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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1   
ΓΔΝΙΚΑ   
 

Άπθπο 1.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΙΓΙΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ - ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ  
Ζ παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ), αθνξά ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζπµβαηηθνχο φξνπο, µε βάζε ηνπο 
νπνίνπο, ζε ζπλδπαζµφ  µε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ζπµβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο µειέηεο, ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζµνχο, ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο  θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ 
αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο.   
Σν αληηθείµελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ‗‘ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ‘‘ (Σ.Π.). ηνπ έξγνπ γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ  ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζµέλα ηα απαηηνχµελα µέζα θαη ην αλαγθαίν αλζξψπηλν 
δπλαµηθφ.   
 

Άπθπο 1.2 ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ  
Γηα ηε δεµνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 
λνµνζεηεµάησλ πνπ αλαγξάθνληαη  ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηεχρνπο ηεο ∆ηαθήξπμεο ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο (άξζξν 7).   
 

Άπθπο 1.3 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  
Γεληθψο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ησλ επί µέξνπο εξγαζηψλ έρνπλ εθαξµνγή   

 Σα «Δπξσπατθά Πξφηππα», φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CΔΝ).   

 Σα δηεζλή πξφηππα, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην ∆ηεζλή Οξγαληζµφ Σππνπνίεζεο (ISO).   

 Οη Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΟΣ), θαλνληζµνί θαη πξφηππα θαη νη άιιεο δηαηάμεηο (λφµνη, δηαηάγµαηα, ππνπξγηθέο 
απνθάζεηο, εγθχθιηνη  θηι.) πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα, πεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ µε θαηαξγεζεηζψλ ΠΣΠ ηνπ ηέσο 
Τπνπξγείνπ ∆εµνζίσλ Έξγσλ. ε  πεξίπησζε πνχ νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ή/θαη πξφηππα δηαθέξνπλ απφ ηα 
αληίζηνηρα Δπξσπατθά ηφηε ηζρχνπλ απηά πνπ έρνπλ εγθξηζεί  απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CΔΝ).   

 
Άπθπο 1.4 ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ   

Ζ ζπµµεηνρή ζηε δεµνπξαζία µε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί αµάρεην ηεθµήξην φηη νη δηαγσληδφµελνη 
επηζθέθζεθαλ θαη εμέηαζαλ ηε  θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη ελεµεξψζεθαλ γηα ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ. 
Ζ ελεµέξσζε απηή αθνξά θπξίσο ηηο δηάθνξεο πεγέο  πξνµήζεηαο πιηθψλ, ηηο ζέζεηο γηα ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απφζεζε 
ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ ή απνμειψζεσλ, ηηο µεηαθνξέο, ηε  δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε 
δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη λα εμαζθαιηζηεί ζην έξγν εξγαηνηερληθφ γεληθά πξνζσπηθφ, λεξφ, ειεθηξηθφ  ξεχµα θαη δξφµνη 
πξνζπέιαζεο, ησλ ππαξρφλησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω, ηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο θαη ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο ηεο  
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ µε ζπλζήθεο απφιπηεο αζθάιεηαο γηα ηηο ππάξρνπζεο 
θαηαζθεπέο, ηηο  µεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζπλήζσο, ηηο δηάθνξεο δηαθπµάλζεηο ηεο ζηάζµεο ησλ πνηαµψλ ή 
ρεηµάξξσλ ή παιίξξνηαο ή άιιεο θπζηθέο  ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηε δηαµφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην 
είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πιηθψλ ηεο πεξηνρήο πνπ  είλαη θαηάιιεια θαη εθµεηαιιεχζηµα, ην είδνο θαη ηα µέζα 
(µεραλήµαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο) πνπ είλαη απαξαίηεηα πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ  εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 
νπνηαδήπνηε άιια ζέµαηα πνπ µπνξνχλ µε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν θαη ην θφζηνο  ηνπ 
έξγνπ ζε ζπλδπαζµφ µε ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο.   

Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη µειεηήζεη θαη ζα ζπµµνξθσζεί πιήξσο µε ηα εγθεθξηµέλα δηαγξάµµαηα θαη ζρέδηα 
ηεο µειέηεο θαη ηα άιια  ζπµβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεµνπξαζίαο θαη 
απνηεινχλ µαδί µε ηε δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο,  θαζψο επίζεο απνδέρεηαη θαη αλαιαµβάλεη αλεπηθχιαθηα λα 
εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη  φξνπο.   

Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη λα ελεµεξσζεί µε φιεο ηηο δπλαηέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο, 
δελ απαιιάζζεηαη απφ  ηελ επζχλε λα ζπµµνξθσζεί νπσζδήπνηε µε φιεο ηηο ζπµβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2   
ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΖ - ΥΡΟΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ   
 

Άπθπο 2.1 ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ   
Με ηνλ φξν "χµβαζε" λνείηαη ε χµβαζε αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν, πνπ πεξηιαµβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

γηα ηελ εθπφλεζε ησλ  µειεηψλ, ηελ εθηέιεζε ησλ ζπµπιεξσµαηηθψλ εξεπλψλ θαη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 
θαηαζθεπψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή,  πεξηιαµβαλνµέλσλ φισλ ησλ δεπηεξεπφλησλ, ησλ ζπλνδψλ θαη 
ινηπψλ ζπλαθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα  πνπ νξίδεηαη, φισλ απηψλ µε µέξηµλα θαη 
δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ.   
Ζ ζχµβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχµθσλα µε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ λ.4412/2016 φπσο 
ηροποποιήθηκε µε ηο  Αρθ-45 ηοσ Ν-4782/21 ΦΕΚ-36/Α/9-3-21 θαη ζχµθσλα µε ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο ∆ηαθήξπμεο.   
Ζ «χµβαζε» ζπλίζηαηαη απφ ην νµψλπµν θείµελν θαη απφ ηα ηεχρε δεµνπξάηεζεο, ηα νπνία µε ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχµβαζεο θαζίζηαληαη  ζπµβαηηθά θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην µέξνο ηεο.  
Σα πµβαηηθά Σεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπµθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο, θαζνξίδνληαη ζηε ∆ηαθήξπμε (άξζξν 
5). Οη φξνη «χµβαζε», «χµβαζε Πξαγµαηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ» θαη «Δξγνιαβηθφ πµθσλεηηθφ» ρξεζηµνπνηνχληαη 
ηαπηφζεµα.   
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν ζα γίλεη ηαπηφρξνλα µε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο.   
 

Άπθπο 2.2 ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ   
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016 
φπσο ηροποποιήθηκε  µε ηο άρθρο 21 ηοσ Ν-4782/21 ΦΕΚ-36/Α/9-3-21.  
Σν χςνο ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α (παρ. 4) ηοσ άρθροσ 
21 ηοσ ν.4782/21  ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχµβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο  είλαη ππνρξεσµέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπµπιεξσµαηηθή 
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ  ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ.   
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ µεηψλνληαη ή επηζηξέθνληαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηε παξ. 
5 ηοσ άρθροσ 21 ηοσ  ν.4782/21.   
 ∆ηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ ή ελ ειιείςεη απηνχ απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ν Κ.η.Δ. ζα 
παξαθξαηεί ή ζα εθπίπηεη  νπνηνδήπνηε πνζφ νθείιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα επηβιεζείζεο πνηληθέο ξήηξεο θαη 
νπνηεζδήπνηε άιιεο απαηηήζεηο απνξξένπλ απφ ηελ  παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο 
Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηηο Αζθαιηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή ηδξχµαηα ή  νξγαληζµνχο είηε αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ 
είηε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εθδψζεη αζθαιηζηήξηα ζπµβφιαηα θάιπςεο Κηλδχλσλ & Δπζπλψλ ζηα  πιαίζηα Μειέηεο – 
Καηαζθεπήο & Λεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ.   
Οη µεηψζεηο ησλ εγγπήζεσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ δε ζα γίλνληαη ή ζα γίλνληαη ζε αλάινγα µεησµέλν χςνο, αλ 
ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ  νθεηιψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.   

 
Άπθπο 2.3 ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ   

Κενό   
 
Άπθπο 2.4 ΠΡΟΘΔΜΙΔ  

ΤΝΟΛΙΚΖ ΠΡΟΘΔΜΙΑ  
Γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ ζπµβαηηθνχ αληηθεηµέλνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα Σεχρε ∆εµνπξάηεζεο, νξίδεηαη 
ζπλνιηθή πξνζεζµία:  Γώδεκα Μάνερ (12) απφ ηελ εµέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε χµβαζε.   
ΣΜΖΜΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ  
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα θάλεη έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ην αξγφηεξν ζε έλα (1) µήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχµβαζεο.     
Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα ηεξήζεη ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΔ ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΘΔΜΗΔ θαη ΔΝ∆ΔΗΚΣΗΚΔ 
ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ  ΠΡΟΘΔΜΗΔ, ζχµθσλα µε ην άξζξν 147 ηνπ λ 4412/2016. όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο άρθρο-66τοσ Ν-4782/21  ΦΕΚ-36/Α/9-3-21).   
ΑποκλειζηικΫρ ημημαηικΫρ πποθεζμέερ (Α.Π.)   
Καµία.   
ΔνδεικηικΫρ ημημαηικΫρ πποθεζμέερ (Δ.Π.)   
Καµία.   

 
Άπθπο 2.5 ΥΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΓΟΤ  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ ∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία,  Υξνλνδηάγξαµµα ηεο φιεο θαηαζθεπήο ηνπ 
Έξγνπ ζην νπνίν ζα ηεξνχληαη ε ζπλνιηθή θαη νη ηπρφλ ηµεµαηηθέο πξνζεζµίεο (απνθιεηζηηθέο θαη  ελδεηθηηθέο) ηνπ άξζξνπ 
‗ΠΡΟΘΕΜΙΕ’ θαζψο επίζεο θαη νη πξνζεζµίεο πνπ ηίζεληαη ζε άιια άξζξα ηεο Δ..Τ. γηα ηελ νινθιήξσζε ελεξγεηψλ  πνπ 
ζρεηίδνληαη µε ηελ έγθαηξε θαη νµαιή εμέιημε ηνπ έξγνπ. Ζ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη ζε πξνζεζκία, ε νπνία 
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
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ζχκβαζεο Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηπρφλ αλαµελφµελεο εγθξίζεηο π.ρ.  µηθξνηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο µειεηψλ ή 
άιιεο εθθξεµφηεηεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ έγθαηξα επηζεµαλζεί.   
Σν ρξνλνδηάγξαµµα απηφ, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 64 
τοσ Ν4782/21 θαη  εγθξίλεηαη µε απφθαζε ηεο ∆/λνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο φπσο ππνβιήζεθε ή ηξνπνπνηήζεθε.   
Τπέξβαζε ησλ επί µέξνπο πξνζεζµηψλ ζπλεπηθέξεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχµβαζε θαη ηηο θείµελεο δηαηάμεηο.  

 
Άπθπο 2.6 ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΤΠΔΡΒΑΖ ΠΡΟΘΔΜΙΧΝ   

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ζπµβαηηθψλ ηµεµαηηθψλ πξνζεζµηψλ θαζψο θαη ηεο νιηθήο πξνζεζµίαο ηζρχνπλ νη πνηληθέο 
ξήηξεο φπσο νξίδνληαη  ζην άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 67 τοσ Ν4782/21.   

 
Άπθπο 2.7 ΖΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟΤ   

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη εµεξνιφγην έξγνπ, ζχµθσλα µε ην άξζξν 146 ηνπ λ4416/2016 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο  65 τοσ Ν4782/21.   
Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεµεξηλή ηήξεζε εµεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα 
χςνπο 100 € γηα θάζε  εµέξα παξάιεηςεο.   
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ   

Άπθπο 3.1 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΡΓΟΤ  
       Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Κεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ  γηα θάιπςε επελδπηηθψλ δαπαλψλ 
θαη δαπαλψλ βειηίσζεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 
  

Άπθπο 3.2 ΡΖΣΡΑ ΠΡΟΘΔΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ (ΠΡΙΜ) ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ   
Γηα ην παξφλ έξγν δελ πξνβιέπεηαη ξήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηµ).   

 
Άπθπο 3.3 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ  

Ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφµελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηεχρνπο ∆ηαθήξπμεο ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο. (άξζξν 16).   
 
Άπθπο 3.4 ΓΔΝΙΚΑ ΔΞΟΓΑ - ΟΦΔΛΟ ΔΡΓΟΛΖΠΣΙΚΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΖ.   

Σν πνζνζηφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, φθεινο εξγνιάβνπ θ.ιπ. είλαη δέθα νθηψ ζηα εθαηφ (18%) ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, 
πνπ ππνινγίδεηαη µε  βάζε ηηο ηηµέο ηνπ πµβαηηθνχ Σηµνινγίνπ θαη ησλ ηπρφλ Νέσλ Σηµψλ Μνλάδαο.   
Κάζε ηηµή µνλάδαο ηνπ ηηµνινγίνπ πεξηιαµβάλεη φιεο ηηο θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Γεληθνχο 
Όξνπο ηνπ Σηµνινγίνπ.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέµελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ ηηµνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ 
επηβαξχλεη ηνλ Κ.η.Δ.   

 
Άπθπο 3.5 ΠΛΖΡΧΜΔ - ΚΡΑΣΖΔΙ   

Οη πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα ζπληάζζνληαη µε µέξηµλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζχµθσλα µε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 71 τοσ Ν4782/21 θαη ζα ππνβάιινληαη 
ζηελ Τπεξεζία ζε ρξνληθά δηαζηήµαηα  φρη µηθξφηεξα απφ έλα µήλα.   
Δπίζεο ζα ηζρχνπλ ηα εμήο:   
Οη πιεξσµέο ζα δηελεξγνχληαη βάζεη πηζηνπνηήζεσλ θαη ζα ππφθεηληαη ζηηο λφµηµεο θξαηήζεηο εγγπήζεσλ.   
Οη επί ησλ πηζηνπνηήζεσλ θξαηήζεηο είλαη νη ηζρχνπζεο θαηά ην ρξφλν δεµνπξάηεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. Οη θξαηήζεηο ζα  είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα έξγα εγγεγξαµµέλα ζην Π∆Δ.   
Πξν ηεο εηζπξάμεσο ησλ πηζηνπνηήζεσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνµίζεη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:   
α) Δπίζεµν ηηµνιφγην θαηαβαιινµέλνπ θφξνπ πξνζηηζέµελεο αμίαο.   
β) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεµεξφηεηαο   
γ) Γξαµµάηην εηζπξάμεσο ηεο θαηαβνιήο ηνπ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ θφξνπ εηζνδήµαηνο   
δ) Όιεο ηηο ηζρχνπζεο θξαηήζεηο.   

 
Άπθπο 3.6 ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΙΜΧΝ   

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 153 ηνπ 
λ.4412/2016 όπως  τροποποιήθηκε µε το άρθρο 72 τοσ Ν4782/21.   
ε θάζε Λνγαξηαζµφ γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα ππνβάιιεηαη Πίλαθαο θαηαλνµήο εξγαζηψλ.   

 
Άπθπο 3.7 ΣΡΟΠΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ-ΣΙΜΔ ΜΟΝΑΓΟ ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ην έξγν, φπσο απηφ ήζειε ηξνπνπνηεζεί θαηά είδνο θαη πνζφηεηεο απφ ηελ Τπεξεζία 
ζχµθσλα µε ηα  νξηδφµελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 132 θαη 156 ηνπ Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 75 τοσ Ν4782/21.   
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4   
 
ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ   

Άπθπο 4.1 ΔΠΙΜΔΣΡΖΔΙ   
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Γηα ηηο Δπηµεηξήζεηο ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ λ.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 70 τοσ Ν4782/21.  Γηα θάζε θάζε επηµέηξεζεο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε ππνβνιή εθ µέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ησλ 
αληηζηνίρσλ επηµεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία  ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ςεθηαθή µνξθή.  

 
Άπθπο 4.2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ   

Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα δψζεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα εθηειέζεη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 154 
ηνπ λ.4412/16 όπως  τροποποιήθηκε µε το άρθρο 73 τοσ Ν4782/21 παρ 9, ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα 
εθηειέζεη.  Ο ρξφλνο ζπληήξεζεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζα είλαη ν ίδηνο µε ην ρξφλν ζπληήξεζεο ησλ 
ινηπψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.  
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5   
ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ  
 

Άπθπο 5.1 ΓΙΑΦΑΛΙΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΖΣΑ  
5.1.1 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ  
1.Ο θαζνξηζµφο ησλ νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα πµβαηηθά 
Σεχρε, δελ απαιιάζζεη ηνλ  Αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιαµβάλεη φια ηα απαξαίηεηα µέηξα γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη 
εµθάληζε ησλ επί µέξνπο εξγαζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ  ην έξγν. Έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη ζηα πµβαηηθά Σεχρε ή ζηηο 
νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηµήµα ηνπ έξγνπ πξέπεη  λα είλαη άξηην ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή 
θαη άµεµπηε εµθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ ελαξµφληζή ηνπ µε ηα ινηπά ηµήµαηα ηνπ έξγνπ θαη λα  πιεξνί ην ζθνπφ πνπ 
πξννξίδεηαη λα εμππεξεηήζεη.   
2. Γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ ησλ ηµεµαηηθψλ θαη νινθιεξσµέλσλ θαηαζθεπψλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφµελα:  α. ην 
άξζξν 158 ηνπ λ4412/16 (εθφζνλ ν πξνυπνινγηζµφο δεµνπξάηεζεο, ππεξβαίλεη ην πνζφ 1.500.000 επξψ ρσξίο ΦΠΑ,) θαη 
159 ηνπ λ 4412/16  όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 τοσ Ν4782/21, ζην άξζξν «ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ» 
ηεο παξνχζαο Δ..Τ. ηεο Σ..Τ . θαζψο  θαη ζηνπο θαλνληζµνχο ή πξνδηαγξαθέο ζηνπο νπνίνπο απηά παξαπέµπνπλ.   
β. ηα ινηπά άξζξα ηεο Δ..Τ. θαη ηεο Σ..Τ. θαζψο θαη ζηνπο θαλνληζµνχο ή πξνδηαγξαθέο ζηνπο νπνίνπο απηά 
παξαπέµπνπλ  3.Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηα πιηθά, ηηο θαηαζθεπέο θαη εμνπιηζµνχο µε µέξηµλα θαη δαπάλεο 
ηνπ, σο πξνο ηελ επάξθεηα, πνηφηεηα,  θαηαιιειφηεηα θαη ζπµβαηφηεηά ηνπο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο θαη 
Δζληθήο Ννµνζεζίαο, ηεο Δ..Τ., ησλ Ο.Μ.Ο.Δ., ηεο Σ..Τ. θαη  ησλ θσδίθσλ, θαλνληζµψλ, πξνδηαγξαθψλ πνπ απηνί 
παξαπέµπνπλ.   
Αλ ε δηεμαγσγή µεξηθψλ ειέγρσλ µπνξεί λα γίλεη µφλν ζην εμσηεξηθφ, ν Αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί µε φια ηα έμνδα 
ηαμηδηνχ θαη δηαµνλήο ησλ  εθπξνζψπσλ ηεο Δπίβιεςεο, πνπ ζα επηζεσξνχλ απηνχο ηνπο ειέγρνπο.   
4. Ο έιεγρνο πνηφηεηαο αθνξά φιεο ηηο θάζεηο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ηηο θαηαζθεπέο, ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηπρφλ 
µειέηεο πνπ ζα  ζπληαρζνχλ.   
5. Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξαγµαηνπνηεί ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο (quality control) ησλ πιηθψλ, θαηαζθεπψλ, 
εμνπιηζµνχ θαη ηνλ  έιεγρν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (quality assurance) ζην βαζµφ πνπ ζα θξίλεη αλαγθαίν.   
6. Γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο αθαηαιιειφηεηαο πιηθψλ θαη πξνθαηαζθεπαζµέλσλ ζηνηρείσλ, 
ειαηησµάησλ ηεο θαηαζθεπήο,  θαη παξαιείςεσλ ηεο ζπληήξεζεο ηζρχνπλ γεληθά φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 158 ηνπ 
λ.4412/16 θαη 159 ηνπ λ.4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε  το άρθρο 77 τοσ Ν4782/21. Δπηζεµαίλνληαη νη επηπηψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2.δ ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ λ. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε  µε το άρθρο 78 τοσ Ν4782/21 ζηελ 
πεξίπησζε εξγαζηψλ θαηά ζχζηεµα θαθφηερλσλ ή ρξήζεο πιηθψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο.  
7. ε πεξίπησζε απαίηεζεο ειέγρσλ πςειφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε δηαθσληψλ σο πξνο ηα 
απνηειέζµαηα ειέγρσλ ν Κχξηνο  ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα νξίδεη θαηάιιειν εξγαζηήξην γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο.   
8. Δπηζεµαίλεηαη ζρεηηθά, ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ λ.4412/16, πνπ αλαθέξεηαη ζε δηελεξγνχµελνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο, 
γηα έξγα  θαηαζθεπαδφµελα µε ζπγρξεµαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ζχµβνπιν, θαη πξνο ηνλ νπνίν ζχµβνπιν ν 
Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε,  φπσο θαη ε Τπεξεζία, λα παξέρεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ην έξγν 
ηνπ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζή ηνπ ζε  φινπο ηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, ζηηο πεγέο ιήςεο ησλ 
πιηθψλ θαη ε αθψιπηε πξαγµαηνπνίεζε δεηγµαηνιεςηψλ.   
 
5.1.2 ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΣΟΙΜΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ   
 
Ζ ρξήζε πιηθψλ θαη εμνπιηζµνχ πνπ ζα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο µειέηεο απνηειεί θξίζηµν ζηνηρείν γηα ηελ 
νξζή θαη πνηνηηθή  θαηαζθεπή ηνπ.   
(1) Όια ηα πιηθά, πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ρσξίο βιάβεο ή 
ειαηηψµαηα, ζα είλαη ζχµθσλα  µε ηηο εγθεθξηµέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα ζπµβαηηθά δεδνµέλα, ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζµνχο θαη πξνδηαγξαθέο ελαξµνληζµέλεο µε ηηο απαηηήζεηο  ηνπ ΦΔΚ1914/Β/15.06.2012 θαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηνπ 
αξµνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά µε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή,  ηελ πνηφηεηα, ηελ εµθάληζε, ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θ.ι.π.   
(2) Ζ ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ (πξνέιεπζε, ηερληθά θπιιάδηα, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά 
πνηφηεηαο, αλάιπζε  ιεηηνπξγίαο θαη ινηπά ρξήζηµα ζηνηρεία, ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ηεο ∆ηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο) θαη 
δεηγµάησλ φισλ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ,  πξντφλησλ θαη εμνπιηζµνχ, πνπ ελζσµαηψλνληαη ζην έξγν θαζψο θαη ηνπ εμνπιηζµνχ 
θαη ινγηζµηθνχ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηµνπνηεζνχλ απφ  ηνλ Αλάδνρν ή/θαη ππεξγνιάβνπο ηνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ ζα γίλεηαη πξνο ηελ ∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα  έγθξηζε.   
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(3) Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνµίζεη ζηνηρεία ηεθµεξίσζεο ηεο ζπµµφξθσζήο ηνπο 
µε ηηο απαηηήζεηο ηεο  ζχµβαζεο θαη δείγµαηα γηα ηα αθφινπζα πιηθά, είδε, εμνπιηζµφ:   

 ∙∆νµηθά πξντφληα εµπνξίνπ (ηζηµεληφπιαθεο, θπβφιηζνη, άζθαιηνο µε θσηνθαηαιπηηθέο ηδηφηεηεο, θηι)   

  Τιηθά θαη εμνπιηζµφ ζήµαλζεο θαη αζθάιηζεο (πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο)   

  Ζ/Μ εμνπιηζµφο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, θιπ)   

  Πξάζηλν (δέλδξα αεηζαιή θαη θπιινβφια, θιπ)   
(4) Όηαλ απαηηείηαη δείγµαηα ζα απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζε αλαγλσξηζµέλν νξγαληζµφ,. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα 
ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια θαη ζα  αλαγξάθνπλ ην φλνµα ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη ην φηη ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα 
ρξεζηµνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη ζην δείγµα. Αθφµα αλαγξάθεηαη  ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνία ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά.   
(5) Ζ ∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία µπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνζθνµίζεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο γηα 
θάζε  ρξεζηµνπνηνχµελν πιηθφ, πξντφλ ή εμνπιηζµφ.   
 
5.1.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΣΖΣΑ (Ιζσύει εθόζον ο πποϋπ/ζµόρ δηµοππΪηηζηρ, ςπεπβαένει ηο ποζό 1.500.000€ 
συπέρ ΦΠΑ) 
 Σν Πξφγξαµµα Πνηφηεηαο Έξγνπ ζα είλαη ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ηεο ∆ΗΠΑ∆/νηθ./12/13.01.09 (ΦΔΚ 125 
Β‘/27.01.09) Απφθαζεο ηνπ Τθ.  ΠΔΥΩ∆Δ θαη ησλ ζπµβαηηθψλ ηεπρψλ.   
1. Ο Αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγεί µε ηεθµεξησµέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο ζχµβαζεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
πξαγµαηνπνίεζε ησλ ζπµβαηηθψλ ηνπ  ππνρξεψζεσλ.   
2 Γηα λα ππνζηεξηρζεί ην χζηεµα ∆ηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, ηα Πξνγξάµµαηα Πνηφηεηαο ζα εθαξµνζηνχλ ζε φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ  επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ νινθιεξσµέλνπ Έξγνπ.  
3 Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη, αλαθέξνληαο ζηελ Δπίβιεςε, άηνµν ή άηνµα ηα νπνία ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ έιεγρν 
δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηνπ  Έξγνπ θαη ζα νξίζεη επίζεο έλα άηνµν θαη έλαλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε εθαξµνγήο ηνπ Πξνγξάµµαηνο  Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ.   
4 Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιιεη ζηελ Δπίβιεςε πξνο έγθξηζε έλα Πξφγξαµµα Πνηφηεηαο γηα ηηο ζπµβαηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο  πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. Σν Πξφγξαµµα απηφ νθείιεη λα είλαη ζπµβαηφ µε ην ρξνλνδηάγξαµµα θαη ζα 
πεξηιαµβάλεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο  µεζνδνινγίεο (πνηνο, ηη, πφηε, πνχ) θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Σν Πξφγξαµµα Πνηφηεηαο 
πξέπεη λα νξίδεη ηηο επί µέξνπο επζχλεο, ηα ζεµεία πξνο  επηζεψξεζε θαη έγθξηζε θαη ηηο µεζφδνπο αλαθνξάο.   
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δεµηνπξγήζεη ηεθµεξίσζε ηνπ πζηήµαηνο Πνηφηεηνο πνπ εθαξµφδεη. Ζ ηεθµεξίσζε απηή ζα 
είλαη ζχµθσλε µε ην  Υξνλνδηάγξαµµα ηνπ Έξγνπ.   
 
5.1.4 ΔΡΓΑΣΖΡΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ   
 
1.ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ   
(1)Αλεμάξηεηα απφ ηα εξγαζηεξηαθά µέζα θαη ην εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ Κ.η.Δ, ν Αλάδνρνο δχλαηαη λα ζπγθξνηήζεη επί 
ηφπνπ ηoπ έξγνπ  θαηάιιειν θαη ηθαλνπνηεηηθά εμνπιηζµέλν θαη ζηειερσµέλν εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
δεηγµαηνιεςηψλ θαη δνθηµψλ ειέγρνπ γηα  δείγµαηα εδάθνπο, αδξαλή πιηθά, ηζηµέληα, ζθπξνδέµαηα θ.ιπ. Σν εξγαζηήξην ζα 
είλαη θαηάιιεια εμνπιηζµέλν, γηα λα θαιχπηεη φιεο ηηο ζπµβαηηθέο  απαηηήζεηο θαη ζα έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο.   
(2) Οη δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε, εμνπιηζµφ θαη ιεηηνπξγία, θαζψο θαη γηα ηελ ηειηθή απνµάθξπλζε ηνπ 
εξγαζηεξίνπ ζα βαξχλνπλ  ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πεξηιαµβάλνληαη αλεγµέλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Όιεο νη απαηηνχµελεο 
δεηγµαηνιεςίεο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηµέο είηε ζην  εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην είηε ζε άιια εγθεθξηµέλα εξγαζηήξηα ζα γίλνληαη 
µε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ζχµθσλα µε ηα ζπµβαηηθά ηεχρε θαη ηηο νδεγίεο  ηεο Τπεξεζίαο.   
(3) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηα εξγαζηήξηα ζηα εληεηαιµέλα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ δνθηµψλ  πνπ ζα γίλνληαη εθεί.   
2. ΑΛΛΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ   
(1) Όια ηα εξγαζηήξηα πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζην έξγν νθείινπλ λα είλαη ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πµβαηηθψλ ηεπρψλ. 
 (2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 
δνθηµψλ.  
3.  ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ∆ΟΚΗΜΩΝ   
Ο εμνπιηζµφο επηζεψξεζεο θαη δνθηµψλ θάζε εξγαζηεξίνπ δεµφζηνπ ή ηδησηηθνχ, εληφο ή εθηφο εξγνηαμίνπ πξέπεη λα είλαη 
επαξθνχο πνηφηεηαο θαη  δπλαηφηεηαο, θαη λα ζπληεξείηαη επαξθψο ψζηε λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή ιεηηνπξγία.   

 
Άπθπο 5.2 ΑΡΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΖΣΙΚΧΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ   
1. Ζ ππνβνιή ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο ζηε επίβιεςε ζα γίλεηαη άµεζα. Θα πεξηιαµβάλεη ηηο απαηηνχµελεο 
πξνδηαγξαθέο,  ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ζπµπεξάζµαηα σο πξνο ηε ζπµθσλία µε ηηο πξνδηαγξαθέο. ην αξρείν ηνπ 
Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη πιήξεο  ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηε δεηγµαηνιεςία µέρξη ηηο ηειηθέο δνθηµέο.   
2. Ο Αλάδνρνο ζα ελεµεξψλεη ηελ Δπίβιεςε ζε εχζεην ρξφλν γηα θάζε ιεπηνµέξεηα πνπ αθνξά επηζεψξεζε θαη δνθηµέο πιηθψλ 
ή θαηαζθεπήο ή  εμνπιηζµνχ θαη ηηο ζρεηηθέο δεηγµαηνιεςίεο.   
3. Ο αξηζµφο ησλ ειέγρσλ πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ ίζνο ζε είδνο θαη αξηζµφ µε ηνπο πξνβιεπφµελνπο 
απφ ην άξζξν  «ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ» ηεο παξνχζαο Δ..Τ., ηα άξζξα ηεο Σ..Τ., θαζψο θαη ηνπο θαλνληζµνχο 
θ.ιπ. ζηνπο νπνίνπο απηά  παξαπέµπνπλ.   
Όια ηα απνηειέζµαηα ησλ ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε Πξαθηηθφ, πνπ ζα ζπληάζζεηαη θαη ζα απνηεινχλ ηδηαίηεξν Αξρείν 
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Διέγρσλ. Σα  απνηειέζµαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ, ζπληζηνχλ δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηάµεζσλ θαη ηειηθψλ πιεξσµψλ. Απνδεθηά 
απνηειέζµαηα ηέηνησλ ειέγρσλ δελ  απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ζχµθσλα µε ηα 
πµβαηηθά Σεχρε.   

 
Άπθπο 5.3 ΔΠΑΡΚΔΙΑ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΧΝ   

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο θαη µεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο µε δηθή ηνπ 
επζχλε θαη δαπάλε θαη  παξνπζία ηεο Δπίβιεςεο, ζα εθηειέζεη ηηο απαξαίηεηεο δνθηµέο, ψζηε λα απνδείμεη ηε ζσζηή 
ιεηηνπξγία θαη ηελ εμαίξεηε πνηφηεηα ησλ  εγθαηαζηάζεσλ, ζχµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ο αξηζµφο θαη ην είδνο ησλ δνθηµψλ 
γηα ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη  ζα εγθξηζεί απφ ηελ Δπίβιεςε.   
2. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηµψλ αλαθαιπθζεί ζπλνιηθή ή µεξηθή δεµία, ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο (ππεξεµεξία), 
ειάηησµα, θαθή πνηφηεηα  πιηθψλ θ.ιπ. ζην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή µέξνπο απηψλ, ν Αλάδνρνο ζα επηζθεπάζεη, 
ζπµπιεξψζεη, ππνθαηαζηήζεη άµεζα θαη θαηφπηλ ζα  επαλαιάβεη ηηο δνθηµέο έσο φηνπ ηα απνηειέζµαηα απηά λα ηθαλνπνηνχλ 
ηελ Δπίβιεςε.   
3. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ειέγρνπ, παξνπζία ηνπ Δπηβιέπνληα, ζα ιάβεη επίζεο ρψξα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ Δγγχεζεο ηεο 
ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο  ηνπ Έξγνπ, ψζηε λα απνδεηρζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη 
επίζεο ππεχζπλνο θαη ζα επηβαξπλζεί µε φια ηα  έμνδα γηα ηπρφλ απνθαηάζηαζε πιεµµειεηψλ.   
4 Σνλίδεηαη, φηη εάλ ε Δπίβιεςε αλαθαιχςεη πξνθαλείο παξεθθιίζεηο απφ Καλνληζµνχο ή Πξνδηαγξαθέο ή εµθαλψο 
ειαηησµαηηθέο εξγαζίεο, έρεη ην  δηθαίσµα λα εθαξµφζεη φηη νξίδνπλ νη δηαηάμεηο "πεξί ειαηησµαηηθψλ εξγαζηψλ" ηνπ άξζξνπ 
159 ηνπ λ. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο  77 τοσ Ν4782/21.   

 
Άπθπο 5.4 ΑΠΑΙΣΖΔΙ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ  
 

5.4.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ πξνδηαγξάθεηαη παξαθάησ θαη ελ µέξεη ζε εηδηθά άξζξα ησλ θαλνληζµψλ, 
ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη  ηεο Σ..Τ.   
Αλ νη απαηηήζεηο δε ζπµπίπηνπλ, ηφηε ζα ηζρχζνπλ εθείλεο πνπ ε Τπεξεζία ζα ζεσξήζεη πιένλ απζηεξέο.   
ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ   
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ δηαθξίλεηαη ζε:   
(1) ΔΛΔΓΥΟΤ Α: Απηνί ζα γίλνληαη µε µέξηµλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ µε ζηφρν ην δηθφ ηνπ έιεγρν πνηνηηθήο απφδνζεο, 
ξχζµηζεο παξαγσγήο,  ξχζµηζεο ζρέζεψλ ηνπ µε πξνµεζεπηέο ηνπ θιπ. Ζ ππθλφηεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ θαη ε έθηαζή ηνπο 
ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ. Ο  Αλάδνρνο δε ζα πιεξσζεί µε ηδηαίηεξε αµνηβή, έζησ θαη αλ ε Δπίβιεςε θάλεη ρξήζε 
ησλ απνηειεζµάησλ απηψλ ησλ ειέγρσλ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ.  Όια ηα απνηειέζµαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ ζα ηεξνχληαη 
θαλνληθά αξρεηνζεηεµέλα ζην εξγνηάμην θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο νπνηεδήπνηε  δεηεζνχλ µέρξη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ έξγνπ.  
 (2) ΔΛΔΓΥΟΤ B:  Απηνί ζα γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν µε δαπάλε ηνπ, ελ γλψζεη ηεο Τπεξεζίαο. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσµα 
λα παξίζηαηαη θαηά ηε  δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα λα παξέµβεη θαη λα αμηψζεη φρη µφλνλ ηελ εθαξµνγή 
ηεο πξνδηαγξαθφµελεο πνηφηεηαο ειέγρσλ, αιιά  θαη πξφζζεηνπο ειέγρνπο. Οη έιεγρνη απηνί είλαη αλεμάξηεηνη ησλ ΔΛΔΓΥΩΝ 
Α θαη απνηεινχλ µηα ειάρηζηε απαίηεζε απφδεημεο φηη ηα πιηθά πνπ  ρξεζηµνπνηήζεθαλ, νη µέζνδνη ρξήζεο ησλ πιηθψλ θαη νη 
θαηαζθεπέο πνπ έγηλαλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο.   
Σν είδνο θαη ε ππθλφηεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα ΔΤ, ζηελ ηζρχνπζα γηα ην έξγν ΣΤ, ζηηο 
πξνδηαγξαθέο /θαλνληζµνχο θαη  ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεµνπξάηεζεο. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ ειέγρσλ, φπνπ δελ 
θαζνξίδεηαη εηδηθά, πξέπεη λα είλαη ν θαηάιιεινο. Καηάιιεινο  ζεσξείηαη εθείλνο ν ρξφλνο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ηεο 
ζπζζψξεπζεο θαθνηερληψλ, ή έζησ θαηαζθεπψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ  επηδησθφµελε άξηζηε πνηφηεηα θαη πνπ 
επηπξφζζεηα δηεπθνιχλεη θαη θαζηζηά πην απνηειεζµαηηθέο ηηο βειηησηηθέο επεµβάζεηο.   
Σα απνηειέζµαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ ζπληζηνχλ δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηάµεζσλ θαη ηειηθψλ πιεξσµψλ, φπσο θαζνξίδεηαη 
παξαθάησ. Ζ ζεµαζία  ησλ ειέγρσλ απηψλ είλαη ηφζν ζεµαληηθή, ψζηε ηπρφλ παξάιεηςή ηνπο λα νδεγεί ζε αλέθθιεηεο 
πνηληθέο ξήηξεο, φπσο θαζνξίδεηαη παξαθάησ.  Απνδεθηά απνηειέζµαηα ηέηνησλ ειέγρσλ, ή επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο γηα 
παξαιεθζέληα έιεγρν, δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηεο  άξηζηεο θαηαζθεπήο, φπσο δηεπθξηλίδεηαη 
παξαθάησ.   
Γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφµελα ζηελ παξάγξαθν [ΕΛΕΓΧΟΙ Β] απηνχ ηνπ άξζξνπ.   
(3) ΔΛΔΓΥΟΤ Γ: Απηνί ζα γίλνληαη µε µέξηµλα θαη δαπάλε ηεο Τπεξεζίαο. Οη έιεγρνη απηνί λννχληαη σο αλαθαίξεην δηθαίσµα 
ηεο Τπεξεζίαο θαη  απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, είηε πξνιεπηηθά, είηε ζπµπιεξσµαηηθά πξνο ηνπο 
ΔΛΔΓΥΟΤ Β, είηε αθφµε θαη µεηά ηελ  νινθιήξσζε ηµεµάησλ, ή ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαζθεπήο γηα δηαπίζησζε ηεο απφθξηζεο 
πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζµψλ/Πξνδηαγξαθψλ.  Δπεηδή ε έθηαζε θαη ε ππθλφηεηα ησλ ειέγρσλ ελαπφθεηηαη θαη‘ απφιπην 
ηξφπν ζηελ Τπεξεζία, ε δαπάλε ησλ ειέγρσλ απηψλ δε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.  Όµσο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη απξνθάζηζηα 
λα δηεπθνιχλεη ηελ Τπεξεζία ζηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ απηψλ, ζπλδξάµνληαο απηήλ φπνπ απαηηείηαη.  Γηα ηνπο ειέγρνπο 
απηνχο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφµελα ζηελ παξάγξαθν [ΕΛΕΓΧΟΙ Γ] απηνχ ηνπ άξζξνπ.   
(4) ΔΛΔΓΥΟΤ ∆: Απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο γεσµεηξίαο ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ πνπ γίλνληαη µε µέξηµλα ηνπ 
Αλαδφρνπ, ή ζηελ  πεξίπησζε πνπ αµειεί ν Αλάδνρνο, µε µέξηµλα ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ νπνίσλ ε δαπάλε βαξχλεη 
απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. Οη έιεγρνη απηνί  απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ εγθεθξηµέλσλ ζρεδίσλ θαη ησλ 
θαζνξηζµέλσλ αλνρψλ.   
Γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφµελα ζηελ παξάγξαθν [ΕΛΕΓΧΟΙ ∆] απηνχ ηνπ άξζξνπ.   
(5) ΔΛΔΓΥΟΤ Δ: Απηνί αλαθέξνληαη ζε µαθξνζθνπηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ µε µέξηµλα ηεο Τπεξεζίαο. Ο 
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ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ απηνχ  είλαη πξνθαλήο.   
Δπηζεµαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία ζε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζηψζεη πξνθαλείο απνθιίζεηο απφ Καλνληζµνχο, ή Πξνδηαγξαθέο, 
ή πξνθαλείο  θαθνηερλίεο, έρεη ην δηθαίσµα δηα ηεο Δπίβιεςεο λα δηαηάμεη ηελ άµεζε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ησλ ΔΛΔΓΥΩΝ Β θαη Γ. ηελ  πεξίπησζε πνπ νη έιεγρνη απνδείμνπλ αδηθαηνιφγεηε ηελ επέµβαζε ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο 
δηθαηνχηαη ηζφρξνλεο πξνο ηε δηαθνπή παξάηαζεο  φισλ ησλ πξνζεζµηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηνλ ρξφλν ηεο δηαθνπήο γηα ην 
επεξεαδφµελν ηµήµα θαη µφλνλ. ηελ πεξίπησζε φµσο πνπ νη έιεγρνη δείμνπλ  ειαηησµαηηθά πιηθά ή θαηαζθεπέο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζε πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησµαηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη δε δηθαηνχηαη παξάηαζεο.   
 
5.4.2 ΔΛΔΓΥΟΙ Β   
1 ΓενικΪ   
Όηη αλαγξάθεηαη πην θάησ αθνξά ζηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηθεθαιίδα απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Γηα 
φινπο ηνπο ΔΛΔΓΥΟΤ  Β ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.   
 
2 Δςθύνη για ηην εκηΫλεζη ηυν ΔΛΔΓΥΧΝ Β και διαδικαζέα παπαγγελέαρ ηοςρ   
Ζ επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ΔΛΔΓΥΩΝ Β βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Ζ παξαγγειία ηεο εθηέιεζεο ησλ ειέγρσλ γίλεηαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν. Αλ  ν Αλάδνρνο αµειεί, ε Δπίβιεςε δχλαηαη λα παξαγγείιεη ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε 
παξαγγειία αλαγξάθεηαη ζην Ζµεξνιφγην  ηνπ Έξγνπ, ή θνηλνπνηείηαη µε έγγξαθν.   
Έγγξαθν παξαγγειίαο πνπ εθδίδεη ν Αλάδνρνο (π.ρ. πξνο εξγαζηήξην Διέγρνπ) θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπίβιεςε.   
Έγγξαθν πνπ εθδίδεη ε Δπίβιεςε απεπζχλεηαη ηφζν ζηνλ Αλάδνρν, φζν θαη ζηνλ εθηεινχληα ηνλ έιεγρν.   
ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ν έιεγρνο, ην αληηθείµελν ειέγρνπ, ε ζέζε δεηγµαηνιεςίαο, ην εξγαζηήξην ησλ 
δνθηµψλ, ν ρξφλνο έλαξμεο  ηεο δεηγµαηνιεςίαο θαη ν ρξφλνο έλαξμεο πξαγµαηνπνίεζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηµψλ.   
Σφζν ζηε δεηγµαηνιεςία φζν θαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηµέο πξέπεη λα παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ. Σπρφλ µε  παξάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο δελ αλαηξέπεη ην πξφγξαµµα ηνπ ειέγρνπ. Αλ ε εθηέιεζε 
ηνπ ειέγρνπ δε γίλεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν  (πιελ ξεηήο γξαπηήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο) ε νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε 
εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλεπαγφµελε θαζπζηέξεζε  εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δε ζπληζηά ιφγν παξάηαζεο 
πξνζεζµηψλ, νχηε απνηειεί ιφγν µε επηβνιήο ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ  παξάγξ. [Ρήηρες για ηη 
διαζθάλιζη ηης πραγµαηοποίηζης ηοσ ποιοηικού ελέγτοσ] απηνχ ηνπ άξζξνπ.   
Γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ αληηζπµβαιιφµελνπ, ψζηε λα παξίζηαηαη µε εθπξφζσπφ ηνπ ζηηο δεηγµαηνιεςίεο θαη ηηο 
ινηπέο θάζεηο ηνπ  ειέγρνπ, ν ρξφλνο παξαγγειίαο ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο εµέξαο έλαξμεο ηνπ ειέγρνπ θαηά 
2 ηνπιάρηζηνλ εξγάζηµεο µέξεο.   
Σνχην ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο ίδηαο θχζεο, πνπ έρνπλ ρξνλναπνζηάζεηο µεγαιχηεξεο απφ 48 ψξεο. Γηα φιεο ηηο άιιεο 
πεξηπηψζεηο πνπ  ζπληζηνχλ ζεηξέο νµνεηδψλ ειέγρσλ πνπ απφ ηε θχζε ηνπο, ή απφ ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ έρνπλ µηθξέο 
ρξνλναπνζηάζεηο µέρξη 48 σξψλ, ε  παξαγγειία ζα γίλεηαη γηα φιε ηε ζεηξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζηελ παξαγγειία ζα 
νξίδνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα θάζε έιεγρν  ρσξηζηά.   
 
3 Γενικό ππόγπαμμα ελΫγσυν, ειδικό πποζυπικό και μΫζα ηος Αναδόσος – ΛεπηομεπειακΪ ππογπΪμμαηα ελΫγσυν  
 (1) Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα ππνβάιεη µαδί µε ην ρξνλνδηάγξαµµα ηνπ έξγνπ, γεληθφ πξφγξαµµα ειέγρσλ θαη 
µειέηε νξγάλσζεο  δεηγµαηνιεςηψλ θαη ινηπψλ θάζεσλ ειέγρσλ, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα πξνζσπηθνχ, αθνχ παξζεί 
ππφςε ε απφδνζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο  πξνζπάζεηαο, ζχµθσλα µε ην ρξνλνδηάγξαµµα ηνπ έξγνπ.   
Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη φηη ην πξνζσπηθφ απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ην θαηάιιειν θαη επαξθέο ζε αξηζµφ, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο 
αλάγθεο παξάιιειεο  εθηέιεζεο φισλ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζίαο ηνπ έξγνπ   
(2) Λεπηνµεξέζηεξα πξνγξάµµαηα ειέγρσλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία δχν ηνπιάρηζηνλ µήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
ζπλαθψλ εξγαζηψλ.  Σα πξνγξάµµαηα απηά ζα ζπλνδεχνληαη µε ηα ίδηα ζηνηρεία φπσο ην γεληθφ πξφγξαµµα ειέγρσλ.   
(3) Ζ µεηαθνξά ησλ δεηγµάησλ ζην εξγαζηήξην δνθηµψλ ζα γίλεηαη µε µέξηµλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ Τπεξεζία θξαηεί 
ην δηθαίσµα λα  παξίζηαηαη ζηε µεηαθνξά ησλ δεηγµάησλ ζην εξγαζηήξην ειέγρνπ.   
 
4 Δπγαζηάπια ελΫγσος   
Όζεο εξγαζηεξηαθέο δνθηµέο µπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ ζην Δξγνηαμηαθφ Δξγαζηήξην (αλ απηφ εγθαηαζηαζεί), ζα εθηεινχληαη ζ‘ 
απηφ. Οη ππφινηπεο  ζα εθηεινχληαη ζε Δξγαζηήξην(α) πνπ ζα επηιεγεί(νπλ) ζχµθσλα µε δηαδηθαζία πνπ ζα νξίδεηαη ζηνπο 
Δηδηθνχο Όξνπο ∆εµνπξάηεζεο ή (αλ δελ έρεη πξνδηαγξαθεί ηέηνηα δηαδηθαζία) ζχµθσλα µε πξφηαζε πνπ ζα ππνβάιιεη ν 
αλάδνρνο γηα εξγαζηήξην πνπ θαηέρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα, µεηά  απφ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία.   
 
5 ςσνόηηηα ΔΛΔΓΥΧΝ Β   
Ο ειάρηζηνο αξηζµφο ησλ ΔΛΔΓΥΩΝ Β πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ θαη πνπ ζα επηβαξχλεη νηθνλνµηθά ηνλ Αλάδνρν, 
νξίδεηαη ζηελ παξαθάησ  παραγρ [Ελάτιζηη ζστνόηηηα ΕΛΕΓΥΩΝ Β] γηα ηα δηάθνξα είδε εξγαζηψλ.   
ε πεξίπησζε πνπ ην πιήζνο ησλ δνθηµψλ απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη µηθξφηεξν απφ ηα νξηδφµελα ζηελ Σ..Τ., ζε άιια άξζξα 
ηεο Δ..Τ. ή ζηηο  πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζµνχο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ή πνπ ε Σ..Τ. παξαπέµπεη, ηφηε ζα ππεξηζρχεη ην 
µεγαιχηεξν απαηηνχµελν πιήζνο.  Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα απμήζεη ηελ ππθλφηεηα απηή:   
- φζν νη πξνδηαγξαθέο απαηηνχλ, ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ απφ ηα επηζπµεηά απνηειέζµαηα   
- µέρξη 30% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ δνθηµψλ/ειέγρσλ έζησ θαη αλ δε ζπληξέρεη αληηθεηµεληθφο ιφγνο ρσξίο λα 
µεηαβάιιεηαη ν βαζηθφο φξνο ηεο  εθηέιεζεο ησλ δνθηµψλ/ειέγρσλ µε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ.   
Οη ΔΛΔΓΥΟΗ Β (δεηγµαηνιεςίεο, δνθηµέο) αθνξνχλ, αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε, ζηελ πεξίνδν θαλνληθήο πξνζθφµηζεο πιηθψλ, 
παξαγσγήο πιηθψλ,  εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη θαηαζθεπήο έξγσλ θαη φρη ζηελ πεξίνδν ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, 
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νπφηε νη εθηεινχµελεο πνιιαπιέο δνθηµέο γηα  ηε ξχζµηζε ηεο παξαγσγήο ελδηαθέξνπλ µελ ηελ Τπεξεζία, απνηεινχλ φµσο 
ηµήµα ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ ηνπ Αλαδφρνπ (ΔΛΔΓΥΟΗ Α) (εθηφο αλ  άιισο ξεηά αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζηνπο 
ινηπνχο φξνπο δεµνπξάηεζεο).   
 
6.Απσεέο ΔΛΔΓΥΧΝ Β (Α.Δ.-Β)   
(1) Όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν πνπ εθηειείηαη µε ηνπο ΔΛΔΓΥΟΤ Β ζα ηεξνχληαη µε µέξηµλα θαη 
δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ ζην  Αξρείν ΔΛΔΓΥΩΝ Β (Α.Δ.-Β). Σα ζηνηρεία απηά ζα είλαη θαη‘ ειάρηζηνλ:   
(α) Αληίγξαθν ηνπ Γεληθνχ Πξνγξάµµαηνο (όπως ζηην παράγρ. 3)   
(β) Αληίγξαθν ηεο παξαγγειίαο ηνπ ειέγρνπ (δει. ηνπ θχιινπ ηνπ Ζµεξνινγίνπ ή ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ)   
(γ) Αληίγξαθα ηεο ζρεηηθήο µε µεξηθνχο ειέγρνπο αιιεινγξαθίαο, αλ ππάξμεη   
(δ) Απνζπάζµαηα ηνπνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ θαηάιιεισλ δηαγξαµµάησλ εληνπηζµνχ ηεο ζέζεο πνπ 
αθνξά ν θάζε έιεγρνο  (ε) Αληίγξαθα πξαθηηθψλ δεηγµαηνιεςίαο ή επί ηφπνπ δνθηµψλ, (φπσο ζηελ 
παξάγξ. 7)   
(ζη.) Αληίγξαθα ησλ απνηειεζµάησλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ ή επί ηφπνπ (IN SITU) δνθηµψλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζρνιίσλ  (δ) 
Αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο πνπ ζα πεξηιαµβάλνπλ ηα απνηειέζµαηα ησλ ειέγρσλ γηα θάζε έιεγρν θαη γηα θάζε ηµήµα 
εθηειεζµέλεο εξγαζίαο, ή  πνζφηεηαο πιηθνχ πνπ ειέγρζεθε, ή ιαηνµείνπ θ.ιπ.   
(ε) Σπρφλ άιια ζηνηρεία πνπ ζα θξηζνχλ ζθφπηµα απφ ηελ Τπεξεζία, ή ηνλ Αλάδνρν.   
(2) Σν Α.Δ.-Β ζα βηβιηνζεηείηαη θαηά πεξηφδνπο µε µέξηµλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε εχρξεζηνπο ηφµνπο (π.ρ. 200 θχιισλ) 
αθνχ πξνεγνπµέλσο  αξηζµεζνχλ φιεο νη ζειίδεο. ε θάζε ηφµν ζα ελζσµαηψλεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο πεξηερνµέλσλ.   
(3) Σν Α.Δ.-Β ζα θπιάζζεηαη ζην Δξγνηαμηαθφ γξαθείν Δπίβιεςεο. Πιήξεο, ή µεξηθφ αληίγξαθν µπνξεί λα ηεξεί θαη ν 
Αλάδνρνο. Σν Α.Δ.-Β απνηειεί  απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ πξνζαξηεµέλν ζην Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο.   
(4)Σα ζηνηρεία ηνπ Α.Δ.-Β ζα ζπζρεηίδνληαη µε ηα ζηνηρεία επηµέηξεζεο θαηά αµθίδξνµν θαη αµθηµνλνζήµαλην ηξφπν.  
(5)Όινη νη ΔΛΔΓΥΟΗ Β ζα θαηαγξάθνληαη ζην Βηβιίν Πξσηνθφιινπ ∆εηγµαηνιεςηψλ µε αξηζµεµέλεο ζειίδεο, φπνπ ζα 
αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ:  α) ν αξηζµφο δείγµαηνο   
β) ε εµέξα θαη ε ζέζε δεηγµαηνιεςίαο   
γ) ην είδνο δνθηµήο πνπ έγηλε θαη ην αληίζηνηρν απνηέιεζµα   
δ) αλαθνξά ζην ζρεηηθφ Φχιιν/∆ειηίν πνηνηηθνχ ειέγρνπ   
ε) ππνγξαθή ηνπ Μεραληθνχ Διέγρνπ πνηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Δπίβιεςεο.   
 
7. ΘΫζειρ και ππακηικΪ δειγμαηολητέαρ και δοκιμών επέ ηόπος   
(1) Γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ απαηηείηαη δεηγµαηνιεςία, ε ζέζε ιήςεο ηνπ θάζε δείγµαηνο ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ 
Τπεξεζία ή/θαη ηνπο  ζπµβνχινπο ηεο. Καζνξίδεηαη φηη νη δεηγµαηνιεςίεο ζα παίξλνληαη απφ ζέζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ πην 
δπζµελή εηθφλα γηα ηελ πνηνηηθή  ζπµπεξηθνξά ηνπ έξγνπ.   
ηε ζπλέρεηα ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ δεηγµαηνιεςίαο θαηάιιειεο µνξθήο απφ ηνλ αλάδνρν.   
(2) Σα αλαθεξφµελα ζηηο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπο ηζρχνπλ θαη‘ αλαινγία θαη γηα φιεο ηηο επί ηφπνπ δνθηµέο.   
 
8. Ιζσύοςζερ πποδιαγπαθΫρ   
(1) Θεσξείηαη απηνλφεην φηη φια ηα πιηθά, πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θάζε είδνπο πξέπεη λα είλαη 
άξηζηεο πνηφηεηαο,  θαη ζα ππφθεηληαη ζε πνηνηηθφ έιεγρν γηα λα δηαπηζησζεί φηη είλαη ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο Όξνπο ∆εµνπξάηεζεο,  φζνλ αθνξά ηηο θπζηθέο θαη ρεµηθέο ηνπο ηδηφηεηεο.   
(2) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ειέγρσλ (δεηγµαηνιεςίεο - δνθηµέο) ηζρχνπλ θαη‘ αξρήλ φζα πξνδηαγξάθνληαη, ζηελ 
παξνχζα Δ..Τ., ζηελ  Σ..Τ., θαη ζηνπο θαλνληζµνχο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ µλεµνλεχνληαη ζηηο Διιεληθέο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα πιηθά  θαη ηνπο ειέγρνπο πιηθψλ.   
 
9. ΔλΪσιζηη ζςσνόηηηα ΔΛΔΓΥΧΝ Β   
Ο ειάρηζηνο αξηζµφο ησλ ειέγρσλ / δνθηµψλ είλαη ν αθφινπζνο:   
 
(1) ΤλικΪ για επισώμαηα και ζηπώζειρ Ϋδπαζηρ οδοζηπυμΪηυν   
(I) Γαηψδε επηρψµαηα   
Αλά 5.000 µ3 ην πνιχ, εθζθαπηφµελνπ πιηθνχ ζε ζέζεηο γαησδψλ νξπγµάησλ πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηµνπνηεζεί γηα ηελ 
θαηαζθεπή επηρσµάησλ, ή  ζε θάζε µαθξνζθνπηθά εµθαλή µεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νξπγµάησλ, ή δαλεηνζαιάµσλ, 
ζα γίλνληαη νη παξαθάησ έιεγρνη, µε θχξην ζθνπφ  (πέξα απφ ηελ θαηάηαμε ησλ εδαθψλ) ηε ρνξήγεζε ησλ αλαγθαίσλ 
ζηνηρείσλ γηα ηελ πξνζαξµνγή ηεο θαηαζθεπήο ησλ επηρσµάησλ ζηηο ηδηφηεηεο  ησλ πιηθψλ θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο 
θαηαζθεπήο ησλ επηρσµάησλ.   
α. Φπζηθή πγξαζία ∆νθηµή 1   
β. Όξηα πδαξφηεηαο θαη πιαζηηθφηεηαο ∆νθηµή 1   
γ. Κνθθνµεηξηθή δηαβάζµηζε µε θφζθηλα ∆νθηµή 1   
δ. ∆νθηµή ζπµπχθλσζεο PROCTOR MODIFIED (Δ 105-86 ∆νθηµή α/α 11) (µέγηζηεο μεξέο ππθλφηεηεο, αληίζηνηρα πνζνζηά 
βέιηηζηεο πγξαζίαο,  θαµπχιεο ζπµπχθλσζεο) ∆νθηµή 1   
ε. Διάρηζηνο αξηζµφο ειέγρσλ αλά δαλεηνζάιαµν Έιεγρνη ζε   
(δνθηµέο α έσο δ θαηά ην πξνεγνχµελν εδάθην) 3 θξέαηα   
(II) Βξαρψδε επηρψµαηα   
Γηα ηα βξαρψδε πξντφληα νξπγµάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσµάησλ νδηθψλ έξγσλ ζα 
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γίλεηαη ζπλερήο νπηηθφο  έιεγρνο θαη απνµάθξπλζε ησλ ιίζσλ µε δηάζηαζε µεγαιχηεξε απφ ηα 2/3 ηνπ πάρνπο ηεο 
ζπµππθλσµέλεο ζηξψζεο πνπ ζα έρεη πξνζδηνξηζζεί  ζχµθσλα µε ηηο δνθηµέο δνθηµαζηηθνχ ηµήµαηνο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ Σ..Τ.  
εµεηψλεηαη ε αλάγθε θαηαζθεπήο δνθηµαζηηθνχ ηµήµαηνο φγθνπ ηνπιάρηζηνλ 3.000 µ3 πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο 
βξαρσδψλ επηρσµάησλ  θαηαζθεπήο νδψλ µε ηνπο πεξηγξαθφµελνπο ειέγρνπο ηεο Σ..Τ.   
(III) ηξψζεηο έδξαζεο νδνζηξσµάησλ   
Ηζρχνπλ ηα ίδηα µε ηελ παξαπάλσ ππνπαξάγξαθν (I) αιιά µε µεγαιχηεξε ππθλφηεηα ειέγρσλ.   
Αλά 2.500 µ3 ην πνιχ εθζθαπηφµελνπ πιηθνχ:   
α. Φπζηθή πγξαζία ∆νθηµή 1   
β. Όξηα πδαξφηεηαο θαη πιαζηηθφηεηαο ∆νθηµή 1   
γ. Κνθθνµεηξηθή δηαβάζµηζε µε θφζθηλα ∆νθηµή 1   
δ. ∆νθηµέο ζπµπχθλσζεο PROCTOR MODIFIED   
(φπσο γηα ηα επηρψµαηα) ∆νθηµή 1   
ε. Διάρηζηνο αξηζµφο ειέγρσλ αλά δαλεηνζάιαµν Έιεγρνη ζε (δνθηµέο α έσο δ ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ) 3 θξέαηα 
   
 (2) Έλεγσοι - ΓοκιμΫρ ςμπύκνυζηρ   
α. θάθεο νξπγµάησλ, ή ζεµειίσζεο επηρσµάησλ, αλά 250 µ. µήθνπο, ή µηθξφηεξνπ απηνηεινχο ηµήµαηνο αλά θιάδν 
νδνχ ∆νθηµή 1  
 β. Γαησδψλ ή βξαρσδψλ επηρσµάησλ, αλαρσµάησλ δηεπζέηεζεο πνηαµψλ / ρεηµάξξσλ, ζηξψζεσλ έδξαζεο 
νδνζηξψµαηνο αλά 1.000 µ3  ζπµπηεζµέλνπ φγθνπ ∆νθηµή 1.   
γ. Τπνβάζεσλ θαη βάζεσλ µεραληθά ζηαζεξνπνηνχµελσλ, ζηξψζεσλ ζηξάγγηζεο νδνζηξψµαηνο (ή "αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο" 
ή ―ππνζηξψµαηνο",  ―ζηξψζεο ζεµειίσζεο" γηα θάζε ζηξψζε, αλά 250 µ. µήθνπο θιάδνπ νδνχ, ή θαη ην πνιχ αλά 500 µ3 
ζπµπηεζµέλνπ φγθνπ ∆νθηµή 1.   
δ. Δπηρσµαηψζεσλ ηάθξσλ ηνπνζέηεζεο αγσγψλ, γηα ηελ πεξηνρή πάλσ απφ ηε δψλε αγσγψλ, αλά 150 µ. µήθνπο ηάθξνπ θαη 
γηα θάζε δηαθεθξηµέλε  δψλε πιηθνχ πιήξσζεο, ή ην πνιχ αλά 150 µ3 ζπµπηεζµέλνπ φγθνπ ∆νθηµέο 3   
ε. Κνθθψδνπο πιηθνχ ―δψλεο αγσγνχ" αλά 150 µ. µήθνπο αγσγνχ θαη ην πνιχ αλά 150 µ3 ζπµπηεζµέλνπ 
φγθνπ ∆νθηµέο 3   
ζη. ―Μεηαβαηηθψλ επηρσµάησλ" αλά ηερληθφ έξγν ή ην πνιχ αλά 500 µ3 ζπµπηεζµέλνπ φγθνπ ∆νθηµέο 3   
 
(3) Έλεγσοι κοκκομεηπικάρ διαβΪθμιζηρ αδπανών   
α. Αδξαλή ζθπξνδεµάησλ, νδνζηξσζίαο (µε µεραληθή ζηαζεξνπνίεζε), µεηαβαηηθψλ επηρσµάησλ ―ππνζηξψµαηνο" αλά 1.000 
µ3 ζπµππθλσµέλνπ  Όγθνπ ∆νθηµέο 3   
β. Αδξαλή ζηξαγγηζηεξίσλ, ζηξψζεσλ ζηξάγγηζεο νδνζηξψµαηνο (ή αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο), εθηνμεπφµελνπ ζθπξνδέµαηνο, ή 
άιισλ εηδηθψλ  θαηαζθεπψλ (C20/25 θαη άλσ), ιεπηψλ ζθπξνδεµάησλ,αλά 150 µ3 ∆νθηµή 1   
γ. ηξψζεηο εμπγίαλζεο αλά 300 µ3 ∆νθηµή 1   
 
(4) Έλεγσοι πλαζηικόηηηαρ και ιζοδύναμος Ϊμμος   
α. Αδξαλή ζθπξνδεµάησλ αλά 300 µ3 έηνηµεο θαηαζθεπήο, µεηαβαηηθά επηρψµαηα ∆νθηµή 1  
 β. Αδξαλή νδνζηξσζίαο (µε µεραληθή ζηαζεξνπνίεζε), ―ππνζηξψµαηνο",αλά 500 µ3 ζπµπ. 
φγθνπ ∆νθηµή 1 
  γ. ηξψζεηο ζηξάγγηζεο, αδξαλή εθηνμεπφµελνπ ζθπξνδέµαηνο αλά 150 µ3 ∆νθηµή 1  
 δ. ηξψζεηο εμπγίαλζεο αλά 300 µ3 ∆νθηµή 1   
 
 (5) Τγεέα πεηπυμΪηυν και ανηοσά ζε ηπιβά και κπούζη (LOS ANGELES)   
Γηα φια ηα αδξαλή ζθπξνδεµάησλ θαη νδνζηξσµάησλ (µε µεραληθή ζηαζεξνπνίεζε), απφ ηελ ίδηα πεγή ∆νθηµέο 3   
 
(6) Έλεγσοι αζθαληικών πλην ανηιολιζθηπών   
α. Τγεία πεηξσµάησλ, γηα αδξαλή απφ ηελ ίδηα πεγή ∆νθηµή 1  
 β. Φζνξά ζε ηξηβή θαη θξνχζε (LOS ANGELES),αλά 5.000 ηφλνπο αδξαλψλ απφ ηελ ίδηα πεγή ∆νθηµή 1  
 γ. Κνθθνµεηξηθή δηαβάζµηζε αδξαλψλ αλά 300µ3 ζπµππθλσµέλνπ φγθνπ ∆νθηµή 1  
 δ. Ηζνδχλαµν άµµνπ, αλά 500 µ3 ζπµππθλσµέλνπ φγθνπ ∆νθηµή 1  
ε. Πνζνζηφ αζθάιηνπ θαη θνθθνµέηξεζε αζθαιηνµίγµαηνο, γηα θάζε ηξίσξε παξαγσγή ∆νθηµή 1  
ζη. Υαξαθηεξηζηηθά αζθαιηνζθπξνδέµαηνο θαηά MARSHALL, γηα θάζε εµεξήζηα παξαγσγή ∆νθηµή 1  
 δ. Ηζνδχλαµν άµµνπ αδξαλψλ ζην παξαγφµελν αζθαιηφµηγµα, γηα θάζε εµεξήζηα παξαγσγή ∆νθηµή 1  
 ε. ∆νθηµή εµβάπηηζεο - ζιίςεο αζθαιηνµίγµαηνο ζηξψζεσλ θπθινθνξίαο θαη ζπλδεηηθψλ, αλά 5.000ηνλ. παξαγφµελνπ 
αζθαιηνµίγµαηνο   
 ∆νθηµή 1   
ζ. Ζ ζεξµνθξαζία ζην ππφ δηάζηξσζε αζθαιηφµηγµα θαζψο επίζεο ην πάρνο, ην θαηλφµελν βάξνο, ην πνζνζηφ θελψλ ην 
πνζνζηφ αζθάιηνπ θαη ε  αλάγθε θαηαζθεπήο ησλ δνθηµαζηηθψλ ηµεµάησλ ζε δηαζηξσζείζα αζθαιηηθή ζηξψζε ζα 
ειέγρνληαη αλάινγα µε ην είδνο ηνπ αζθαιηνµίγµαηνο  ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα ζηηο αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ.   
 
 (7) Έλεγσοι ανηιολιζθηπών αζθαληικών πλην ηηρ λεπηάρ ανηιολιζθηπάρ ζηπώζηρ   
Η) Έιεγρνο αδξαλψλ   
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α. Τγεία πεηξσµάησλ, γηα αδξαλή απφ ηελ ίδηα πεγή ∆νθηµή  
. Φζνξά ζε ηξηβή θαη θξνχζε (LOS ANGELES), αλά 5.000 ηφλνπο αδξαλψλ απφ ηελ ίδηα πεγή 
∆νθηµή 1  
 γ. Κνθθνµεηξηθή δηαβάζµηζε αδξαλψλ, αλά 300µ3 ζπµππθλσµέλνπ φγθνπ ∆νθηµή 1  
 δ. Ηζνδχλαµν άµµνπ, αλά 500 µ3 ζπµππθλσµέλνπ φγθνπ ∆νθηµή 1  
 ε. ∆είθηεο αληίζηαζεο ζε ζηίιβσζε (PSV), αλά 5.000 ηφλνπο αδξαλψλ απφ ηελ ίδηα πεγή 
∆νθηµή 1  ζη. ∆είθηεο θζνξάο ζε απφηξηςε (AAV) αλά 5.000 ηφλνπο αδξαλψλ απφ ηελ ίδηα 
πεγή ∆νθηµή 1  
 δ. ∆είθηεο πιαθνεηδνχο (Flakiness Index)αλά 5.000 ηφλνπο αδξαλψλ απφ ηελ ίδηα πεγή ∆νθηµή 
1   
ΗΗ) Έιεγρνο αζθαιηηθνχ ζπλδεηηθνχ   
α. Γηα ηελ θνηλή άζθαιην, αλά εµέξα ∆νθηµέο 2   
β. Γηα ηελ ηξνπνπνηεµέλε άζθαιην, ζχµθσλα µε ηε ζρεηηθή ΔΣΔΠ.   
ΗΗΗ) Έιεγρνο παξαγφµελνπ αζθαιηνµίγµαηνο   
Υαξαθηεξηζηηθά αζθαιηνζθπξνδέµαηνο θαηά MARSHALL, θνθθνµέηξεζε αζθαιηνµίγµαηνο θαη πνζνζηφ αζθάιηνπ 
ζχµθσλα ηε ζρεηηθή ΔΣΔΠ.  
IV) Έιεγρνο ηειηθήο ζηξψζεο   
Ζ ζεξµνθξαζία ζην ππφ δηάζηξσζε αζθαιηφµηγµα θαζψο επίζεο ην πάρνο, ην θαηλφµελν βάξνο, ην πνζνζηφ θελψλ, ν 
βαζµφο ζπµπχθλσζεο θαη ην  πνζνζηφ αζθάιηνπ ζε δηαζηξσζείζα αζθαιηηθή ζηξψζε ζα ειέγρνληαη αλάινγα µε ην είδνο ηνπ 
αζθαιηνµίγµαηνο ζχµθσλα µε ηε ζρεηηθή ΔΣΔΠ.  Δπηζεµαίλεηαη ε αλάγθε δνθηµαζηηθήο παξαγσγήο θαη δνθηµαζηηθήο 
δηάζηξσζεο αζθαιηνµίγµαηνο ζχµθσλα µε ηε ζρεηηθή ΔΣΔΠ. 
   
 (8) Έλεγσοι λεπηάρ ανηιολιζθηπάρ αζθαληικάρ ζηπώζηρ  
Ο έιεγρνο ηνπ αζθαιηηθνχ ζπλδεηηθνχ πιηθνχ, ησλ αδξαλψλ, ηνπ παξαγφµελνπ αζθαιηνµίγµαηνο θαη ηεο ηειηθήο 
ζπµππθλσµέλεο ζηξψζεο γίλεηαη  ζχµθσλα µε ηε ζρεηηθή ΔΣΔΠ.   
 
(9) Δπγοζηαζιακό ζκςπόδεμα   
Γηα ηελ πεξίπησζε ρξήζεο εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέµαηνο ν πξνµεζεπηήο ζα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν, γηα θάζε θνξηίν 
ζθπξνδέµαηνο, ην δειηίν  απνζηνιήο πνπ πξνβιέπεηαη.  
  
(10) ςμβαηικΪ δοκέμια ζκςποδΫμαηορ (Γοκέμια , ελΫγσος ζςμμόπθυζηρ)   
Θα ιαµβάλνληαη θαη ζα ειέγρνληαη ζχµθσλα µε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζµφ Σερλνινγίαο θπξνδέµαηνο (ΚΣ) θαη ηε ζρεηηθή 
ΔΣΔΠ.   
 
 (11) Γοκέμια ελΫγσος ανηοσάρ 7 ημεπών (Γοκέμια ΔΑ)   
Θα παξαζθεπάδνληαη θαη ζα ειέγρνληαη ζχµθσλα µε ηνλ ΚΣ θαη ηε ζρεηηθή ΔΣΔΠ.   
 
(12) Γοκέμια ελΫγσος Πποόδος κλάπςνζηρ (Γοκέμια Π)   
Ηζρχνπλ ηα ίδηα µε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχµελε παξάγξαθν (11). 
   
(13) Γοκέμια ελΫγσος Αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ μεθόδος ςνηάπηζηρ (Γοκέμια Α)   
Ηζρχνπλ ηα ίδηα µε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν (11). 
   
(14) Παπαλαβά ππόσςηυν ηζιμενηοζυλάνυν   
Ο έιεγρνο θαη ε παξαιαβή ησλ πξφρπησλ ηζηµεληνζσιήλσλ ζα γίλνληαη ζχµθσλα µε ηε ζρεηηθή ΔΣΔΠ.   
 
(15) Ποιοηικόρ Ϋλεγσορ γαλβανέζμαηορ μεηαλλικών ειδών   
Γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ γαιβαλίζµαηνο ηζρχεη ηε ζρεηηθή ΔΣΔΠ.   
 
(16) Ποιοηικόρ Ϋλεγσορ εκηοξεςόμενος ζκςποδΫμαηορ   
πµπιεξσµαηηθά πξνο ηνλ έιεγρν ησλ αδξαλψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχεη θαη ν 
πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο  παξαζθεπήο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή ΔΣΔΠ.   
 
(17) Ποιοηικόρ Ϋλεγσορ εξςγέανζηρ εδΪθοςρ με ηζιμΫνηο και ςδπΪζβεζηο   
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο εμπγίαλζεο εδάθνπο µε ηζηµέλην θαη πδξάζβεζην ζα γίλεηαη ζχµθσλα µε φζα 
πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή ΔΣΔΠ.   
 
(18) ςσνόηηηα δοκιμών για ηΫνονηερ πποΫνηαζηρ κλπ.   
φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή ΔΣΔΠ.   
 
10. Ράηπερ για ηη διαζθΪλιζη ηηρ ππαγμαηοποέηζηρ ηος ποιοηικού ελΫγσος   
(1) ηελ πεξίπησζε πνπ, απφ ηελ παξαβνιή ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ πξνο ην αληίζηνηρν πιήζνο 
ειέγρσλ πνπ εθηειέζζεθε  γηα ηηο εξγαζίεο απηέο, θαηά ηηο πξνζσξηλέο ηµεµαηηθέο επηµεηξήζεηο, ήζειε πξνθχςεη µηθξφηεξνο 
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αξηζµφο απφ απηφλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξ.  9, [Ελάτιζηη ζστνόηηηα ΕΛΕΓΥΩΝ Β] ‗ηφηε ε Τπεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσµα 
λα µε ζεσξήζεη πεξαησµέλεο (θαηά ηελ θξίζε ηεο) ηηο εξγαζίεο γηα ηηο  νπνίεο ειιείπνπλ δνθηµέο, µέρξη λα θαιπθζεί ν 
πξνβιεπφµελνο αξηζµφο ειέγρσλ, µε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο,  απνθαηαζηάζεηο θιπ. 
εξγαζηψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.   
Αλεμάξηεηα πξνο ηα παξαπάλσ, ζα επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν πνηληθή ξήηξα 150 ΔΤΡΩ γηα θάζε δνθηµή πνπ ιείπεη.  
(2) ηα αλαγθαία παξαζηαηηθά ζηνηρεία θάζε πιεξσµήο, ππνρξεσηηθά ζα πεξηιαµβάλεηαη θαη αληίγξαθν ηνπ πίλαθα ηεο 
παξαγξάθνπ 6.Αρτείο  ΕΛΕΓΥΩΝ Β (Α.Ε.-Β) (1)ζ. Παξάιεηςε ηέηνηνπ πίλαθα ζεσξείηαη σο έιιεηςε νπζηψδνπο επηµεηξεηηθνχ 
ζηνηρείνπ.   
 
5.4.3 ΔΛΔΓΥΟΙ Γ   
1. Έκηαζη ηος δικαιώμαηορ ηηρ Τπηπεζέαρ και ςποσπεώζειρ ηος Αναδόσος   
Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσµα λα πξαγµαηνπνηήζεη απεξηφξηζην αξηζµφ ειέγρσλ νπνηνπδήπνηε είδνπο, ζ‘ νπνηνδήπνηε είδνο 
πιηθνχ, ή ηµήµα ηεο  θαηαζθεπήο. Ο Αλάδνρνο ζρεηηθά µε ην παξαπάλσ δηθαίσµα ηεο Τπεξεζίαο έρεη ηηο παξαθάησ 
ππνρξεψζεηο:   
α. Nα µεξηµλήζεη θαη επηβαξπλζεί ηε δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ πνπ ζα δεηήζεη ε Τπεξεζία µέζα ζηα φξηα 
ζπρλφηεηαο ειέγρσλ πνπ  πξνδηαγξάθεη ε παξάγξαθνο [Ελάτιζηη στνόηηηα ΕΛΕΓΥΩΝ Β] απηνχ ηνπ άξζξνπ.   
β. Nα ζπλδξάµεη ηελ Τπεξεζία, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, ζηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε επηπιένλ ειέγρσλ, δηαζέηνληαο ην 
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ηνλ  εμνπιηζµφ ηνπ. Γηα ηε ζπλδξνµή απηή ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη απνδεµίσζεο µε ζεψξεζή ηνπο σο 
εξγαζηψλ πνπ αµείβνληαη µε ηηµέο µνλάδαο θαη  εθηειεζζείζεο πνζφηεηεο   
γ. Nα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ απφ ηελ Τπεξεζία, ή άιινπο µε ηνπο νπνίνπο ε Τπεξεζία µπνξεί λα ζπµβιεζεί, 
ζχµθσλα µε ηα  πξνβιεπφµελα ζηνπο φξνπο ∆εµνπξάηεζεο.   
δ. Nα απνθαζηζηά ην έξγν απφ ηπρφλ νπέο δεηγµαηνιεςίαο, αλαδηαηάμεηο θαη άιιεο δηαηαξαρέο πνπ µπνξεί λα πξνθιεζνχλ 
απφ δεηγµαηνιεςίεο ή επί  ηφπνπ δνθηµέο. Γηα ηηο απνθαηαζηάζεηο απηέο δηθαηνχηαη απνδεµίσζεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
ειέγρνπο πνπ γίλνληαη επί πιένλ ηεο ζπρλφηεηαο πνπ  πξνδηαγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν στνόηηηα ΕΛΕΓΥΩΝ Β   
ε. Nα παξίζηαηαη ζηηο δεηγµαηνιεςίεο θαη δνθηµέο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνεηδνπνηείηαη, θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο παξαγξ.  [Εσθύνη για ηην εκηέλεζη ηων ΕΛΕΓΥΩΝ Β και διαδικαζία παραγγελίας ηοσς]   
 
2 Διδοποέηζη ηος Αναδόσος για ηην εκηΫλεζη ελΫγσυν και γνυζηοποέηζη αποηελεζμΪηυν  Γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ 
ζα εθηειεί ε Τπεξεζία µε µέξηµλα θαη δαπάλε ηεο, ε πξνεηδνπνίεζε δελ είλαη αλαγθαία. Δηδηθφηεξα γηα ειέγρνπο, ζηνπο  
νπνίνπο δεηείηαη ε ζπλδξνµή ηνπ Αλαδφρνπ, ε πξνεηδνπνίεζε ζα γίλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξ. [Εσθύνη νια ηην 
εκηέλεζη ηων ΕΛΕΓΥΩΝ  Β και διαδικαζία παραγγελίας ηοσς ]   
Ζ Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν ηα απνηειέζµαηα ησλ ειέγρσλ ησλ πιηθψλ ή/θαη θαηαζθεπψλ αλεμάξηεηα 
απφ ην αλ απηά  εµπίπηνπλ µέζα ζηα φξηα ησλ πξνδηαγξαθψλ - θαλνληζµψλ ή δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο απφ απηνχο.   
ε θάζε πεξίπησζε ε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζµάησλ ζα γίλεηαη ζην ζπληνµφηεξν δπλαηφ δηάζηεµα.   
 
5.4.4 ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑNΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΔΠΑNΑΛΖΦΖ ΔΛΔΓΥΧN   
1 ηελ πεξίπησζε ειέγρσλ / δνθηµψλ ηεο παξαγξάθνπ (ΕΛΕΓΥΟΙ Γ) ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη λα παίξλεηαη θαηά ηε 
δεηγµαηνιεςία θαη έλα  δεχηεξν φµνην δείγµα (αληίδεηγµα), ην νπνίν ζα ζπζθεπάδεηαη θαη ζα απνζηέιιεηαη ηαπηφρξνλα µε ην 
δείγµα ζην εξγαζηήξην ηεο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ  πεξίπησζε αµθηβνιηψλ θαη ππνβνιήο έλζηαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν (πνπ ζα 
πξέπεη λα αλαγξαθεί απζεµεξφλ ζην εµεξνιφγην ηνπ έξγνπ), ζα δηελεξγείηαη λέα εξγαζηεξηαθή δνθηµή ζην αληηδείγµα, 
παξνπζία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ, ην απνηέιεζµα ηεο νπνίαο ζα είλαη ππνρξεσηηθφ  γηα ηνλ Αλάδνρν (αθφµα θαη αλ 
δελ παξαζηεί ζηε δνθηµή). Καηά ην µεζνδηάζηεµα, µέρξη νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ν  Αλάδνρνο 
ζα µπνξεί λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ µε ηδία επζχλε, αλαιαµβάλνληαο ηε ξεηή ππνρξέσζε λα θαζαηξέζεη ηηο πιεµµειείο 
θαηαζθεπέο  θιπ., αλ ήζειαλ δηαπηζησζεί ηέηνηεο.   
2 Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη επίζεο λα δεηήζεη επαλάιεςε ησλ ειέγρσλ πνπ νδήγεζαλ ζε δπζµελή απνηειέζµαηα θαη έγηλαλ απφ 
ηελ Τπεξεζία ρσξίο  λα πξνεηδνπνηεζεί. Ζ επαλάιεςε ησλ ειέγρσλ γίλεηαη θαη‘ αληηπαξάζηαζε, έπεηηα απφ πξνεηδνπνίεζε, 
θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξ [Εσθύνη  για ηην εκηέλεζη ηων ΕΛΕΓΥΩΝ Β’] θαη δηαδηθαζία παξαγγειίαο ηνπο.   
. Οη δαπάλεο ηνπ επαλειέγρνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.   
 
5.4.5 ΔΛΔΓΥΟΙ Γ (Ϋλεγσοι γευμεηπέαρ)   
1 Γενικοέ όποι   
Γηα ηνπο ειέγρνπο γεσµεηξίαο, πνπ πεξηιαµβάλνπλ θαη ηνπο ειέγρνπο µνξθήο θαη δηαζηάζεσλ θαη πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 
δηαπίζησζε ηήξεζεο ησλ  πξνδηαγξαθφµελσλ απφ ηε µειέηε θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ησλ Σεπρψλ ∆εµνπξάηεζεο µνξθήο, 
δηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ γεσµεηξηθψλ απαηηήζεσλ  ηζρχνπλ θαη‘ αλαινγία φζα πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξαγξ. “[ΕΛΕΓΥΟΙ Β]’ 
απηνχ ηνπ άξζξνπ, εθηφο αλ ξεηά δηαθνξνπνηνχληαη ζ‘ απηήλ θαη ζηηο  παξαθάησ παξαγξάθνπο 2 έσο .6.   
Σν Αξρείν ΔΛΔΓΥΩN ∆ (Α.Δ.-∆) πνπ µλεµνλεχεηαη παξαθάησ ζα ηεξείηαη θαη‘ αλαινγία ηνπ Αξρείνπ ΔΛΔΓΥΩN Β (Α.Δ.-Β) . 
Καη απηφ απνηειεί  απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ πξνζαξηεµέλν ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.   
ε θάζε πεξίπησζε ΔΛΔΓΥΩN ∆ ε µέξηµλα εθηέιεζεο αλήθεη ζηνλ Αλάδνρν θαη πξέπεη λα εθηεινχληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 
παξνπζία, ή µε  εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο. Ζ Δπίβιεςε δηθαηνχηαη λα αζθεί δεηγµαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο µε ηε βνήζεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαη ηνπ µεραληθνχ  εμνπιηζµνχ ηνπ Αλαδφρνπ. Οη δαπάλεο απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζµνχ, θαζψο 
θαη ηπρφλ µηθξνυιηθψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη µφλνλ  ηνλ Αλάδνρν.   
ε πεξίπησζε απνθιίζεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο αλνρέο πνπ θαζνξίδνπλ νη πξνδηαγξαθέο, ε Δπίβιεςε ζα δηαηάζζεη ηε 
δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, µέρξη  λα πξνζθνµηζζνχλ άιια θαηάιιεια πιηθά, ή λα δηνξζσζνχλ νη θαηαζθεπέο. ε πεξίπησζε µε 
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έγθαηξεο δηαπίζησζεο απνθιίζεσλ γηα ελζσµαησµέλν  πιηθφ, ή θαηαζθεπή ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηεο παξαγξ. ‘ [ΥΕΗ 
ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑ∆ΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ  ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 
ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ’].   
 
2. ΔΛΔΓΥΟΙ Γ Τλικών / ΠποκαηαζκεςαζμΫνυν ΣμημΪηυν   
(1) Ο έιεγρνο δηαζηάζεσλ ησλ πιηθψλ θαη πξνθαηαζθεπαζµέλσλ ηµεµάησλ δηαθξίλεηαη:   
α. ε έιεγρν ζπλαξηεµέλν µε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο θπζηθέο θαη µεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, πέξαλ εθείλσλ πνπ 
πξνδηαγξάθνληαη ζηα ππφινηπα  θεθάιαηα απηνχ ηνπ άξζξνπ, ηα ππφινηπα άξζξα ηεο παξνχζαο ή/θαη ησλ θαλνληζµψλ / 
πξνδηαγξαθψλ ζηηο νπνίεο απηά ηα άξζξα θαη ησλ ινηπψλ  ζπµβαηηθψλ ηεπρψλ παξαπέµπνπλ.   
β. ε έιεγρν ησλ ζσζηψλ δηαζηάζεσλ θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηελ εγθεθξηµέλε µειέηε (µε ηηο εγθεθξηµέλεο 
ηξνπνπνηήζεηο ηεο).  (2) Γηα ηνπο ειέγρνπο ηεο θαηεγνξίαο θαη γηα ηα πιηθά ή/θαη πξνθαηαζθεπαζµέλα 
ηµήµαηα:   
α. Υάιπβαο νπιηζµνχ µεηά λεπξψζεσλ (πνπ πεξηιαµβάλεη θαη ηνλ έιεγρν γεσµεηξίαο λεπξψζεσλ).   
β. Κπθιηθνί ζσιήλεο θάζε είδνπο θαη απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ (έιεγρνη δηαπίζησζεο θπθιηθφηεηαο, πξνδηαγξαθφµελεο ζρέζεο 
πάρνπο ηνηρψµαηνο δηαµέηξνπ, πξνδηαγξαθφµελεο µφξθσζεο ζηηο ζέζεηο έλσζεο, πξνδηαγξαθφµελεο µφλσζεο εζσηεξηθά - 
εμσηεξηθά θ.ιπ.).  γ Μεηαιιηθά είδε (έιεγρνη δηαπίζησζεο πξνβιεπφµελεο απφ ηε µειέηε, ή ηηο πξνδηαγξαθέο µνξθήο, 
δηαζηάζεσλ, χπαξμεο αληηδηαβξσηηθήο  πξνζηαζίαο θ.ιπ.).   
(δ) Κάζε θχζεο θαη είδνπο θαιψδηα ηελφλησλ (φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: θαιψδηα πξνέληαζεο, αλάξηεζεο, 
θξέµαζεο θ.ιπ.) θαζψο θαη  ηα ζπµπαξνµαξηνχληα πιηθά (ζσιήλεο, πξνζηαηεπηηθά πεξηβιήµαηα, ζηνηρεία αγθχξσζεο θ.ιπ.).   
(ε) Κάζε θχζεο / είδνπο µεηαιιηθά πιηθά, πξφηππσλ δηαηνµψλ, ειαζµάησλ θ.ιπ. πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα ηα µεηαιιηθά 
ηµήµαηα ηεο θαηαζθεπήο  (πεξηιαµβάλνληαη θαη νη έιεγρνη γηα ηε δηαπίζησζε επηπεδφηεηαο, άςνγεο επηθάλεηαο / αθµψλ ησλ 
ηνµψλ - φπσο απαηηείηαη - γηα ηα ειάζµαηα πνπ  ζα ζπγθνιιεζνχλ, χπαξμεο ηεο πξνβιεθζείζαο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο 
θιπ.).   
(ζη) Κάζε θχζεο/είδνπο µεηαιιηθνί ζχλδεζµνη (πεξηιαµβάλνληαη εθηφο ησλ ειέγρσλ δηαζηάζεσλ θ.ιπ. θαη νη έιεγρνη 
δηαπίζησζεο φηη ε αληηδηαβξσηηθή  πξνζηαζία έρεη γίλεη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θ.ιπ.).   
δ) Κάζε θχζεο / είδνπο ζχξµαηα / θαιψδηα γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ γξαµµψλ αζζελνχο, ή ζπλήζνπο, ή µέζεο, ή πςειήο 
ηάζεο µε ηηο ζπλαθείο  πξνο απηά εξγαζίεο.   
ε) Κάζε θχζεο / είδνπο πάζζαινη   
ζ) Κάζε θχζεο / είδνπο ζπξµαηφζρνηλα   
η) Κάζε θχζεο / είδνπο πιηθά ζήµαλζεο / ζεµαηνδφηεζεο θσηεηλήο ή µε.   
ηα) Κάζε θχζεο πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψµαηα, ζηεζαία αζθάιεηαο θιπ.   
ηβ) Κάζε είδνπο / θχζεο πξνθαηαζθεπαζµέλα ηµήµαηα ηεο θαηαζθεπήο (απφ ζθπξφδεµα ή ράιπβα θ.ιπ.).   
ηγ) Κάζε άιιν πιηθφ πνπ ζα ελζσµαησζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη, µε µέξηµλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ λα 
εθαξµφδνληαη ηα παξαθάησ:  η). λα εθαξµφδεηαη ε δηαδηθαζία πξνεηδνπνίεζεο ηεο Τπεξεζίαο, ζχµθσλα µε ηελ παξαγξ. 
[Εσθύνη για ηην εκηέλεζη ηων ΕΛΕΓΥΩΝ Β και διαδικαζία  παραγγελίας ηοσς]’   
ηη. λα γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζµάησλ ειέγρσλ θαη λα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ειέγρνπ, πνπ λα 
αλαθέξεη θαη‘ ειάρηζην:  - ην είδνο θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ, ηνλ ηφπν πξνζσξηλήο απνζήθεπζήο ηνπο   
- ηελ εµεξνµελία ηνπ ειέγρνπ   
- ηα νλφµαηα ησλ ειεγθηψλ εθείλσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ επίβιεςε θαη εθείλσλ πνπ 
εθπξνζσπνχλ ηνλ Αλάδνρν  - ην µέγεζνο ηεο ειεγρζείζαο παξηίδαο   
- ην πιήζνο ησλ εμεηαζζέλησλ δεηγµάησλ   
- ηα απνηειέζµαηα ησλ µεηξήζεσλ αλά µεηξνχµελν ζηνηρείν θαη δείγµα, ζε µνξθή πίλαθα   
- ην µέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε   
ηηη. Nα θξαηείηαη ηδηαίηεξν Αξρείν ΔΛΔΓΥΩN ∆-Τιηθψλ (Α.Δ.-∆/Τιηθά) απφ ηα παξαπάλσ πξαθηηθά, θαη‘ αλαινγία πξνο ηηο 
πξνβιέςεηο ηεο παξαγξ. [  Αρτείο ΕΛΕΓΥΩΝ Β (Α.Ε.-Β)].   
 
3. Διδικά απαέηηζη για ηον Ϋλεγσο πποκαηαζκεςαζμΫνυν ημημΪηυν   
(1) Σα πξνθαηαζθεπαζµέλα ηµήµαηα ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη:   
α. γηα ηελ αθξίβεηα πξνζαξµνγήο ηνπο ην έλα µε ην άιιν   
β. γηα ηε ζσζηή γεσµεηξία ηνπο π.ρ. απνθπγή ζηξεβιψζεσλ είηε απηέο πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ή απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο µεηαθνξάο  ηνπο θ.ιπ.   
γ. γηα ηε ζαθή θαη ζσζηή αξίζµεζή ηνπο γηα απνθπγή ζθαιµάησλ, θαζψο θαη γηα ηε ζήµαλζε ηνπ πξνζαλαηνιηζµνχ ηνπο, σο 
πξνο ηελ θαηαζθεπή,  ζηε ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ.   
δ. γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ επί µέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο πξνο ηε µειέηε, ηηο πξνδηαγξαθέο 
θιπ. ζπµβαηηθά ηεχρε. 
  ε. γηα ηελ νξζφηεηα / αθξίβεηα ησλ νπψλ ζχλδεζεο, ή νπψλ µειινληηθνχ πεξάζµαηνο θαισδίσλ θ.ιπ.  
ζη. γηα ην ζσζηφ θαη ζχµθσλα µε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή/θαη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο επίβιεςεο εμνπιηζµφ ηνπο µε 
ζηνηρεία ρξήζηµα /  αλαγθαία γηα ηε µεηαθνξά ηνπο µέρξη θαη ηελ ηειηθή ηνπο ηνπνζέηεζε.   
δ. γηα θάζε άιιν ηνπο ζηνηρείν (φπσο ι.ρ. έιιεηςε θαθψζεσλ, θζνξψλ, ζπαζηµάησλ αθµψλ θ.ιπ.)   
(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη µε µέξηµλα θαη δαπάλεο ηνπ λα εθηειεί ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο. Τπνρξενχηαη επίζεο, 
απξνθάζηζηα, λα δηεπθνιχλεη  ην πξνζσπηθφ ηεο Δπίβιεςεο ζηελ πξαγµαηνπνίεζε ηέηνησλ ειέγρσλ, πάληνηε αδάπαλα γηα ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ.  Ηδηαίηεξα γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) ηεο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
πξνηείλεη έγθαηξα πξφζθνξν ηξφπν  ειέγρνπ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηέηνηνη πξφζθνξνη ηξφπνη ειέγρνπ είλαη:   
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α. ε παξάζεζε (ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν) ζπλερφµελσλ ηµεµάησλ, ή   
β. ε θαηαζθεπή πξνηχπνπ δηαηνµήο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο επηθάλεηεο επαθήο απφ θαηάιιειν πιηθφ ψζηε λα απνθεχγνληαη 
µεηαβνιέο δηαζηάζεσλ.  ηε πεξίπησζε (β) ε δηαηνµή ζα θέξεη φιεο ηηο νπέο θαη ν έιεγρνο ζα γίλεηαη µε παξάζεζε θαη 
ζχγθξηζή ηεο µε ηηο αληίζηνηρεο επηθάλεηεο επαθήο.  (3) Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο ηζρχνπλ θαη‘ αλαινγία νη 
πξνβιέςεηο ηεο παξαγξ. [ΕΛΕΓΥΟΙ ∆ Τλικών / Προκαηαζκεσαζµένων Σµηµάηων] φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία, ηα πξαθηηθά θαη 
ηα αξρεία ειέγρνπ.   
 
4. ΔΛΔΓΥΟΙ Γ Καηαζκεςών   
(1) Υσµαηνπξγηθά, Οδνζηξσζία, Αζθαιηηθά   
Γηα θάζε ζηξψζε επηρψµαηνο, αλαρψµαηνο, ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψµαηνο, ζηξψζε ζηξάγγηζεο νδνζηξσµάησλ, 
νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ  ζα γίλεηαη ρσξνζηάζµηζε γηα λα ειεγρζεί ε αληαπφθξηζε ηεο επηθάλεηαο πνπ θαηαζθεπάζηεθε 
µε ηηο πξνβιέςεηο ηεο µειέηεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο.  Σα ζηνηρεία ηεο ρσξνζηάζµηζεο ζα ηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξν Αξρείν 
ΔΛΔΓΥΩΝ ∆ - Υσµ. Οδ. Αζθ. (Α.Δ.-∆/Υ.Ο.Α.), γηα ην νπνίν ηζρχνπλ θαη‘ αλαινγία  νη πξνβιέςεηο ηεο παξαγξ. [Αρτείο 
ΕΛΕΓΥΩΝ Β (Α.Ε.-Β).] θαη ζα ρξεζηµεχνπλ θαη σο επηµεηξεηηθά ζηνηρεία θαη γεληθά σο θαηαµεηξεηηθά ζηνηρεία  αθαλψλ 
εξγαζηψλ. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εθζθαθψλ ηζρχνπλ αλάινγα, αιιά µφλν γηα ηελ ηειηθή επηθάλεηα εθζθαθήο.  Γηα ηελ 
νµαιφηεηα ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ζα γίλεηαη θαη ν ―έιεγρνο µε πήρπ‖ (παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ θαη εγθάξζηα 
πξνο ηνλ άμνλα  ηεο νδνχ ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα πξνδηαγξαθή φπσο επίζεο θαη ν ππνινγηζµφο ηνπ ―δείθηε αλσµαιηψλ‖ 
ησλ θπµαηηζµψλ θαηά µήθνο ηνπ άμνλα  ηεο νδνχ µε θαηάιιειν ―νµαιφµεηξν‖ (π.ρ. ηχπνπ BUMP-INTEGRATOR).   
(2 )Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεµα   
Θα γίλεηαη πιήξεο γεσµεηξηθφο έιεγρνο µε µεηξήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ρσξνζηαζµήζεηο ζηηο αθφινπζεο 
θάζεηο θαηαζθεπήο:  - ηα ζθάµµαηα ζεµειίσλ   
- ηνπο μπιφηππνπο, πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζµνχ   
- ηελ έηνηµε θαηαζθεπή, µεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ   
Σα ζηνηρεία ησλ ειέγρσλ απηψλ ζα ηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξν Αξρείν ΔΛΔΓΥΩΝ ∆- θπξνδέµαηνο (Α.Δ.-∆/θπξφδεµα) γηα ην 
νπνίν ηζρχνπλ θαη‘ αλαινγία  νη πξνβιέςεηο ηεο παξαγξ. [Αρτείο ΕΛΕΓΥΩΝ Β (Α.Ε.-Β)]. θαη ζα ρξεζηµεχνπλ θαη σο 
επηµεηξεηηθά ζηνηρεία.   
(3) Αθαλείο θαηαζθεπέο   
ηηο αθαλείο θαηαζθεπέο, (φπσο π.ρ. πάζζαινη, θεθαιφδεζµνη, ζεµέιηα / ζηεξίγµαηα θάζε είδνπο / θχζεο µεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο θιπ. ζσιήλεο  απνρέηεπζεο, ζσιήλεο θαισδηψζεσλ θιπ.), εθηφο απφ ηνπο άιινπο ειέγρνπο ζα γίλεηαη έιεγρνο θαη 
ζηε ζπµµφξθσζή ηνπο πξνο ηελ πξνβιεπφµελε  απφ ηε µειέηε θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γεσµεηξία ηνπο, φπσο επίζεο 
θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε µε ηελ πξνβιεθζείζα απφ ηε µειέηε ζέζε.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Δπίβιεςεο.   
Σα ζηνηρεία ησλ ειέγρσλ απηψλ ζα ηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξν Αξρείν ΔΛΔΓΥΩΝ ∆ - Αθαλψλ Δπηµήθσλ Καηαζθεπψλ, (Α.Δ.-
∆/Αθ.Δπ.Καη.), γηα ην νπνίν  ηζρχνπλ θαη‘ αλαινγία νη πξνβιέςεηο ηεο παξαγξ.. [Αρτείο ΕΛΕΓΥΩΝ Β (Α.Ε.-Β)].   
(4) Δµθαλείο θαηαζθεπέο ηειεησµέλσλ ηµεµάησλ ηνπ έξγνπ   
(α) Οη εµθαλείο θαηαζθεπέο ησλ ηειεησµέλσλ ηµεµάησλ ηνπ έξγνπ ζα ειέγρνληαη ζρνιαζηηθά σο πξνο ηελ απφθξηζή ηνπο πξνο 
ηηο πξνβιεθζείζεο  (απφ ηελ εγθεθξηµέλε µειέηε θαη ηηο ελδερφµελεο ηξνπνπνηήζεηο, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο 
χµβαζεο) ζέζεηο, γεσµεηξηθή µνξθή θαη γεληθφηεξα  ηε µνξθή / φςε θαη γεσµεηξία ηνπο.   
(β) Κξηηήξηα ειέγρνπ θαη απνδνρήο ζα είλαη:   
η. Γηα ηηο απνζηάζεηο µεηαμχ θξαζπέδσλ ζηα ηµήµαηα πνπ δελ είλαη παξάιιεια µεηαμχ ηνπο: ± 0,02 m   
ηη. Γηα ηελ ηζαπφζηαζε µεηαμχ παξαιιήισλ θξαζπέδσλ: ± 0,01 m   
ηηη. Γηα ηηο γξαµµέο αθµψλ θξαζπέδσλ, ζσιήλεο θηγθιηδσµάησλ, ―ραιπβδνζαλίδεο" ζηεζαίσλ αζθάιεηαο [Μέγηζηε απνρή απφ 
ηε µέζε γξαµµή πνπ  νξίδεη ε θαηαζθεπή (πςνµεηξηθά θαη νξηδνληηνγξαθηθά): ± 0,01 m   
(γ) Σα ζηνηρεία ησλ ειέγρσλ απηψλ ζα ηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξν Αξρείν ΔΛΔΓΥΩΝ ∆ - Δµθαλψλ Δπηµήθσλ Καηαζθεπψλ (Α.Δ.-
∆/Δµθ.Δπ.Καη.), γηα ην  νπνίν ηζρχνπλ θαη‘ αλαινγία νη πξνβιέςεηο ηεο παξαγξ. [Αρτείο ΕΛΕΓΥΩΝ Β (Α.Ε.-Β])..   
(5 )Αθαλείο θαηαζθεπέο γηα ηε ζηήξημε / αλάξηεζε µειινληηθψλ αγσγψλ, ή άιισλ πξνζαξηεµάησλ ηνπ έξγνπ.   
Γηα φιεο απηέο ηηο θαηαζθεπέο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη γηα ηηο εµθαλείο θαηαζθεπέο (βι. παξαγξ..4.4 ηεο 
παξνχζαο).    
 
 
5 Πςκνόηηηα ΔΛΔΓΥΧΝ Γ   
(1) Ωο ειάρηζηε ππθλφηεηα ησλ ειέγρσλ γεσµεηξίαο νξίδεηαη ε µεγαιχηεξε µεηαμχ ησλ θαησηέξσ αλαθεξνµέλσλ θαη ησλ 
αλαθεξνµέλσλ ζηελ ΣΤ, ζε  άιια άξζξα ηεο Δ..Τ. θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζµψλ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ή πνπ ε 
Σ..Τ. παξαπέµπεη, φπσο θαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξ.  [ στνόηηηα ΕΛΕΓΥΩΝ Β]  
 (2) Γηα ηνπο ειέγρνπο σλικών και προκαηαζκεσαζµένων ηµηµάηων ζα γίλεηαη έιεγρνο ζε ηνπιάρηζηνλ 2% ηεµάρηα αλά παξηίδα 
πιηθνχ θαη µε ειάρηζην  αξηζµφ δεηγµάησλ 10.   
(3) Γηα ηνπο ειέγρνπο πςνµέηξνπ (ζηάζµεο) ηεο θάζε θαηαζθεπαζζείζαο ζηξψζεο επηρψµαηνο, αλαρψµαηνο, ζηξψζε έδξαζεο 
νδνζηξψµαηνο,  ζηξψζε ζηξάγγηζεο νδνζηξσµάησλ, νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ ηεο παξαγξ. [ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκεσών 
(1) Υωµαηοσργικά, Οδοζηρωζία,  Αζθαληικά] ε ππθλφηεηα ησλ ρσξνζηαζµηθψλ ζεµείσλ ζα είλαη θαη‘ ειάρηζην:   
α. Αλά δηαηνµή, µέγηζηεο απνζηάζεηο µεηαμχ ζεµείσλ:   
- 15 µ. γηα ηηο θαηψηεξεο ζηξψζεηο ρσµαηνπξγηθψλ   
- 10 µ. γηα ηηο ηειεπηαίεο ζηξψζεηο ρσµαηνπξγηθψλ   
- 2 µ. γηα ηηο ζηξψζεηο νδνζηξσζίαο θαη ηηο ζηξψζεηο αζθαιηηθψλ   
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β. Μέγηζηεο απνζηάζεηο µεηαμχ δηαηνµψλ:   
- 20 µ. γηα ηα ρσµαηνπξγηθά.   
- 10 µ. γηα ηηο ζηξψζεηο νδνζηξσζίαο   
- 10 µ. γηα ηηο ζηξψζεηο αζθαιηηθψλ.   
Γηα ηνπο ειέγρνπο νµαιφηεηαο άλσ επηθάλεηαο θάζε θαηαζθεπαζζείζαο ζηξψζεο νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ ηεο παξαγξ. [ 
(ΕΛΕΓΧΟΙ ∆  Κατασκεσών (1) Υωµαηοσργικά, Οδοζηρωζία, Αζθαληικά]) νη µεηξήζεηο παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζα 
γίλνληαη θαηά θαλφλα ζην µέζνλ  ηνπ πιάηνπο θάζε ισξίδαο θπθινθνξίαο θαη ζην µέζνλ ηνπ πιάηνπο ηεο Λσξίδαο Έθηαθηεο 
Αλάγθεο (Λ.Δ.Α.) φπνπ ππάξρεη. Οη µεηξήζεηο εγθάξζηα  πξνο ηνλ άμνλα ζα γίλνληαη ζε δηαηνµέο απέρνπζεο µεηαμχ ηνπο ην 
πνιχ 10 µ. ή ζε ππθλφηεξε δηάηαμε εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην ζρεηηθφ µε ηελ  εξγαζία άξζξν ηεο Σ..Τ.  
 (4) Γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ παξαγξ. (4.ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκεσών (2) Καηαζκεσές από ζκσρόδεµα   
 θαη (ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκεσών (4) Εµθανείς καηαζκεσές ηελειωµένων ηµηµάηων ηοσ έργοσ )ζα ειέγρεηαη θάζε θαηαζθεπή ζ‘ 
φιε ηελ έθηαζή ηεο. Γηα  ηδηαηηέξσο επηµήθεηο θαηαζθεπέο ν έιεγρνο µπνξεί λα γίλεηαη δεηγµαηνιεπηηθά ζε πνζνζηφ φρη 
µηθξφηεξν απφ ην 30% ηνπ µήθνπο ηεο θαηαζθεπήο.   
(5) Γηα ηνπο ειέγρνπο ηεο παξαγξ. [(ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκεσών (3) (Αθανείς καηαζκεσές νη έιεγρνη ζα γίλνληαη δεηγµαηνιεπηηθά 
θαη ζε ζπλνιηθφ  πνζνζηφ ηνπ µήθνπο φρη µηθξφηεξν απφ 20%.   
   
6 Έλεγσοι γευμεηπέαρ με μΫπιμνα και δαπΪνη ηηρ Τπηπεζέαρ   
Σα νξηδφµελα ζηελ παξαγξ. [ΕΛΕΓΧΟΙ Γ] απηνχ ηνπ άξζξνπ ηζρχνπλ θαη‘ αλαινγία πξνο ηνπο ειέγρνπο γεσµεηξίαο.   
 
7 Ράηπερ για ηη διαζθΪλιζη ηηρ ππαγμαηοποέηζηρ ηυν ΔΛΔΓΥΧΝ Γ (γευμεηπέαρ)   
Γεληθψο ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηεο παξαγξ. [Ρήηρες για ηη διαζθάλιζη ηης πραγµαηοποίηζης ηοσ ποιοηικού ελέγτοσ] εθηφο απφ 
ηηο πνηληθέο ξήηξεο  γηα ηελ παξάιεηςε ειέγρσλ, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:   
(1) Γηα παξάιεηςε ηνπ ειέγρνπ ηεο παξαγξ [ΕΛΕΓΥΟΙ ∆ Τλικών / Προκαηαζκεσαζµένων Σµηµάηων] θαη εθφζνλ ν έιεγρνο δελ 
µπνξεί λα γίλεη επεηδή  ηα πιηθά ελζσµαηψζεθαλ, επηβάιιεηαη πεξηθνπή 2% ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ελζσµαηψζεθαλ.   
(2) Γηα παξάιεηςε ειέγρσλ ηεο παξαγξ. 4.(1) Υωµαηοσργικά, Οδοζηρωζία, Αζθαληικά επηβάιιεηαη αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα 1 
ΔΤΡΩ αλά  ρσξνζηαζµηθφ ζεµείν πνπ παξαιείθζεθε.   
(3) Γηα παξάιεηςε ηνπ ειέγρνπ γεσµεηξίαο μπινηχπνπ επηβάιιεηαη αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο ην 1% ηεο αμίαο 
ζθπξνδέµαηνο.  (4) Γηα παξάιεηςε ησλ ειέγρσλ ηεο παξαγξ. 4.(3) Αθανείς καηαζκεσές επηβάιιεηαη αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα 
1% ζηελ πηζηνπνηνχµελε αμία ησλ  θαηαζθεπψλ γηα ηηο νπνίεο παξαιείθζεθε ν έιεγρνο.   
(5) Γηα αµέιεηα εθηέιεζεο ησλ ειέγρσλ ηεο παξαγξ. [Εµθανείς καηαζκεσές ηελειωµένων ηµηµάηων ηοσ έργοσ] ζα εθαξµφδνληαη 
φζα αλαθέξνληαη  ζηελ παξαπάλσ παράγραθο.(4).   
 
8 Διδοποέηζη και παπΪζηαζη εκπποζώπυν ηηρ Τπηπεζέαρ   
Γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο ηεο παξαγξ. ΕΛΕΓΥΟΙ ∆ Τλικών / Προκαηαζκεσαζµένων Σµηµάηων   
ζα γίλεηαη εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο µε µέξηµλα ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξ. . ‗Εσθύνη για ηην εκηέλεζη 
ηων ΕΛΕΓΥΩΝ Β και  διαδικαζία παραγγελίας ηοσς’   
   
5.4.6 ΥΔΖ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΑΡΣΙΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ   
(1) Ο θάζε είδνπο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ έξγνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε, γηαηί απηφο είλαη ν µνλαδηθφο θαη 
εμ νινθιήξνπ  ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αξηηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 
αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο, γηα ηελ νπνία  είλαη επίζεο ν µνλαδηθφο θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο.   
(2) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ απνηειέζµαηα απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πξνδηαγξαθψλ, ζα  θηλείηαη ε δηαδηθαζία απφξξηςεο πιεµµειψλ εξγαζηψλ ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο 
ησλ πµβαηηθψλ Σεπρψλ.  (3) Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξ. [∆ΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑNΑ∆ΟΥΟΤ ΓΙΑ 
ΕΠΑNΑΛΗΦΗ ΕΛΕΓΥΩN] θαη αλσηέξσ (2), ν Αλάδνρνο  είλαη ππνρξεσµέλνο λα θξαηεί αξρείν ειέγρσλ αληίζηνηρα πξνο εθείλν 
ηεο παξαγξ. [Αρτείο ΕΛΕΓΥΩΝ Β (Α.Ε.-Β)] θαη ην αξρείν απηφ απνηειεί  απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ πξνζαξηεµέλν ζην 
Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ.   
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6   
ΠΔΡΑΙΧΖ ΔΡΓΟΤ - ΤΝΣΖΡΖΖ – ΜΖΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ   
 

Άπθπο 6.1 ΜΖΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ –ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ- ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΠΙΘΔΧΡΖΖ ΚΑΙ ΤΝΣΖΡΖΖ  
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε θαη ππνβνιή ζηελ Τπεξεζία, µε µέξηµλα θαη δαπάλε ηνπ, ησλ παξαθάησ:   
Λήςε, εθηχπσζε θαη παξάδνζε εγρξψµσλ θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ, παξαγσγήο πιηθψλ θαη εθηέιεζεο 
δνθηµψλ.  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, µαδί µε ηελ Σειηθή Δπηµέηξεζε θαη ην Μεηξψν 
ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν, ζηελ πιήξε  µνξθή ηνπ, ζα πεξηιαµβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπληζηνχλ ηελ εηθφλα ηνπ Έξγνπ φπσο 
ηνχην ζα έρεη ηειηθά θαηαζθεπαζζεί ζχµθσλα θαη µε  ηελ Αξηζµ. ∆Νγ/νηθ. 38108 /ΦΝ 466 (ΦΔΚ 1956Β 7-7-2017. ) απφθαζε 
Τπ. Μεη. Τπνδνµψλ. «Πεξηερφµελν ηνπ Μεηξψνπ Έξγνπ.»   
Απαξαίηεηα ζα πεξηιαµβάλεη ηα παξαθάησ:   

 Πίλαθα απνγξαθήο, θαηά ηξφπν πεξηιεπηηθφ, ησλ επηµέξνπο έξγσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην φιν έξγν.   

 Σεχρνο µε ηα αλαιπηηθά απνηειέζµαηα ησλ δνθηµψλ θαη ειέγρσλ.   

 Πιήξε ζεηξά ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ µε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ηειηθά εθαξµφζζεθαλ.   



17 
 

Οη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πεξηιαµβάλνληαη θαηά αλεγµέλν ηξφπν ζηελ πξνζθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ.  Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ θαη ην Δγρεηξίδην Δπηζεψξεζεο θαη πληήξεζεο απνηεινχλ µέξνο 
(ηδηαίηεξα θεθάιαηα) ηνπ Φαθέινπ  Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) ν νπνίνο απνηειεί απαξαίηεηα ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή.   
Ζ µε ππνβνιή ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ (ζπληεηαγµέλνπ ζχµθσλα µε ην παξφλ άξζξν.) επηζχξεη ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο µε ηε µε 
ππνβνιή ηεο ηειηθήο  επηµέηξεζεο. επί πιένλ ζπλεπάγεηαη ηε ζχληαμε θαη εθηχπσζε ηνπ Μεηξψνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζε βάξνο 
θαη γηα ινγαξηαζµφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ  επηβνιή πξφζζεηεο πνηληθήο ξήηξαο. αληίζηνηρα µε φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 6 
ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ λ4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το παρ  10 τοσ άρθροσ 70 τοσ Ν4782/21 (1-9-2021) γηα ηελ ηειηθή 
επηµέηξεζε.  
∆ειαδή ζπλεπάγεηαη ηελ θαζπζηέξεζε ηεο παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ.  

 
Άπθπο 6.2 ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΔΡΓΟΣΑΞΙΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ   

Ο Αλάδνρνο, πξηλ παξαδψζεη θάζε ηµήµα ηνπ έξγνπ γηα λα ρξεζηµνπνηεζεί θαη µεηά ηελ απνπεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, 
είλαη ππνρξεσµέλνο  µε δηθή ηνπ δαπάλε λα αθαηξέζεη θαη απνµαθξχλεη απφ ηνπο γχξσ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα 
φιεο ηηο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ, θαζψο επίζεο ηα απνξξίµµαηα, εξγαιεία, ζθαισζηέο, 
µεραλήµαηα, πεξίζζεηα πιηθά, ρξήζηµα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο  εγθαηαζηάζεηο µεραλεµάησλ θιπ. Δπίζεο πξέπεη λα 
απνμειψζεη (θαηαζηξέςεη θιπ.) θάζε βνεζεηηθφ έξγν θιπ. πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Τπεξεζία σο  άρξεζην ή επηδήµην γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαλ ή ήηαλ εγθαηεζηεµέλνο θαη λα παξαδψζεη  
εληειψο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθά λα θξνληίζεη γηα θάζε ηη πνπ 
πξνδηαγξάθεηαη ζηελ  παξνχζα ή είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε θαηάζηαζε εχξπζµεο ιεηηνπξγίαο θαηά 
ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο.   
Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα απνμειψζεη θάζε πξνζηαηεπηηθή θαηαζθεπή πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  (παξαγσγή πιηθψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ) θαη γηα νπνηαδήπνηε αλάγθε, φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο δελ ππάξρνπλ νη ιφγνη πνπ ηελ  επέβαιιαλ. Σέηνηεο αλάγθεο είλαη ε απνθπγή θάζε είδνπο δεµηψλ, θζνξψλ, 
αηπρεµάησλ θιπ. ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνµέο, δέληξα, ρσξάθηα,  θαιιηεξγήζηµεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε 
είδνπο έξγα. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ απνµάθξπλζε ησλ πεξηθξαγµάησλ ησλ εξγνηαμίσλ.  Μέζα ζε δέθα (10) εµέξεο απφ ηελ 
έγγξαθε ππφµλεζε ηεο Τπεξεζίαο πξέπεη ν Αλάδνρνο λα αξρίζεη ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο θαη λα ηηο ηειεηψζεη  µέζα ζε εχινγε 
πξνζεζµία, δηαθνξεηηθά γίλνληαη ζε βάξνο ηνπ θαη αθαηξείηαη ε δαπάλε πνπ έγηλε απφ ηε πξψηε πηζηνπνίεζε πνπ ζα 
ζπληαρζεί  χζηεξα απφ απηφ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ εθδίδεηαη βεβαίσζε γηα ηελ εµπξφζεζµε απνπεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ 
έξγνπ ή ελφο µέξνπο ηνπ.   

 
Άπθπο 6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΔ ΔΡΓΟΤ   

Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο /ηέιεζεο ησλ α). ∆ηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε, β). Βεβαίσζεο πεξάησζεο 
εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ  έξγνπ, γ). Υξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο (µε µέξηµλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) ζπληήξεζεο 
ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ, δ).Οξηζηηθή  Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ λ 4412/2016 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε µε ην Ν 4782/21 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα:   
169 όπως αστό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 83 τοσ Ν4782/21 (1-9-2021)  
168 όπως αστό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 82 τοσ Ν4782/21 (1-9-2021)   
171 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 85 τοσ Ν4782/21 (1-9-2021) ,   
172 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 86 τοσ Ν4782/21 (1-9-2021). απηνχ, µε ηηο παξαθάησ 
αλαθεξφµελεο εμεηδηθεχζεηο.  Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή έξγνπ είλαη ν Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.).   

 
Άπθπο 6.4 ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΔΧ   

Ο ρξφλνο εγγχεζεο (άξζξν 171 ηνπ λ4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 85 τοσ Ν4782/21) θαηά ηνλ νπνίν 
ν αλάδνρνο θέξεη  ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηελ ζπληήξεζε ηνπ ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 157 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76  τοσ Ν4782/21 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ λ4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 86 τοσ Ν4782/21, µεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ  δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή νξίδεηαη ζε 15 µάνερ.  
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7   
ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ   
 

Άπθπο 7.1 ΓΔΝΙΚΑ  
Γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφµελα ζην άξζξν 138 ηνπ N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 59 τοσ  Ν4782/21 (1-9-2021) .   
Δπίζεο:   
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξµνγή ησλ εγθεθξηµέλσλ ραξάμεσλ ζην έδαθνο µε ηα απαηηνχµελα πξνο απηφ 
πιηθά θαηαζθεπήο  ζηαζεξψλ ζεµείσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ ζρεδίσλ, νη δαπάλεο γηα ηηο θαηαµεηξήζεηο ελ γέλεη, ε ζχζηαζε ησλ 
εξγνηαμίσλ, ε ζπληήξεζε θαη ε θαηαζθεπή  ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, νη δαπάλεο 
ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη αληνρήο ησλ έξγσλ θαη θάζε ελ γέλεη δαπάλε  γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.   
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηε ζχληαμε ησλ 
επηµεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα, ηε  ρξνληθή, πνζνηηθή, πνηνηηθή θαη νηθνλνµηθή ηεθµεξίσζε ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα 
θαη ηα ινηπά ζπµβαηηθά ηεχρε ε αµνηβή ησλ νπνίσλ  εµπεξηέρεηαη αλεγµέλα ζηηο ηηµέο ηεο πξνζθνξάο. ηελ θαηεγνξία απηή 
εµπίπηνπλ, ε απνηχπσζε ηεο µνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ε παξάδνζε  ησλ ζηνηρείσλ ζηε µνξθή πνπ θαζνξίδεηαη απφ 
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ηελ Τπεξεζία, εξγαζίεο ίδξπζεο/ πχθλσζεο θαη επίιπζεο ηνπ απαξαίηεηνπ ηξηγσλνµεηξηθνχ θαη  πνιπγσλνµεηξηθνχ δηθηχνπ 
νξηδνληνγξαθηθνχ ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ, µε ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ζχµθσλα µε ηελ πξφνδν ηνπ  έξγνπ. ε 
ίδξπζε λένπ ρσξνζηαζµηθνχ δηθηχνπ, νη απαξαίηεηεο αλαπαζζαιψζεηο θαη ρσξνζηαζµήζεηο ησλ αμφλσλ ηνπ έξγνπ, ε 
ζήµαλζε ηεο δψλεο  θαηάιεςεο ησλ έξγσλ θιπ.   

 
Άπθπο 7.2 ΜΔΛΔΣΔ  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ηδηαίηεξε αµνηβή, δεδνµέλνπ φηη ε ζρεηηθή δαπάλε έρεη πεξηιεθζεί αλεγµέλα ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ:   ζηελ επαιήζεπζε/ επηβεβαίσζε ησλ δηαηηζεµέλσλ ζηνηρείσλ ησλ µειεηψλ, θαη ηελ ηπρφλ πξνζαξµνγή ησλ 
εγθεθξηµέλσλ νξηζηηθψλ µειεηψλ ζε  επίπεδν µειεηψλ εθαξµνγήο,   
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα ζπληάμεη ηηο αθφινπζεο µειέηεο, ρσξίο ηδηαίηεξε αµνηβή, δεδνµέλνπ φηη ε ζρεηηθή 
δαπάλε έρεη πεξηιεθζεί  αλεγµέλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ:   

 Σηο ηπρφλ αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπµπιεξψζεηο µειεηψλ πνπ ζα ρξεηαζζεί λα γίλνπλ, ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ,  ζχµθσλα µε φζα θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν ηεο Δ..Τ. µεηά θαη ηνλ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
παξαπάλσ παξάγξαθν.   

 Σηο µειέηεο µηθξνηξνπνπνηήζεσλ ή ζπµπιεξψζεσλ ησλ νξηζηηθψλ µειεηψλ, ε αλάγθε ησλ νπνίσλ ζα πξνθχςεη θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ  εξγαζηψλ ιφγσ απξφβιεπησλ παξαγφλησλ.  

 Σηο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) γηα ηα ιαηνµεία, δαλεηνζαιάµνπο θαη απνζεζηνζαιάµνπο (εθφζνλ 
δελ αλήθνπλ ζηηο  µειέηεο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία)   

 Tελ µειέηε εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ζχληαμεο ησλ ζρεδίσλ ζήµαλζεο θαη αζθάιηζεο ησλ πξνζσξηλψλ 
ξπζµίζεσλ ηεο  θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο.   

 Σηο νξηζηηθέο µειέηεο θαη µειέηεο εθαξµνγήο µηθξψλ ηερληθψλ, φπσο θηβσηνεηδψλ ή άιισλ νρεηψλ πιάηνπο έσο 6.00 µ., 
θαη ηνίρσλ  αληηζηήξημεο. εθφζνλ πξνβιέπνληαη ή πξνθχςεη ε αλάγθε εθηέιεζεο ηέηνησλ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχµβαζεο. Σα αλνίγµαηα θαη  ην είδνο ησλ νρεηψλ, εθφζνλ δελ πξνθχπηνπλ απφ εγθεθξηµέλε πδξαπιηθή µειέηε, ζα 
αηηηνινγνχληαη ζχµθσλα µε πδξαπιηθή µειέηε πνπ  ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν.   

 Σηο εηδηθέο µειέηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Σ..Τ. θαη ηηο Πξνδηαγξαθέο (µειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεµάησλ, µειέηεο 
ζχλζεζεο  αζθαιηνµηγµάησλ, θ.ιπ.).   

Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη, εθφζνλ απαηηεζεί, µεηά απφ ζρεηηθή εληνιή 
ηεο Τπεξεζίαο,  ζχµθσλα µε ην Άξζξν 197 ηνπ λ4412/2016 νπνηαδήπνηε άιιε µειέηε θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ εµπξφζεζµε 
θαη έληερλε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ γηα  ηελ νπνία ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν αµνηβή ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ έξγνπ 
πνπ ζα θαζνξίδεηαη µε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο.   
 
Οπδεµία θαηαζθεπή ζα εθηειείηαη αλ πξνεγνπµέλσο δελ έρεη εγθξηζεί ε ζρεηηθή µειέηε. Σνχην αθνξά θαη ηα ελδηάµεζα ζηάδηα 
θαηαζθεπήο. Έηζη, ν  Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνγξαµµαηίζεη θαηάιιεια ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα 
ππάξρεη επαξθήο - θαη θαηά ην εθηθηφ µε ειαζηηθά  πεξηζψξηα - ρξφλνο γηα ηηο εθπνλήζεηο ησλ µειεηψλ θαη ηηο εγθξίζεηο.   
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη αλάγθε άµεζεο θαηαζθεπαζηηθήο επέµβαζεο πξνο απνηξνπή θηλδχλνπ αηπρήµαηνο, 
ν φξνο ηεο παξαπάλσ  παξαγξάθνπ δε ζα εθαξµφδεηαη. Όµσο θαη ηφηε νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο ζα αθνινπζνχλ.   
Ζ έγθξηζε ησλ µειεηψλ (ππνινγηζµψλ, ζρεδίσλ θ.ιπ.) απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ 
πνπ απνξξένπλ απφ ηε  χµβαζε, νχηε απνηειεί µε νπνηνδήπνηε ηξφπν απνδνρή ηεο επάξθεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ηεο Μειέηεο.   
πµπιεξσµαηηθά δηεπθξηλίδεηαη, φηη ηφζν γηα ηελ εθαξµνγή ησλ µειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, 
µφλνο ππεχζπλνο είλαη ν  Αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο απηήο, νη δε έιεγρνη πνπ ζα αζθεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, ή ηελ 
επίβιεςε, δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ  επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ πξνθχπηεη γη' απηφλ απφ ηηο 
ζπµβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείµελεο δηαηάμεηο.   

 
Άπθπο 7.3 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΔΡΙΠΣΧΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ   

Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήµαηνο νθεηιφµελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ή / θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, ν  Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά.  

 
Άπθπο 7.4 ΠΑΡΑΛΑΒΔ ΑΦΑΝΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΑ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ   

Ζ επηβιέπνπζα ην έξγν Τπεξεζία δελ ππνρξενχηαη λα βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ. 
Καηφπηλ ηνχηνπ, θαη  ζχµθσλα µε ηελ παξ. 3 ηνπ ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Νφµνπ 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ 7 
τοσ άρθροσ 70 τοσ Ν4782/21 ν αλάδνρνο  νθείιεη λα εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηελ Τπεξεζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνγξαµµαηίδεη ηηο εξγαζίεο  ηνπ, έηζη ψζηε, λα µελ απαηηνχληαη νη έιεγρνη αθαλψλ 
εξγαζηψλ θαη ινηπνί έιεγρνη απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηα άββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο  ησλ ∆εµνζίσλ Τπεξεζηψλ.   
Ο Αλάδνρνο δελ έρεη ην δηθαίσµα λα θαιχςεη ηα αθαλή ηµήµαηα ηνπ έξγνπ πξνηνχ λα ιεθζνχλ ηα ζηνηρεία γηα ηε ζχληαμε ησλ 
ζρεηηθψλ εθζέζεσλ  επηβεβαίσζεο ησλ Αθαλψλ Δξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, µέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, 
εθφζνλ ην δεηήζεη ε Τπεξεζία, λα απνθαιχπηεη  νπνηνδήπνηε ηµήµα αθαλνχο εξγαζίαο γηα έιεγρν ηπρφλ ειαηησµάησλ, 
ειιείςεσλ, βιαβψλ ή αηειεηψλ.   

 
Άπθπο 7.5 ΔΚΣΔΛΔΖ - ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΤ - ΔΠΙΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ -ΜΖΥΑΝΙΚΑ ΜΔΑ Ο Αλάδνρνο ζα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε, πξφζιεςε θαη θηλεηνπνίεζε ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ  
απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εξγαηνηερληθνχ, επηζηεµνληθνχ ή άιινπ, εµεδαπνχ ή 
αιινδαπνχ, θαζψο θαη γηα  ηελ παξνρή ζε απηφ ησλ µέζσλ, εξγαιείσλ, εγθαηαζηάζεσλ , µεηαθνξηθψλ µέζσλ, νξγάλσλ θηι. 
γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  Γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ δηαηίζεληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ηερληθνί µε θαηάιιεια 
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πξνζφληα νη νπνίνη γίλνληαη απνδεθηνί απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ επί  ηφπνπ ηνπ έξγνπ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ 
ππαιιήινπ ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε µε ηε θχζε θαη ην µέγεζνο ηνπ  θαηαζθεπαδφµελνπ έξγνπ.   
ρεηηθά ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζηα άξζξα 138 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 59 τοσ Ν4782/21 θαη 139 ηνπ λ. 4412/2016.   

 
Άπθπο 7.6 ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΙΑ Ή ΑΛΛΟΤ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ   

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ νπζηψδε εηδηθή ππνρξέσζε λα µελ παξεµπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ άιινπο 
εξγνιήπηεο πνπ  ρξεζηµνπνηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζε εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιαµβάλνληαη ζηε ζχµβαζή ηνπ. Αληίζεηα 
ππνρξενχηαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη µε ηα µέζα  πνπ απηφο ρξεζηµνπνηεί (ηθξηψµαηα θιπ.) ξπζµίδνληαο έηζη ηε ζεηξά εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα µελ παξεµβάιιεη θαλέλα εµπφδην ζηηο εξγαζίεο  πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε, ή άιινπο 
Αλαδφρνπο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπµπεξηθέξεηαη θαη µε ηα ζπλεξγεία ή ηνπο Αλαδφρνπο  ησλ εηαηξεηψλ θαη 
Οξγαληζµψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, πνπ εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή ή ηηο παξπθέο ηεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ ή γηα ην έξγν.   

 
Άπθπο 7.7 ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ ΣΖΝ ΔΠΙΒΛΔΦΖ   

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ επίβιεςε ηδηαίηεξν ρψξν ζηα εξγνηαμηαθά γξαθεία απηνχ µε ην ζρεηηθφ εμνπιηζµφ.  
Σα παξαπάλσ ζα ρξεζηµνπνηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη ηα µε αλαιψζηµα εμ απηψλ ζα 
επηζηξέθνληαη ζηνλ  Αλάδνρν.   
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ επίβιεςε επηβαηηθφ φρεµα µε νδεγφ, φπνηε δεηεζεί απφ απηήλ, γηα ηε 
µεηαθνξά ησλ ππαιιήισλ  ηεο Τπεξεζίαο ζην έξγν.  
 
 
Άπθπο 7.8 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟi.   
 
7.8.1 Ο ανΪδοσορ Ϋσει ηην ςποσπΫυζη για ηην ηάπηζη ηυν διαηΪξευν ηηρ επγαηικάρ νοµοθεζέαρ, ηυν διαηΪξευν και 

κανονιζµών για  ηην ππόλητη αηςσηµΪηυν ζηο πποζυπικό ηος, ά ζηο πποζυπικό ηος θοπΫα ηος Ϋπγος, ά 
ζε οποιονδάποηε ηπέηο, ώζηε να  εξαλεέθονηαι ά να ελασιζηοποιούνηαι οι κένδςνοι αηςσηµΪηυν ά 
επαγγελµαηικών αζθενειών καηΪ ηην θΪζη καηαζκεςάρ ηος  Ϋπγος: Π∆ 305/96 (απ.7-9), Ν.4412/2016 (απ. 138 

παπ.7), Ν. 3850/102ii (απ. 42).   
 
7.8.2 ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :   

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή µειέηε (ζηαηηθή ηθξησµάησλ, µειέηε πξνζσξηλήο ζήµαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιαµβάλεη 
φια ηα ζρεηηθά µέηξα  Ν.4412/2016 (αξζ. 138 παξ.7).   

β. Να ιαµβάλεη µέηξα πξνζηαζίαο ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), 
φπσο απηφ ξπζµίδεηαη µε  ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩ∆Δ : ∆ΗΠΑ∆/νηθ.177/2-3-01, ∆ΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ∆ΗΠΑ∆/νηθ889/27-
11-02, ζην ρξνλνδηάγξαµµα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο  θαη ηηο ελδερφµελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξµνγέο 
ησλ µειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο µειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ :  Ν.4412/16 (αξ. 138 παξ.7 ).   

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξµνγή ησλ µέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνµέλσλ, λα ηνπο 
ελεµεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ  αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ µέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψµε ηνπο θαη λα 
δηεπθνιχλεη ηε ζπµµεηνρή ηνπο ζε δεηήµαηα αζθάιεηαο  θαη πγείαο: Π∆ 1073/81 (αξ. 111), Π∆ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 
(αξ. 42- 49).   

 
Γηα ηελ ζσζηή εθαξµνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφµελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο  θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα µπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξµνγήο ησλ 
µέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ  πεξηπηψζεσλ φπνπ ηµήµα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε 
εμεηδηθεπµέλε εηαηξεία).   

χµθσλα µε ηα πξναλαθεξφµελα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα:   
Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη 

ζπγθεθξηµέλα:  
 α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξµφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλσζηνπνίεζε, πξνθεηµέλνπ  γηα εξγνηάμην µε πξνβιεπφµελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηµεο εµέξεο 
θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα  πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφµελνη ή ν πξνβιεπφµελνο φγθνο εξγαζίαο ζα 
ππεξβαίλεη ηα 500 εµεξνµίζζηα : Π∆ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ  γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχµθσλα µε ην παξάξηεµα 
ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π∆ 305/96.   

β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα ν πνία απνηεινχλ ηµήµα ηεο ηερληθήο µειέηεο ηνπ 
έξγνπ (νξηζηηθήο ή  εθαξµνγήο) ζχµθσλα µε ην Π.∆. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ∆ΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩ∆Δ ε 
νπνία ελζσµαηψζεθε ζην Ν.4412/16 (αξ.  138 παξ.7).   

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξµφζεη θαη λα ζπµπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο µειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα 
δηαπηζηψ777ζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα  ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχµθσλα µε ηελ µεζνδνινγία πνπ ζα εθαξµφζεη ζην έξγν 
αλάινγα µε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο  ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (µέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ 
εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζµφο, θιπ).   

δ. Να αλαπξνζαξµφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο 
ηεο εγθεθξηµέλεο  µειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφµελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία, µέηξα αζθάιεηαο 
θαη πγείαο : Π∆ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη  ΤΑ ∆ΗΠΑ∆/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩ∆Δ ε νπνία ελζσµαηψζεθε ζην 
Ν.4412/16 (αξ. 138 παξ.7)   
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ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : Π∆ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ 
∆ΗΠΑ∆/νηθ/889/2002 (παξ.2.9∆)  ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩ∆Δ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.   

ζη. πµπιεξσµαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ).   
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζµφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφµελνπο θαη γηα ηα άιια 

εµπιεθφµελα µέξε πνπ  παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.   
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζµφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο µειινληηθά αζρνιεζνχλ µε 

ηε ζπληήξεζε ή ηελ  επηζθεπή ηνπ έξγνπ.   
1. Σν πεξηερφµελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην Π∆ 305/96 (αξ.3 παξ.5- 7) θαη ζηηο ΤΑ: ∆ΗΠΑ∆/νηθ/177/2001 

(αξ.3) θαη  ∆ΗΠΑ∆/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩ∆Δ νη νπνίεο ελζσµαηψζεθαλ ζην λ4412/16 (αξ.138 παξ 7).   
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχµθσλα µε ην Π∆ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ:   
α) Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο µειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.   
β) Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Π.∆.305/96 (αξζ.12 παξάξηεµα 
ΗΗ).   
γ) Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξµφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.   
δ) Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνµηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη µε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφµηµν δηθαίσµα: 
ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη  ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ, ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξµφδηα Δπηζεψξεζε 
Δξγαζίαο ζχµθσλα µε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν  4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 
10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξαµµαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.   
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε ∆εµφζηνπ Έξγνπ: 

ΤΑ ∆ΔΔΠΠ/νηθ.  433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩ∆Δ, ε νπνία ελζσµαηψζεθε ζην λ.4412/16 αξ. (171 θαη 172).   
4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη µε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο  ηνπ: Π∆ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ∆ΗΠΑ∆/νηθ/889/2002 (παξ.2.9∆) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩ∆Δ.   
5. ∆ηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά µε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιαµβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 µε 

αξ. πξση.  ∆ΗΠΑ∆/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩ∆Δ.  
  
Σα παξαπάλσ ΑΤ θαη ΦΑΤ ζα ζπληαρζνχλ έηζη ψζηε λα είλαη ζπµβαηά µε ηα ζρεηηθά ππνδείγµαηα πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί απφ ην ΣΔΔ  (ΣΔΔ/10068/22-4-98 έγγξαθν πξνο Τπνπξγνχο-ΤΠΔΥΩ∆Δ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ)   
Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο   
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:   
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφµελνπο ζχµθσλα 

µε ην Ν. 3850/10 (αξ.8  παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).   
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ 

εξγαδφµελνπο, ζχµθσλα µε ην  Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ.4 έσο 25).   
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα µπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφµελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνµα εθηφο ηεο επηρείξεζεο 

ή λα ζπλαθζεί  ζχµβαζε µε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο.   
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνµα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο 

θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή  Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο: Ν.3850/10 
(αξ.9).   

δ. ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη 
θαη ε ππνρξεσηηθή  ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ:   

1. Γξαπηή εθηίµεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηαµέλσλ θαηά ηελ 
εξγαζία θηλδχλσλ γηα  ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νµάδεο εξγαδνµέλσλ πνπ 
εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10  (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3- 8).   

2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν 
Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν  γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).   

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιαµβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ.   
 
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνµεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξµφδηα 

επηζεψξεζε εξγαζίαο.  Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί µε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπµβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο 
(Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4), νθείιεη λα  αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 
(Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνµέλσλ ησλ νπνίσλ  ε ζχζηαζε θαη νη αξµνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 
5 ηνπ Ν.3850/10.   

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη µφλν.   
3. Βηβιίν αηπρεµάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήµαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε 

ησλ αξµφδησλ αξρψλ  Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β).   
Σα µέηξα πνπ ιαµβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφµνησλ αηπρεµάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν 

ππνδείμεσλ ηερληθνχ  αζθαιείαο.   
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξµφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνµηθέο αξρέο θαη 

ζηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο  ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζµνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφµελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήµαηα εληφο 
24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ  ηξαπµαηηζµνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί αµεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα 
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ρξεζηµεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήµαηνο Ν.3850/10  (αξ.43 παξ.2α).   
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεµάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφµελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο µεγαιχηεξε 

ησλ ηξηψλ εξγάζηµσλ  εµεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).   
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφµελνπ Ν. 3850/10 (αξ.18 παξ.9).   
 

7.8.2.1 Ζµεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)   
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζµεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε  ζηελ αξµφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχµθσλα µε ην 
Π∆ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ  Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.   

Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχµθσλα µε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο ∆/λζεηο, Σµήµαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο θαη  ζπµπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο µερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο ∆/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο 
ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ  ειέγρσλ ή δνθηµψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζµαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηµψλ, απφ 
ην αξµφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ :  Π∆ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 
ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩ∆Δ µε αξ. πξση. ∆ΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.   

 
7.8.2.2 πζρεηηζµφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζµεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)   

Γηα ηελ πηζηή εθαξµνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη µε ην Ζ.Μ.Α.   
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζµνχ απηνχ, λα ζεµεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εµπινπηηζµφο ηνπ ΑΤ θαη 

επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε  ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνµπή ησλ αλαγξαθφµελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα 
ηνπ ΑΤ.   

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήµαηνο.   
 
7.8.3 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ   
 
7.8.3.1 Πξνεηνηµαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνµηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)   

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ µέηξα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο :   
−•Σελ επθξηλή θαη εµθαλή ζήµαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ µε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε 
ζήµαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ  επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV µέξνο Α, παξ. 18.1).   
−•Σνλ εληνπηζµφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εθηξνπή ηπρφλ  ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο 
εξγαδφµελνπο απφ ηνλ θίλδπλν  ειεθηξνπιεμίαο: Π∆ 1073/81 (αξ.75-79), Π∆ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV µέξνο Β, ηµήµα II, 
παξ.2).   

−•Σε ζήµαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ µε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηµψλ ζεξµψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχµελα 
µέηξα πξνζηαζίαο ησλ  εξγαδνµέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο η σλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ: Π ∆ 1073/81 (αξ.92 - 95), Π∆ 305/96 
(αξ.12, παξαξη. IV µέξνο Α, παξ.6).   
−•Σε ιήςε µέηξσλ αληηµεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ 
θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα,  εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφµελνπο, πξφιεςε - αληηµεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ 
εθξήμεσλ ή αλαζπµηάζεσλ, χπαξμε  ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. Π∆ 1073/81 (αξ. 92-96), Π∆ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV µέξνο Α, 
παξ.3, 4, 8-10),Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).  
−•Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνµηθνχ εμνπιηζµνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ 
βνεζεηψλ, θαξµαθείνπ,  απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ): Π∆ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), Π∆ 305/96 (αξ.12 
παξάξη. IV µέξνο Α, παξ.13, 14).   
−•Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνµηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφµελνπο φπσο: πξνζηαηεπηηθά 
θξάλε, µπφηεο  αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσµεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεµεξψζεη εθ ησλ 
πξνηέξσλ ζρεηηθά µε ηνπο θηλδχλνπο  απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζµφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο 
γηα ηε ρξήζε ηνπ Π.∆. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84  (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη 
Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).   
 
7.8.3.2 Δξγνηαμηαθή ζήµαλζε – ζεµαηνδφηεζε, ζπζηήµαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, 

θπζηθνί,  ρεµηθνί παξάγνληεο θ.ι.π. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :   
1. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήµαλζε θαη ζεµαηνδφηεζε, µε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεµάησλ απφ 

ηελ πεξηνρή  θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχµθσλα µε:   
−•Σελ Τ.Α αξηζ. ∆ΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔ∆Η: «Οδεγίεο ήµαλζεο Δθηεινχµελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)  
−•Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔ∆Η «Τπνρξεψζεηο θαη µέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ 
θαηά ηελ εθηέιεζε  εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζµψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ »   
−•Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο: Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη 
αξ.46).   
2. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηµήµαηνο νδνχ θαη 
πεδνδξνµίνπ: Ν.  2696/99 (αξ. 47, 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44).   
3. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεµάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ 

ειεθηξηθψλ  εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζµνχ  εξγνηαμίνπ, θιπ: Π∆ 1073/81 (αξ.75-84), Π∆ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12, παξαξη.IV µέξνο Α, 
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παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35).   
4. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα µέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, 
ξίςεο θαη  µεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), Π∆ 305/96 
[αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12  παξαξη. IV µέξνο Α παξ.11 θαη µέξνο Β ηµήµα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 
3542/07 (αξ.30).  5. Να ηεξεί µέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνµέλσλ πνπ αθνξνχλ:   

α) θξαδαζµνχο: Π∆ 176/05,   
β) ζφξπβν: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06,   
γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: Π∆ 397/94,   
δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεµηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Ν.3850/10 (άξ. 36- 41), Π∆ 82/10.   

 
7.8.3.3 Μεραλήµαηα έξγσλ / Δμνπιηζµνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.   

Οη εμνπιηζµνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο µεραλήµαηα έξγσλ Π∆ 304/00 (αξ.2).   
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζµφ ησλ µεραλεµάησλ (ρσµαηνπξγηθψλ θαη 

δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ  αλπςσηηθψλ µεραλεµάησλ, ησλ νρεµάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ µεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ 
εμνπιηζµνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο µε µεραληζµφ  αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφµελα ηθξηψµαηα, θνξεηέο θιίµαθεο, θιπ ) : 
Π∆ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆  395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 
θαη Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παξαξη. IX), Π∆ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV µέξνο Β ηµήµα ΗΗ παξ.7 - 9),  ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ 
αξ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).   

Σα µεραλήµαηα έξγσλ ζχµθσλα µε ην Π∆ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, µέξνο Β‘, ηµήµα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην Π∆ 
304/00 (αξ.2), πξέπεη λα  ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία :   

1. Πηλαθίδεο αξηζµνχ θπθινθνξίαο   
2. Άδεηα θπθινθνξίαο   
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.   
4. Απνδεηθηηθά πιεξσµήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)   
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ µεραλεµάησλ ζχµθσλα µε ην Π∆ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, µέξνο Β΄, ηµήµα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 

8.2) θαη ην Π∆ 89/99  (παξαξη. II, παξ.2.1). εµεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ µεραλήµαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.   
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζµνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξµνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) 

θαη αξρείν  ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζµαηα ησλ ειέγρσλ ζχµθσλα µε ην Π∆ 89/99 (αξ.4α, 
παξ.3 & 6).  

 7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ µεραλήµαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν 
ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ  ζχµθσλα µε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).   

 
7.8.4 Ννµνζεηήµαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχµελα µέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη 

θαηά πεξίπησζε,  αλάινγα µε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχµελνπ έξγνπ.   
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφµελα, πξφζζεηα απαηηνχµελα µέηξα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά  πεξίπησζε, αλάινγα µε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχµελνπ έξγνπ. Σα ελ ιφγσ απαηηνχµελα 
µέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνµνζεηήµαηα:   

 
7.8.4.1 Καηεδαθίζεηο:   

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 
(αξ.9 παξ.4 παξαξη.  ΗΗΗ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αξ. 12,  παξαξη.IV µέξνο Β ηµήµα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Τ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΤΑ  21017/84/09.  

 
7.8.4.2  Δθζθαθέο (ζεµειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο:   

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), 
ΚΤΑ 3329/89 θαη ε  ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21- γ/94, 
ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο:  ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: 
Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV µέξνο Β ηµήµα ΗΗ παξ.  10).   

 
7.8.4.3 Ηθξηψµαηα θαη θιίµαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο:  Π∆ 778/80, Π∆ 
1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Π∆ 155/04, Π∆  
305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV µέξνο Α παξ.1, 10 θαη µέξνο Β ηµήµα ΗΗ παξ.4-6,14).   
 
7.8.4.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξµέο εξγαζίεο   

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105), Π∆ 70/90 (αξ.15), Π∆ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή 
∆ηάηαμε 7 Απφθ.7568  Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99.   

 
7.8.4.5 Καηαζθεπή δνµηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμαµελέο, θιπ.)   

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Π∆ 305/96 (αξ.12 
παξαξη. IV µέξνο Β  ηµήµα ΗΗ παξ. 12).   

 
7.8.4.6 Πξνεηνηµαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ   
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(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεµάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζµνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ 
εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα  ζηεγαζµέλα ηµήµαηα ησλ νηθνδνµηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζµε ραµειφηεξε ησλ 6.00 µ. 
θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.)  Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, 
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ),  ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ:  Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV µέξνο Β ηµήµα 
ΗΗ παξ.10).   

 
7.8.4.7  Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληµεληθά έξγα:   

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηαµφξθσζε ππζµέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ µε ρξήζε πισηψλ 
λαππεγεµάησλ θαη θαηαδπηηθνχ  ζπλεξγείνπ.)   

Π∆ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), Π∆ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αξ.12, 
παξαξη.IV µέξνο Β  ηµήµα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13).   
 
7.8.5 Αθνινπζεί θαηάινγνο µε ηα λνµνζεηήµαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιαµβάλνπλ ηα απαηηνχµελα µέηξα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο  ζην εξγνηάμην.   
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ: «ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ 
ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ»   

A. ΝΟΜΟΗ   

 Ν. 495/76  ΦΔΚ 337/Α/76   Ν. 3669/08  ΦΔΚ 116/Α/08  

 Ν. 1396/83  ΦΔΚ 126/Α/83   Ν. 3850/10  ΦΔΚ 84/Α/10  

 Ν. 1430/84  ΦΔΚ 49/Α/84   Ν. 4030/12  ΦΔΚ 249/Α/12  

 Ν. 2168/ 93  ΦΔΚ 147/Α/93   Ν. 4412/16  ΦΔΚ Α 147/16  

 Ν. 2696/99  ΦΔΚ 57/Α/99     

 Ν. 3542/07  ΦΔΚ 50/Α/07     

 
Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 

 Π. ∆. 413/77  ΦΔΚ 128/Α/77   Π. ∆. 105/95  ΦΔΚ 67/Α/95 

 Π. ∆. 95/78  ΦΔΚ 20/Α/78   Π. ∆. 455/95  ΦΔΚ 268/Α/95 

 Π. ∆. 216/78  ΦΔΚ 47/Α/78   Π. ∆. 305/96  ΦΔΚ 212/Α/96 

 Π. ∆. 778/80  ΦΔΚ 193/Α/80   Π. ∆. 89/99  ΦΔΚ 94/Α/99 

 Π. ∆. 1073/81  ΦΔΚ 260/A/81   Π. ∆. 304/00  ΦΔΚ 241/Α/00 

 Π. ∆. 225/89  ΦΔΚ 106/Α/89   Π. ∆. 155/04  ΦΔΚ 121/Α/04 

 Π. ∆. 31/90  ΦΔΚ 31/Α/90   Π. ∆. 176/05  ΦΔΚ 227/Α/05 

 Π. ∆. 70/90  ΦΔΚ 31/Α/90   Π. ∆. 149/06  ΦΔΚ 159/Α/06 

 Π. ∆. 85/91  ΦΔΚ 38/Α/91   Π. ∆. 2/06  ΦΔΚ 268/Α/06 

 Π. ∆. 499/91  ΦΔΚ 180/Α/91   Π. ∆. 212/06  ΦΔΚ 212/Α/06 

 Π. ∆. 395/94  ΦΔΚ 220/Α/94   Π. ∆. 82/10  ΦΔΚ 145/Α/10 

 Π. ∆. 396/94  ΦΔΚ 220/Α/94   Π. ∆. 57/10  ΦΔΚ 97/Α/10 

 Π. ∆. 397/94  ΦΔΚ 221/Α/94    
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Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ  

 ΤΑ 130646/84  ΦΔΚ 154/Β/84   ΚΤΑ αξ.6952/11  ΦΔΚ 420/Β/11 

 ΚΤΑ 3329/89  ΦΔΚ 132/Β/89   ΤΑ 3046/304/89  ΦΔΚ 59/∆/89 

 ΚΤΑ 8243/1113/91  ΦΔΚ 138/Β/91   ΤΑ Φ.28/18787/1032/00  ΦΔΚ 1035/Β/00 

 ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93  ΦΔΚ 187/Β/93   ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000  ΦΔΚ 1176/Β/00 

 ΚΤΑ16440/Φ.10.4/445/ 93  ΦΔΚ 765/Β/93   ΤΑ ∆ΔΔΠΠ/νηθ/85/01  ΦΔΚ 686/Β/01 

 ΚΤΑ αξ. 8881/94  ΦΔΚ 450/Β/94   ΤΑ ∆ΗΠΑ∆/νηθ/177/01  ΦΔΚ 266/Β/01 

 ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93  ΦΔΚ 451/Β/93   ΤΑ ∆ΗΠΑ∆/νηθ/889/02  ΦΔΚ 16/Β/03 

 ΤΑ 3009/2/21-γ/94  ΦΔΚ 301/Β/94   ΤΑ ∆MEO/Ο/613/11  ΦΔΚ 905/Β/11 

 ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94  ΦΔΚ 73/Β/94   ΤΑ 21017/84/09  ΦΔΚ 1287/Β/09 

 ΤΑ 3131.1/20/95/95  ΦΔΚ 978/Β/95    

 ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95  ΦΔΚ 677/Β/95    

 ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96  ΦΔΚ 1035/Β/96    

 Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97  ΦΔΚ 113/Β/97    

 ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99  ΦΔΚ 987/Β/99    

 ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03  ΦΔΚ 1186/Β/03    

 ΚΤΑ αξ. ∆13ε/4800/03  ΦΔΚ 708/Β/03    

 
 

Πςποζβεζηικά διΪηαξη 7   

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96  ΦΔΚ 155/Β/96  

 
Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ   

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03  ΑΡ.ΠΡΩΣ.∆ΔΔΠ Π/208/12-9-03 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08  ΑΡ.ΠΡΩΣ.∆ΗΠΑ∆/ νηθ/215/31-3-08 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ  ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ 

 
 

Άπθπο 7.9  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΖ ΧΦΔΛΔΙΑ (Ο.Κ.Χ.)   
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη χζηεξα απφ έξεπλα, πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία ησλ αξµνδίσλ ΟΚΩ λα αλαδεηήζεη ζηνηρεία γηα ηελ 
παξνπζία δηθηχσλ  ηνπο ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Ζ επαιήζεπζε θαη ζπµπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί 
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.   
Ο Αλάδνρνο αµέζσο µεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε νδεγηψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 
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αξµφδηνπο θνξείο (ΟΣΔ, ∆ΔΖ,  χδξεπζε, απνρέηεπζε, θ.ι.π.) γηα ηπρφλ αγσγνχο θαη θαιψδηα ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ θαζψο θαη 
ζηελ απνθάιπςε θαη αθξηβή πξνζδηνξηζµφ ηνχησλ  πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαδήπνηε εξγαζίαο, φπσο θαη ζηε µεηέπεηηα 
πξνζηαζία ησλ πξνο απνθπγή δεµηψλ, ή απνθαηάζηαζε ή απνδεµίσζε ησλ  νπνίσλ ζα επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 
Αλάδνρν.   
Ο Αλάδνρνο νθείιεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα µέηξα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
εθαξµνγή ησλ νδεγηψλ ησλ  ΟΚΩ ζε ζρέζε µε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθηχσλ ηνπο, φηαλ απηά 
πθίζηαληαη επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.  Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη είλαη ελδερφµελν λα 
ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή  Ν.Π.∆.∆. πνπ ζα πξέπεη λα µεηαηνπηζηνχλ 
απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο.   
Ο Αλάδνρνο δελ έρεη θαµία νηθνλνµηθή ή ηερληθή αλάµεημε ζηηο εξγαζίεο απηέο (εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνχζα 
Δ..Τ.) έρεη φµσο ηελ  ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη δελ δηθαηνχηαη ηδηαίηεξε 
απνδεµίσζε γηα θαζπζηεξήζεηο ή δπζθνιίεο πνπ ζα  παξνπζηαζηνχλ ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί ν ίδηνο.   
Ο Αλάδνρνο έρεη επίζεο ηε θξνληίδα (φρη ηε δαπάλε) γηα ηε ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ µε ηα δίθηπα ησλ Οξγαληζµψλ Κνηλήο 
Ωθέιεηαο (ειεθηξηθφ  ξεχµα, λεξφ, θιπ.).  
 

Άπθπο 7.10 ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΖΣΑ ΟΓΧΝ ΠΡΟΠΔΛΑΖ - ΔΞΑΦΑΛΙΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  
  

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια µέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε γέθπξεο, ινηπά ηερληθά έξγα θαη 
δξφµνπο θάζε θχζεο, πνπ  εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηε ρξήζε ηνπο σο νδψλ µεηαθνξάο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα 
ζα πξέπεη λα ιαµβάλεη ππφςε πεξηνξηζµνχο ζηα  θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο νδνχο µεηαθνξάο θαη ηα 
µεηαθνξηθά µέζα, µε ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεµηά ή αζπλήζε θζνξά ησλ ππφςε  ππνδνµψλ, αθφµα θαη ρσµαηφδξνµσλ.   
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, µε µέξηµλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν µέηξν πξνθχιαμεο ή ελίζρπζεο νδηθψλ 
ηµεµάησλ, γεθπξψλ,  ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ρσµαηφδξνµσλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην µέηξν πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη ζηα 
επηµέξνπο ζπµβαηηθά ηεχρε.  ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζή ηνπο. Αλ αµειήζεη, ε  Τπεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσµα λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχµελεο 
απνθαηαζηάζεηο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζµφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη, επηπιένλ, ζα πξνβαίλεη  ζηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο αλά 
εµέξα θαζπζηέξεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη 
µφληµε, ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε πξνο θαη απφ ηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ (εθρηνληζµφο, απνθαηάζηαζε θαηαπηψζεσλ, δηαβξψζεσλ θηι). Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε 
µεραλήµαηα, εμνπιηζµφ θαη εξγαηηθφ δπλαµηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν 
θαη ζα είλαη αλεγµέλεο ζηηο ηηµέο ηεο πξνζθνξάο  ηνπ.   
Οη ηπρφλ απαηηνχµελεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο εθηξνπψλ ή παξαθάµςεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαζψο θαη νη εξγαζίεο ζήµαλζεο θαη 
εμνπιηζµνχ απηψλ  γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο απηνχ, ζα γίλνληαη µε βάζε µειέηε, ζχµθσλα µε ην 
ρξνλνδηάγξαµµα θαη ηηο ηζρχνπζεο  πξνδηαγξαθέο θαηά ηε ζηηγµή ηεο εθπφλεζεο ηεο µειέηεο. Ζ ζρεηηθή µειέηε ζα 
ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε αµνηβή θαη ζα εγθξίλεηαη  απφ ηελ Τπεξεζία. Οη θάζε είδνπο απαηηνχµελεο, 
ζχµθσλα µε ηελ έγθξηζε ηεο µειέηεο, εξγαζίεο εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζα πιεξψλνληαη ζηνλ  Αλάδνρν µε ηηο ηηµέο ηεο 
πξνζθνξάο ή µε ηηµέο µνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ θαηά ηα νξηδφµελα ζηα ζπµβαηηθά ηεχρε.   
Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ηα µε ελζσµαησζέληα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ πιεξσζεί, φπσο αλσηέξσ, ζα παξαδνζνχλ ζηελ 
Τπεξεζία θαη ζα  θνξηνεθθνξησζνχλ θαη µεηαθεξζνχλ µε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζε απνζήθεο, πνπ ζα ππνδείμεη απηή.   
Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζµίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζµηζµέλσλ πιηθψλ, φπσο, π.ρ. ζηδεξά βαξέιηα, θνξδέιεο, 
πξφρεηξεο πηλαθίδεο,  πξφρεηξνη µεηαιιηθνί νξηνδείθηεο, ζθαισζηέο, θηι, επηηξεπφµελσλ ηνχησλ µφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο 
θαη ειαρίζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο επείγνπζεο  ηνπηθέο ξπζµίζεηο.   
Ζ εθπφλεζε ηεο µειέηεο ζήµαλζεο πξνζσξηλψλ ξπζµίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηηο 
ΟΜΟΔ – ΔΔΟ (Οδεγίεο  Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ – ήµαλζεο Δθηεινπµέλσλ Έξγσλ ζε Οδνχο) ηεο ΓΓ∆Δ/ΤΠΔΥΩ∆Δ.   
Ο εμνπιηζµφο πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζεί ζα είλαη ν πξνβιεπφµελνο απφ ηηο ΟΜΟΔ – ΔΔΟ..Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, 
απηφο πεξηιαµβάλεη  πιεξνθνξηαθέο θαη ξπζµηζηηθέο πηλαθίδεο, αλαιάµπνληα ζήµαηα, µάηηα γάηαο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, 
πιαζηηθά βαξέιηα θαη ζηεζαία αζθαιείαο,  θψλνπο ζήµαλζεο θηι. πνπ ιεπηνµεξψο ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε µειέηε απηνχ ηνπ 
άξζξνπ.   
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξαµµαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έηζη ψζηε, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγµή, λα έρεη φζν ην δπλαηφλ 
ιηγφηεξα αλνηθηά νξχγµαηα,  αλαβαζµνχο, γεηηνληθέο ισξίδεο θπθινθνξίαο δηαθνξεηηθψλ πςνµέηξσλ, θαζψο θαη εξγνηάμηα θαη 
ινηπά έξγα πνπ παξεµπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία.  Αθφµε, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έγθαηξε θαη 
απνηειεζµαηηθή αληηµεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ ή µνλίµσλ ξπζµίζεσλ  ηεο θπθινθνξίαο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη λα 
ιάβεη ηα θαηάιιεια µέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα µελ παξεµπνδίδεηαη ε  θπθινθνξία νρεµάησλ, πεδψλ, 
µέζσλ µαδηθήο µεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο (απφ ηε δηαθίλεζε ησλ µεραληθψλ ηνπ µέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ,  ηελ 
απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δεµηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηε µεηαθνξά πιηθψλ θηι.), ζπµµνξθνχµελνο 
πάληνηε µε ηηο  ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη µε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.   
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ηα ζήµαηα, ζεµαηνδφηεο θαη ηα ινηπά πξνζηαηεπηηθά µέηξα / έξγα ηεο θπθινθνξίαο θαη 
λα απνθαζηζηά αµέζσο  ηπρφλ θζνξέο ή απψιεηέο ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, γηα απνθπγή θηλδχλσλ ζχγρπζεο, 
απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο θσηνζήµαλζεο γηα ηελ  πξνζηαζία ζέζεσλ εθηεινπµέλσλ έξγσλ, µε ηε θσηεηλή ζεµαηνδφηεζε ηεο 
θαζνδήγεζεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο.  Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ άµεζε επηθάιπςε µε αζθαιηφµηγµα ησλ ηνµψλ 
ηνπ νδνζηξψµαηνο πνπ γίλνληαη απφ απηφλ ζε νπνηεζδήπνηε  ππάξρνπζεο αζθαιηνζηξσµέλεο νδνχο µε ζπλερηδφµελε 
θπθινθνξία, γηα ηελ απνθπγή αηπρεµάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζµφ, ζηα ειάρηζηα δπλαηά ρξνληθά  φξηα, ησλ δπζθνιηψλ νη νπνίεο 
πξνθαινχληαη ζηελ θπθινθνξία, ιφγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Αλάινγεο απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα άµεζε θάιπςε  ηνµψλ ζε 



26 
 

µε αζθαιηνζηξσµέλεο νδνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θπθινθνξία.   
ε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ απφ νδνχο, πεδνδξφµηα θαη ινηπέο πξνζβάζεηο, ζηηο νπνίεο 
δελ έρεη δηαθνπεί ε  θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξνπ 
ρψξνπ θαη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθή ζθεπή,  ε νπνία λα απνθιείζεη ηελ πεξίπησζε πηψζεο εξγαιείσλ, πιηθψλ ηεο 
θαηαζθεπήο θηι. επί ηεο θπθινθνξνχµελεο πξφζβαζεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο σο  άλσ πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο αλήθεη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε αµνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. Καηά ζπλέπεηα  ηελ εξγαζία απηή ζα 
πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ηελ πεξηιάβεη, θαηά αλεγµέλν ηξφπν, ζηελ πξνζθνξά ηνπ.   
Γηα ηελ πεξίπησζε εθαξµνγήο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο - µεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο απφ ηνλ Αλάδνρν, µε ηελ νπνία ζα 
εμαιείθεηαη ν αλσηέξσ  θίλδπλνο, ζχµθσλα µε ζρεηηθή µειέηε ηνπ Αλαδφρνπ θαη µεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
µπνξεί λα παξαιεηθζεί ε αλσηέξσ θαηαζθεπή  πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο.   
πµπιεξσµαηηθά, νξίδεηαη φηη νπδεµία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξήζηεπζε νδνχ ή ηµήµαηνο δηαηνµήο νδνχ, ή 
εξείζµαηνο, ή πεδνδξνµίνπ ή  άιιεο πξφζβαζεο επηηξέπεηαη, πξηλ εγθξηζεί αξµφδηα θαη νινθιεξσζεί πιήξσο ε θαηαζθεπή 
απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσξηλήο δηάβαζεο ηξνρνθφξσλ  ή πεδψλ.   
Υσξίο ζην παξαµηθξφ λα µεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ, ε Τπεξεζία 
δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα  ζπµπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζµφ ηνπ. Ζ 
Τπεξεζία µπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσµα απηφ φηαλ  ν Αλάδνρνο αµειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 
απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζµνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα  ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ / 
ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε µε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπµβαηηθή  ζπµπεξηθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη εθηφο απφ ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ηηο νπνίεο ππέρεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο θαη ηηο 
δηνηθεηηθέο— πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3669/2008 άξζξν 81 θαη 82 θαη ηεο 
∆17α/3/74/ΦΝ312/16.12.94 ΦΔΚ 959B/1994  Απφθαζεο ηνπ ΤΠΔΥΩ∆Δ, ηελ ε επηβνιή πξνζηίµνπ(σλ) ππφ µνξθή πνηληθήο 
ξήηξαο, µέρξη 150 € αλά πεξίπησζε θαη εµέξα.   
Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα 
επηηειέζεη θάπνηα  δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη ρψξνη / πεξηνρέο µπνξεί λα είλαη ιαηνµεία, δαλεηνζάιαµνη, ρψξνη απφζεζεο, 
εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο ηµεµάησλ ηνπ  έξγνπ θηι. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγεηαη θαη ην νδηθφ δίθηπν ηνπ ∆εµνζίνπ, ζην 
νπνίν ν Αλάδνρνο ζα πξαγµαηνπνηεί, ζχµθσλα µε δηθή ηνπ επζχλε  θαη εθφζνλ επηηξαπεί απφ ηηο αξµφδηεο Αξρέο, απνζέζεηο 
πεξηζζεπµάησλ πξντφλησλ νξπγµάησλ ή/θαη άιισλ πιηθψλ.   
 

Άπθπο 7.11 ΑΦΑΛΙΖ ΔΡΓΟΤ  
∆ελ πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ έξγνπ.   
 

Άπθπο 7.12 ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΙ  
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζε πεξηνρή φπνπ δελ απαηηνχληαη απαιινηξηψζεηο.  
  

Άπθπο 7.13 ΤΛΙΚΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΠΡΟΧΡΙΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ -  ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΔ 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ   

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα θπιάγεη ππεχζπλα θαη µε δηθή ηνπ δαπάλε ηα µεραλήµαηα, εξγαιεία, πιηθά θιπ. πνπ 
ηνπ παξαδίλεη ν θχξηνο  ηνπ έξγνπ γηα λα ηα ρξεζηµνπνηήζεη ή λα ηα ελζσµαηψζεη ζ' απηφ.   
Όιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (θαηαζθεπή μπινηχπσλ, ηθξησµάησλ θαη γεληθά βνεζεηηθψλ µε µφληµσλ θαηαζθεπψλ), πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο γηα  ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν µε δηθή ηνπ θξνληίδα, 
δαπάλε θαη επζχλε ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη  απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ άιιεο αξµφδηεο αξρέο.  
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα 
θάλεη ηηο απαξαίηεηεο  θαηαζθεπέο θαη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα µέηξα γηα λα µε γίλνπλ δεµίεο ζε ηξίηνπο ή ζην ίδην ην έξγν. 
Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ν Αλάδνρνο ζα  πιεξσζεί µε βάζε ηηο ηηµέο ηνπ ζπµβαηηθνχ Σηµνινγίνπ ή µε ηηµέο µνλάδαο λέσλ 
εξγαζηψλ γηα φζεο εξγαζίεο δελ πεξηιαµβάλνληαη ζ' απηφ.   
 

Άπθπο 7.14 ΑΡΥΑΙΟΣΖΣΔ   
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αµέζσο µφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε αξραηνηήησλ λα εηδνπνηήζεη ηε ∆Τ θαη ηελ Αξραηνινγηθή 
Τπεξεζία (ζρεη.  παξάγξαθνο 12 άξζξνπ 138 ηνπ λ4412/16) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 59 τοσ Ν4782/21 παρ 14 θαη 
λα δηαθφςεη θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή  ησλ επξεµάησλ ιαµβάλνληαο ηαπηφρξνλα φια ηα απαξαίηεηα µέηξα γηα ηελ αλέπαθε 
δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε αξραηνηήησλ.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ηηο 
απαηηνχµελεο δηεπθνιχλζεηο, θαη λα ζπληνλίδεη µε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο  ηνπ.   
Όια ηα αξραηνινγηθά επξήµαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη αμίαο πνπ αλαθαιχπηνληαη αλήθνπλ ζην Διιεληθφ ∆εµφζην  
Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο µειέηεο ιφγσ απαηηήζεσλ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ηηο εθηειεί ν Αλάδνρνο µε ηελ 
αληίζηνηρε λφµηµε αµνηβή   
 

Άπθπο 7.15 ΓΖΜΟΙΟΣΖΣΑ   
∆ελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ή αλάξηεζε θάζε είδνπο δηαθήµηζεο.   
 

Άπθπο 7.16 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   
Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία:   

α) Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ππ‘ φςε έξγνπ θαη νη ζπζηάζεηο ηεο εγθεθξηµέλεο 
Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ  Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ).   
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β) Ζ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή Ννµνζεζία πνπ αθνξά ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, ηελ  δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία πδάησλ, ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη άιισλ απνβιήησλ, ηνλ έιεγρν ηεο 
αηµνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηνλ ζφξπβν θιπ.   

γ) Άιιεο πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο θαη φξνη πνπ αθνξνχλ ηα ζπλνδά έξγα ηνπ θπξίσο έξγνπ, φπνπ σο ζπλνδά έξγα 
λννχληαη:  ∆αλεηνζάιαµνη, ιαηνµεία αδξαλψλ θαη άιισλ πιηθψλ, µφληµνη ή πξνζσξηλνί ρψξνη απφζεζεο πιενλαδφλησλ 
πιηθψλ, εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο,  εγθαηαζηάζεηο παξαζθεπήο ζθπξνδέµαηνο ή αζθαιηνµίγµαηνο, ζπγθέληξσζεο 
νξπθηειαίσλ, ζπαζηεξνηξηβεία, εγθαηαζηάζεηο θνζθίληζεο,  εγθαηαζηάζεηο θνθθνµεηξηθνχ δηαρσξηζµνχ, θ.ιπ.   

δ) Σα αλαθεξφµελα ζηα ινηπά ηεχρε δεµνπξάηεζεο. ε πεξίπησζε αζπµθσλίαο απηψλ θαηηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφµελα ζηελ Απφθαζε  έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ.   

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8   
 
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  
 
Κάζε δηαγσληδφµελνο πξέπεη λα γλσξίδεη πιήξσο ηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, µεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ 
πξνζβαζηµφηεηα ηνπ, ηα ρξνληθά  πιαίζηα πινπνίεζήο ηνπ, ηηο δπζρέξεηεο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαζψο 
θαη ηηο ππάξρνπζεο µειέηεο, ηελ θαηαζθεπαζηµφηεηά ηνπο  θαη ην ελδερφµελν αζηνρίαο ηνπο θαηά ηε θάζε ηεο εθαξµνγήο ηνπο.   
Κάζε δηαγσληδφµελνο πξέπεη, θαηά ηε δηαµφξθσζε ηεο ππ' απηνχ πξνζθεξφµελεο έθπησζεο επί ησλ ηηµψλ ηνπ ηηµνινγίνπ 
µειέηεο, λα έρεη ιάβεη  ππφςε ηνπ φια ηα αλσηέξσ θαη λα έρεη µειεηήζεη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγνηαμηαθήο ηνπ αλάπηπμεο γηα 
ηπρφλ αλαπξνζαξµνγέο θαη αλαδηαηάμεηο ησλ  δπλάµεψλ ηνπ, ψζηε λα µελ πξνθχπηνπλ ζηαιίεο µεραληθνχ-µεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζµνχ νχηε αξγνχλ πξνζσπηθφ.  Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, θάζε δηαγσληδφµελνο, ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπ σο αλαδφρνπ 
ηνπ έξγνπ, αλαιαµβάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο δαπάλεο θάζε ηπρφλ  απνιπµέλνπ (λεθξνχ) ρξφλνπ γηα ηελ παξάθαµςε ησλ εµπνδίσλ 
πνπ ελδερνµέλσο λα αλαθχπηνπλ ζηελ πξνγξαµµαηηζµέλε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.   

Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη ζε άιιεο ζέζεηο, ν Αλάδνρνο είλαη πνηληθά θαη αζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε αηχρεµα 
ήζειε ζπµβεί ζην  πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, απφ νπνηαδήπνηε αηηία πνπ έρεη ζρέζε µε ην έξγν.  
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i H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 
ii
 O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ 

ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ. 
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