϋ και με ηλεκςοικέπ, ςηλετχμικέπ και απξυεςεσςικέπ 

εγκαςαρςάρειπ. 

12.4.5. Για ςημ αμέγεορη ςχμ αμχςέοχ εγκαςαρςάρεχμ, ξ Αμάδξυξπ με ςημ εγκαςάρςαρή 

ςξσ θα σπξβάλει για έγκοιρη ρςξμ Κύοιξ ςξσ έογξσ γεμικό διάγοαμμα ςχμ 

εγκαςαρςάρεχμ, ρσμξδεσϊμεμξ απϊ ρϋμςξμη πεοιγοατή ςξσ είδξσπ, μεγέθξσπ και 

διαρςάρεχμ. Απϊ ςημ έγκοιρη πάμςχπ ασςή δεμ μειόμεςαι η εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ ρε ρυέρη με 

ςημ καςαρκεσή ϊλχμ ςχμ απαιςξϋμεμχμ εγκαςαρςάρεχμ. 

12.4.6. Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα μεοιμμά, με δαπάμεπ και εσθϋμη ςξσ, για ςημ 

έκδξρη ςχμ αμαγκαίχμ ξικξδξμικώμ, σγειξμξμικώμ κ.λπ. αδειόμ καθόπ και ςχμ άλλχμ 

ςσυϊμ εγκοίρεχμ για ςημ καςαρκεσή ςχμ εογξςανιακόμ και λξιπόμ εγκαςαρςάρεχμ. 

12.4.7. Ζ δαπάμη καςαρκεσήπ, διαυείοιρηπ, λειςξσογίαπ και ρσμςήοηρηπ ςχμ χπ άμχ 

εγκαςαρςάρεχμ, ρϋμτχμα με ςξσπ ιρυϋξμςεπ μϊμξσπ και καμξμιρμξϋπ ςηπ δημϊριαπ ςάνηπ, 

αρτάλειαπ και σγιειμήπ, βαούμει εν ξλξκλήοξσ ςξμ Αμάδξυξ. Ξι παοαπάμχ εγκαςαρςάρειπ 

θα απξμακοσμθξϋμ επίρηπ με δαπάμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ, ποιμ απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσ 

έογξσ. 

12.4.8. Ξ Αμάδξυξπ με δική ςξσ εσθϋμη, τοξμςίδα και δαπάμη θα εναρταλίρει απϊ ςημ 

ΔΔΖ ρε καςάλληλεπ θέρειπ ηλεκςοική εμέογεια ρςιπ πξρϊςηςεπ και ρςημ ςάρη πξσ θα ςξσ είμαι 

απαοαίςηςη. Ξ Αμάδξυξπ παοάλληλα θα τοξμςίρει μα έυει ρςα εογξςάνια ςξσ ςιπ καςάλληλεπ 

εγκαςαρςάρειπ, για ποξρχοιμή παοξυή ηλεκςοικήπ εμέογειαπ είςε για ςημ πεοίπςχρη 

καθσρςέοηρηπ ςχμ αμαγκαίχμ εογαριόμ ςηπ ΔΔΖ ή άλλξσ παοϊυξσ, για ςημ εναρτάλιρη ςηπ 

εμέογειαπ απϊ ςξ εθμικϊ δίκςσξ, είςε για ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ςξ δίκςσξ σπξρςεί βλάβη ή 

σπάονξσμ διακξπέπ ρςημ παοξυή εμέογειαπ καςά ςημ διάοκεια ςηπ καςαρκεσήπ ςχμ έογχμ. 

12.4.9. Ξι βξηθηςικέπ εγκαςαρςάρειπ θα καλϋπςξσμ ςξσλάυιρςξμ ςξμ ηλεκςοξτχςιρμϊ 

αρταλείαπ και ςημ ςοξτξδϊςηρη ςχμ ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ ςηπ Δπίβλεφηπ και ςξσ 

Αμαδϊυξσ. Αμάλξγα με ςξ μέγεθξπ ςχμ τξοςίχμ και ςξμ ελάυιρςξ αμαγκαίξ υοϊμξ ρσμευξϋπ 

παοξυήπ ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ, μπξοεί μα υοηριμξπξιηθξϋμ χπ βξηθηςικέπ εγκαςαρςάρειπ 
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ετεδοικά ρσρςήμαςα παοαγχγήπ (ηλεκςοξπαοαγχγά ζεϋγη, γεμμήςοιεπ) ή απξθήκεσρηπ και 

απϊδξρηπ ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ (ρσρρχοεσςέπ, ρϋρςημα αδιάλειπςηπ παοξυήπ ηλεκςοικξϋ 

οεϋμαςξπ - UPS). α σπϊφη ρσρςήμαςα μπξοεί μα είμαι ςϋπξσ "STAND BY" ετϊρξμ ξι 

ηλεκςοξμικξί σπξλξγιρςέπ έυξσμ δσμαςϊςηςα λειςξσογίαπ για ςξ υοξμικϊ διάρςημα 

εμεογξπξίηρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ "STAND BY", αλλιόπ θα ποέπει μα εναρταλιρθξϋμ ρσρςήμαςα 

ςϋπξσ "ON LINE". 

12.4.10. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρε ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ και μα 

καςαβάλλει ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ δαπάμεπ για ςημ εγκαςάρςαρη ςχμ καςάλληλχμ σπξρςαθμόμ και 

ςημ καςαρκεσή ςχμ απαοαίςηςχμ δικςϋχμ για ςη μεςατξοά και διαμξμή ςξσ ηλεκςοικξϋ 

οεϋμαςξπ, πξσ θα υοειαρθεί για ςιπ εογαρίεπ ςξσ, απϊ ςα ρημεία παοξυήπ ρςα ρημεία υοήρηπ. 

12.4.11.  Ξ Αμάδξυξπ με δική ςξσ εσθϋμη, τοξμςίδα και δαπάμεπ θα εναρταλίρει απϊ 

επιυειοήρειπ παοξυήπ σπηοεριόμ ρςαθεοήπ ςηλετχμίαπ μα γίμει ρϋμδερη ςξσλάυιρςξμ δϋξ 

ενχςεοικόμ γοαμμόμ (μιαπ ρςα εογξςανιακά ςξσ γοατεία και μιαπ ρςα γοατεία Δπίβλεφηπ), 

καθόπ επίρηπ και παοξυή πϊριμξσ μεοξϋ, τσρικξϋ αεοίξσ ή άλληπ εγκαςάρςαρηπ παοξυήπ 

σπηοερίαπ κξιμήπ χτέλειαπ για ςιπ αμάγκεπ ςξσ έογξσ. 

12.4.12. Όλεπ ξι δαπάμεπ πξσ ατξοξϋμ ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ παοϊμςξπ Άοθοξσ, δεμ θα 

πληοχθξϋμ ιδιαιςέοχπ, και θα ποέπει μα έυξσμ ρσμσπξλξγιρθεί αμηγμέμα ρςιπ ςιμέπ 

ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

12.4.13. Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αταιοέρει και μα απξμακοϋμει απϊ ςα εογξςάνια κάθε 

ποξρχοιμή εγκαςάρςαρη πξσ σπάουει ρϋμτχμα με ςιπ ποξβλέφειπ και ποϊμξιεπ ςηπ παο. 12.3 

ςηπ παοξϋρηπ. 

12.5. Δογαρςήοιξ - έλεγυξι 

12.5.1. Δεμ απαιςείςαι η καςαρκεσή και η ρςελέυχρη εογαρςηοίξσ επί ςόπξσ ςξσ έογξσ. 

Ρςημ παοξϋρα θεχοείςαι ϊςι ξ Αμάδξυξπ θα υοηριμξπξιεί κοαςικϊ ή άλλξ αμαγμχοιρμέμξ 

εογαρςήοιξ πξσ θα διαθέςει ςιπ ρυεςικέπ πιρςξπξιήρειπ. 

12.5.2. Ζ ρσυμϊςηςα εκςέλερηπ ςχμ δειγμαςξληφιόμ, ελέγυχμ και δξκιμόμ πξσ 

απαιςξϋμςαι καθξοίζξμςαι απϊ, ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ςα σπϊλξιπα ρσμβαςικά ςεϋυη 

καθόπ και ςημ Δπίβλεφη. 

12.5.3. Όλεπ ξι δξκιμέπ και έλεγυξι ςχμ σλικόμ θα εκςελξϋμςαι ρε κοαςικϊ εογαρςήοιξ ή 

ρε άλλξ αμαγμχοιρμέμξ, ιδιχςικϊ εογαρςήοιξ, ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη ΔΔΔ/039/98 (ΤΔΙ 

289 Β/24.03.’98), πεοί διαδικαρίαπ υξοήγηρηπ άδειαπ λειςξσογίαπ ιδιχςικόμ εογαρςηοίχμ 

επξπςεσϊμεμα απϊ ςξ Σ.Λ.Δ. α απξςελέρμαςα ςχμ δξκιμόμ και ελέγυχμ θα εμταμίζξμςαι ρε 

ειδικά ςσπξπξιημέμα έμςσπα και δελςία εγκεκοιμέμα απϊ ςημ Δπίβλεφη, θα σπξγοάτξμςαι δε, 

για μεμ ςξμ Αμάδξυξ απϊ ςξ Διεσθσμςή ςξσ εογξςανίξσ και ςξ Διεσθσμςή ςξσ εογαρςηοίξσ, για 

δε ςημ Δπίβλεφη απϊ ςα εμςεςαλμέμα χπ άμχ ϊογαμα, θα σπξβάλλξμςαι δε αμέρχπ ποξπ 

θεόοηρη ρςημ Δπίβλεφη. 

12.5.4. Ρε πεοίπςχρη αμτιρβήςηρηπ απϊ ςα ϊογαμα ςηπ Δπίβλεφηπ ςχμ απξςελερμάςχμ 

κάπξιαπ δξκιμήπ ή ελέγυξσ, επειδή δεμ ςηοήθηκαμ ξι ποξδιαγοατέπ εκςέλερήπ ςηπ, γίμεςαι 

ειδική μμεία γι’ ασςϊ απϊ ςα ϊογαμα ςηπ Δπίβλεφηπ ρςα ρυεςικά δελςία, η δε Σπηοερία 

διαςάρρει έγγοατα ςημ άμερη επαμάληφη ςχμ αμτιρβηςξϋμεμχμ δξκιμαριόμ και ελέγυχμ ή 

και ςημ εκςέλερη ρσμπληοχμαςικόμ δξκιμόμ ρςξ πληριέρςεοξ κοαςικϊ εογαρςήοιξ ή ρε άλλξ 

αμαγμχοιρμέμξ, ιδιχςικϊ εογαρςήοιξ, επξπςεσϊμεμξ απϊ ςξ Σ.Λ.Δ.  
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ΑΡΗΡΟ Α-13 

Ληυαμικϊπ ενξπλιρμϊπ και εογαλεία 

13.1. Γεμικά  

13.1.1. Ξ Αμάδξυξπ με δική ςξσ εσθϋμη και δικέπ ςξσ δαπάμεπ σπξυοεξϋςαι μα 

ποξμηθεϋρει και μεςατέοει επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ ϊλα ςα μηυαμήμαςα, εογαλεία, ποξρχοιμέπ 

εγκαςαρςάρειπ, για ςημ εμποϊθερμη εκςέλερη ςξσ έογξσ. Έςρι είμαι σπξυοεχμέμξπ μα διαθέςει 

επαοκή μεςατξοικά, αμσφχςικά και άλλα μηυαμικά μέρα, εογαλεία και ρσρκεσέπ για ςημ 

εγκαςάρςαρη, ςξμ έλεγυξ, ςξμ εμςξπιρμϊ ςσυϊμ βλαβόμ και ςημ απξκαςάρςαρή ςξσπ μεςά ςξμ 

έλεγυξ και ασςά, ποξκειμέμξσ μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ σπξυοεόρειπ, πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ 

παοξϋρα Ρϋμβαρη ρε ρυέρη με ςξ έμςευμξ και εμποϊθερμξ ςηπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ, ςξ 

ρϋμτχμξ με ςιπ ποξδιαγοατέπ, ςημ απξτσγή τθξοόμ σπαουξσρόμ καςαρκεσόμ ή εογαριόμ 

πξσ εκςελξϋμςαι απϊ άλλξσπ εογξλήπςεπ κ.λπ. 

13.1.2. Θδιαίςεοα, ξ Αμάδξυξπ ποέπει μα ποξμηθεσςεί και ποξρκξμίρει, με δικέπ ςξσ 

δαπάμεπ, ςξμ καςάλληλξ καςαρκεσαρςικϊ ενξπλιρμϊ,  για ςξμ καθαοιρμϊ – εκρκατή ςξσ 

πσθμέμα με υοήρη απξκλειρςικά πλχςξϋ μέρξσ, ςημ απϊοοιφη ςχμ εκρκαπςϊμεμχμ 

ποξιϊμςχμ ρε θαλάρριεπ ή/ και υεοραίαεπ θέρειπ ρϋμτχμα με ςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ 

ςξσ έογξσ, ή / και ποϊρταςεπ πεοιβαλλξμςικέπ δερμεϋρειπ, ςιπ θέρειπ ποξρχοιμήπ ή μϊμιμηπ 

απϊοοιφηπ ςχμ αμελκσϊμεμχμ ποξιϊμςχμ ρε θέρειπ πξσ θα σπξδειυθξϋμ απϊ ςημ Δπίβλεφη 

και ρϋμτχμα με ςιπ ποϊμξιεπ ςηπ παοξϋρηπ ΡΣ καθόπ και για ςημ εμ γέμει εκςέλερη ϊλχμ ςχμ 

επί μέοξσπ εογαριόμ για ςημ πλήοη, έγκαιοη ρςα πλαίρια ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ ςξσ έογξσ 

και έμςευμη εκςέλερη ςξσ έογξσ, ςξ ξπξίξ αμαλαμβάμει. Ξ ενξπλιρμϊπ ασςϊπ ςίθεςαι ρςξμ 

έλεγυξ ςηπ Δ/μξσραπ Σπηοερίαπ, η δε ςεκμηοίχρή ςξσ για ςημ εμςϊπ ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ 

σλξπξίηρη ςηπ καςαρκεσήπ θα κοιθεί απϊ ςα ρςξιυεία πξσ θα ποξρκξμιρςξϋμ ρϋμτχμα με ςξ 

Άοθοξ Α3 ςηπ παοξϋρηπ.  

13.1.3. Όλα ςα μηυαμήμαςα θα είμαι πλήοχπ ενξπλιρμέμα, πλήοχπ λειςξσογικά, ρε 

άοιρςη καςάρςαρη, επαοκόπ ρσμςηοημέμα και καςάλληλα για ςημ αρταλή, έγκαιοη και 

απξςελερμαςική εκςέλερη ςξσ έογξσ, ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ Ρϋμβαρηπ. Διεσκοιμίζεςαι 

ϊςι ξ πλχςϊπ καςαρκεσαρςικϊπενξπλιρμϊπ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί ποέπει μα είμαι 

ετξδιαρμέμξπ με εμ ιρυεί πιρςξπξιηςικά αρταλείαπ, καθ’ ϊλη ςημ διάοκεια εκςελέρεχπ ςξσ 

έογξσ. 

13.1.4. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, με δικέπ ςξσ δαπάμεπ, ρςημ ποξρκϊμιρη επί ςϊπξσ ςχμ 

έογχμ ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ ποϊρθεςξσ καςαρκεσαρςικξϋ ενξπλιρμξϋ ή μηυαμήμαςξπ, 

απαοαίςηςξσ για ςημ έγκαιοη, αρταλή και απξςελερμαςική εκςέλερη ςξσ έογξσ, υχοίπ μα 

δικαιξϋςαι ξπξιαδήπξςε ποϊρθεςη ξικξμξμική απξζημίχρη. Αμ, παο' ϊλα ασςά, και καςά ςημ 

απϊλσςη κοίρη ςηπ Σπηοερίαπ ςηπ Δπίβλεφηπ, δεμ κοιθξϋμ επαοκή ςα μηυαμικά κλπ. μέρα πξσ 

ποξρκξμίρθηκαμ ρςξ έογξ για ςημ εμποϊθερμη πεοαίχρη ςχμ εογαριόμ, ςϊςε ξ Αμάδξυξπ 

σπξυοεόμεςαι, μέρα ρε 15ήμεοη ποξθερμίακαςϊπιμ γοαπςήπ εμςξλήπ ςηπ Δ/μξσραπ 

Τπηοερίαπ μα εμιρυϋρει ςξμ επί ςϊπξσ σπάουξμςα μηυαμικϊ ενξπλιρμϊ ςξσ κλπ., ρϋμτχμα με 

ςιπ σπξδείνειπ ςηπ Δπίβλεφηπ ςξσ έογξσ. Ρε κάθε πεοίπςχρη ξ Αμάδξυξπ είμαι σπεϋθσμξπ για 

ςημ ποϊξδξ ςξσ έογξσ, έρςχ και αμ η Δ/μξσρα Σπηοερία έκαμε ή ϊυι υοήρη ςξσ παοϊμςξπ 

άοθοξσ. 

13.1.5. α μηυαμήμαςα πξσ θα εγκαςαρςαθξϋμ ρςξ εογξςάνιξ θα ποέπει μα πληοξϋμ ςιπ 

ποξωπξθέρειπ, πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ Σπξσογικέπ Απξτάρειπ : 

o Σπ. Απ. 2640\270\ΤΔΙ 689\18.8.78 
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o Σπ. Απ. 56206\1613\ΤΔΙ 570\Β\9.9.86 

o Σπ. Απ. 69001\1921\ΤΔΙ 751\Β\18.8.88 

o Σπ. Απ. 765\ΤΔΙ 81\Β\21.2.91 (ϊπχπ έυει ςοξπξπξιηθεί με ςημ ΙΣΑ 

11481/523/’97 (ΤΔΙ 295Β/΄97) 

13.1.6. Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα κξιμξπξιεί ποξηγξϋμεμα ρςημ Σπηοερία ςξμ ςϋπξ ςξσ 

μηυαμήμαςξπ με ςα αμαγκαία ςευμικά υαοακςηοιρςικά καςαρκεσήπ και απϊδξρηπ, πξσ θα είμαι 

ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςχμ ϊοχμ δημξποάςηρηπ και ςιπ παοαδξυέπ πξσ σπξρςηοίυθηκαμ 

ρε πιθαμή αιςιξλϊγηρη ςηπ ποξρτξοάπ. Αματξοικά με ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ, πξσ θέςξσμ ξι 

εγκεκοιμέμξι πεοιβαλλξμςικξί ϊοξι, πξσ διέπξσμ ςξ έογξ ρςξ μηυαμξλξγικϊ ενξπλιρμϊ ςξσ 

Αμαδϊυξσ, ρυεςικά με ςξσπ κοαδαρμξϋπ καςά ςη διάοκεια καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, ξοίζξμςαι 

χπ αμόςαςα ϊοια ςαυϋςηςαπ δϊμηρηπ ςα παοακάςχ: 

 για ρσυμϊςηςα 16,5 Hz ςα 12 mm/sec. 

 για ρσυμϊςηςα 63 Hz ςα 15 mm/sec,  

μεςοξϋμεμα ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ πληριέρςεοηπ καςξικίαπ ποξπ ςημ πηγή δξμήρεχμ. 

13.1.7. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει απϊλσςη ρσμβαςϊςηςα μεςανϋ ςχμ 

πάρηπ τϋρηπ ρσρκεσόμ, μηυαμημάςχμ, μηυαμιρμόμ και λξιπόμ ρςξιυείχμ, πξσ ποξβλέπεςαι 

απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ μα ρσμεογαρςξϋμ ή ρσμαομϊρξσμ με άλλα ρςξιυεία πξσ 

θα ςξσ παοαδξθξϋμ απϊ ή διά ςξσ Ισοίξσ ςξσ Έογξσ ποξπ εμρχμάςχρη ρςξ έογξ. Ρε 

πεοίπςχρη πξσ δεμ θα εναρταλίζεςαι η παοαπάμχ ρσμβαςϊςηςα ξ Αμάδξυξπ διαςηοεί ακέοαια 

ςημ εσθϋμη και σπξυοεξϋςαι ρε άμερη αμςικαςάρςαρη ςχμ μη ρσμβαςόμ μεςανϋ ςξσπ ρςξιυείχμ 

(μηυαμήμαςα, μηυαμιρμξί κλπ.). 

13.1.8. Απαγξοεϋεςαι η παοαμξμή ρςξ υόοξ ςξσ έογξσ και η υοηριμξπξίηρη 

μηυαμημάςχμ υχοίπ ςξ πιρςξπξιηςικϊ έγκοιρηπ ςϋπξσ Δ.Ξ.Ι. πεοί θξοϋβξσ. Ζ Δ/μξσρα ςξ 

έογξ Σπηοερία σπξυοεξϋςαι για ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ. Όπξσ η διαθέριμη ςευμξλξγία δεμ 

εναρταλίζει απξδεκςά επίπεδα θξοϋβξσ, θα ποέπει μα ςξπξθεςξϋμςαι ρςξσπ υόοξσπ 

ποϊκληρήπ ςξσ, ποϊυειοα ηυξπεςάρμαςα. Ζ μέρη εμεογειακή ρςάθμη θξοϋβξσ καςά ςη 

λειςξσογία ςχμ εογξςανίχμ ξοίζεςαι ρςα 65dB (A).  

13.1.9. α τξοςηγά, πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ, ποέπει μα είμαι ρκεπαρμέμα καςά ςη 

μεςατξοά ςχμ σλικόμ, εμό σπξυοεχςικϊπ είμαι και ξ καςάλληλξπ ποξγοαμμαςιρμϊπ για 

απξτσγή μεςατξοόμ ρε όοεπ αιυμήπ και κξιμήπ ηρσυίαπ. Διδικϊςεοα, ςημ καλξκαιοιμή 

ςξσοιρςική πεοίξδξ η Δ/μξσρα Σπηοερία ή ξ Ιϋοιξπ ςξσ Έογξσ έυει ςξ δικαίχμα μα επιβάλει 

αμαρςξλή ξπξιχμδήπξςε μεςατξοόμ ρε ρσγκεκοιμέμα υοξμικά διαρςήμαςα ςηπ ημέοαπ ή και 

μεγαλϋςεοα υοξμικά διαρςήμαςα ιδιαίςεοα ρςημ αιυμή ςηπ ςξσοιρςικήπ πεοιϊδξσ (για λϊγξσπ 

κξιμήπ ηρσυίαπ ή απξτσγήπ κσκλξτξοιακόμ αιυμόμ ή μη παοακόλσρηπ ςηπ κίμηρηπ και 

υοήρηπ ςξσ λιμέμα απϊ ςξσπ βαρικξϋπ υοήρςεπ ςξσ, κ.λ.π) υχοίπ εκ ςξϋςξσ μα ποξκϋπςει ςξ 

ξπξιξδήπξςε δικαίχμα απξζημίχρηπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

ΑΡΗΡΟ Α-14 

Δνξπλιρμϊπ Βσθξμεςοικόμ και Σξπξγοατικόμ Απξςσπόρεχμ και Λεςοήρεχμ 

14.1. Γεμικά  

14.1.1. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, με δικέπ ςξσ δαπάμεπ, για ςημ ποξμήθεια, διάθερη επί 

ςϊπξσ ςχμ έογχμ και λειςξσογία, ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ απαιςξϋμεμξσ ενξπλιρμξϋ εκςέλερηπ 
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ςξπξγοατικόμ και βσθξμεςοικόμ απξςσπόρεχμ και ςχμ ρυεςικόμ ξογάμχμ μέςοηρηπ, 

ρϋμτχμα με ςιπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, για ςημ επίςεσνη σφηλξϋ 

βαθμξϋ ακοίβειαπ καςά ςημ εκςέλερη ϊλχμ ςχμ ςξπξγοατικόμ και βσθξμεςοικόμ εογαριόμ, 

απξςσπόρεχμ και μεςοήρεχμ, καθϊλη ςη διάοκεια ςχμ εογαριόμ. 

14.1.2. ξ ρϋμξλξ ςξσ αμχςέοχ ενξπλιρμξϋ θα ποέπει μα είμαι καςάλληλξ και πλήοχπ 

ποξραομξρμέμξ ρςιπ ςξπικέπ ρσμθήκεπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ και ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι 

για ςημ ποξρκϊμιρή ςξσ επί ςϊπξσ ςχμ έογχμ, ρε κάθε πεοίπςχρη, ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ 

εογαριόμ. 

14.1.3. Ξ αμχςέοχ ενξπλιρμϊπ και ϊογαμα μέςοηρηπ θα υοηριμξπξιξϋμςαι απϊ ςξ 

ποξρχπικϊ ςηπ Δπίβλεφηπ και ςξσ Αμαδϊυξσ, καθ΄ ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςξσ έογξσ και 

μέυοι ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσ έογξσ. 

14.1.4. Δμςϊπ δεκαημέοξσ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι 

μα σπξβάλει ποξπ έγκοιρη ρςξμ Τξοέα και ρςημ Δπίβλεφη, πλήοη καςάλξγξ ςξσ ενξπλιρμξϋ 

εκςέλερηπ ςξπξγοατικόμ και βσθξμεςοικόμ απξςσπόρεχμ και ξογάμχμ μέςοηρηπ πξσ 

ποξςίθεςαι μα διαθέρει επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ. Ξ καςάλξγξπ ασςϊπ θα πεοιέυει κας΄ ελάυιρςξ ςξ 

είδξπ, ςϋπξ, αοιθμϊ (πλήθξπ), ςευμικά τσλλάδια και ποξδιαγοατέπ ςξσ καςαρκεσαρςή κάθε 

ξογάμξσ/ενξπλιρμξϋ.  

14.1.5. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, με δικέπ ςξσ δαπάμεπ, μα διαςηοεί ςξμ αμχςέοχ 

ενξπλιρμϊ πλήοχπ λειςξσογικϊ, μα ποξβαίμει ρςη ρσμςήοηρη, επιρκεσή και αμςικαςάρςαρη 

ασςξϋ ρε πεοίπςχρη τθξοάπ ή απόλειαπ και μα διεμεογεί ςακςικέπ βαθμξμξμήρειπ, απϊ ςημ 

Δπίβλεφη και ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςηπ Δπίβλεφηπ ςξσ έογξσ. 

14.1.6. Ξ Τξοέαπ και η Δπίβλεφη έυει ςξ δικαίχμα αμά πάρα υοξμική ρςιγμή μα 

ποξβαίμει ρε ςξπξγοατικέπ ή/και βσθξμεςοικέπ απξςσπόρειπ και μεςοήρειπ και ξ 

Αμάδξυξπσπξυοεξϋςαι, κάθε τξοά, μα παοέυει ςξμ απαοαίςηςξ ενξπλιρμϊ και βξηθηςικϊ 

ποξρχπικϊ για απξκλειρςική υοήρη απϊ ςημ Δπίβλεφη. Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ εμ λϊγχ 

ςξπξγοατικόμ εογαριόμ, ξ Αμάδξυξπ θα εκποξρχπείςαι απϊ εμςεςαλμέμξ ξπξγοάτξ 

Ληυαμικϊ ξ ξπξίξπ σπξυοεξϋςαι μα παοεσοίρκεςαι επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ εμςϊπ εικξριςερράοχμ 

χοόμ απϊ λήφηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ απϊ ςξμ Τξοέα και Ιϋοιξ ςξσ Έογξσ. Ρε 

πεοίπςχρη αδσμαμίαπ ρσμμϊοτχρηπ ςξσ Αμαδϊυξσ με ςα αμχςέοχ, ξι ρυεςικέπ ςξπξγοατικέπ 

απξςσπόρειπ και μεςοήρειπ, πξσ διεμεογεί ξ Τξοέαπ και η Δπίβλεφη, θα θεχοείςαι ϊςι έυξσμ 

εκςελερςεί παοξσρία ςξσ Αμαδϊυξσ 

 

ΑΡΗΡΟ Α-15 

Μσυςεοιμή σπεοχοιακή εογαρία - Δογαρία ςιπ αογίεπ και εξοςέπ 

Δεμ ποξβλέπεςαι και δεμ απαιςείςαι εκςέλερη μσυςεοιμήπ ή σπεοχοιακήπ εογαρίαπ και 

εογαρίαπ ςιπ Αογίεπ και Δξοςέπ. Ρε πεοίπςχρη εκςέλερηπ ςέςξιαπ εογαρίαπ ξ Αμάδξυξπ δεμ 

δικαιξϋςαι μα ζηςήρει ποϊρθεςη απξζημίχρη. Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ αμχςέοχ εογαρίαπ ξ 

Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίζει ςη ρυεςική άδεια και μα ςηοεί ϊλξσπ ςξσπ Μϊμξσπ και 

καμξμιρμξϋπ, πξσ ατξοξϋμ ςέςξια εογαρία.  

 

ΑΡΗΡΟ Α-16 

Παοαςηοήρειπ επί ςηπ μελέςηπ - Σοξπξπξίηρη ςηπ μελέςηπ 

16.1. Γεμικά  
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16.1.1. Λε ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ θα παοαδξθξϋμ ρςξμ Αμάδξυξ ϊλεπ ξι διαθέριμεπ 

για ςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ εγκεκοιμέμεπ εκπξμηθείρεπ ξοιρςικέπ μελέςεπ, καθόπ και ϊπξιεπ 

έοεσμεπ έυξσμ εκςελερθεί. 

16.1.2. Ξ Αμάδξυξπ θα σπξβάλει εγγοάτχπ ρςημ Διεσθϋμξσρα ςξ έογξ Σπηοερία, εμςϊπ 

είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςηπ σπξγοατήπ ςηπ Ρσμβάρεόπ ςξσ ςεκμηοιχμέμη Σευμική Έκθερη 

για παοαςηοήρειπ επί ςηπ μελέςηπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ η σπξβξλή ςχμ παοαςηοήρεχμ ασςόμ 

γίμει μεςά ςημ σπξβξλή ςξσΧοξμξδιαγοάμμαςξπ ςξσ έογξσ και ετϊρξμ ποξκϋπςξσμ αλλαγέπ 

ρςημ διαδξυική εκςέλερη ςχμ εογαριόμ θα ποέπει ασςϊ μα αμαποξραομξρθεί καςάλληλα.  

16.1.3. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρε πεοίπςχρη αρσμτχμίαπ ςχμ ρυεδίχμ ςηπ μελέςηπ μα 

ζηςήρει έγκαιοα -ποιμ απϊ κάθε καςά ςημ κοίρη ςξσ, μεοική ή ξλική εταομξγή ςχμ ρυεδίχμ- 

έγγοατεπ ξδηγίεπ κ.λπ. απϊ ςη Διεσθϋμξσρα Σπηοερία. 

16.1.4. Δτ’ ϊρξμ ποξςαθξϋμ ςοξπξπξιηςικέπ ρσμπληοόρειπ ή βελςιόρειπ ςχμ 

εγκεκοιμέμχμ μελεςόμ, και ποιμ απϊ ξπξιαδήπξςε έγκοιρή ςξσπ θα καλείςαι σπξυοεχςικά ξ 

Λελεςηςήπ πξσ ςιπ ρσμέςανε ποξκειμέμξσ μα διαςσπόρει ςιπ απϊφειπ ςξσ ρϋμτχμα με ςιπ 

κείμεμεπ διαςάνειπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 144 ςξσ Μ.4412/2016. 

16.1.5. Δπιςοέπεςαι η ςοξπξπξίηρη ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ, καςά ςη διάοκεια 

εκςέλερηπ ςξσ έογξσ, μϊμξ για ςη διϊοθχρη ρταλμάςχμ ςηπ ή ςη ρσμπλήοχρη ελλείφεόμ ςηπ 

ή για λϊγξσπ πξσ σπαγξοεϋξμςαι απϊ αποϊβλεπςεπ πεοιρςάρειπ. Οοξπ ςξϋςξ σπξβάλλεςαι 

ποϊςαρη ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ ςξσ έογξσ ποξπ ςημ Οοξψρςαμέμη αουή, η ξπξία 

απξταρίζει ϋρςεοα απϊ γμόμη ςξσ αομϊδιξσ ςευμικξϋ ρσμβξσλίξσ καςαρκεσόμ. Αμ η 

ςοξπξπξίηρη απξδίδεςαι ρε ρτάλμαςα και ελλείφειπ ςηπ μελέςηπ και ξ μελεςηςήπ απξδέυεςαι 

ςημ εσθϋμη ςξσ, ςοξπξπξιεί ςη μελέςη καςά ςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 188, ετϊρξμ δεμ έυξσμ 

παοαγοατεί ξι ανιόρειπ ςξσ εογξδϊςη. Ρε κάθε άλλη πεοίπςχρη ςημ ςοξπξπξίηρη 

αμαλαμβάμει ξ Αμάδξυξπ ςξσ έογξσ ρε ρσμεογαρία με μελεςηςή πξσ διαθέςει ςα μϊμιμα 

ποξρϊμςα. Για μα ειραυθεί ςξ θέμα ρςξ ευμικϊ Ρσμβξϋλιξ ποέπει η ςοξπξπξιηςική μελέςη μα 

είμαι ρε ρςάδιξ αμςίρςξιυξ με ςημ ποξπ ςοξπξπξίηρη και μα έυει ςεθεί σπϊφη ςξσ αουικξϋ 

μελεςηςή πξσ διαςσπόμει εγγοάτχπ ςη γμόμη ςξσ ρε εϋλξγη, καςά ςημ κοίρη ςηπ 

Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ, ποξθερμία. 

 

16.1.7. Ιαςά ςη ρσζήςηρη ρςξ ρσμβξϋλιξ καλξϋμςαι ποξπ ακοϊαρη ξ αουικϊπ μελεςηςήπ, 

ξ Αμάδξυξπ ςξσ έογξσ ή εκποϊρχπξί ςξσπ και εκποϊρχπξπ ςηπ σπηοερίαπ πξσ εμέκοιμε ςημ 

αουική μελέςη, ξι ξπξίξι σπξβάλλξσμ γοαπςϊ σπϊμμημα. Ζ Οοξψρςαμέμη Αουή εκδίδει ςημ 

απϊταρη πεοί απξδξυήπ ςηπ ποϊςαρηπ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ μελέςηπ, μέρα ρε ποξθερμία ςοιάμςα 

(30) ημεοόμ απϊ ςημ έκδξρη ςηπ γμχμξδϊςηρηπ ςξσ ρσμβξσλίξσ και η κξιμξπξίηρη ςηπ 

απϊταρηπ ρςημ σπηοερία ςήοηρηπ ςχμ μηςοόχμ, απξςελεί ποξωπϊθερη για ςημ πληοχμή ςχμ 

εογαριόμ ςηπ ςοξπξπξιηςικήπ μελέςηπ. Αμ η αμάγκη ςοξπξπξίηρηπ ςηπ μελέςηπ απξδίδεςαι ρε 

ρτάλμαςα ή ελλείφειπ ςηπ και δεμ έυξσμ παοαγοατεί ξι ανιόρειπ ςξσ κσοίξσ ςξσ έογξσ καςά 

ςξσ μελεςηςή, εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςηπ παοαοάτξσ 5 ςξσ άοθοξσ 188. Ξ μελεςηςήπ ςηπ 

αουικήπ μελέςηπ μπξοεί μα αρκήρει αίςηρη θεοαπείαπ καςά ςηπ απϊταρηπ πεοί ςοξπξπξίηρηπ 

ςηπ μελέςηπ, αμ ασςή απξδίδεςαι ρε ρτάλμαςα ή παοαλείφειπ ςηπ μελέςηπ. Ζ άρκηρη αίςηρηπ 

θεοαπείαπ αμαρςέλλει ςιπ ειπ βάοξπ ςξσ μελεςηςή ξικξμξμικέπ ρσμέπειεπ και ςημ έμαονη ςηπ 

πειθαουικήπ διαδικαρίαπ, ϊυι ϊμχπ ςημ εταομξγή ςηπ ςοξπξπξιημέμηπ μελέςηπ. 

16.2. Οοιμ απϊ κάθε μεοική ή ξλική εταομξγή, καςά ςημ κοίρη ςξσ Αμαδϊυξσ, εμϊπ ρυεδίξσ 

πξσ βοίρκεςαι ρε αρσμτχμία με ςα σπϊλξιπα ρυέδια, ξ Αμάδξυξπ έυει σπξυοέχρη μα ζηςήρει 
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ςσυϊμ έγγοατα, έγκαιοα και υχοίπ μα ςξ αμελήρει απϊ ςημ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία ξδηγίεπ 

κλπ.  

 

ΑΡΗΡΟ Α-17 

Ποϊγοαμμα Πξιϊςηςαπ έογξσ 

Ποξβλέπεςαι εκπϊμηρη Οοξγοάμμαςξπ Οξιϊςηςαπ Έογξσ, βάρει ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 158 
ςξσ Μ.4412/2016.   

 

ΑΡΗΡΟ Α-18 

ςξιυεία Έογξσ - Σευμικέπ Τπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ 

18.1. Αμςικείμεμξ εογξλαβίαπ 

ξ ςευμικϊ αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋρηπ εογξλαβίαπ πεοιγοάτεςαι αμαλσςικά ρςξ ςεϋυξπ ςηπ 

ευμικήπ Οεοιγοατήπ.  

 
Ρσμξπςικά ξι ποξβλεπϊμεμεπ εογαρίεπ ατξοξϋμ ρςα ενήπ: 
 

α. Αμακαςαρκεσή ςηπ ενχςεοικήπ θχοάκιρηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μώλξσ 

Ζ αμακαςαρκεσή ςηπ θχοάκιρηπ ατξοά ρςξ στιρςάμεμξ ςμήμα ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ και 

ατξοά ρςημ άορη ςχμ στιρςάμεμχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ και ρςημ διαμϊοτχρη ςηπ διαςξμήπ 

ςηπ θχοάκιρηπ με ξοθή διαρςοχμάςχρη ρςοόρεχμ τίλςοξσ και ενχςεοικήπ ποξρςαρίαπ. 

Οαοάλληλα ποξβλέπεςαι μεοική καθαίοερη ςχμ ποξπ ςα αμξιυςά ρκσοξδεμάςχμ ςηπ υεοραίαπ 

ζόμηπ ατεμϊπ μεμ για ςημ απξκαςάρςαρη πιθαμόμ σπξρκατόμ ατεςέοξσ δε για ςημ καςαρκεσή 

μέξσ ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ καςάλληληπ ρςέφηπ. Δπιποϊρθεςα ποξβλέπεςαι η διαμϊοτχρη 

καςάλληληπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ ςχμ διαςξμόμ είςε με ςξ μεοικϊ εγκιβχςιρμϊ ςηπ ρςοόρηπ 

θχοάκιρηπ ρςξμ στιρςάμεμξ πσθμέμα είςε με ςημ καςαρκεσή ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ απϊ 

καςάλληληπ διαβάθμιρηπ λίθξσπ και τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ. Ξι διαςξμέπ διαμξοτόμξμςαι με 

ασνημέμη ρςάθμη ρςέφηπ χπ ποξπ ςημ στιρςάμεμη, πξσ ρςαδιακά ασνάμεςαι απϊ ςημ γέμερη 

ςξσ μόλξσ ποξπ ςα αμξιυςά. Ασνάμξμςαι ςϊρξ η ρςάθμη ρςέφηπ ςξσ ςξιυίξσ ϊρξ και ασςή ςηπ 

ρςοόρηπ θχοάκιρηπ, με ςημ ςελεσςαία μα είμαι πάμςξςε λίγξ σφηλϊςεοη απϊ ςημ αμςίρςξιυη ςξσ 

ςξιυίξσ. Ζ κλίρη ςχμ ποαμόμ ποξρςαρίαπ διαμξοτόμεςαι ήπια καθ’ ϊλξ ςξ μήκξπ ςξσ 

ποξρήμεμξσ μόλξσ και ίρη με 2H:1V. 

 

Ρςιπ σπϊ απξκαςάρςαρη διαςξμέπ πέοαμ ςξσ εγκάοριξσ και ςξσ παοάλληλξσ ποξπ ςημ ακςή 

θαλάρριξσ ςμήμαςξπ, πεοιλαμβάμεςαι και μικοϊ στιρςάμεμξ ςμήμα επί ςηπ παοαλιακήπ ζόμηπ 

ςξ ξπξίξ εμιρυϋεςαι με καςαρκεσή ενχςεοικήπ θχοάκιρηπ και μικοξϋ ποξτσλακςήοιξσ ςξίυξσ.  

Για ςημ καςαρκεσή ςχμ μέχμ ρςοόρεχμ θχοάκιρηπ ποξβλέπεςαι υοήρη αρβερςξλιθικήπ υοήρηπ 

λίθχμ και τσρικόμ ξγκξλίθχμ ποξέλεσρηπ λαςξμείξσ. Ξι στιρςάμεμξι λίθξι ςηπ θχοάκιρηπ ρςξ 

μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςξσπ απξκλίμξσμ απϊ ςιπ ποξδιαγοατέπ υοήρηπ ςχμ λιμεμικόμ έογχμ. Για 

ςημ απξκαςάρςαρη θα υοηριμξπξιηθξϋμ λίθξι λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ και πξρξρςϊ ςχμ 

στιρςάμεμχμ πξσ είςε είμαι αρβερςξλιθικήπ υοήρηπ και πληοξϋμ ςιπ απαιςήρειπ διαβάθμιρηπ 

ςηπ μελέςηπ είςε ρε ρσγκεκοιμέμεπ διαςξμέπ πξσ η κσμαςική εμέογεια είμαι υαμηλή μέοξπ ςχμ 

απξκλιμϊμςχμ ποξδιαγοατόμ στιρςάμεμξσπ. Ξι ςελεσςαίξι θα υοηριμξπξιηθξϋμ μϊμξ για ςημ 
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εμίρυσρη ςξσ υεοραίξσ ςμήμαςξπ ςχμ διαςξμόμ ςξσ έογξσ, και ρςα ποόςα μέςοα ςηπ γέμερηπ 

ςξσ μόλξσ. Ρε καμέμα άλλξ ρημείξ ςξσ έογξσ δεμ επιςοέπεςαι υοήρη λίθχμ ξπξιαρδήπξςε 

ποξέλεσρηπ πλημ αρβερςξλιθικόμ.  

β. Επέκςαρη ποξρήμεμξσ μώλξσ 

Ζ επέκςαρη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ έυει μήκξπ ςηπ ςάνηπ ςχμ 80μ. πεοίπξσ, εκ ςχμ ξπξίχμ ςα 

ποόςα 55,0μ. ρςημ διεϋθσμρη ςξσ στιρςάμεμξσ κοηπιδόμαςξπ, εμό ρςημ ρσμέυεια ςξ μέξ 

ςμήμα ςξσ μόλξσ ρςοέτει ςξ ακοξμόλιξ ςξσ ποξπ ςα Α-ΜΑ καςά 25μ. Ζ διαςξμή ςξσ μέξσ 

ςμήμαςξπ καςαρκεσάζεςαι εν ξλξκλήοξσ απϊ λιθξοοιπέπ, λίθξσπ και τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ.  

Ζ διαςξμή ςηπ επέκςαρηπ ςξσ έογξσ καςαρκεσάζεςαι με ρςάθμη ρςέφηπ ρςα +4,35μ., η ξπξία 

σπξβιβάζεςαι ρςα +3,75μ., ρςημ πεοιξυή ςξσ ακοξμχλίξσ ςξσ μόλξσ. Ζ κλίρη ςχμ ποαμόμ 

θχοάκιρηπ ρςημ ενχςεοική πλεσοά ςξσ έογξσ διαμξοτόμεςαι ίρη με 2H:1Vεμό ρςημ σπήμεμη 

με 3H:2V. Ρςξ ακοξμόλιξ ςξσ έογξσ διαμξοτόμεςαι ηπιϊςεοη και ίρη με 2,5Ζ:1Vκαι ρςιπ δϋξ 

πλεσοέπ ςξσ έογξσ. Ξι μέεπ διαςξμέπ καςαρκεσάζξμςαι ρσμξπςικά χπ ακξλξϋθχπ: 

i. Γεμική εκρκατή ςξσ θαλάρριξσ πσθμέμα ρςα -5,70μ. ρςξ κσοίχπ ρόμα ςηπ 

καςαρκεσήπ και ρςα -6,40μ. ρςημ πεοιξυή ςξσ πξδϊπ ςξσ έογξσ, 

ii. Διάρςοχρη ενσγιαμςικήπ ρςοόρηπ αμμξυαλίκξσ διαβαθμιρμέμξσ, πάυξσπ 60,0εκας., 

iii. Διάρςοχρη ρςοόρηπ θεμελίχρηπ απϊ λιθξοοιπέπ 0,50 έχπ 100kg, πάυξσπ επίρηπ 

60,0εκας., 

iv. Ιαςαρκεσή πσοήμα διαςξμήπ ςξσ μόλξσ απϊ λιθξοοιπέπ 0,50 έχπ 100kg., μέυοι ςημ 

ρςάθμη +0,40μ., 

v. Διαμϊοτχρη ρςοόρηπ τίλςοξσ απϊ λίθξσπ διαβάθμιρηπ 400 έχπ 800kg, 

vi. Διαμϊοτχρη ποίρμαςξπ ποξρςαρίαπ πξδϊπ απϊ λίθξσπ αςξμικξϋ βάοξσπ 2,0-

3,0tons,πάυξσπ 1,90μ. και ρςέφηπ ρςημ ρςάθμη -4,50μ. 

vii. Διαμϊοτχρη ρςοόρηπ θχοάκιρηπ απϊ τ.ξ. αςξμικξϋ βάοξσπ 5,0-9,0ςξμ., με 

ελάυιρςξ πάυξπ ρςοόρηπ ρςα 2,75μ. και ελάυιρςξ πλάςξπ ρςέφηπ ίρξ με 5,50μ. 

 

γ. Επέκςαρη & αμακαςαρκεσή σπήμεμξσ μώλξσ 

Αμαβάθμιρη και επιρκεσή ςηπ θχοάκιρηπ ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ καθ’ ϊλξ ςξ στιρςάμεμξ ςμήμα 

ςξσ, με άορη ςχμ παλαιόμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ και λιθξοοιπόμ, ρςιπ καςάλληλεπ ρςάθμεπ 

ρϋμτχμα με ςη μελέςη, και εκ μέξσ διαμϊοτχρη ςξσπ με ξοθή διαρςοχμάςχρητίλςοξσ και 

θχοάκιρηπ. Όπιρθεμ ςηπ μέαπ θχοάκιρηπ καςαρκεσάζεςαι ποξτσλακςήοιξ ςξιυίξ απϊ υσςϊ 

επιςϊπξσ ρκσοϊδεμα C30/37. Οέοαμ ςηπ θχοάκιρηπ ρςημ ερχςεοική πλεσοά ςξσ σπήμεμξσ 

ποξβλέπεςαι καςαρκεσή κοηπιδχμάςχμ βαοϋςηςαπ με χτέλιμα βάθη ρςα -2,60μ., -1,90μ. και 

-1,0μ. α κοηπιδόμαςα καςαρκεσάζξμςαι με ρςήλεπ επάλληλχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ 

ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ απϊ ρκσοϊδεμα C16/20 και υσςή επιςϊπξσ αμχδξμή C25/30.Hρςοόρη 

θχοάκιρηπ καςαρκεσάζεςαι απϊ λίθξσπ αρβερςξλιθικήπ ποξέλεσρηπ αςξμικξϋ βάοξσπ 1,5-

3,0ςξμ., με πάυξπ ρςοόρηπ 1,90μ. Ζ ρςέφη ςηπ διαςξμήπ ποξβλέπεςαι ρςα +2,55μ., εμό η 

κλίρη ςξσ ποαμξϋπ διαμξοτόμεςαι ίρη με 3H:2V. Ζ ποξρςαρία ςξσ πϊδα ςξσ έογξσ 

ποξβλέπεςαι με καςάλληλη επέκςαρη ςηπ ρςοόρηπ ςξσ τίλςοξσ ενχςεοικά ςξσ ίυμξσπ ςξσ 

ποαμξϋπ ποξρςαρίαπ.  
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δ. Καςαρκεσή κλίμηπ καθέλκσρηπ / αμέλκσρηπ ρκατώμ 

Οοξβλέπεςαι καςαρκεσή κλίμηπ αμέλκσρηπ καθέλκσρηπ μικοόμ ρκατόμ ρςημ γέμερη ςξσ 

σπήμεμξσ μόλξσ ςξσ έογξσ. ξ πλάςξπ ςηπ κλίμηπ ποξβλέπεςαι ίρξ με 6,50μ. Ζ κλίμη 

καςαρκεσάζεςαι με ςξ μιρϊ ςηπ πεοίπξσ καςάρςοχμα εμςϊπ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ και ςξ 

σπϊλξιπξ εμςϊπ ςηπ θαλάρριαπ. ξ καςάρςοχμα ςηπ κλίμηπ διαμξοτόμεςαι με 

ποξκαςαρκεσαρμέμεπ πλάκεπ απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα C30/37. ξ πλάςξπ ςχμ πλακόμ 

ποξβλέπεςαι ίρξ με 6,50μ. εμό ςξ μήκξπ ςξσπ μεςαβάλλεςαι όρςε μα επιςεσυθξϋμ ξι ακοιβείπ 

διαρςάρειπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ διαμϊοτχρη ςχμ επιμέοξσπ διαρςάρεχμ ςηπ κλίμηπ. ξ 

πάυξπ ςχμ πλακόμ ποξβλέπεςαι ίρξ με 25εκας. Ξι ποξκαςαρκεσαρμέμεπ πλάκεπ εδοάζξμςαι 

μεςά απϊ καςάλληλη εκρκατή ςχμ ακαςάλληλχμ εδατικόμ ρςοόρεχμ, επί λιθξοοιπόμ 

έδοαρηπ και ενιρχςικήπ ρςοόρηπ απϊ μικοήπ διαβάθμιρηπ λαςξμικά σλικά. ξ καςάρςοχμα (ξι 

λιθξοοιπέπ έδοαρηπ) διαμξοτόμξμςαι με καςάλληλη κλίρη όρςε μα διεσκξλϋμεςαι η 

διαδικαρία αμέλκσρηπ και καθέλκσρηπ ςχμ ρκατόμ. Ζ κλίρη ςηπ κλίμηπ διαμξοτόμεςαι απϊ 

ςα πάμχ ποξπ ςα κάςχ με 1V:8H, για ςα ποόςα 8,0μ. ςηπ εμό ρςα σπϊλξιπα 12,0μ. με 15%. Ζ 

άμχ επιτάμεια ςξσπ διαμξοτόμεςαι αμςιξλιρθηοή με ειδικέπ ασλακόρειπ. ξ καςάρςοχμα ςηπ 

κλίμηπ εγκιβχςίζεςαι ρςξ καςόςαςξ ρημείξ ςξσ απϊ ποξκαςαρκεσαρμέμξ ρςξιυείξ 

ρκσοξδέμαςξπ C30/37, ρυήμαςξπ αμςερςοαμμέμξσ «» και μήκξσπ 8,10μ.Αμςίρςξιυα 

εγκιβχςιρμϊπ ποξβλέπεςαι και ρςξ άμχ ςμήμα ςηπ κλίμηπ απϊ ρσμευή αμχδξμή υσςξϋ 

επιςϊπξσ ρκσοξδέμαςξπ C30/37. Ξ πλεσοικϊπ εγκιβχςιρμϊπ ςηπ κλίμηπ επιςσγυάμεςαι με 

καςαρκεσή ρςηλόμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ.  

 

 

ε. Καςαρκεσή παοαλιακήπ καςαρκεσήπ με νύλιμξ deck (παραοέλαπ) ρςημ αμμώδη παοαλία για 

ςημ εναρτάλιρη μέχμ θέρεχμ ποξρχοιμήπ αγκσοξβξλίαπ ρκατώμ 

Ιαςαρκεσάζεςαι νϋλιμξ καςάρςοχμα ρςημ παοαλιακή ζόμη και ρε κξμςιμή απϊρςαρη απϊ ςημ 

ακςξγοαμμή, με καςάλληλα ρημεία ποϊρδερηπ, δέρςοεπ εν αλξσμιμίξσ, όρςε μα παοέυξμςαι 

ποξρχοιμήπ θέρηπ ποϊρδερηπ διεουξμέμχμ ρκατόμ ρςξ καςατϋγιξ. Ζ έδοαρη ςξσ νϋλιμξσ 

καςαρςοόμαςξπ ποξβλέπεςαι επί ρσμευξϋπ βάρηπ ρκσοξδέμαςξπ, καςηγξοίαπ C25/30 ελατοά 

ξπλιρμέμξσ. Οοξ ςηπ καςαρκεσήπ ςηπ βάρηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ποξβλέπεςαι ενσγίαμρη ςχμ 

επιταμειακόμ ρςοόρεχμ με καςάλληλα σλικά λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ και αμμξυάλικα. ξ 

πλάςξπ ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ ποξβλέπεςαι ίρξ με 2,45μ., εμό ςξ ρσμξλικϊ μήκξπ ςηπ 

ϊπχπ και ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ 120,0μ. ξ νϋλιμξ καςάρςοχμα εδοάζεςαι επί διαμηκόμ 

δξκόμ αλξσμιμίξσ 6005–Α/6 ειδικξϋ κοάμαςξπ, όρςε μα μπξοεί μα αμςαπενέλθει ρςημ 

διαβοχςική δοάρη ςξσ θαλάρριξσ πεοιβάλλξμςξπ. Οοξβλέπξμςαι ένι (6) διαμήκειπ δξκξί 

αλξσμιμίξσ αμά απξρςάρειπ (πεοίπξσ 30εκας.). ξ νϋλιμξ καςάρςοχμα ποξβλέπεςαι απϊ 

ειδικέπ διαμήκειπ δξκίδεπ ςοξπικήπ νσλείαπ, πλάςξσπ 140mm και πάυξσπ 23mm., ξι ξπξίεπ 

ςξπξθεςξϋμςαι εγκάορια ρςημ διαμήκη διεϋθσμρη ςηπ καςαρκεσήπ. 

 

ρς. Η/Μ εγκαςαρςάρειπ και δίκςσα 

Για ςημ παοξυή ρςξιυειχδόμ ενσπηοεςήρεχμ ρςα ρκάτη ςξσ καςατσγίξσ ποξβλέπεςαι η 

εγκαςάρςαρη Ζ/Λ παοξυόμ και ενξπλιρμξϋ. Ρσγκεκοιμέμα ποξβλέπεςαι η εναρτάλιρη μεοξϋ 

και οεϋμαςξπ ρςιπ θέρειπ ενσπηοέςηρηπ ςϊρξ ςχμ αλιεσςικόμ ρκατόμ ρςξμ ποξρήμεμξ μόλξ 

ϊρξ και ςχμ ςξσοιρςικόμ ρςξμ σπήμεμξ αμςίρςξιυα. Οέοαμ ςχμ παοξυόμ ρςα ρκάτη 

ποξβλέπεςαι και σπϊγειξ δίκςσξ για ςξμ τχςιρμϊ ςξσ καςατσγίξσ. οειπ πσογίρκξι με 

ςέρρεοιπ ενϊδξσπ ξ καθέμαπ για οέμα και μεοϊ, ποξβλέπξμςαι ρςημ υεοραία ζόμη ςξσ 
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ποξρήμεμξσ μόλξσ, με ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ αλιεσςικόμ ρκατόμ μα γίμεςαι εκ πεοιςοξπήπ. 

Για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ ρκατόμ αμαφσυήπ ρςξμ σπήμεμξ μόλξ ποξβλέπξμςαι 4 πσογίρκξι 

αμςίρςξιυα ςερράοχμ ενϊδχμ16Ampκαι ακϊμη δϋξ αμςίρςξιυα ςερράοχμ ενϊδχμ ςχμ 32Amp 

αμςίρςξιυα.  

Ζ μεςατξοά ςχμ παοξυόμ οεϋμαςξπ και μεοξϋ εναρταλίζεςαι μέρχ μέξσ σπϊγειξσ δικςϋξσ, 

ςϊρξ ποξπ ςξμ ποξρήμεμξ ϊρξ και ποξπ ςξμ σπήμεμξ μόλξ, ςξ ξπξίξ διαςοέυει ςημ παοαλιακή 

ζόμη εμςϊπ αϋλακαπ, εγκιβχςιρμέμξ ρε ρκσοϊδεμα για ςημ ποξρςαρία ςξσ. α καλόδια ςξσ 

οεϋμαςξπ και ςξσ τχςιρμξϋ ξδεϋξσμ σπϊγεια εμςϊπ ρχλήμχμ ειδικόμ απαιςήρεχμ και 

ρσγκεκοιμέμα ρε εϋκαμπςξσπ ρχλήμεπ διπλξϋ δξμημέμξσ ςξιυόμαςξπ 2ηπγεμιάπ απϊ σφηλήπ 

πσκμϊςηςαπ πξλσαιθσλέμιξ και ερχςεοικϊ ξδηγϊ ϊδεσρηπ καλχδίχμ.  

Για ςξμ τχςιρμϊ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ ποξβλέπεςαι η άορη και επιρκεσή ςχμ στιρςάμεμχμ 

τχςιρςικόμ ιρςόμ, εμό για ςξμ σπήμεμξ μόλξ ποξβλέπεςαι διακοιςικϊπ τχςιρμϊπ, ξ ξπξίξπ 

εναρταλίζεςαι μέρχ καςάλληλχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ ςϋπξσ LED, επί ςχμ πσογίρκχμ 

παοξυόμ, ϊπχπ και μέρχ ποϊρθεςχμ πσογίρκχμ επίρηπ με τχςιρςικά ςξσ ιδίξσ ςϋπξσ.  

Αμςίρςξιυα για ςξ νϋλιμξ καςάρςοχμα ςηπ παοαλιακήπ ζόμηπ ποξβλέπεςαι διακοιςικϊπ 

τχςιρμϊπ, πξσ εναρταλίζεςαι μέρχ επιςξίυιχμ τχςιρςικόμ ςϋπξσ led μικοήπ τχςξβξλίαπ. 

 

18.2. Σοϊπξπ εκςελέρεχπ ςξσ έογξσ  

18.2.1. Ξ Αμάδξυξπ θα εκςελέρει ςξ έογξ ρϋμτχμα με ςα γεμικά και λεπςξμεοειακά 

ρυέδια ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ. Ξ Αμάδξυξπ μπξοεί μα σπξδείνει ςιπ ςσυϊμ καςά ςη γμόμη 

ςξσ αμαγκαίεπ αλλαγέπ/ςοξπξπξιήρειπ χπ ποξπ ςημ εκςέλερη ςχμ διατϊοχμ επί μέοξσπ 

ςμημάςχμ ςξσ έογξσ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςα ποξηγξϋμεμα άοθοα ςηπ παοξϋρηπ ΡΣ. 

Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα σπξβάλει ςα ρυεςικά ρυέδια για έγκοιρη ρςημ 

Δ/μξσρα Σπηοερία, η δε εταομξγή ςχμ αλλαγόμ/ςοξπξπξιήρεχμ ή επιρημάμρεχμ, πξσ θα 

ποξςείμει, επιςοέπεςαι μα γίμει μϊμξ καςϊπιμ έγκοιρηπ απϊ ςξμ Τξοέα και Ιϋοιξ ςξσ Έογξσ 

μέρχ ςηπ Δπίβλεφηπ. 

18.2.2. Ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι ςηπ εσθϋμηπ, για ςιπ ςσυϊμ ζημιέπ πξσ θα 

ποξκϋφξσμ ρςξ έογξ και ξτείλξμςαι ρε ρτάλμαςα ςχμ εγκεκοιμέμχμ ρυεδίχμ, αμ ποιμ απϊ 

ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ δεμ διαςσπόρει εγγοάτχπ ρςημ Σπηοερία, ςιπ παοαςηοήρειπ ςξσ 

πάμχ ρε ασςά ςα ρυέδια. 

18.2.3. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, ποξ ςηπ εταομξγήπ ςχμ ρυεδίχμ ςηπ μελέςηπ, μα 

ποξβαίμει και ρςξμ αοιθμηςικϊ έλεγυξ ςχμ αμαγοατξμέμχμ διαρςάρεχμ. Ρε πεοίπςχρη 

αρσμτχμίαπ δϋξ ρυεδίχμ ή ςξσ ασςξϋ ρυεδίξσ, επί ςηπ ασςήπ διάρςαρηπ, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει 

μα ζηςήρει εγγοάτχπ και εγκαίοχπ απϊ ςημ Δπίβλεφη ςημ ρυεςική διϊοθχρη. ξ ίδιξ ακοιβόπ 

ποέπει μα ρσμβαίμει και ρε πεοίπςχρη ρτάλμαςξπ ςηπ μελέςηπ. 

18.2.4. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςημ καλή και πιρςή εκςέλερη ςχμ εγκεκοιμέμχμ 

ρυεδίχμ ςηπ μελέςηπ, μη δικαιξϋμεμξπ, υχοίπ οηςή έγγοατη ενξσριξδϊςηρή ςξσ εκ μέοξσπ ςξσ 

Τξοέα και Ιϋοιξ ςξσ Έογξσ, μα επιτέοει ξπξιαδήπξςε ςοξπξπξίηρή ςξσπ. 

18.2.5. Ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξύςαι απξζημίχρηπ για αύνηρη πξρξςήςχμ ποξεουϊμεμη 

απϊ μεςαβξλέπ ςχμ ρυεδίχμ, πξσ έγιμαμ υχοίπ έγγοατξ εμςξλή ςηπ Δ/μξσραπ Σπηοερίαπ, 

έρςχ και αμ ξι μεςαβξλέπ ασςέπ καθιρςξϋμ ςξ έογξ αοςιϊςεοξ ή βελςιόμξσμ ςημ μξοτή ςξσ. 

Αμςιθέςχπ για κάθε μεςαβξλή, απϊ ςημ ξπξία ποξκαλείςαι μείχρη ςξσ ρσμβαςικξϋ 
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αμςικειμέμξσ, ϊπχπ ασςϊ ξοίζεςαι ρςη μελέςη, καςαβάλλεςαι ρςξμ Αμάδξυξ μϊμξμ η αμάλξγη 

ποξπ ςη γεμξμέμη εογαρία δαπάμη σπϊ ςξμ ϊοξ ϊςι εκ ςηπ γεμϊμεμηπ μεςαβξλήπ ξϋςε 

μειόμεςαι η αοςιϊςηςα ςξσ έογξσ, ξϋςε γίμξμςαι μη παοαδεκςά ςξ ρυήμα και η ϊφη ςξσ ρε 

γεμικέπ γοαμμέπ. 

18.2.6. Ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία διαπιρςχθξϋμ εκ ςχμ σρςέοχμ ρτάλμαςα χπ ποξπ 

ςημ ξοθή υάοανη και ςξπξθέςηρη ςχμ έογχμ, η εσθϋμη ακϊμη και αμ ξι υαοάνειπ ασςέπ 

ςέθηκαμ σπϊ ςξμ έλεγυξ ςηπ Δπίβλεφηπ, για ςιπ ξπξιερδήπξςε ρσμέπειεπ, βαοϋμει 

απξκλειρςικά ςξμ Αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ σπξυοεξϋςαι ρςη λήφη ςχμ απαοαιςήςχμ μέςοχμ είςε για 

απξκαςάρςαρη ςχμ έογχμ ρςιπ ακοιβείπ ςξσπ θέρειπ είςε για ςημ καςαρκεσή ςχμ ποξρθέςχμ 

έογχμ ποξπ απξκαςάρςαρη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ, υχοίπ καμία ποϊρθεςη ξικξμξμική 

επιβάοσμρη για ςξμ κϋοιξ ςξσ έογξσ. 

 

18.3. Σξπξγοατικέπ εογαρίεπ - Φαοάνειπ, ρημάμρειπ και λήφη αουικόμ βσθξμεςοικόμ 

ρςξιυείχμ  

18.3.1. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρε πλήοη ςξπξγοατική απξςϋπχρη ςηπ 

πεοιξυήπ μελέςηπ και ρσγκεκοιμέμα ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ ςηπ λιμεμικήπ εγκαςάρςαρηπ, ρςα 

ςμήμαςα πξσ ποξβλέπξμςαι ξι εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ (ςϊρξ ρςημ ερχςεοική αμχδξμή και 

ςξμ στιρςάμεμξ ποξτσλακςήοιξ ςξίυξ ϊρξ και ρςημ ρςέφη ), καθόπ και ςηπ θαλάρριαπ ζόμηπ 

πξσ εκςείμεςαι έμποξρθεμ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ (ςϊρξ ρςημ ερχςεοική ϊρξ και ρςημ 

ενχςεοική ποξρήμεμη πλεσοά). ϊρξ η ςξπξγοατική ϊρξ και η βσθξμεςοική απξςϋπχρη θα 

είμαι πλήοχπ εναοςημέμεπ απϊ ρσγκεκοιμέμη ρςάθμη αματξοάπ, η ξπξία θα ρυεςίζεςαι με ςιπ 

παλιοοξιακέπ μεςαβξλέπ ςηπ θάλαρραπ. Δηλαδή θα ποέπει μα είμαι εναοςημέμεπ απϊ Λέρη 

Ρςάθμη Ηαλάρρηπ και ϊυι απϊ ςημ Λέρη Ρςάθμη ςηπ ΓΣΡ (εκςϊπ εάμ ασςή μπξοεί μα 

ρσρυεςιρθεί με ςημ αμχςέοχ). 

18.3.2. Ξι ςξπξγοατικέπ απξςσπόρειπ θα εκςελερςξϋμ και θα ρσμδεθξϋμ με ςιπ ϋταλεπ 

απξςσπόρειπ πξσ θα εκςελερςξϋμ ρςα επιμέοξσπ ςμήμαςα ςξσ έογξσ. 

18.3.3. Οοιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ και καςά ςη διάοκεια εκςέλερήπ ςξσπ, ξ 

Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί, με δικέπ ςξσ δαπάμεπ και ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, ρςη υάοανη και ρήμαμρη ςχμ ξοίχμ, ςα ξπξία 

καθξοίζξσμ ςα ποξπ εκςέλερη ςμήμαςα ςξσ έογξσ και ρςημ ςξπξθέςηρη ϊλχμ ςχμ αμαγκαίχμ 

ρημάςχμ, για ςξμ καθξοιρμϊ ςχμ ανϊμχμ και ςχμ ξοίχμ ςχμ ςμημάςχμ ςξσ έογξσ. 

18.3.4. Δπίρηπ σπξυοεξϋςαι μα ςξπξθεςήρει με δικέπ ςξσ δαπάμεπ και ρϋμτχμα με ςιπ 

ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, ρε δϋξ διατξοεςικά ρημεία ςηπ νηοάπ, 

ρςαθεοά ρημεία υχοξρςαθμικόμ ατεςηοιόμ (REPERS), ετ' ϊρξμ δεμ σπάουξσμ, ρϋμτχμα με 

ςιπ σπξδείνειπ ςηπ Δπίβλεφηπ ςξσ έογξσ. Απϊ ςα ρςαθεοά ασςά ρημεία θα εναοςηθξϋμ ςα 

βσθϊμεςοα ςχμ θαλαρρίχμ εογαριόμ πξσ θα εκςελερθξϋμ και θα αμαυθξϋμ ρςημ ρςάθμη 

αματξοάπ ±0.00 ςηπ μελέςηπ, ρϋμτχμα και με ςα αμχςέοχ αματεοϊμεμα και  ςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ. 

18.3.5. Οοιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, ξ Αμάδξυξπ θα 

ποξβεί, παοξσρία ςοιμελξϋπ Δπιςοξπήπ ςηπ Δ/μξσραπ ςξσ έογξσ Σπηοερίαπ ή, ρε πεοίπςχρη 

κχλϋμαςϊπ ςξσ, ςξσ μϊμιμξσ αμαπληοχςή ςηπ, απϊ ςξμ Δπιβλέπξμςα ςξ έογξ μηυαμικϊ και 

εμϊπ εκποξρόπξσ ςξσ Ισοίξσ ςξσ έογξσ πξσ θα ξοιρθεί με ποάνη ςξσ Διξικηςικξϋ 
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Ρσμβξσλίξσ, ρςημ ακοιβή βσθξμέςοηρη ςηπ πεοιξυήπ ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ 

καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, ςηπ θαλάρριαπ πεοιξυήπ, και ρςη λήφη διαςξμόμ. 

18.3.6. Ρε πεοίπςχρη πξσ παοξσριαρθξϋμ μη αμεληςέεπ διατξοέπ μεςανϋ ςχμ 

διαθέριμχμ ρςξιυείχμ καςαγοατήπ ςηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ, ρςα ξπξία βαρίρςηκαμ ςα 

ρυέδια και ςχμ ποαγμαςικόμ ρςξιυείχμ ςξσ εδάτξσπ ςξσ πσθμέμα, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα 

ποξραομϊρει καςάλληλα ςιπ εογαρίεπ ςξσ και μα ρσμςάνει ςιπ καςάλληλεπ ςοξπξπξιήρειπ και 

ποξραομξγέπ ρε ρσμεμμϊηρη με ςημ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία. Ζ δαπάμη ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ 

εογαριόμ πεοιλαμβάμεςαι ρςιπ καςά εογαρία επί μέοξσπ ςιμέπ μξμάδξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςημ έκπςχρη πξσ ποξρέτεοε και ρσμεπόπ ξσδεμιάπ επί πλέξμ 

αμξιβήπ δικαιξϋςαι ξ Αμάδξυξπ για ςιπ εογαρίεπ ασςέπ. Ξι απξςσπόρειπ και ξι διαςξμέπ πξσ 

λαμβάμξμςαι θα εναοςηθξϋμ απϊ ρςαθεοή σφξμεςοική ατεςηοία ςηπ νηοάπ. Ξι εογαρίεπ ασςέπ 

θα εκςελερθξϋμ με ςημ βξήθεια ποξρχπικξϋ και με σλικά ςξσ Αμαδϊυξσ. 

18.3.7. α ρςξιυεία πξσ θα λητθξϋμ επί ςϊπξσ θα αμαγοατξϋμ ρε ςοία (3) αμςίγοατα και 

θα ποξρσπξγοατξϋμ απϊ ςξμ επιβλέπξμςα, ςξμ εκποϊρχπξ ςηπ Δ/μξσραπ Σπηοερίαπ και ςξμ 

Αμάδξυξ. Ρςημ ρσμέυεια θα ρσμςαυθεί ποακςικϊ, ρςξ ξπξία θα πεοιλαμβάμξμςαι ςα ρυεςικά 

ρυέδια με βάρη ςα λητθέμςα ρςξιυεία. ξ ποακςικϊ θα ποξρσπξγοατεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ και 

ςα μέλη πξσ αματέοξμςαι παοαπάμχ και θα αμαγοάτξμςαι με κάθε λεπςξμέοεια ϊλα ςα 

ρςξιυεία πξσ λήτθηκαμ σπϊφη, καςά ςη διεμέογεια ςχμ απξςσπόρεχμ καθόπ και ξι 

επικοαςξϋρεπ ρσμθήκεπ καιοξϋ και θάλαρραπ και ςα υοηριμξπξιξϋμεμα μέρα. 

ΑΡΗΡΟ Α-19 

Πξιξςικϊπ έλεγυξπ 

19.1. Ιαςηγξοίεπ Δογαριόμ 

Για ςξμ ρατέρςεοξ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ απαιςήρεχμ ςξσ Οξιξςικξϋ Δλέγυξσ κοίμεςαι αμαγκαία η 

διάκοιρη ςχμ εογαριόμ καςαρκεσήπ ςχμ λιμεμικόμ έογχμ ρε καςηγξοίεπ απξςελξϋμεμεπ απϊ 

εογαρίεπ ξμξειδξϋπ τϋρεχπ. Ασςέπ καθξοίζξμςαι ρςη ρσμέυεια, μαζί με ςιπ επιμέοξσπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρε κάθε μία απϊ ασςέπ: 

α)   Δπιυόμαςα – Κιθξοοιπέπ 

 Ιαςαρκεσή Οσοήμα λιμεμικόμ έογχμ  

 Ιαςαρκεσή ρςοόρεχμ ποξρςαρίαπ (τίλςοα, θχοάκιρη) απϊ λίθξσπ και τσρικξϋπ 

ξγκξλίθξσπ 

β) Κιμεμικά 

 Ιαςαρκεσή ρςηλόμ κοηπιδχμάςχμ απϊ ποξκαςαρκεσαρμέμξσπ ςευμηςξϋπ 

ξγκξλίθξσπ 

 Ιαςαρκεσή αμχδξμόμ και ποξτσλακςήοιχμ ςξιυίχμ και εμ γέμει υσςά επιςϊπξσ 

ρκσοξδέμαςα  

 Δνξπλιρμϊπ αμχδξμόμ  

 

19.2. Διακοίρειπ Πξιξςικξϋ Δλέγυξσ 

Ξ πξιξςικϊπ έλεγυξπ ςχμ σλικόμ και καςαρκεσόμ διακοίμεςαι: 

α.  Ρε ελέγυξσπ πξσ θα γίμξμςαι με μέοιμμα και δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ με ρςϊυξ ςξ δικϊ 

ςξσ έλεγυξ πξιξςικήπ απϊδξρηπ, οϋθμιρηπ παοαγχγήπ, οϋθμιρηπ ρυέρεχμ με ςξσπ 

ποξμηθεσςέπ ςξσ κλπ. Ζ πσκμϊςηςα ςχμ ελέγυχμ ασςόμ και η έκςαρη ςχμ εμαπόκειςαι 
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ρςημ κοίρη ςξσ Αμαδόυξσ. Ξ Αμάδξυξπ δεμ θα πληοχθεί με ιδιαίςεοη αμξιβή, έρςχ 

και εάμ η Δπίβλεφη κάμει υοήρη ςχμ απξςελερμάςχμ ασςόμ ςχμ ελέγυχμ για 

ξπξιξδήπξςε ρκξπϊ. Όλα ςα απξςελέρμαςα ςχμ ελέγυχμ ασςόμ θα σπξβάλλξμςαι ρςξμ 

Ξογαμιρμϊ αμά μήμα, εμό παοάλληλα αμςίγοατξ θα ςηοείςαι και ρςξ αουείξ ςξσ 

εογξςανίξσ. 

β. Ρε ελέγυξσπ πξσ θα γίμξμςαι με κξιμή μέοιμμα Οογαμιρμξϋ και Αμαδϊυξσ και με 

δαπάμη Αμαδϊυξσ. Ξι έλεγυξι ασςξί είμαι αμενάοςηςξι ςχμ ελέγυχμ ςξσ εδατίξσ (α) 

και απξςελξϋμ μία ελαυιρςξπξιημέμη απαίςηρη απϊδεινηπ ϊςι ςα σλικά πξσ 

υοηριμξπξιήθηκαμ, ξι μέθξδξι υοήρηπ ςχμ σλικόμ και ξι καςαρκεσέπ πξσ έγιμαμ 

αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ ποξδιαγοατέπ. ξ είδξπ και η πξιϊςηςα ςχμ ελέγυχμ ασςόμ 

καθξοίζξμςαι και είμαι ασςξί πξσ αματέοξμςαι ρςημ παο. 19.3.9. ςηπ παοξϋρηπ. 

Ζ ρημαρία ςχμ ελέγυχμ ασςόμ είμαι ςϊρξ ρημαμςική όρςε ςσυϊμ παοάλειφή ςξσπ μα 

ξδηγεί ρε αμέκκληςεπ πξιμικέπ οήςοεπ, ϊπχπ καθξοίζεςαι παοακάςχ. Απξδεκςά 

απξςελέρμαςα ςέςξιχμ ελέγυχμ ή επιβξλήπ πξιμικήπ οήςοαπ για παοαλητθέμςα έλεγυξ 

δεμ απαλλάρρξσμ ςξμ Αμάδξυξ απϊ ςημ εσθϋμη ςηπ άοιρςηπ καςαρκεσήπ ϊπχπ 

διεσκοιμίζεςαι παοακάςχ. 

Για ςξσπ ελέγυξσπ ασςξϋπ ιρυϋξσμ ςα αμαγοατϊμεμα ρςημ παο. 19.3. 

γ.   Σε ελέγυξσπ πξσ θα γίμξμςαι με μέοιμμα και δαπάμη ςηπ Διεσθύμξσραπ ςξ έογξ 

Υπηοερίαπ  

 Ξι έλεγυξι ασςξί μξξϋμςαι χπ αματαίοεςξ δικαίχμα ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ και 

απξρκξπξϋμ ρςξμ έλεγυξ ςχμ σλικόμ και καςαρκεσόμ είςε ποξληπςικά, είςε 

ρσμπληοχμαςικά ποξπ ςξσπ ελέγυξσπ ςξσ β. εδατίξσ είςε ακϊμη και μεςά ςημ 

ξλξκλήοχρη ςμημάςχμ ή ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ καςαρκεσήπ ποξπ διαπίρςχρη ςηπ απϊκοιρηπ 

ποξπ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ καμξμιρμόμ/ποξδιαγοατόμ. 

Δπειδή η έκςαρη και η πσκμϊςηςα ςχμ ελέγυχμ εμαπϊκειςαι κας’ απϊλσςξ ςοϊπξ ρςημ 

Διεσθϋμξσρα Σπηοερία, η δαπάμη ςχμ ελέγυχμ ασςόμ δεμ βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ. 

Όμχπ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι αποξτάριρςα μα διεσκξλϋμει ςξμ Ξογαμιρμϊ ρςημ 

εκςέλερη ςχμ ελέγυχμ ασςόμ, ρσμδοάμξμςαπ ασςήμ ϊπξσ απαιςείςαι. 

Για ςξσπ ελέγυξσπ ασςξϋπ ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ § 19.4 ςξσ άοθοξσ ασςξϋ. 

δ.  Ρε ελέγυξσπ ςηπ γεχμεςοίαπ ςχμ σλικόμ και καςαρκεσόμ πξσ γίμξμςαι με μέοιμμα 

ςξσ Αμαδϊυξσ ή ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ και ςχμ ξπξίχμ η δαπάμη βαοϋμει 

απξκλειρςικά ςξμ Αμάδξυξ. Ξι έλεγυξι ασςξί απξρκξπξϋμ ρςημ διαπίρςχρη ςηπ 

ςήοηρηπ ςχμ ποξβλέφεχμ μελέςηπ, ςχμ Ιαμξμιρμόμ / Οοξδιαγοατόμ κ.λ.π., ςϊρξ για 

ςα εμρχμαςχμέμα σλικά ϊρξ και για ςιπ καςαρκεσέπ. Για ςξσπ ελέγυξσπ ιρυϋξσμ ςα 

αματεοϊμεμα ρςημ § 19.5.  

ε. Ρε μακοξρκξπικϊ έλεγυξ ςχμ σλικόμ και καςαρκεσόμ με μέοιμμα ςξσ Ξογαμιρμξϋ. Ξ 

ρκξπϊπ ςξσ ελέγυξσ ασςξϋ είμαι ποξταμήπ 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι η Διεσθϋμξσρα Σπηοερία ρε πεοίπςχρη πξσ θα διαπιρςόρει 

ποξταμείπ απξκλίρειπ απϊ Ιαμξμιρμξϋπ ή Οοξδιαγοατέπ, ή ποξταμείπ κακξςευμίεπ, 

έυει ςξ δικαίχμα δια ςηπ Δπίβλεφηπ μα διαςάνει ςημ άμερη διακξπή ςχμ εογαριόμ και 

ςημ εκςέλερη ςχμ ελέγυχμ (β) και (γ). Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξι έλεγυξι απξδείνξσμ 

αδικαιξλϊγηςη ςημ επέμβαρη ςηπ σπηοερίαπ, ξ Αμάδξυξπ δικαιξϋςαι ιρϊυοξμηπ ποξπ 

ςημ διακξπή παοάςαρηπ ϊλχμ ςχμ ποξθερμιόμ πξσ ακξλξσθξϋμ ςξμ υοϊμξ ςηπ 

διακξπήπ για ςξ επηοεαζϊμεμξ ςμήμα και μϊμξμ. Ρςημ πεοίπςχρη ϊμχπ πξσ ξι έλεγυξι 
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δείνξσμ ελαςςχμαςικά σλικά ή καςαρκεσέπ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρε πλήοη 

απξκαςάρςαρη ςχμ ελαςςχμαςικόμ καςαρκεσόμ και δεμ δικαιξϋςαι παοάςαρηπ. 

 

 

19.3. Πξιξςικξί Έλεγυξι με μέοιμμα ςξσ Οογαμιρμξϋ και ςξσ Αμαδϊυξσ και με δαπάμεπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ – Δλεγυξι (Β) 

Όςι αμαγοάτεςαι πιξ κάςχ αματέοεςαι ρςξσπ ελέγυξσπ (β) πξιξςικξϋπ ελέγυξσπ. Για ϊλξσπ 

ασςξϋπ ςξσπ ελέγυξσπ η δαπάμη βαούμει ςξμ Αμάδξυξ επειδή θεχοείςαι ϊςι ςημ έυει λάβει 

καςά αμηγμέμξ ςοϊπξ ρςιπ ςιμέπ μξμάδαπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ.  

19.3.1. Λέοιμμα για ςημ εκςέλερη ςχμ δξκιμόμ  

Ζ παοαγγελία εκςέλερηπ ςχμ ελέγυχμ γίμεςαι ρε κάθε πεοίπςχρη με εμςξλή ςηπ Διεσθϋμξσραπ 
Σπηοερίαπ πξσ απεσθϋμεςαι ρςξμ Αμάδξυξ. Δμςξλή διδϊμεμη δια ςξσ ημεοξλξγίξσ ςξσ έογξσ 
ποέπει μα επιβεβαιόμεςαι με έγγοατξ. Ρε κάθε πεοίπςχρη θα ποέπει μα ξοίζεςαι ξ έλεγυξπ, ςξ 
αμςικείμεμξ ςξσ ελέγυξσ, ξ ςοϊπξπ και ξ υοϊμξπ ςηπ δειγμαςξληφίαπ καθόπ και ςξ εογαρςήοιξ 
ςχμ δξκιμόμ.ϊρξ ρςημ δειγμαςξληφία ϊρξ και ρςιπ εογαρςηοιακέπ δξκιμέπ ποέπει μα 
παοίρςαμςαι εκποϊρχπξι ςηπ Δπίβλεφηπ και ςξσ Αμαδϊυξσ. 

Θδιαιςέοχπ ςξμίζεςαι ϊςι καςά ςξμ έλεγυξ ςηπ πξιϊςηςαπ ςχμ σλικόμ πξσ γίμεςαι απϊ ςημ 

Διεσθϋμξσρα Σπηοερία, η Σπηοερία εκποξρχπείςαι απϊ δϋξ ή πεοιρρϊςεοξσπ σπαλλήλξσπ καςά 

ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παο. 8 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ Μ. 2229/94. 

συϊμ μη παοάρςαρη ςξσ εκποξρόπξσ ςηπ Δ/μξσραπ Σπηοερίαπ δεμ αμαςοέπει ςξ ποϊγοαμμα 

ελέγυξσ. Δάμ η εκςέλερη ςξσ ελέγυξσ δεμ γίμει για ξπξιξδήπξςε λϊγξ (πλημ οηςήπ γοαπςήπ 

εμςξλήπ ςηπ Δ/μξσραπ Σπηοερίαπ) ή ξπξιαδήπξςε καθσρςέοηρη εκςέλερηπ ςξσ ελέγυξσ καθόπ 

και ςσυϊμ ρσμεπαγϊμεμη καθσρςέοηρη εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ δεμ ρσμιρςά λϊγξ παοάςαρηπ 

ποξθερμιόμ ξϋςε απξςελεί λϊγξ μη επιβξλήπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ απϊ ςημ παοξϋρα πξιμικόμ 

οηςοόμ. 

19.3.2. Δογαρςήοιξ ελέγυξσ 

Θρυϋξσμ ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ Α-12.5 

19.3.3. Οσκμϊςηςα 

Ξ ελάυιρςξπ αοιθμϊπ ςχμ ελέγυχμ πξσ ποξβλέπεςαι μα εκςελερθξϋμ και πξσ θα επιβαοϋμει 

ξικξμξμικά ςξμ Αμάδξυξ ξοίζεςαι ρςημ παοάγοατξ πξσ ακξλξσθεί "Δλάυιρςη Πσκμϊςηςα 

Δλέγυχμ" για ςα διάτξοα είδη εογαριόμ. 

19.3.4. Αουείξ ελέγυχμ  

Όλα ςα ρςξιυεία πξσ ατξοξϋμ ρςξσπ πξιξςικξϋπ ελέγυξσπ ςηπ αμχςέοχ παο. 20.3. θα ςηοξϋμςαι 

απϊ ςξμ Τξοέα μέρχ ςηπ Δπίβλεφηπ. 

19.3.5. Γεμικϊ ποϊγοαμμα ελέγυχμ 

Λε ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ ρςξ έογξ ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα σπξβάλλει μαζί με ςξ 

ποϊγοαμμα, μελέςη ξογάμχρηπ ςχμ δειγμαςξληφιόμ και λξιπόμ τάρεχμ ελέγυχμ, πξσ θα 

ρσμξδεϋεςαι απϊ ςξμ πίμακα ποξρχπικξϋ, ατξϋ παοθεί σπϊφη η απϊδξρη ςηπ καςαρκεσαρςικήπ 

ποξρπάθειαπ, ρϋμτχμα με ςξ ποϊγοαμμα. 

19.3.6. Ηέρειπ και ποακςικά δειγμαςξληφίαπ και επί δξκιμόμ επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ 

Για ϊλξσπ ςξσπ ελέγυξσπ πξσ απαιςείςαι δειγμαςξληφία η θέρη λήφηπ κάθε δείγμαςξπ θα 

σπξδεικμϋεςαι απϊ ςξμ Τξοέα και Ιϋοιξ ςξσ Έογξσ μέρχ ςηπ Δπίβλεφηπ και θα παίομξμςαι 
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απϊ θέρειπ πξσ παοξσριάζξσμ ςημ πιξ δσρμεμή εικϊμα για ςημ πξιξςική ρσμπεοιτξοά ςξσ 

έογξσ.  

α αματεοϊμεμα ρςιπ ποξηγξϋμεμεπ παοαγοάτξσπ ιρυϋξσμ και κας’ αμαλξγία για ϊλεπ ςιπ επί 

ςϊπξσ δξκιμέπ. 

19.3.7. Δλάυιρςη πσκμϊςηςα ελέγυχμ 

Ξ ελάυιρςξπ αοιθμϊπ ςχμ ελέγυχμ θα είμαι : 

Για ςα λιμεμικά έογα ςχμ λιθξοοιπόμ, ςχμ ξγκξλίθχμ, ςχμ αμμξυαλίκχμ ενσγίαμρηπ καθόπ και 

για ςξμ ποξβλεπϊμεμξ ενξπλιρμϊ ςηπ αμχδξμήπ ιρυύξσμ ςα αματεοόμεμα ρςα επιμέοξσπ 

άοθοα ςχμ Τευμικώμ Ποξδιαγοατώμ ςξσ έογξσ. 

19.3.8. Πήςοεπ για ςη διαρτάλιρη ςηπ ποαγμαςξπξίηρηπ ςξσ πξιξςικξϋ ελέγυξσ 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ, απϊ ςημ παοαβξλή ςχμ πξρξςήςχμ ςχμ εογαριόμ πξσ εκςελέρθηκαμ ποξπ 

ςξ αμςίρςξιυξ πλήθξπ ελέγυχμ πξσ εκςελέρθηκε για ςιπ εογαρίεπ ασςέπ, καςά ςιπ ποξρχοιμέπ 

ςμημαςικέπ επιμεςοήρειπ, ήθελε ποξκϋφει μικοϊςεοξπ αοιθμϊπ απϊ ασςϊμ πξσ καθξοίζεςαι ρςιπ 

αμχςέοχ παοαγοάτξσπ, ςϊςε ξ Ξογαμιρμϊπ θα έυει ςξ δικαίχμα μα μη θεχοήρει πεοαιχμέμεπ 

(καςά ςημ κοίρη ςηπ) ςιπ εογαρίεπ για ςιπ ξπξίεπ ελλείπξσμ δξκιμέπ, μέυοι μα καλστθεί ξ 

ποξβλεπϊμεμξπ αοιθμϊπ ελέγυχμ, με εσθϋμη και δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ για ςσυϊμ 

καθσρςεοήρειπ, απξκαςαρςάρειπ κλπ. εογαριόμ πξσ θα ακξλξσθήρξσμ. 

Αμενάοςηςα ποξπ ςα παοαπάμχ, θα επιβάλλεςαι ρςξμ Αμάδξυξ πξιμική οήςοα 350,00 € για κάθε 

δξκιμή πξσ λείπει. 

Ασςή η πξιμική οήςοα είμαι αμέκκληςη, είμαι δε ασςξμϊηςξ ϊςι ξ αοιθμϊπ ςχμ δξκιμόμ πξσ 

λείπει δεμ θα μπξοεί μα καλστθεί με δξκιμέπ ρε άλλα ςμήμαςα ή ρςάδια. 

Ξίκξθεμ εμμξείςαι ϊςι ςα αμχςέοχ ιρυϋξσμ για ςξσπ ελέγυξσπ πξσ καςά ςα αμχςέοχ είυε 

σπξυοέχρη μα ποαγμαςξπξιήρει ξ Αμάδξυξπ και δεμ ςξσπ ποαγμαςξπξίηρε.  

Ρςα αμαγκαία παοαρςαςικά ρςξιυεία κάθε πληοχμήπ, σπξυοεχςικά θα πεοιλαμβάμεςαι και 

αμςίγοατξ αμακεταλαιχςικξϋ πίμακα πξσ θα πεοιλαμβάμει ςα απξςελέρμαςα ςχμ αμχςέοχ 

ελέγυχμ για κάθε έλεγυξ και για κάθε ςμήμα εκςελερμέμηπ εογαρίαπ ή πξρϊςηςαπ πξσ 

ελέγυθηκε ή λαςξμεία κ.λ.π. πξσ έγιμαμ κας’ αμςιρςξιυία με ςιπ πιρςξπξιξϋμεμεπ πξρϊςηςεπ 

εκςελξσμέμχμ εογαριόμ επί ςϊπξσ σλικόμ.  

Οαοάλειφη ςέςξιξσ πίμακα θεχοείςαι έλλειφη ξσριόδξσπ επιμεςοηςικξϋ ρςξιυείξσ. 

 

19.3.9. Αουείξ ΔΚΔΓΥΩΜ Β (Α.Δ.- Β) 

Όλα ςα ρςξιυεία πξσ ατξοξϋμ ρςξμ πξιξςικϊ έλεγυξ, πξσ θα εκςελείςαι με ςξσπ ΔΚΔΓΦΟΤ Β θα 

ςηοξϋμςαι με μέοιμμα και δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ ρςξ Αουείξ ΔΛΔΓΧΩΝ Β (Α.Δ.-Β). α ρςξιυεία 

πξσ θα ποέπει μα ςηοξϋμςαι θα καθξοιρςξϋμ απϊ ςημ Δπίβλεφη ςξσ έογξσ, με βάρη ςξ μέγεθξπ 

ςξσ έογξσ και ςημ δσρκξλία σλξπξίηρηπ ςξσ.  

 

19.4. Πξιξςικξί έλεγυξι με μέοιμμα και δαπάμη ςξσ Οογαμιρμξύ (Γ) 

19.4.1. Έκςαρη ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ και σπξυοεόρειπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ  
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Ζ Διεσθϋμξσρα σπηοερία έυει ςξ δικαίχμα μα ποαγμαςξπξιήρει απεοιόοιρςξ αοιθμό ελέγυχμ 

ξπξιξσδήπξςε είδξσπ, ρ’ ξπξιξδήπξςε είδξπ σλικξύ, ή ςμήμα ςηπ καςαρκεσήπ. Ξ Αμάδξυξπ 

ρυεςικά με ςξ παοαπάμχ δικαίχμα ςηπ σπηοερίαπ έυει ςιπ παοακάςχ σπξυοεόρειπ: 

(1) Μα μεοιμμήρει και επιβαοσμθεί ςημ δαπάμη για ςημ εκςέλερη ςχμ ελέγυχμ πξσ 

θα ζηςήρει η Δ/μξσρα Σπηοερία μέρα ρςα ϊοια ρσυμϊςηςαπ ελέγυχμ πξσ 

ποξδιαγοάτει η §19.3. ςξσ ποξηγξϋμεμξσ άοθοξσ 

(2) Μα ρσμδοάμει ςημ Δ/μξσρα Σπηοερία, ετϊρξμ ςξσ ζηςηθεί, ρςημ εκςέλερη 

ξπξιξμδήπξςε επιπλέξμ ελέγυχμ, διαθέςξμςαπ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ και ςξμ 

ενξπλιρμϊ ςξσ. Για ςημ ρσμδοξμή ασςή ξ Αμάδξυξπ δικαιξϋςαι απξζημίχρηπ με 

θεόοηρή ςξσπ χπ εογαριόμ πξσ αμείβξμςαι με ςιμέπ μξμάδαπ και εκςελερθείρεπ 

πξρϊςηςεπ. 

(3) Μα διεσκξλϋμει ςημ εκςέλερη ςχμ ελέγυχμ απϊ ςημ Δ/μξσρα Σπηοερία, ή 

άλλξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ η Σπηοερία μπξοεί μα ρσμβληθεί, ρϋμτχμα με ςα 

ποξβλεπϊμεμα ρςξσπ ϊοξσπ Δημξποάςηρηπ. 

(4) Μα ρσμεογάζεςαι με αμαγμχοιρμέμξ εογαρςήοιξ ςηπ ημεδαπήπ ή αλλξδαπήπ για 

ςημ εκςέλερη ςχμ δξκιμόμ (υαλϋβδιμχμ ςεμαυίχμ, εδατικόμ δειγμάςχμ, 

γεχσταρμάςχμ, γεχπλεγμάςχμ κ.λ.π.) καθόπ και για ςημ επίλσρη 

ποξβλημάςχμ ρυεςικόμ με ςημ εκςέλερη ςχμ έογχμ. Ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη η 

Δ/μξσρα σπηοερία μπξοεί μα ποξρκαλεί ςξσπ αομϊδιξσπ επιρςήμξμεπ επί ςϊπξσ 

ςξσ έογξσ, κάθε τξοά πξσ θα αματϋξμςαι ρυεςικά ποξβλήμαςα για ςημ επίλσρη 

ςξσπ. 

(5) Ωπ αμαγμχοιρμέμα εογαρςήοια θεχοξϋμςαι ετϊρξμ λειςξσογξϋμ μϊμιμα και 

διαθέςξσμ ςα απαοαίςηςα ποξρϊμςα (απϊ πλεσοάπ ενξπλιρμξϋ, ξογάμχρηπ και 

ρςελέυχρηπ) ρϋμτχμα με ςη μξμξθερία ςξσ κοάςξσπ ρςξ ξπξίξ είμαι 

εγκαςερςημέμα.  

19.4.2. Διδξπξίηρη ςξσ Αμαδϊυξσ για ςημ εκςέλερη ςχμ ελέγυχμ και γμχρςξπξίηρη 

απξςελερμάςχμ 

Για ϊλξσπ ςξσπ ελέγυξσπ πξσ θα εκςελεί η Διεσθϋμξσρα Σπηοερία με μέοιμμα και δαπάμη ςηπ, η 

ποξειδξπξίηρη δεμ είμαι αμαγκαία. Διδικϊςεοα για ελέγυξσπ, ρςξσπ ξπξίξσπ ζηςείςαι η 

ρσμδοξμή ςξσ Αμαδϊυξσ, η ποξειδξπξίηρη θα γίμεςαι ρε εϋλξγξ υοϊμξ.  

Ζ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία σπξυοεξϋςαι μα κξιμξπξιεί ρςξμ Αμάδξυξ ςα απξςελέρμαςα ςχμ 

ελέγυχμ ςχμ σλικόμ ή/και καςαρκεσόμ αμενάοςηςα απϊ ςξ αμ ασςά εμπίπςξσμ μέρα ρςα ϊοια 

ςχμ ποξδιαγοατόμ - καμξμιρμόμ ή διαπιρςχθξϋμ απξκλίρειπ απϊ ασςξϋπ. 

Ρε κάθε πεοίπςχρη η κξιμξπξίηρη ςχμ απξςελερμάςχμ θα γίμεςαι ρςξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ 

διάρςημα απϊ ςη γμχρςξπξίηρη ςχμ απξςελερμάςχμ. 

 

 

19.4.3. Δικαιόμαςα ςξσ Αμαδϊυξσ για επαμάληφη ελέγυχμ 

Ρςημ πεοίπςχρη ελέγυχμ/ δξκιμόμ Γ, ξ Αμάδξυξπ δικαιξϋςαι μα ζηςήρει μα λαμβάμεςαι καςά 

ςημ δειγμαςξληφία και έμα δεϋςεοξ ϊμξιξ δείγμα (αμςιδείγμα), ςξ ξπξίξ θα ρσρκεσάζεςαι και θα 

απξρςέλλεςαι ςασςϊυοξμα με ςξ δείγμα ρςξ εογαρςήοιξ με ςξ ξπξίξ θα ρσμεογάζεςαι η 

Διεσθϋμξσρα Σπηοερία. Για ςημ πεοίπςχρη αμτιβξλιόμ και σπξβξλήπ έμρςαρηπ απϊ ςξμ 
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Αμάδξυξ (πξσ θα ποέπει μα αμαγοατεί ασθημεοϊμ ρςξ ημεοξλϊγιξ ςξσ έογξσ), θα διεμεογείςαι 

μέα εογαρςηοιακή δξκιμή ρςξ αμςιδείγμα, παοξσρία ςξσ εκποξρόπξσ ςξσ Αμαδϊυξσ, ςξ 

απξςέλερμα ςηπ ξπξίαπ θα είμαι σπξυοεχςικϊ για ςξμ Αμάδξυξ (ακϊμα και αμ δεμ παοαρςεί ρςη 

δξκιμή).  

Ιαςά ςξ μερξδιάρςημα, μέυοι ξοιρςικξπξίηρηπ ςξσ ελέγυξσ, ρε πεοίπςχρη διατχμίαπ, ξ 

Αμάδξυξπ θα μπξοεί μα ρσμευίρει ςιπ εογαρίεπ ςξσ με ιδία εσθϋμη, αμαλαμβάμξμςαπ ςη οηςή 

σπξυοέχρη μα καθαιοέρει ςιπ πλημμελείπ καςαρκεσέπ κλπ., αμ ήθελαμ διαπιρςχθεί ςέςξιεπ, 

μεςά ςημ ξοιρςικξπξίηρη ςχμ ρυεςικόμ ελέγυχμ. 

Ξ Αμάδξυξπ δικαιξϋςαι επίρηπ μα ζηςήρει επαμάληφη ςχμ ελέγυχμ πξσ ξδήγηραμ ρε δσρμεμή 

απξςελέρμαςα και έγιμαμ απϊ ςημ Διεσθϋμξσρα Σπηοερία υχοίπ μα ποξειδξπξιηθεί. Ζ 

επαμάληφη ςχμ ελέγυχμ γίμεςαι κας’ αμςιπαοάρςαρη, έπειςα απϊ ποξειδξπξίηρη. Ξι δαπάμεπ 

ςξσ επαμελέγυξσ βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ. 

 

19.5. Πξιξςικξί έλεγυξι Δ 

Για ςξσπ ελέγυξσπ γεχμεςοίαπ, πξσ πεοιλαμβάμξσμ και ςξσπ ελέγυξσπ μξοτήπ, διαρςάρεχμ, 

αμςξυόμ, παοαμξοτόρεχμ και λξιπόμ γεχμεςοικόμ απαιςήρεχμ ιρυϋξσμ κας΄ αμαλξγία ϊρα 

ποξδιαγοάτξμςαι ρςημ § 19.3. ασςξϋ ςξσ άοθοξσ, εκςϊπ αμ οηςά διατξοξπξιξϋμςαι ρ’ ασςήμ 

και ρςιπ παοακάςχ §19.5.1. έχπ 19.5.4.. 

ξ Αουείξ ΔΚΔΓΥΩΜ Δ (Α.Δ.-Δ) πξσ μμημξμεϋεςαι παοακάςχ θα ςηοείςαι κας’ αμαλξγία ςξσ 

Αουείξσ ΔΚΔΓΥΩΜ Β (Α.Δ.-Β) και ασςϊ απξςελεί απαοαίςηςξ δικαιξλξγηςικϊ ποξραοςημέμξ ρςξ 

ποχςϊκξλλξ ποξρχοιμήπ παοαλαβήπ ςξσ έογξσ. 

Ρε κάθε πεοίπςχρη ΔΚΔΓΥΩΜ Δ η μέοιμμα εκςέλερηπ αμήκει ρςξμ Αμάδξυξ και ποέπει μα 

εκςελξϋμςαι αμενάοςηςα απϊ ςημ παοξσρία ή μη, εκποξρόπξσ ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ. Ζ 

Δπίβλεφη δικαιξϋςαι μα αρκεί δειγμαςξληπςικξϋπ ελέγυξσπ με ςη βξήθεια ςξσ ποξρχπικξϋ και 

ςξσ μηυαμικξϋ ενξπλιρμξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ. Ξι δαπάμεπ απαρυϊληρηπ ποξρχπικξϋ και 

ενξπλιρμξϋ, καθόπ και ςσυϊμ μικοξ-σλικόμ βαοϋμξσμ απξκλειρςικά και μϊμξμ ςξμ Αμάδξυξ. 

Ρε πεοίπςχρη απξκλίρεχμ πξσ σπεοβαίμξσμ ςιπ αμξυέπ πξσ καθξοίζξσμ ξι ποξδιαγοατέπ, η 

Δπίβλεφη θα διαςάρρει ςημ διακξπή ςχμ εογαριόμ, μέυοι μα ποξρκξμιρθξϋμ άλλα καςάλληλα 

σλικά, ή μα διξοθχθξϋμ ξι καςαρκεσέπ.  

 

19.5.1. Έλεγυξι Δ Σλικόμ / Οοξκαςαρκεσαρμέμχμ εμαυίχμ 

Οοξβλέπεςαι υοήρη ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ ρςημ παοξϋρα εογξλαβία. Ξ έλεγυξπ 

διαρςάρεχμ ςχμ σλικόμ και ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ςεμαυίχμ διακοίμεςαι: 

 α)  Ρε έλεγυξ πξσ ρσμαοςάςαι με ςημ πξιϊςηςα και ςιπ τσρικέπ και μηυαμικέπ ιδιϊςηςεπ ςχμ 

σλικόμ, πέοαμ εκείμχμ πξσ ποξδιαγοάτξμςαι ρςα σπϊλξιπα κετάλαια ασςξϋ ςξσ άοθοξσ, ςα 

σπϊλξιπα άοθοα ςηπ παοξϋραπ ΔΡΣ ή/και ςχμ καμξμιρμόμ /ποξδιαγοατόμ ρςιπ ξπξίεπ ασςά ςα 

άοθοα, ςα άοθοα ςξσ Ι.Λ.Δ. και ςχμ λξιπόμ ρσμβαςικόμ ςεσυόμ παοαπέμπξσμ. 

 β) Ρε έλεγυξ ςχμ ρχρςόμ διαρςάρεχμ και ςημ αμςαπϊκοιρή ςξσπ ρςημ εγκεκοιμέμη μελέςη 

(με ςιπ εγκεκοιμέμεπ ςοξπξπξιήρειπ ςηπ). 

Για ςξσπ ελέγυξσπ ςηπ καςηγξοίαπ και για ςα σλικά: 
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(1) Υάλσβαπ ξπλιρμξϋ μεςά μεσοόρεχμ (πξσ πεοιλαμβάμει και ςξμ έλεγυξ 

γεχμεςοίαπ μεσοόρεχμ) καθόπ και ςχμ πιρςξπξιηςικόμ ςχμ εογξρςαρίχμ 

παοαγχγήπ ςξσπ, με επίρημη μεςάτοαρη ρςα Δλλημικά. 

(2) Ισκλικξί ρχλήμεπ κάθε είδξσπ και απϊ ξπξιξδήπξςε σλικϊ (έλεγυξι 

διαπίρςχρηπ κσκλικϊςηςαπ, ποξδιαγοατϊμεμηπ ρυέρηπ πάυξσπ ςξιυόμαςξπ - 

διαμέςοξσ, ποξδιαγοατϊμεμηπ μϊοτχρηπ ρςιπ θέρειπ έμχρηπ, 

ποξδιαγοατϊμεμηπ μϊμχρηπ ερχςεοικά-ενχςεοικά - δεμ ποξβλέπεςαι αλλά 

παοαμέμει για ςημ πεοίπςχρη πξσ απαιςηθεί) 

(3) Λεςαλλικά είδη (έλεγυξι διαπίρςχρηπ ποξβλεπξμέμηπ απϊ ςημ μελέςη, ή ςιπ 

ποξδιαγοατέπ μξοτήπ, διαρςάρεχμ, ϋπαονηπ αμςιδιαβοχςικήπ ποξρςαρίαπ 

κλπ.) 

(4) Ιάθε τϋρηπ /είδξσπ μεςαλλικά σλικά, ποξςϋπχμ διαςξμόμ, ελαρμάςχμ κλπ. 

πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςα μεςαλλικά ςμήμαςα ςηπ καςαρκεσήπ 

(πεοιλαμβάμξμςαι και ξι έλεγυξι για ςη διαπίρςχρη επιπεδϊςηςαπ, άφξγηπ 

επιτάμειαπ/ ακμόμ ςχμ ςξμόμ - ϊπχπ απαιςείςαι - για ςα ελάρμαςα πξσ θα 

ρσγκξλληθξϋμ, ϋπαονηπ ςηπ ποξβλετθείραπ αμςιδιαβοχςικήπ ποξρςαρίαπ 

κλπ.) 

(5) Ιάθε τϋρηπ / είδξσπ μεςαλλικξί ρϋμδερμξι (πεοιλαμβάμξμςαι εκςϊπ ςχμ 

ελέγυχμ διαρςάρεχμ κλπ. και ξι έλεγυξι διαπίρςχρηπ ϊςι η αμςιδιαβοχςική 

ποξρςαρία έυει γίμει ϊπχπ ποξβλέπεςαι απϊ ςιπ ποξδιαγοατέπ κλπ.) 

(6) Ιάθε τϋρηπ / είδξσπ σλικά ρήμαμρηπ / ρημαςξδϊςηρηπ τχςειμήπ ή μη 

(7) Ιάθε τϋρηπ ποξρςαςεσςικά κιγκλιδόμαςα, ρςηθαία αρταλείαπ κλπ 

(8) Ιάθε είδξσπ / τϋρηπ ποξκαςαρκεσαρμέμα ςμήμαςα ςηπ καςαρκεσήπ (απϊ 

ρκσοϊδεμα ή υάλσβα κ.λπ., ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ 

ρκσοξδέμαςξπ, ςχμ πλακόμ ποξρςαρίαπ πξδϊπ, δξκξί εγκιβχςιρμξϋ κλίμηπ 

καθέλκσρηπ κ.λπ.) 

(9) Ιάθε άλλξ σλικϊ πξσ θα εμρχμαςχθεί ρςημ καςαρκεσή ςξσ έογξσ θα ποέπει, 

με μέοιμμα και δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ, μα εταομϊζξμςαι ςα παοακάςχ: 

 

 Μα εταομϊζεςαι η διαδικαρία ποξειδξπξίηρηπ ςηπ επίβλεφηπ ςξσ έογξσ, 

ρϋμτχμα με ςημ παοξϋρα Δ.Ρ.Σ. 

 Μα γίμεςαι επενεογαρία ςχμ απξςελερμάςχμ ελέγυχμ και μα ρσμςάρρεςαι 

ποακςικϊ ελέγυξσ, πξσ μα απξτέοει κας’ ελάυιρςξμ: 

a) ςξ είδξπ και ςημ ποξέλεσρη ςχμ σλικόμ, ςξμ ςϊπξ ποξρχοιμήπ 

απξθήκεσρηπ ςξσπ  

b) ςημ ημεοξμημία ςξσ ελέγυξσ 

c) ςα ξμϊμαςα ςχμ ελεγκςόμ εκείμχμ πξσ εκποξρχπξϋμ ςημ επίβλεφη 

και εκείμχμ πξσ εκποξρχπξϋμ ςξμ Αμάδξυξ 

d) ςξ μέγεθξπ ςηπ ελεγυθείραπ παοςίδαπ 

e) ςξ πλήθξπ ςχμ ενεςαρθέμςχμ δειγμάςχμ 
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f) ςα απξςελέρμαςα ςχμ μεςοήρεχμ αμά μεςοξϋμεμξ ρςξιυείξ και 

δείγμα, ρε μξοτή πίμακα 

g) ςξμ μέρξ ϊοξ και ςημ ςσπική απϊκλιρη 

h) Μα κοαςιέςαι ιδιαίςεοξ Αουείξ ΔΚΔΓΥΩΜ Δ-Σλικόμ (Α.Δ.- Δ/ Σλικά) απϊ 

ςα παοαπάμχ ποακςικά, κας’ αμαλξγία ποξπ ςιπ ποξβλέφειπ ςηπ § 

19.3. 

19.5.2. Διδική απαίςηρη για ςξμ έλεγυξ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ςεμαυίχμ  

Ζ διαδικαρία καςαρκεσήπ ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ςεμαυίχμ θα ποέπει μα ελέγυεςαι: 

 α)  για ςημ ακοίβεια ποξραομξγήπ μεςανϋ ςξσπ 

 β) για ςη ρχρςή γεχμεςοία ςξσπ πυ απξτσγή ρςοεβλόρεχμ είςε ασςέπ ποξέουξμςαι απϊ 

ςημ καςαρκεσή ςξσπ, ή απϊ ςη διαδικαρία ςηπ μεςατξοάπ ςξσπ κ.λπ. 

 γ) για ςη ρατή και ρχρςή αοίθμηρη ςξσπ για απξτσγή ρταλμάςχμ, καθόπ και για ςη 

ρήμαμρη ςξσ ποξραμαςξλιρμξϋ ςξσπ χπ ποξπ ςημ καςαρκεσή, ρςη θέρη πξσ ποξβλέπεςαι μα 

ςξπξθεςηθξϋμ. 

 δ) για ςιπ διαρςάρειπ ςχμ επί μέοξσπ ρςξιυείχμ ςξσπ και ςημ αμςαπϊκοιρή ςξσπ ποξπ ςη 

μελέςη, ςιπ ποξδιαγοατέπ και λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη. 

 ε)  για ςημ ξοθϊςηςα/ακοίβεια ςχμ ξπόμ ρϋμδερηπ, ή ξπόμ μελλξμςικξϋ πεοάρμαςξπ 

καλχδίχμ, ή αομόμ κ.λπ.. 

 ρς) για ςξ ρχρςϊ και ρϋμτχμα με ςα καςαρκεσαρςικά ρυέδια ή/και ςιπ ςευμικέπ 

απαιςήρειπ ςηπ επίβλεφηπ ενξπλιρμϊ ςξσπ με ρςξιυεία υοήριμα / αμαγκαία για ςη μεςατξοά 

ςξσπ μέυοι και ςημ ςελική ςξσπ ςξπξθέςηρη 

 ζ)  για κάθε άλλξ ςξσπ ρςξιυείξ (ϊπχπ λ.υ. έλλειφη κακόρεχμ, τθξοόμ, ρπαριμάςχμ 

ακμόμ κ.λπ.) 

 

19.5.3. Δκρκατέπ, ενσγιάμρειπ, υχμαςξσογικά  

Για κάθε εκρκατή. ρςοόρη ενσγίαμρηπ, επιυόμαςξπ, ρςοόρη έδοαρηπ λιμεμικξϋ έογξσ, θα 

γίμεςαι υχοξρςάθμιρη για μα ελεγυθεί η αμςαπϊκοιρη ςηπ επιταμείαπ πξσ καςαρκεσάρςηκε με 

ςιπ ποξβλέφειπ ςηπ μελέςηπ και ςιπ ποξδιαγοατέπ. 

α ρςξιυεία ςηπ υχοξρςάθμιρηπ θα ςηοξϋμςαι ρε ιδιαίςεοξ Αουείξ ΔΚΔΓΦΩΜ Δ – Δκρκ/Υχμ/ Ξδ./ 

Αρτ. (Α.Δ. - Δ/Υ/Ξ/.Α.), για ςξ ξπξίξ ιρυϋξσμ κας΄ αμαλξγία ξι ποξβλέφειπ ςηπ § 19.3.11 και 

θα υοηριμεϋξσμ και χπ επιμεςοηςικά ρςξιυεία και γεμικά χπ καςαμεςοηςικά ρςξιυεία αταμόμ 

εογαριόμ. Για ςημ πεοίπςχρη ςχμ εκρκατόμ ιρυϋξσμ αμάλξγα, αλλά μϊμξ για ςημ ςελική 

επιτάμεια εκρκατήπ. 

19.5.4. Ιαςαρκεσέπ απϊ ρκσοϊδεμα 

Ηα γίμεςαι πλήοηπ γεχμεςοικϊπ έλεγυξπ με μεςοήρειπ διαρςάρεχμ και υχοξρςαθμήρειπ ρςιπ 

ακϊλξσθεπ τάρειπ καςαρκεσήπ: 

 Ρςξσπ νσλξςϋπξσπ ςηπ αμχδξμήπ 

 Ρςα ρκάμμαςα θεμελίχμ 

 Ρςξσπ νσλϊςσπξσπ, ποιμ απϊ ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ ξπλιρμξϋ 
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α ρςξιυεία ςχμ ελέγυχμ ασςόμ θα ςηοξϋμςαι ρε ιδιαίςεοξ Αουείξ ΔΚΔΓΥΩΜ Δ - Ρκσοξδέμαςξπ 

(Α.Δ.-Δ /Ρκσοϊδεμα) και θα υοηριμεϋξσμ και χπ επιμεςοηςικά ρςξιυεία. 

 

19.5.5. Αταμείπ εογαρίεπ 

Ρςιπ αταμείπ καςαρκεσέπ (ϊπχπ π.υ. σπξθαλάρρια ςμήμαςα καςαρκεσόμ – ίυμη ποαμόμ, 

ρςηοίγμαςα κάθε είδξσπ/τϋρηπ μεςαλλικέπ καςαρκεσέπ κ.λ.π.) εκςϊπ απϊ  ςξσπ άλλξσπ 

ελέγυξσπ θα γίμεςαι έλεγυξπ και ρςημ ρσμμϊοτχρή ςξσπ ποξπ ςημ ποξβλεπϊμεμη απϊ ςημ 

μελέςη και ςιπ εμςξλέπ ςηπ Διεσθϋμξσραπ σπηοερίαπ γεχμεςοία ςξσπ ϊπχπ επίρηπ και ςη θέρη 

ςξσπ ρε ρυέρη με ςημ ποξβλετθείρα απϊ ςη μελέςη θέρη. 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ικαμξπξιήρει ςιπ απαιςήρειπ ςηπ Δπίβλεφηπ 

α ρςξιυεία ςχμ ελέγυχμ ασςόμ θα ςηοξϋμςαι ρε ιδιαίςεοξ Αουείξ ΔΚΔΓΥΩΜ Δ - Αταμόμ 

Δπιμήκχμ Ιαςαρκεσόμ (Α.Δ. - Δ/ Ατ. Δπι. Ιας.), για ςξ ξπξίξ ιρυϋξσμ κας΄ αμαλξγία ξι 

ποξβλέφειπ ςηπ παο. 19.3.11. 

19.5.6. Δμταμείπ καςαρκεσέπ ςελειχμέμχμ ςμημάςχμ ςξσ έογξσ 

Ξι εμταμείπ καςαρκεσέπ ςχμ ςελειχμέμχμ ςμημάςχμ ςξσ έογξσ θα ελέγυξμςαι ρυξλαρςικά χπ 

ποξπ ςημ απϊκοιρή ςξσπ ποξπ ςιπ ποξβλετθείρεπ (απϊ ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη και ςιπ 

εμδευϊμεμεπ ςοξπξπξιήρειπ, ςιπ διαρςάρειπ και ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Ρϋμβαρηπ) θέρειπ, γεχμεςοική 

μξοτή και γεμικϊςεοα ςη μξοτή / ϊφη και γεχμεςοία ςξσπ. Λέγιρςη απϊκλιρη απϊ ςημ μέρη 

γοαμμή πξσ ξοίζει η καςαρκεσή (Σφξμεςοικά και ξοιζξμςιξγοατικά): ± 0,02m 

α ρςξιυεία ςχμ ελέγυχμ ασςόμ θα ςηοξϋμςαι ρε ιδιαίςεοξ Αουείξ ΔΚΔΓΥΩΜ Δ- Δμταμόμ 

Δπιμήκχμ Ιαςαρκεσόμ (Α.Δ. – Δ/ Δμτ. Δπ. Ιας.), για ςξ ξπξίξ ιρυϋξσμ κας’ αμαλξγία ξι 

ποξβλέφειπ ςηπ § 19.3. 

19.5.7. Οσκμϊςηςα Δλέγυχμ Δ  

Για ςξσπ ελέγυξσπ ςχμ εκρκατόμ, ενσγιάμρεχμ, η πσκμϊςηςα ςχμ υχοξρςαθμικόμ ρημείχμ θα 

είμαι κας’ ελάυιρςξμ: 

- 20m για ςα υχμαςξσογικά απϊ σλικά υχοίπ ρσμδεςικϊ (με μηυαμική 

ρςαθεοξπξίηρη) ϊςαμ επ’ ασςόμ ποϊκειςαι μα διαρςοχθξϋμ ρςοόρειπ απϊ 

σλικά υχοίπ ρσμδεςικϊ 

Για ςξσπ ελέγυξσπ ςχμ αταμόμ εογαριόμ ξι έλεγυξι θα γίμξμςαι δειγμαςξληπςικά και 

ρε ρσμξλικϊ πξρξρςϊ ςξσ μήκξσπ ϊυι μικοϊςεοξ απϊ 20% 

 

19.5.8. Έλεγυξι γεχμεςοίαπ με μέοιμμα και δαπάμη ςηπ Διεσθϋμξσραπ Σπηοερίαπ  

α ξοιζϊμεμα ρςημ § 19.4. ςηπ παοξϋραπ ιρυϋξσμ κας΄ αμαλξγία ποξπ ςξσπ ελέγυξσπ 

γεχμεςοίαπ. 

 

19.5.9. Πήςοεπ για ςη διαρτάλιρη ςηπ ποαγμαςξπξίηρηπ ςχμ ΔΚΔΓΥΩΜ Δ (γεχμεςοίαπ) 

Γεμικόπ ιρυϋξσμ ξι ποξβλέφειπ ςηπ § 19.3.10 απϊ ςιπ πξιμικέπ οήςοεπ για ςημ παοάλειφη 

ελέγυχμ, για ςιπ ξπξίεπ ιρυϋξσμ ςα παοακάςχ: 
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(1) Για ςημ παοάλειφη ελέγυχμ εκρκατόμ, ενσγιάμρεχμ, υχμαςξσογικόμ, 

επιβάλλεςαι αμέκκληςη πξιμική οήςοα 1 € αμά υχοξρςαθμικϊ ρημείξ πξσ 

παοαλείτθηκε 

(2) Για παοάλειφη ςξσ ελέγυξσ γεχμεςοίαπ νσλϊςσπξσ επιβάλλεςαι αμέκκληςη 

πξιμική οήςοα ίρη ποξπ ςξ 1% ςηπ ανίαπ ρκσοξδέμαςξπ 

(3) Για παοάλειφή ςχμ ελέγυχμ αταμόμ εογαριόμ επιβάλλεςαι αμέκκληςη πξιμική 

οήςοα 1% ρςημ πιρςξπξιξϋμεμη ανία ςχμ καςαρκεσόμ για ςιπ ξπξίεπ 

παοαλείτθηκε ξ έλεγυξπ. 

(4) Για αμέλεια εκςέλερηπ ςχμ ελέγυχμ ςχμ εμταμόμ ςμημάςχμ ςελειχμέμχμ 

καςαρκεσόμ ςξσ έογξσ θα εταομϊζξμςαι ϊρξ αματέοξμςαι ρςημ ποξηγξϋμεμη 

παοάγοατξ. 

 

Ποέβεζα, 25-2-2021 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Σ..Ε. 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΟΘΕΣΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑΔ.Σ.Ε. 

 
 
 

ΦΙΛΙΑ ΡΕΠΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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