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Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Εργοδότης – Κύριος του Έργου (ΚτΕ) – Αναθέτουσα Αρχή - Εταιρεία: είναι η «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.» (“EOAE”) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη. 
Προµηθευτής ή Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από τη διαδικασία να παρέχει την 
συγκεκριµένη προµήθεια µέσω της σύµβασης που θα καταρτιστεί. 
Προϊσταµένη Αρχή (Π.Α.): Καθορίζεται εκάστοτε µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της εταιρίας, όπως τροποποιηµένες ισχύουν σήµερα. Μπορεί να µεταβάλλεται µε νεότερες 
αποφάσεις, ακόµη και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς εκ του λόγου αυτού 
ο Προσφέρων ή ο τελικά επιλεγείς Προµηθευτής να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε 
αντίρρηση ή αξίωση.  
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆.Υ.): ∆ιεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης ∆ικτύου και 
Παραχωρήσεων του Τοµέα Λειτουργίας Εκµετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΟΑΕ. Η ∆.Υ. 
µπορεί να αλλάζει µε αποφάσεις της Εταιρείας. 
Οικονοµικό Αντικείµενο της Σύµβασης ή αξία της Σύµβασης: Η προβλεπόµενη από τη 
Σύµβαση Αµοιβή του Προµηθευτή.  
Σύµβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, και 
περιλαµβάνονται στα τεύχη της ανοικτής διαδικασίας, στην απόφαση έγκρισης του 
αποτελέσµατος και τα σχετικά ιδιωτικά συµφωνητικά που θα υπογραφούν µεταξύ των δύο 
συµβαλλοµένων µερών. 
Συµβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Προµηθευτή µαζί µε τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συµπληρώνουν, 
όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ. 
Νόµος: Το Π.∆. 60/2007 και ο «Κανονισµός Προµηθειών της Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. 
 
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Η παρούσα Σ.Υ., µε τα Παραρτήµατά της, προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
όρους για την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του Προµηθευτή. Οι όροι αυτοί 
συµπληρώνουν τους όρους του τεύχους "∆ιακήρυξης" και συµπληρώνονται µε τους όρους 
των λοιπών Συµβατικών Τευχών, όπως ακριβώς αναφέρονται στη “∆ιακήρυξη”. Τα ειδικά 
θέµατα που σχετίζονται µε την διαδικασία ανάθεσης περιλαµβάνονται στο τεύχος 
"∆ιακήρυξη", ενώ το αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνεται στο τεύχος “Αντικείµενο 
Προµήθειας Υπηρεσιών”.  
 
1.3 Σειρά ισχύος Συµβατικών Τευχών 

Η σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών ορίζεται στη ∆ιακήρυξη, άρθρο 8.  
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Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τόπος και χρόνος 

2.1.1 Τόπος των υπηρεσιών που θα προσφέρει ο Προµηθευτής είναι η Υποθαλάσσια 
Ζεύξη “Ακτίου – Πρέβεζας”, που περιλαµβάνει την Υποθαλάσσια Σήραγγα, τις 
Υπόγειες Ράµπες Πρόσβασης, τις Ράµπες Εισόδου – Εξόδου, τις Επίγειες Οδικές 
Προσβάσεις, καθώς και Παράλληλα Οδικά Έργα οδών εξυπηρέτησης. 

 Ο Προµηθευτής υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρµοδίων 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Προϊστ/νης Αρχής, ∆ιευθ/σας Υπ/σίας και 
επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές 
πληροφορίες και συµβουλές και εν γένει να παρέχει την υποστήριξη που είναι 
χρήσιµη στην Αναθέτουσα Αρχή για το σκοπό στον οποίο αποβλέπει αυτή –η 
προµήθεια. 

 
2.1.2 Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση 

της ανάθεσης προς τον Προµηθευτή, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό 
συµφωνητικό της προµήθειας. Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράψει για 
λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής αρµόδιο όργανο αυτής. 

 
2.1.3 Η συνολική διάρκεια της προµήθειας, είναι αυτή που προσδιορίζεται στο άρθρο 

13.3 της ∆ιακήρυξης και αναγράφεται στο ιδιωτικό συµφωνητικό. Η συνολική 
διάρκεια της προµήθειας αρχίζει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό 
συµφωνητικό, από την εποµένη της υπογραφής αυτού. Στις τιµές µονάδος του 
τεύχους “Τιµολόγιο” δεν προβλέπεται καµία αναθεώρηση. 

 
2.1.4 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4.1 την παρούσας Σ.Υ., η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να παρατείνει τη συνολική προθεσµία της σύµβασης, µε απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής, η οποία θα δοθεί µέσα στο χρόνο ισχύος της  Σύµβασης Σε 
περίπτωση απόφασης παράτασης της προθεσµίας από οποιαδήποτε αιτία, ο 
Προµηθευτής δεν δικαιούται καµιά πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση λόγω της 
παράτασης αυτής, πλην της αµοιβής, η οποία αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που θα 
προσφέρει για το χρονικό διάστηµα της παράτασης . 

 
2.1.5 Σε ειδικές περιπτώσεις και ιδίως σε περιπτώσεις ολικής ή µερικής αδυναµίας του 

Προµηθευτή να παρέχει τις υπηρεσίες/ εργασίες ή και υλικά που αποτελούν 
αντικείµενο της προµήθειας ή σε περιπτώσεις που υφίσταται κίνδυνος για τη 
συνεχή, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία  της Υποθαλάσσιας Ζεύξης “Ακτίου – 
Πρέβεζας η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί αζηµίως το δικαίωµα, µετά από 
αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, να προβαίνει στην προµήθεια 
των ως άνω συµβατικών υπηρεσιών/ εργασιών ή και υλικών µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο και από οποιοδήποτε άλλο προσφέροντα αντίστοιχες υπηρεσίες. 

 
2.2 Εκπρόσωποι του Προµηθευτή 

2.2.1 Το ιδιωτικό συµφωνητικό της Προµήθειας θα υπογραφεί, από πλευράς 
Προµηθευτή, από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο κατά την ανοικτή διαδικασία 
εκπρόσωπο του Προσφέροντα, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των 
Συµβατικών Τευχών. 

 
2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού της προµήθειας ο 

Προµηθευτής πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο µε τις ίδιες 
αρµοδιότητες. Ο εκπρόσωπος του Προµηθευτή θα είναι υπεύθυνος έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της προµήθειας. Για την αντικατάσταση των 
ως άνω εκπροσώπων του Προµηθευτή γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του 
τελευταίου στην Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση 
των καταστατικών οργάνων του Προµηθευτή ή των µελών του σε περίπτωση 
αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του 
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Προµηθευτή υπόκειται στην έγκριση της ∆.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση 
κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά 
διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των 
µεταβολών.  

 
2.2.3 Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ο Προµηθευτής υποχρεούται να εφοδιάσει 

τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να 
ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που 
σχετίζονται µε τη Σύµβαση και να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε 
διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν 
προσκλήσεως οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, σε συναντήσεις µε όργανα 
ελέγχου / παρακολούθησης της Σύµβασης. 

 
2.3 Επίβλεψη της Σύµβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Προµηθευτή τα πρόσωπα 
που θα επιβλέπουν και θα ελέγχουν τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, σύµφωνα και µε τα 
αναγραφόµενα στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών”, στο Κεφ. 1.2 “Επίβλεψη” 
του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας Σ.Υ. και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
 
2.4 Υποβολή αναφορών, εγχειριδίων, εκθέσεων κ.λ.π. από τον Προµηθευτή 

Οι υποχρεώσεις του Προµηθευτή για την υποβολή αναφορών, εγχειριδίων, εκθέσεων 
εντύπων », κ.λπ. αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών”, 
στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας Σ.Υ. και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
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Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

3.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις που 
ανέλαβε µε την υποβολή της προσφοράς του, και να συµµορφώνεται πλήρως µε την 
εκάστοτε ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 
δικαίωµα να ζητήσει από τον Προµηθευτή την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού, 
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παρούσα Σ.Υ µε τα Παραρτήµατά της.  

 
3.2 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης το 

προσωπικό το οποίο έχει εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν την υπογραφή κάθε 
επιµέρους σύµβασης και σε περίπτωση αποχώρησης ή αντικατάστασης οποιουδήποτε 
µέλους του προσωπικού του, να δηλώσει άµεσα το νέο µέλος προκειµένου να εγκριθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ∆.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να 
εγκρίνει την αναπλήρωσή του. 

 
3.5 Το απαιτούµενο προσωπικό του Προµηθευτή περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος 

“Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών” και στο άρθρο Α-13 του Παραρτήµατος ΙΙ της 
παρούσας. 
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Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Αµοιβή του Προµηθευτή 

 
Συµβατική αµοιβή του προµηθευτή είναι το ποσό της Οικονοµικής του Προσφοράς και της 
προβλεπόµενης, από τον Προϋπολογισµό, αµοιβής µελετών και αποτελεί την ανώτατη 
αµοιβή της Προµήθειας. ∆εν προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου 
και του Προϋπολογισµού της Προµήθειας. Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης. 
 
Η τελική αµοιβή του Προµηθευτή για τα υλικά, τις εργασίες και τις υπηρεσίες της σύµβασης 
θα διαµορφωθεί  από την εφαρµογή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κάθε επιµέρους 
οµάδας εργασιών (όπως αυτά θα προκύψουν από την οικονοµική προσφορά του Αναδόχου) 
επί των αντίστοιχων τιµών µονάδας του Προϋπολογισµού της Προµήθειας και την ποσότητα 
των υλικών και υπηρεσιών που έχουν τελικά παρασχεθεί από τον Προµηθευτή, κατόπιν 
υποβολής σχετικής επιµέτρησης από τον Προµηθευτή, η οποία ελέγχεται από τον 
επιβλέποντα τη σύµβαση και θεωρείται από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  
 
Αντίστοιχα µε τα παραπάνω θα υπολογίζεται και κάθε τµηµατική αµοιβή του Αναδόχου.  
 
Για την υπόλοιπη, µη εκτελεσθείσα/ µη παρασχεθείσα ποσότητα µονάδων δεν καταβάλλεται 
αµοιβή στον Προµηθευτή. 
 
 

 
4.2 Τα στοιχεία της αµοιβής του Προµηθευτή 

4.2.1 Η πληρωµή στον Προµηθευτή της αµοιβής του θα γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις 
πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράµµατος εργασιών. 
Οι πιστοποιήσεις (λογαριασµοί) για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν θα συντάσσονται µε 
µέριµνα και ευθύνη του Προµηθευτή, θα είναι ανακεφαλαιωτικοί και θα υποβάλλονται στην 
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα. Όλες οι 
πληρωµές, που γίνονται κατά τη διάρκεια της Προµήθειας αποτελούν καταβολές έναντι 
του ανταλλάγµατος της Προµήθειας, που θα εκκαθαριστεί µετά την Οριστική Παραλαβή 
της Προµήθειας. 

4.2.2.  Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά όπως: 
βεβαιώσεις προόδου, Πρωτόκολλα Παραλαβής υλικών, δικαιολογητικά / πιστοποιητικά 
που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους, καθώς και τα δικαιολογητικά τυχόν κρατήσεων, 
φορολογικής ενηµερότητας, ασφαλιστικής ενηµερότητας, τιµολόγιο Προµηθευτή, 
εξοφλητική απόδειξη Προµηθευτή, κλπ., που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας 
Σ.Υ., των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και σύµφωνα µε την υπόλοιπη κείµενη 
Νοµοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κλπ [κατά 
τους όρους αυτής της Σ.Υ. και των λοιπών όρων δηµοπράτησης αυτές θα αποµειώνουν 
το πιστοποιούµενο ποσό. 

4.2.3 Μετά την Προσωρινή Παραλαβή του συνόλου της Προµήθειας, συντάσσεται 
«προτελικός λογαριασµός», ο οποίος εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών 
περιλαµβάνει επιπλέον το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του συνόλου της 
Προµήθειας (Άρθρο19 Παράρτηµα ΙΙ της Σ.Υ.). 

4.2.4 Μετά την Οριστική Παραλαβή του συνόλου της Προµήθειας συντάσσεται «τελικός 
λογαριασµός», ο οποίος εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών περιλαµβάνει επιπλέον 
το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του συνόλου της Προµήθειας (Άρθρο 19 
Παράρτηµα ΙΙ της Σ.Υ.). 

 



 

K:\Promithies\2016_AKTIO\tefhi\02_SY_5491.doc                                  Σελ. 9                                          ΑΡ00/5491/Β03 

Για κάθε πληρωµή του ο Προµηθευτής θα συντάσσει και θα υποβάλει Αίτηση 
Πληρωµής που θα συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό λογαριασµό που περιλαµβάνει: 

Ι. Την ποσότητα των εργασιών από τον Προµηθευτή και στην περίπτωση που η 
πληρωµή αφορά σε εργασίες (που έχουν εκτελεσθεί) και υλικά (που έχουν 
παραδοθεί /εγκατασταθεί) τεχνικής υποστήριξης των υποδοµών ν, το είδος και την 
ποσότητα των εργασιών/ υλικών µε τις αναλυτικές επιµετρήσεις,  

ΙΙ. Πινάκιο αµοιβής στο οποίο θα υπολογίζεται η µηνιαία αµοιβή σύµφωνα µε το 
τιµολόγιο και την οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή. 

ΙΙΙ. Πίνακα αµοιβής µε τα αιτούµενα προς πληρωµή ποσά για τις υπηρεσίες/ υλικά που 
παρασχέθηκαν/ παραδόθηκαν-εγκαταστάθηκαν και τις εργασίες τεχνικής 
υποστήριξης/ αναβάθµισης που ολοκληρώθηκαν, τη µέγιστη συνολική αµοιβή και το 
άθροισµα των προηγουµένων αµοιβών.  

ΙV. Το πληρωτέο ποσό  
V. Τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
 
Η Αίτηση Πληρωµής εγκρίνεται ή διορθώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε 
περίπτωση διόρθωσης, η Αίτηση Πληρωµής κοινοποιείται στον Προµηθευτή 
προκειµένου να την επανυποβάλει διορθωµένη. Μετά την έγκριση της Αίτησης 
Πληρωµής ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” 
τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

I. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους 
µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, κλπ), όταν πρόκειται για νοµικό 
πρόσωπο. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική 
ενηµερότητα όλων των µελών τους. 

 
Επίσης, από κάθε πληρωµή του Αναδόχου παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως αντικαταστάθηκε από τις παρ. 2 εδ. 
β΄του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) και παρ. 5 του άρθρου 61 
Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90). 
 
 
Ο Προµηθευτής υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας 
Αρχής, και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για 
την πληρωµή της απαίτησης. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι:  
(α) Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, 

οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων 
φορέων, όπως το ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλπ. 

(β) Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο 
φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την πληρωµή κάθε 
τιµολογίου. 

 
Οι πληρωµές ολοκληρώνονται µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση της αίτησης 
πληρωµής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 
δικαιολογητικά. Σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή Κοινοπραξίας η αµοιβή 
εισπράττεται από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος την επιµερίζει στα µέλη της µε 
ευθύνη του. 

  
4.2.2 Στην αµοιβή του Προµηθευτή περιλαµβάνονται το επιχειρηµατικό του κέρδος και όλες 

οι δαπάνες που αφορούν στην υπόψη σύµβαση, όπως έξοδα αµοιβών προσωπικού, 
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προµηθειών υλικών, στολών, µεταφορών, µετακινήσεων, ασφαλίσεων, τεχνικών 
εγχειριδίων χρήσης, εργοδοτικών επιβαρύνσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ., καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από τα συµβατικά τεύχη και µέχρι την 
ολοκλήρωση όλων των παρεχόµενων υπηρεσιών και των συµβατικών του 
υποχρεώσεων. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 4.2.4 και 4.2.5 ο Προµηθευτής δεν 
µπορεί για κανένα απολύτως λόγο να αξιώσει επιπλέον αµοιβή, αποζηµίωση ή 
οποιαδήποτε άλλη χρηµατική καταβολή, πέρα από αυτή που καθορίζεται στην 
επιµέρους Σύµβαση. Προσαύξηση της αµοιβής του Προµηθευτή είναι δυνατή µόνο 
εφόσον προβλέπεται στην παρούσα Σ.Υ. και µόνο για τους λόγους που καθορίζονται 
σε αυτή. 

 
4.2.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει το συµβατικό αντικείµενο της 

προµήθειας σε κάθε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε περίπτωση µείωσης 
του αντικειµένου, η αµοιβή του Προµηθευτή θα µειώνεται κατά την ποσότητα του 
καταργούµενου αντικειµένου επί την αντίστοιχη τιµή µονάδος του τεύχους “Τιµολόγιο 
της σύµβασης, αφαιρουµένου της έκπτωσης της Οικονοµικής Προσφοράς του 
Προµηθευτή που αντιστοιχεί στην οµάδα των υπηρεσιών που αφορά η καταργούµενη 
ποσότητα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε 
αποζηµίωσης προς τον Προµηθευτή για την εν λόγω µείωση. 

 
4.2.4 Σε κάθε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

προβεί σε αύξηση του συµβατικού αντικειµένου οποιασδήποτε επί µέρους σύµβασης. 
Σε περίπτωση προσαύξησης η αµοιβή του Προµηθευτή θα υπολογίζεται ως γινόµενο 
της καθορισθείσας ποσότητας επί την αντίστοιχη τιµή µονάδος του τεύχους 
“Τιµολόγιο της σύµβασης” αφαιρουµένου της επιµέρους έκπτωσης της Οικονοµικής 
Προσφοράς του Προµηθευτή που αντιστοιχεί στην οµάδα των υπηρεσιών που αφορά 
η καθορισθείσα ως άνω ποσότητα.  

 
4.2.5 Στη σύµβαση η τροποποίηση (αυξοµείωση) των ποσοτήτων, οι οποίες προβλέπονται 

στον προϋπολογισµό της σύµβασης, καθώς και η κατάργηση ή η προσθήκη νέων ή η 
τροποποίηση τους  θα γίνεται µε την κατάρτιση Συγκριτικού Πίνακα, που θα αναφέρει 
αναλυτικά, κατά τρόπο συγκρίσιµο, τις καταβλητέες αµοιβές πριν και µετά απ΄ αυτόν 
και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην Προϊσταµένη Αρχή. 

 
4.3 Επιµετρήσεις 

4.3.1 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών της Προµήθειας λαµβάνονται όλα τα 
αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. 
Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του Προµηθευτή και υπόκεινται 
στον έλεγχο της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. 

  Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον 
εκπρόσωπο του Προµηθευτή, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, 
που υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. 

 
4.3.2 Στο τέλος κάθε µήνα ο Προµηθευτής συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη της 

Προµήθειας για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση 
περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου 
άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων 
εργασιών, που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια και 
διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των 
πρωτοκόλλων της επόµενης παραγράφου. Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα 
αναγκαία επιµετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Προµηθευτή στη διευθύνουσα 
υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως 
συντάχθηκαν από τον Προµηθευτή». 

 Η διευθύνουσα υπηρεσία µετά την παραβολή προς τα επιµετρητικά στοιχεία, τον 
έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισµών, εγκρίνει τις επιµετρήσεις και τις 
κοινοποιεί στον Προµηθευτή. Αν ο Προµηθευτής δεν αποδέχεται τις διορθώσεις 
µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα της ένστασης Η ένσταση ασκείται µε κατάθεση στη 
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διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, 
από την ανωτέρω κοινοποίηση των επιµετρήσεων. 

 
4.3.3 Ένα (1) µήνα το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περαίωση της σύµβασης (παρ. 19.1 

του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας) ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 
υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν και 
την «τελική επιµέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις 
ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων. Αν αυτές 
έχουν ελεγχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως 
διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις του Προµηθευτή. 

 Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του 
Προµηθευτή από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε 
παρέχει το δικαίωµα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επί µέρους επιµετρήσεις που 
δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” ή γι’ αυτές που τυχόν 
υποβάλλονται για πρώτη φορά µαζί µε την τελική επιµέτρηση, καταχωρούνται οι 
ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον Προµηθευτή πριν από τον 
έλεγχο της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον 
Προµηθευτή µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον Προµηθευτή». Η 
διευθύνουσα υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής 
επιµέτρησης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον 
Προµηθευτή την ελεγµένη και τυχόν διορθωµένη επιµέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 4.3.2 έχει εφαρµογή για την τελική επιµέτρηση. 

 
4.3.4 Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο Προµηθευτής µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο 

αίτηµά του, που σχετίζεται µε την εκτέλεση της σύµβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει 
το σχετικό δικαίωµα από κάποια άλλη αιτία. 

 Μετά την υποβολή της τελικής επιµέτρησης, µόνο για οψιγενείς αιτίες µπορεί ο 
Προµηθευτής να εγείρει σχετικές απαιτήσεις. 

 
4.4 Επιβαρύνσεις 

4.4.1 Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε τους κάθε είδους φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς 
φόρους κλπ των υλικών της προµήθειας, πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της 
επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για 
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων, τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε 
άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 

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

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

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

 
4.5 Τιµές µονάδας νέων εργασιών/ υπηρεσιών 

4.5.1 Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες/ υπηρεσίες της 
Προµήθειας, όπως θα τροποποιηθεί κατά είδος και ποσότητες από την “Εγνατία Οδός 
Α.Ε.”, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και των λοιπών συµβατικών τιµών. Σε 
περίπτωση ανάγκης τιµολόγησης υλικών ή υπηρεσιών για τα οποία ή για τις οποίες δεν 
υπάρχουν συµβατικές τιµές µονάδας θα κανονίζονται νέες τιµές µονάδας µε 
υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α και β ως εξής: 
α. ανάλογα µε τις συµβατικές τιµές παρόµοιων ή ανάλογων υλικών ή υπηρεσιών 
β. µε πραγµατικά στοιχεία κόστους π.χ. τιµολόγια υλικών, παρακολούθηση απόδοσης 

προσωπικού κλπ. 

4.5.2 Βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 43 του Π∆ 609/85, θα παρθούν από το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαπιστώσεων 
Τιµών ∆ηµοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης 
Ε∆2α/01/35/Φ.2.5/26-4-82 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων 
Έργων (ΦΕΚ 218-Τεύχος Β). 

 
4.6 Νόµισµα αµοιβής Προµηθευτή 

Τα τιµολόγια του Προµηθευτή για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα 
διεκπεραιώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και σύµφωνα 
µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
4.7 Αµοιβές και Κρατήσεις µετά τη λήξη της Σύµβασης 

Από την ηµεροµηνία λήξης της προµήθειας, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα Σ.Υ. ή από την 
ηµεροµηνία λήξης της τυχόν παράτασής της, σύµφωνα µε το άρθρο 2.1.4 της παρούσας, η 
Σύµβαση παύει ισχύουσα και δεν συνεπάγεται περαιτέρω επιπτώσεις / αποτελέσµατα, µε 
εξαίρεση τα δικαιώµατα που αποκτήθηκαν ή τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέχρι την 
ως άνω ηµεροµηνία λήξης, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, να δεσµεύουν και να 
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. 
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Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

5.1.1 Για την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού της προµήθειας, ο Προµηθευτής 
υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίση προς το 5% επί του ποσού 
της σύµβασης (µη περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση που ο 
Προµηθευτής δεν προσκοµίσει την ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης, τότε δεν 
υπογράφεται το συµφωνητικό και ο Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, ενώ 
επιπροσθέτως καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” 
διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της Σύµβασης στον αµέσως επόµενο Προσφέροντα 
κατά σειρά µειοδοσίας, σύµφωνα µε το Πρακτικό της Ε.∆ 

5.1.2 Η εγγύηση της προηγούµενης παραγράφου παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές, οι 
οποίες πρέπει απαραίτητα: 
5.1.2.1 να περιλαµβάνουν την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη και τον αριθµό 

εγγύησης, 
5.1.2.2 να απευθύνονται στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 
5.1.2.3 να αναγράφουν τα στοιχεία του Προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση, 
5.1.2.4 να αναγράφουν τον τίτλο της Σύµβασης και το λόγο για τον οποίο δίδεται η 

εγγύηση,  
5.1.2.5 να αναφέρουν το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
5.1.2.6 να αναφέρουν το χρόνο ισχύος,  
5.1.2.7 να περιλαµβάνουν ρητή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της 

διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί 
καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, 
µέσα σε πέντε (5) το πολύ ηµέρες από τη λήψη της σχετικής δήλωσης της 
ΕΟΑΕ. 

 
5.1.3 Σχέδιο εγγυητικής επιστολής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτηµα ΙΙ του 

τεύχους της ∆ιακήρυξης. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
5.1.4 Η ως άνω εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορείου (Π.Ο.Ε.) και έχουν το δικαίωµα αυτό 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Σε περίπτωση Τραπεζών εκτός 
Ελλάδος, η εγγυητική επιστολή θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Σε περίπτωση 
αµφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού ιδρύµατος που εξέδωσε την εγγυητική 
επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Με την εγγυητική επιστολή, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση 
(κύρια οφειλή). 

 
5.1.5 Οι εγγυήσεις καταπίπτουν πάντοτε υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και καλύπτουν στο 

σύνολό τους, η κάθε µία και χωρίς καµία διάκριση, την πλήρη και πιστή εφαρµογή 
όλων ανεξαιρέτως των αντίστοιχων όρων της Σύµβασης από τον Προµηθευτή και 
κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι αυτού, η οποία προκύπτει από την 
εκτέλεση της Σύµβασης. Η κατάπτωση γίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Στις ως άνω απαιτήσεις περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις, που απορρέουν από τις 
υποχρεώσεις του Προµηθευτή προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύµατα ή 
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οργανισµούς είτε ασφάλισης προσωπικού, είτε επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει τα 
ασφαλιστήρια του Παραρτήµατος Ι “AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ” της παρούσας Σ.Υ. 

 
5.1.6 Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Σ.Υ., καταπέσει 

µέρος των Εγγυήσεων του παρόντος άρθρου, ο Προµηθευτής υποχρεούται στην 
άµεση ισόποση αύξηση του ποσού αυτού, το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών, 
άλλως επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 6.1.2 της παρούσας. Μετά την 
πάροδο ενός µηνός από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Προµηθευτή από τη Σύµβαση. 

 
5.1.7 Κενό  
5.1.8 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της παραγράφου 5.1.1 θα επιστραφούν στον 

Προµηθευτή τρεις (3) µήνες µετά την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης ή της τυχόν 
παράτασής της (παρ. 2.1.4 της παρούσας) και την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και µε την επιφύλαξη επιβολής των 
µειώσεων του άρθρου 6, λόγω πληµµελούς εκτέλεσης της Σύµβασης ή κάθε 
παραβίασης των υποχρεώσεων του Προµηθευτή ή επιβολής ποινικών ρητρών, 
χρηµατικών κυρώσεων, αποζηµιώσεων ή οποιασδήποτε άλλης οριστικής απαίτησης 
της Αναθέτουσας Αρχής που εκκρεµεί σε βάρος του Προµηθευτή.  

 
5.1.9 Κενό 
 
5.1.10 Για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της σύµβασης καθώς και τον χρόνο 

εγγύησης γίνεται σχετική αναφορά στο Κεφ. Α-19 “Περάτωση εργασιών - Χρόνος 
εγγύησης - Παραλαβές - Συντήρηση κατά το χρόνο εγγύησης” του Παραρτήµατος ΙΙ 
της παρούσας. 

 
5.1.11 Σε κάθε µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11.1 και 11.3 της 

παρούσας Σ.Υ. και εφόσον ο Προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος ή η Σύµβαση λυθεί 
πρόωρα µε υπαιτιότητα του Προµηθευτή, θα καταπέσει, ως πρόσθετη ποινική ρήτρα 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

 
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους, χωρίς καµιά 
διάκριση, την πιστή εφαρµογή από τον Προµηθευτή όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε 
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Προµηθευτή, η οποία προκύπτει από την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την 
απαίτηση µέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης η Αναθέτουσα Αρχή 
εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Προµηθευτή για 
αποζηµίωση της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτή έχει αξιώσεις ή υποστεί ζηµία 
µεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 
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Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

6.1 Ποινικές ρήτρες 
6.1.1 Αν ο Προµηθευτής, µε υπαιτιότητά του δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 

όπως προβλέπονται στη Σύµβαση, στην παρούσα Σ.Υ. και τα Παρατήµατά της και 
στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης, και µε την επιφύλαξη του άρθρου 11.1 της 
παρούσας, στον Προµηθευτή επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 2 του 
Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής και κοινοποιούνται στον Προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να 
τις καταβάλει εντός δέκα (10) ηµερών, ή εισπράττονται µέσω του λογαριασµού που 
εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους. Σε περίπτωση που οι παραπάνω 
αποζηµιώσεις και ποινικές ρήτρες δεν εξοφληθούν εν όλω ή εν µέρει µε τον 
παραπάνω τρόπο από τον Προµηθευτή, το σύνολο ή το υπολειπόµενο ποσό κατά 
περίπτωση καταπίπτει από τις εγγυητικές επιστολές.  
 

6.1.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης στην αποκατάσταση του ποσού των εγγυήσεων, µετά 
από κατάπτωση µέρους αυτών, εντός της προθεσµίας του άρθρου 5.1.6 της 
παρούσας Σ.Υ. επιβάλλεται, ως ελάχιστη ποινική ρήτρα, ποσό που ισοδυναµεί µε 
ποσοστό 1,5% επί του ελλείποντος ποσού των εγγυήσεων. 

 
6.2 Ειδικές ρήτρες σε περίπτωση παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων του 

Προµηθευτή 
6.2.1 Αν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει οποιαδήποτε παραβίαση των συµβατικών 

υποχρεώσεων του Προµηθευτή, τον ειδοποιεί εγγράφως, τάσσοντας εύλογη 
προθεσµία επαναφοράς. Ο τελευταίος υποχρεούται µέσα στην ανωτέρω προθεσµία 
να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του, κατά τρόπο που να ικανοποιεί απόλυτα 
την Αναθέτουσα Αρχή. Αν ο Προµηθευτής δεν συµµορφωθεί, τότε η Αναθέτουσα 
Αρχή, πέρα των συνεπειών που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Παραρτήµατος ΙΙ τη 
ΣΥ και 11.1 της παρούσας Σ.Υ., έχει το δικαίωµα να εκτελέσει η ίδια ή να εξασφαλίσει 
µε οποιονδήποτε τρόπο ότι θα παρασχεθούν οι συµβατικές υπηρεσίες, σε βάρος και 
για λογαριασµό του Προµηθευτή. 

 
6.2.2 Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν καταβάλει σε τρίτους το οφειλόµενο σε αυτούς 

ποσό για τις προµήθειες ή τις υπηρεσίες που παρείχαν προς τον Προµηθευτή και 
αποσκοπούσαν στην υλοποίηση του αντικειµένου της Σύµβασης, η Αναθέτουσα 
Αρχή, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των εν λόγω προµηθειών ή υπηρεσιών, 
δικαιούται να καταβάλει αυτή το οφειλόµενο ποσό προς τους τρίτους, µε χρέωση και 
για λογαριασµό του Προµηθευτή, µετά από σχετική προηγούµενη ειδοποίησή του. Σε 
τέτοια περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αξιώσει από τον Προµηθευτή 
την είσπραξη των χρηµατικών ποσών που κατέβαλε, προσαυξηµένα µε τον εκάστοτε 
ισχύοντα τόκο υπερηµερίας. Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Προµηθευτή των οφειλόµενων ποσών. Τα ως 
άνω οφειλόµενα χρηµατικά ποσά (συµπεριλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας) 
µπορούν να εκπέσουν µε σχετική µείωση από τις εγγυητικές επιστολές. 
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Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

7.1 Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε αµέλεια, πληµµέλεια, λάθος ή παράλειψη 
κατά την εκτέλεση της Σύµβασης.  

 
7.2 Για την υπογραφή της προµήθειας, ο Προµηθευτής υποχρεούται να συνάψει και να 

διατηρεί, µε δική του αποκλειστικά ευθύνη και δαπάνη και καθ' όλο το χρονικό 
διάστηµα της προµήθειας, ασφάλιση “κατά παντός κινδύνου” Αστικής Ευθύνης έναντι 
τρίτων, και έναντι των εργαζοµένων, καθώς και κύριου µηχανικού εξοπλισµού, για τις 
πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου, του προσωπικού του, καθώς και κάθε 
προστηθέντος του. 

 
7.3 Κενό 
 
7.4 Τα ποσά, η διάρκεια και οι όροι των ως άνω ασφαλίσεων αναφέρονται στο 

Παράρτηµα I της παρούσας Σ.Υ. 
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Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Προµηθευτή 

8.1.1 Ο Προµηθευτής υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών”, στα λοιπά 
συµβατικά τεύχη και στις επί µέρους συµβάσεις, καθώς και τις ευθύνες που απορρέουν 
από αυτές, µε επιδεξιότητα, επιµέλεια και επαγγελµατική κρίση και να λαµβάνει τα 
κατάλληλα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται: 
α) η ασφαλής, εύρυθµη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτηση των χρηστών του 

αυτοκινητοδρόµου, 
β) η οµαλή και ανεµπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε εικοσιτετράωρη βάση, 

καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, σύµφωνα µε το τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών”. 

γ) η άµεση και αποτελεσµατική ανταπόκριση του σε έκτακτες ή / και επείγουσες 
καταστάσεις, 

δ) η ασφάλεια των χρηστών και των ατόµων που βρίσκονται ή εργάζονται στην 
περιοχή της προµήθειας, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, 

ε) η πραγµατοποίηση όλων των εργασιών συντήρησης, λειτουργίας και 
αποκατάστασης των βλαβών και βελτίωσης εγκαταστάσεων, εξοπλισµών κλπ όπως 
περιγράφονται στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών” (, καθώς και η 
εκπόνηση των µελετών που προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη ή ενδεχοµένως θα 
του ανατεθούν από τον ΚτΕ σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, 

στ) Η συντήρηση των εγκαταστάσεων και λοιπών υποδοµών κατά τη διάρκεια του 
Χρόνου Εγγύησης µε µέριµνα και δαπάνες του.  

ζ) Η χρηµατοδότηση της Προµήθειας, ανάλογα µε τις ανάγκες της, για τα ενδιάµεσα 
διαστήµατα, εν όψει των περιοδικών πληρωµών εκ µέρους της “Εγνατία Οδός 
Α.Ε.”, της εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών, για τις οποίες δεν προβλέπονται 
τµηµατικές πληρωµές, κλπ. 

η) Το κόστος των ασφαλιστηρίων συµβολαίων σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο 
Παράρτηµα 1 – “AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ” της παρούσας. 

Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος κατά την διάρκεια της Σύµβασης για βλάβες ή 
ελλείψεις των υλικών που προσφέρει. 
 

8.1.2 Αν ο Προµηθευτής κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να παρέµβει σε υπόθεση µεταξύ 
αυτής (της Αναθέτουσας Αρχής) και τρίτου, υποχρεούται να ενεργήσει σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση. Εάν από τη σύµβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, τότε οφείλει να 
απευθυνθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

 
8.1.3 Με τη λήξη της σύµβασης, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στην 

Αναθέτουσα Αρχή όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σε αυτή. 

 
8.1.4 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την Αναθετουσα Αρχή για 

περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων και δεν επιτρέπεται να απασχολείται 
παράλληλα σε εργασίες µε τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 
8.2 Ευθύνη του Προµηθευτή 

8.2.1 Ο Προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της 
Σύµβασης για κάθε λάθος, έλλειψη ή βλάβη που θα προκληθεί εξ αιτίας των υπηρεσιών 
που προσφέρει. Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη στον υπάρχοντα εξοπλισµό της 
Αναθέτουσας Αρχής, στην εγκατάσταση ή στη λειτουργία αυτού από αποδεδειγµένη 
υπαιτιότητα του Προµηθευτή, ο τελευταίος υποχρεούται σε πλήρη ανόρθωση της 
ζηµίας της Αναθέτουσας Αρχής. 
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8.2.2 Κάθε ευθύνη και κάθε δαπάνη για το απασχολούµενο προσωπικό, βαρύνει 

αποκλειστικά τον Προµηθευτή. 
 
8.2.3 Σε καµία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ότι το απασχολούµενο από τον Προµηθευτή 

προσωπικό, βρίσκεται σε εργασιακή σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση προς την 
Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου τελευταία δεν υπέχει ουδεµία ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρηµατική καταβολή προς το προσωπικό αυτό ή για οποιαδήποτε αποζηµίωση σε 
περίπτωση ατυχήµατος που θα συµβεί στο προσωπικό αυτό ή για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο.  

 
8.2.4 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης ο Προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί και να 

συµµορφώνεται µε όλους τους νόµους, διατάγµατα, κανονισµούς, αστυνοµικές και 
λοιπές διατάξεις και τυχόν οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και των αρµοδίων κρατικών 
Αρχών και Υπηρεσιών, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού 
που απασχολεί. Επιπλέον, ο Προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει τη 
συµµόρφωση του προσωπικού του µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
και να προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους. 

 
8.2.5 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναλαµβάνει τις νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του, 

απαλλάσσοντας αντίστοιχα την Αναθέτουσα Αρχή, το ∆.Σ, το Γενικό ∆ιευθυντή, µαζί µε 
τα ανώτερα στελέχη και τους συµβούλους και τους υπαλλήλους της.  

 
8.3 Ο Προµηθευτής ως Ανεξάρτητος Ανάδοχος 

Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την εκτέλεση των υπηρεσιών του µε βάση τη 
Σύµβαση, ο Προµηθευτής θεωρείται ως «Ανεξάρτητος Ανάδοχος», κατά την έννοια του 
άρθρου 681 και επόµενα του Αστικού Κώδικα, διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του 
προσωπικού του και γενικότερα των συνεργατών και των προστηθέντων του. 
 
Ο Προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συµπεριφορά του συνόλου του 
προσωπικού του, καθώς και για τη συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες 
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, καθ΄ όλη τη διάρκεια της προµήθειας. 

 
8.4 Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων 

8.4.1 Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των 
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύµβαση, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η υποκατάσταση στις 
περιπτώσεις αυτές γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας 
Αρχής, µετά από σχετική εισήγηση της ∆.Υ.  

 Η παράβαση από τον Προµηθευτή του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το δικαίωµα της 
Αναθέτουσας Αρχής να τον κηρύξει έκπτωτο από τη Σύµβαση και, πέραν των λοιπών 
συνεπειών που προβλέπονται στο άρθρο 11.1 να αξιώσει και την καταβολή 
αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί από την αιτία αυτή. 

8.4.2 Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική 
πράξη να κοινοποιηθεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή.  

 
8.5 Υπεργολαβίες του Προµηθευτή 

8.5.1 Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους οποιοδήποτε 
µέρος ή και το σύνολο των υπηρεσιών ή υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη 
Σύµβαση, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός και αν η 
ανάθεση αυτή έχει ρητά αναφερθεί και περιγραφεί στα συµβατικά τεύχη της παρούσας 
προµήθειας.  
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8.5.2 Σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύµβαση, ανεξαρτήτως του αν οι 
προσφερόµενες κατά τη Σύµβαση υπηρεσίες παρέχονται από τον ίδιο (το προσωπικό 
του) ή από τους αντισυµβαλλοµένους ή άλλους προστηθέντες του. Ειδικότερα, η 
σύναψη σύµβασης του Προµηθευτή µε τρίτο κατά την παράγραφο 8.5.1, σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ή να ερµηνευτεί ότι απαλλάσσει τον Προµηθευτή 
από τις συµβατικές του ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον ο 
αντισυµβαλλόµενος του Προµηθευτή προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που 
παραβιάζουν αµέσως ή εµµέσως τις διατάξεις της Σύµβασης και ιδίως αυτές που 
καθορίζουν τις υποχρεώσεις του Προµηθευτή. 

 
8.6 Εµπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Προµηθευτής και οι προστηθέντες του αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µη 
γνωστοποιήσουν σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 
διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, 
οποιαδήποτε έγγραφα, δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή ή πληροφορίες που θα περιέλθουν 
σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
τους, εκτός εάν η γνωστοποίηση γίνεται στα πλαίσια νοµικής υποχρέωσής του. 
 
8.7 Κυριότητα Εγγράφων και δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή 

8.7.1 Όλα τα έγγραφα και κάθε άλλο δεδοµένο σε ηλεκτρονική µορφή που θα συνταχθούν 
από τον Προµηθευτή (και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της 
Σύµβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι πάντοτε στη 
διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά το χρόνο που προβλέπεται στη Σύµβαση, ή 
αλλιώς, κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Από τον 
παραπάνω κανόνα εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν στην τεχνική, εµπορική, 
οικονοµική και διοικητική λειτουργία του Προµηθευτή και δεν συνδέονται µε το 
αντικείµενο της Σύµβασης. 
 

8.7.2 Σε περίπτωση που τα συµβατικά τεύχη προβλέπουν την υποχρέωση του Προµηθευτή 
να παραδώσει αρχεία µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, αυτός υποχρεούται να τα 
συνοδεύσει µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους, καθώς και µε οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 

 
8.8 Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισµοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 
επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Προµηθευτή (ή τους προστηθέντες του) ή 
από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής µε την βοήθεια / καθοδήγηση του Προµηθευτή, 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόµνηµα, που θα περιλαµβάνει: 
• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιµοποιήθηκε, 
• την ονοµασία του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και 

του ιδιοκτήτη του, και 
• σε περίπτωση υπολογισµών, την περιγραφή των µεθόδων, των παραδοχών 

υπολογισµού, του τρόπου συµπλήρωσης των δεδοµένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 
υπολογισµοί να µπορούν να ελεγχθούν µε άλλες κλασικές µεθόδους ή µε άλλα 
προγράµµατα. 

 
8.9 Κυριότητα και Χρήση λογισµικού του Προµηθευτή 

8.9.1 Τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), τα οποία θα χρησιµοποιήσει 
ο Προµηθευτής για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής όποτε 
του ζητηθεί.  
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8.9.2 Η κυριότητα των προγραµµάτων αυτών παραµένει στον Προµηθευτή, όµως η 
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση 
και χωρίς περιορισµούς για θέµατα που σχετίζονται µε το «Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών» της παρούσας Σύµβασης. 

 
8.10 Φορολογικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή 

8.10.1 Ο Προµηθευτής (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) 
υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείµενες διατάξεις φορολογικές του 
υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  
• την υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) 

και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κλπ., 
• την τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, 
• την πληρωµή φόρου εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση 

των λοιπών φορολογικών του υποχρεώσεων. 

8.10.2 Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Προµηθευτή, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες 
ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

 
8.11 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή για το προσωπικό του 

8.11.1 Ο Προµηθευτής (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) 
υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείµενη 
για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε ΙΚΑ, κλπ.), για το προσωπικό που 
απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, το οποίο θα απασχολήσει για την εκτέλεση 
των υπηρεσιών και υποχρεώσεων της σύµβασης. 

8.11.2 Ο Προµηθευτής υποχρεούται επίσης να ασφαλίζει έναντι ατυχηµάτων, το 
εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, σε ασφαλιστικές εταιρείες που 
λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε σχετική 
υποχρεωτική ασφάλιση, σύµφωνα µε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ 
κλπ). 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και οι πάσης φύσεως προµηθευτές, συνεργάτες ή 
προστηθέντες του Προµηθευτή.  

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

8.11.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 8.11.1 και 
8.11.2, ο δε Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα 
σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. Προς το σκοπό αυτό, ο 
Προµηθευτής οφείλει ιδίως να προσκοµίζει, ύστερα από σχετικό αίτηµα της 
Αναθέτουσας Αρχής, Πρόγραµµα Ωρών Εργασίας µε µικτές αποδοχές, 
Αποσπάσµατα Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης ή ανάλογα νοµιµοποιητικά 
έγγραφα (βεβαίωση εργοδότη), θεωρηµένα από τα αρµόδια Ταµεία Κοινωνικής 
Ασφάλισης των υπαλλήλων που απασχόλησε για την παροχή των συµβατικών 
υπηρεσιών, για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των υπηρεσιών της 
Σύµβασης. 

8.11.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και 
µέχρι τη λήξη ή λύση της. 

 
8.12 ∆ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, άµεσα ή έµµεσα, σε δηµόσιες ή δια του Τύπου ή δια του διαδικτύου 
ανακοινώσεις σχετικά µε τη Σύµβαση ή την Αναθέτουσα Αρχή. 
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8.13 Αλληλογραφία του Προµηθευτή µε την Αναθέτουσα Αρχή 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Προµηθευτή και της Αναθέτουσας Αρχής θα 
πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Email), τα δε 
πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι 
συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 
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Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

9.1 Παροχή υφισταµένων στοιχείων 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Προµηθευτή, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν στη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις 
παραδώσει. 
 
9.2 Έγκαιρη πληρωµή του Προµηθευτή 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα στον Προµηθευτή τις πληρωµές 
που του οφείλει, κατά τους όρους της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας Σ.Υ. 
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Άρθρο 10 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

10.1  Καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προµηθευτής υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις 
αµοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των 
διαφωνιών τους µε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε, παρά τα 
ανωτέρω, διαφοράς θα επιλύεται αποκλειστικά και µόνο µε τη διαδικασία που περιγράφεται 
στο άρθρο 12 της παρούσας Σ.Υ. 
 
10.2  Λάθη / ασυµφωνίες στα Συµβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Προµηθευτή  

10.2.1 Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι στα συµβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα 
αναγραφόµενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 
∆ιακήρυξης. 

 
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συµβατικών Τευχών µπορεί να διορθώνονται πριν την 

υπογραφή της σύµβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη 
των προσφερόντων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να µη µεταβάλει 
µονοµερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι Προσφέροντες για τη 
διαµόρφωση της προσφοράς τους. 

 
10.3 ∆ιαφορές / διαφωνίες σχετικά µε το προσωπικό του Προµηθευτή 

∆ιαφορές σχετικά µε το προσωπικό του Προµηθευτή όπως: 

• απόκλιση του πραγµατικού αριθµού του προσωπικού από το προβλεπόµενο στη 
Σύµβαση, 

• παροχή ανεπαρκών ή ατελών υπηρεσιών, 
• ανεπαρκής επαγγελµατισµός από κάποιο(-α) µέλος(-η) του προσωπικού, 
θα επιλύονται το ταχύτερο δυνατόν µε βάση όσα προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη, στο 
άρθρο 3 της παρούσας Σ.Υ. και σύµφωνα µε τις διαδικασίες της παραγράφου 10.1 της Σ.Υ.  
 
10.4 Ανωτέρα βία 

10.4.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας 
βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της 
ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή 
περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το δικαίωµα αυτό υφίσταται µόνο 
στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των παραπάνω περιστατικών δεν ρυθµίζονται 
ειδικότερα από τη Σύµβαση. 

10.4.2 Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της ως άνω 
αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των 
συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή 
αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή 
περιστατικών.  

10.4.3 Η απόδειξη της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προµηθευτής βαρύνει εξ ολοκλήρου 
αυτόν. 

10.4.4 Ο Προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
10.5 Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

 Ο Προµηθευτής, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης υποχρεούται να 
διασφαλίζει τη συνεχή, αδιάλειπτη, ασφαλή, εύρυθµη και σε υψηλό επίπεδο παροχή 
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των προβλεπόµενων συµβατικών υπηρεσιών. Τυχόν διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές 
που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δικαιολογούν σε καµία 
περίπτωση την εκ µέρους του Προµηθευτή άρνηση παροχής των υπηρεσιών και 
εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά καθορίζονται στη Σύµβαση, εκτός εάν αυτό 
ρητώς προβλέπεται από τη Σύµβαση. Σε περίπτωση, κατά την οποία, ενώ δεν 
υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο Προµηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση της Σύµβασης, τότε η 
Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο 
άρθρο 11.1 της παρούσας. 
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Άρθρο 11 ΛΥΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Λύση Σύµβασης λόγω παράβασης συµβατικών όρων (Έκπτωση Προµηθευτή) 

11.1.1 Σε κάθε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι ο Προµηθευτής: 
(α) δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη ή  
(β) έχει υποπέσει σε υπαίτια παράβαση ουσιώδους υποχρέωσης που έχει αναλάβει 

µε τη Σύµβαση ή 
(γ) δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης εντολές 

της Αναθέτουσας Αρχής,  
θα προσκαλέσει εγγράφως τον Προµηθευτή, µε αποδεικτικό, να συµµορφωθεί 
αµέσως προς τις υποχρεώσεις του και να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζηµία 
θα έχει υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από την αντισυµβατική συµπεριφορά του. Στην 
πρόσκληση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνεται συγκεκριµένη διατύπωση των 
παραβάσεων του Προµηθευτή, τα απαραίτητα µέτρα επανόρθωσης και ο χρόνος 
επανόρθωσης. 

Ανεξάρτητα από την ως άνω πρόσκληση και το χρόνο επανόρθωσης που τάσσει για 
την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών ή ενεργειών, ο Προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος να συνεχίσει να τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση και τα Συµβατικά Τεύχη. 

11.1.2 Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν συµµορφωθεί µε την ως άνω πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής µέσα στο χρόνο που έχει τεθεί από αυτή ή εφόσον δεν γίνει 
αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή η έγγραφη αιτιολόγηση της µη συµµόρφωσης 
του Προµηθευτή µε την πρόσκληση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, µε απόφαση της 
Π.Α., να κηρύξει τον Προµηθευτή έκπτωτο από την σύµβαση  

11.1.3 Επιπροσθέτως, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαιτήσει την καταβολή πλήρους 
αποζηµιώσεως από τον Προµηθευτή για όλες τις ζηµίες και τα έξοδα που 
προκλήθηκαν άµεσα ή έµµεσα από τη µη συµµόρφωση του Προµηθευτή και την 
παράβαση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

11.1.4 Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η Σύµβαση και καταπίπτουν 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ως ειδική ποινική ρήτρα. 
Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για τους ίδιους λόγους ή για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο, οφείλονται αθροιστικά. 

11.1.6 Η διαδικασία της έκπτωσης του Προµηθευτή κινείται ιδίως σε περίπτωση που: 

α) Ο Προµηθευτής κατά την υπογραφή της σύµβασης δεν προσκόµισε την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της παραγράφου 5.1.7. 

β) Ο Προµηθευτής υπερβεί υπαίτια το χρόνο αποκατάστασης του ποσού των 
εγγυήσεων, µετά από κατάπτωση µέρους αυτών, πέραν του ενός µηνός, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5.1.6 της παρούσας Σ.Υ. 

γ) Ο Προµηθευτής προβεί σε µερική ή ολική εκχώρηση σε τρίτους συµβατικών 
δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων του, κατά παράβαση της παραγράφου 8.4 της 
παρούσας Σ.Υ., ή αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους συµβατικά δικαιώµατα ή 
υποχρεώσεις του, κατά παράβαση της παραγράφου 8.5 της παρούσας Σ.Υ. 

δ) Ο Προµηθευτής παρέχει τις συµβατικές του υπηρεσίες κατά παράβαση των 
προβλεποµένων στην παράγραφο 8.2, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η 
υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του. 

ε) Ο Προµηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση της Σύµβασης, κατά παράβαση της 
παραγράφου 10.5 της παρούσας Σ.Υ. 
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11.2 ∆ιάλυση – Αναστολή της σύµβασης 

11.2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να διαλύσει αζηµίως τη σύµβαση. Σε περίπτωση 
διάλυσης της σύµβασης, ο Προµηθευτής θα δικαιούται µόνο την οφειλόµενη αµοιβή 
για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει έως τη διάλυση. 

11.2.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση των υπηρεσιών της  
σύµβασης µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Προµηθευτή, στην οποία θα 
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία 
έναρξης της αναστολής και η πιθανολογούµενη διάρκεια αυτής. Ο Προµηθευτής έχει 
δικαίωµα να αξιώσει αποζηµίωση µόνο για θετικές ζηµίες που προκαλούνται από την 
άσκηση του ως άνω δικαιώµατος της Αναθέτουσας Αρχής. 

11.2.3 Από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής της προηγουµένης παραγράφου, ο 
Προµηθευτής απαλλάσσεται της υποχρέωσης εκπλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή, οφείλει όµως να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα 
µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Αµέσως 
µετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή, η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Προµηθευτή εγγράφως. 

11.2.4 Αµέσως µετά την παραλαβή της ειδοποίησης της προηγούµενης παραγράφου για την 
άρση της αναστολής, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επαναρχίσει την ανασταλείσα 
εκτέλεση των υπηρεσιών του, χωρίς καµία καθυστέρηση και χωρίς να δικαιούται να 
αξιώσει οιασδήποτε φύσεως πρόσθετες απαιτήσεις ή αποζηµιώσεις, πέραν αυτών 
που προβλέπονται στην παράγραφο 11.2.2 της παρούσας Σ.Υ. 

 
11.3 Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτήν τη Σύµβαση, 
σε περίπτωση που ο Προµηθευτής πτωχεύσει, ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση. 

Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, η επέλευση των παραπάνω 
γεγονότων σε ένα µόνο εκ των µελών αυτής, µπορεί, αντί της καταγγελίας, να έχει ως 
συνέπεια την υποκατάσταση του εν λόγω µέλους, µετά από σχετικό αίτηµα του Προµηθευτή 
και έγκριση της Π.Α. της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
11.4 Λήξη της Σύµβασης – Παραλαβή του αντικειµένου της 

Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του 
Αναδόχου ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την βεβαίωση περαίωσης των 
υπηρεσιών του Προµηθευτή που εκδίδεται από την ∆.Υ., στην οποία βεβαιώνεται η υποβολή 
όλων των παραδοτέων από τον ανάδοχο και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συµβατικές του 
υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης. Ακολουθεί η εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η παραλαβή του συνόλου της σύµβασης γίνεται 
µε απόφαση της Π.Α., εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της παραπάνω 
βεβαίωσης, σύµφωνα και µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο Α-19 του Παραρτήµατος ΙΙ της 
παρούσας  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Προµηθευτή σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 5.1.8 και 5.1.9 της παρούσας Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 12 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

12.1 Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχοµένως προκύψει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών από την εφαρµογή της Σύµβασης και θα αφορά στην 
ερµηνεία ή στην εκτέλεση όρων αυτής και στην έκταση των εξ αυτής δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων των µερών και η οποία δεν δύναται να διευθετηθεί φιλικά ή 
συµβιβαστικά, θα επιλύεται ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 
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12.2 Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη, ότι τόσο η προσφυγή στο δικαστήριο 
όσο και η όλη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση 
της Σύµβασης. Συνεπώς αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή 
πίστη να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση 
τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας 
δικαστικής επίλυσης της διαφοράς. 
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Άρθρο 13 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

13.1 Νοµοθεσία  

Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο.  
 
13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

13.2.1 Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές και γραπτές, µεταξύ του Προµηθευτή 
(συµπεριλαµβανοµένων των προστηθέντων του) και της Αναθέτουσας Αρχής ή 
άλλων Ελληνικών Αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί 
ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από 
τον Προµηθευτή και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των 
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 
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Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016  
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 
 
 
 
 

Πετρούλα Μεντίζη 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων 

 Έργων -Προµηθειών 
 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
∆ιευθύντρια Συµβάσεων  

 
 
 
 
 
 

Αθανάσιος Ματθαίου 
∆/ντής  Λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύου 

και Παραχωρήσεων 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
µε την υπ αριθµ 894/31/13.04.2016 

Απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 
 
 
 

Μιλτιάδης Μπούγαλης 
Τοµεάρχης Λειτουργίας 

Εκµετάλλευσης & Συντήρησης 
 

 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

 
1.2   Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  
 
1.3    Ο Προµηθευτής οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
 
1.4   Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 

του Ν.∆. 400/1970 (ΦΕΚ Α’10/1970). Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις 
του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια της Προµήθειας. 

 
1.5   Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, 

θα προσυνυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται 
από το Ν.∆. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/1985 (ΦΕΚ Α’35/1985). 

 
1.6  Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε 

τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Προµηθευτή, που απορρέουν από τη 
σχετική σύµβαση της Προµήθειας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόµενες από τις 
σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ., 
και ο Προµηθευτής παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών 
σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω 
ασφαλιστηρίων. 

 
Στην προκειµένη περίπτωση, «Έργο» ή «Προµήθεια» νοούνται οι υπηρεσίες/ εργασίες 
όπως προσδιορίζονται και περιγράφονται στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας 
Υπηρεσιών” και στις οδηγίες στοιχειώδους συντήρησης που περιλαµβάνονται στα 
συµβατικά τεύχη. 

 
1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: 

- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 
-  θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του 

παρόντος Παραρτήµατος και των λοιπών όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων 
(Σ.Υ.) µε τα Παραρτήµατά της και  

-  θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Η έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους της 
αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια 
στους όρους του παρόντος Παραρτήµατος και των λοιπών όρων της Σ.Υ. 

 
1.8  Η εκ µέρους του Προµηθευτή καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί 

ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων 
αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής 
περιόδου. 

 
1.9  Ο Προµηθευτής οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές 

συµβάσεις, που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα 
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ασφάλισης), που αναφέρονται στο παρόν Παράρτηµα και στους λοιπούς όρους της 
Σ.Υ. µε τα παραρτήµατά της. 

 
 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον 

Νόµο 489 /76 (ΦΕΚ 331 Α΄/76) και το Π.∆. 237 /86 (ΦΕΚ 110 Α΄/86), ευθύνη των 
ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

 
1.10  Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των 
υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν Έργο (Προµήθεια) και θα µπορούν να 
ασφαλίζουν παρεµφερείς Προµήθειες ή παρεµφερή Έργα χωρίς να παραβιάζονται οι 
όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να ελέγχει τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών 
εταιριών, ο δε Προµηθευτής υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων 
στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα 
πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της 
ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερείς Προµήθειες ή 
παρεµφερή Έργα, που έχει ασφαλίσει. 

 
1.11   Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 
 
1.12 (1) Ο Προµηθευτής υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο 

από τα Τεχνικά στοιχεία της Προµήθειας και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει 
η Αναθέτουσα Αρχή υπόψη των διαγωνιζοµένων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία 
έρευνες και µελέτες/ υπηρεσίες που εκτέλεσε/ συνέταξε / προσέφερε ως Ανάδοχος. 

 
Επίσης, ο Προµηθευτής υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των χώρων 
λειτουργίας των σταθµών διοδίων από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του 
το ζητούν. 
 
Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στους 
σταθµούς διοδίων από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο 
Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο την Αναθέτουσα Αρχή, όσο και τους 
ασφαλιστές του. 

 
(2) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα  

- να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία, που έχει υποβάλει ο Προµηθευτής 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών της παρατηρήσεων και ελέγχων. 

 
Η υπό της Αναθέτουσας Αρχής άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται 
δικαίωµα του Προµηθευτή για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. 

 
(3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα 

πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν 
γνώση του παρόντος Παραρτήµατος της Σ.Υ. περί “Ασφαλίσεων” και ότι µε το 
ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµιά εξαίρεση όλοι οι όροι και 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Παράρτηµα της Σ.Υ. 
∆ιαφορετικά, η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το 
υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρία της προτίµησής της στο όνοµα, για 
λογαριασµό και µε δαπάνες του Προµηθευτή. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε 
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. 

 
1.13  Επισύρεται η προσοχή του Προµηθευτή στα παρακάτω: 
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 (1)  Όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ηµεδαπές ή αλλοδαπές) υπόκεινται 
υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο, 
που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 
2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 

 
 (2)  Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν 

επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 
 
 (3) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου 

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

 
 
2.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

2.1    Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της 
ασφαλιστικής σύµβασης, ή αµφότερα, ο Προµηθευτής υποχρεούται να συµµορφώνεται 
εντός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση. 

 
 Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 

ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που έχει συνοµολογήσει κριθούν από 
την Αναθέτουσα Αρχή σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Προµηθευτή 
την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις). Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί 
µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι 
σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης (συµβάσεων) θα καταβληθούν από τον 
Προµηθευτή εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε 
περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο 
υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει 
συντελεσθεί, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα:  
- να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη 

πληρωµή προς τον Προµηθευτή, αν υπάρχει, 
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε 

φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια της. 
- ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες 

διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 
 
 Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 

-  για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και  
-  για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Προµηθευτή των 

οφειλόµενων ποσών. 
 
2.2   Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές 

το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η Αναθέτουσα Αρχή, για να αποφύγει 
ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα 
στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Προµηθευτή, µετά την 
προηγούµενη ειδοποίησή του. 

 
 Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής είσπραξη των ποσών των 

ασφαλίστρων, που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παρ. 2.1 του παρόντος παραρτήµατος. Οι τόκοι υπερηµερίας θα 
προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

 
2.3   Ο Προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που 

δεν µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., 
σύµφωνα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
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Σε περίπτωση δυστροπίας του Προµηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα 
- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον 

Προµηθευτή 
- ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 
2.4   Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Προµηθευτής συνήψε 

ασφαλιστική σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) 
οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Προµηθευτής έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή 
καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Η Αναθέτουσα 
Αρχή, σε περίπτωση δυστροπίας του Προµηθευτή, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό 
και θα το συµψηφίσει µε την προς τον Προµηθευτή προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν 
προβλέπεται προσεχής πληρωµή, η Αναθέτουσα Αρχή θα το εκπέσει από τις 
οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις, που έχει στα χέρια της. 

 
2.5    Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των υπηρεσιών/ εργασιών  από υπαιτιότητα 

του Προµηθευτή, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων και τα έξοδα της 
ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Προµηθευτή. 

 
 
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

3.1    Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η 
ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης θα γίνει πριν από την 
υπογραφή της σύµβασης. 

 
3.2    Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω 

παραγράφων 4.1 και 4.2. 
 
3.3     Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή θα αφορά: 

-  στη φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών 
-  στη συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του 

παρόντος Παρατήµατος και τους υπόλοιπους όρους της Σ.Υ. 
 
3.4 Σε περίπτωση αδυναµίας του Προµηθευτή να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση, που 

να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήµατος της Σ.Υ. πριν την 
υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού της προµήθειας, θα πρέπει να προσκοµίσει 
πριν την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), 
όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης, που θα 
περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

  
 Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 

εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της ιδιωτικού συµφωνητικού της 
προµήθειας. 

 
4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

4.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 

4.1.1 Αντικείµενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Προµηθευτή έναντι 
Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους 
για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε 
πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται εξαιτίας της εκτέλεσης των 
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εργασιών της σύµβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της Προµήθειας και των επιµέρους 
συµβάσεων αυτής. 

 
4.1.2 ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού της 
προµήθειας και λήγει µε την Παραλαβή της Προµήθειας. 

 
4.1.3 Όρια Αποζηµίωσης 

 (1)  Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση 
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης εργασιών / υπηρεσιών 
της Προµήθειας, θα είναι τα ακόλουθα: 

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

β.  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτοµο  300.000 € /περιστατικό 

γ.  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων  µετά από  
οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των  
παθόντων          900.000 € /περιστατικό 

δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε  
όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης  
έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης των 
εργασιών της Προµήθειας θα είναι κατ’ ελάχιστον     1.500.000 €. 

 
 (2) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Προµηθευτή για την 

περίπτωση ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό, που απασχολείται στο 
Έργο. Τα όρια αποζηµίωσης δεν θα πρέπει να είναι µικρότερα από 90.000 € / 
άτοµο, 300.000 €. / οµαδικό ατύχηµα και 600.000 € για όλη την περίοδο ασφάλισης. 

 
4.2 Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισµού “Κατά Παντός Κινδύνου” 
 
4.2.1 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και 

Συνήθης “Βαρέως Τύπου“) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στις 
εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων των σταθµών διοδίων. 

 
4.2.2 Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την 

ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα 
παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου 
τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναµικότητας. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής έχει ήδη 
ασφαλισµένο µέρος ή το σύνολο του Κύριου Μηχανικού Εξοπλισµού του, θα 
επισυνάπτει το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

 
4.2.3 Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 

ζηµιάς (εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών 
βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και 
τυχαία περιστατικά. 

 
4.2.4 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον 

ΚτΕ αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την 
περίπτωση ανωτέρας βίας. 

 
4.2.5 Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους 

αναγκαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή της 
προµήθειας Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την 
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άφιξη στην περιοχή των εγκαταστάσεων της Προµήθειας µέχρι την αποµάκρυνσή τους 
από αυτό. 

 
 
5  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

5.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την 
εξυπηρέτηση των υπηρεσιών και εργασιών συντήρησης της σύµβασης, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 
5.2  Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι 

ο Προµηθευτής, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

 
5.3 Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί 

εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 
 
 
6 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων του Κεφαλαίου 4 του παρόντος παραρτήµατος 
θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 
6.1 “Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Προµηθευτής και το πάσης 

φύσεως προσωπικό, που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε 
αυτόν στα πλαίσια της συγκεκριµένης Προµήθειας, καθώς επίσης και η Αναθέτουσα 
Αρχή και οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι µελετητές ή συνεργαζόµενοι στην προµήθεια. 

 
6.2 Η Αναθέτουσα Αρχή, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 

Σύµβουλοι της Αναθέτουσας Αρχής (και /ή των Υπηρεσιών της) και το προσωπικό 
τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος “∆ιασταυρούµενη ευθύνη 
αλλήλων” (cross liability) του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, το οποίο καλύπτει την αστική 
ευθύνη των ασφαλιζόµενων φορέων. Τυχόν υλικές ζηµίες, που προκαλούνται στις προς 
συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής από ευθύνη του 
Προµηθευτή ή υπεργολάβων του, αποζηµιώνονται σύµφωνα µε την παράγρ. 4.1.3α του 
παρόντος Παραρτήµατος, που αφορά στην αποζηµίωση υλικών ζηµιών σε πράγµατα 
τρίτων. 

 
6.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 

τυχόν κατά: 
 - του Προµηθευτή 
 -  και /ή των Μελετητών/συνεργατών και Συµβούλων του 
 -  και / ή της Αναθέτουσας Αρχής 
 -  και / ή των Εκπροσωπουσών την Αναθέτουσα Αρχή Υπηρεσιών και / ή των 

Συµβούλων  τους 
 -  Και / ή µέρους ή / και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω  
 µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή 

παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο 
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζηµία, που 
προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 

 
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών 
που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
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6.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειµένου της 
Προµήθειας, προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Προµηθευτή τη 
σχετική µε τη ζηµία κλπ., αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη 
για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 
συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή 
εξουσιοδότηση από τον Προµηθευτή) η απαίτηση του Προµηθευτή κατά της 
ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Αναθέτουσα 
Αρχή και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει 
τη σχετική αποζηµίωση στην Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αίτηση της τελευταίας για το 
σκοπό αυτό. 

 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Προµηθευτή στην Αναθέτουσα Αρχή κατ’ ουδένα 
τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 
Σύµβαση. 

 
6.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Αναθέτουσας 

Αρχής, των Συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε 
περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των 
παραπάνω προσώπων. 

 
6.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, 

µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική 
ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Προµηθευτή, όσο και προς την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
6.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων του Κεφαλαίου 4 του παρόντος 

Παραρτήµατος θα καλύπτεται και η ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής και/ ή των 
Συµβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του 
Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

α/α Όρος Περιγραφή 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  ΕΟ Αυτοκινητόδροµος Εγνατία Οδός 

2.  ΕΟΑΕ Εγνατία Οδός Α.Ε. 

3.  ΕΟΑΕ-ΛΕΣ Εγνατία Οδός Α.Ε. – Τοµέας Λειτουργίας Εκµετάλλευσης και Συντήρησης 

4.  Σ.∆. Σταθµός ∆ιοδίων 

5.  ΛΕΑ Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης 

6.  A/K Ανισόπεδος Κόµβος 

7.  Ι/K Ισόπεδος Κόµβος 

8.  ΣΣ∆ Σύστηµα Συλλογής ∆ιοδίων 

9.  Λ.∆. Λειτουργική ∆ιαδικασία 

 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

10.  Η/Μ Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

11.  CCTV Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης 

12.  Η/Ζ Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 

13.  UPS Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος  

14.  PLC Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές 

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

15.  ΦΑΥ Φάκελος Υγιεινής & Ασφάλειας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ 
ΑΚΤΙΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 
Όπου στα άρθρα του παρόντος παραρτήµατος αναφέρεται ή γίνεται παραποµπή σε εδάφια 
της Τ.Σ.Υ. ή σε λοιπές τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόµενα στις 
Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).  
Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 
Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν 
περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν 
θεσπιστεί µε τις σχετικές ΚΥΑ. 
 
Όπου στα άρθρα του παρόντος παραρτήµατος. αναφέρεται «ΟΣΜΕΟ» ή «Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.» 
νοείται «Ο.Μ.Ο.Ε. (εγκεκριµένες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.) 
και, σε θέµατα που δεν καλύπτονται από αυτές, Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. (Οδηγίες Σχεδιασµού 
Μελετών Έργων Οδοποιίας -Αναθεώρηση Α3 της ΕΟΑΕ)». 
 
Ως «Έργο» νοούνται οι υπηρεσίες/ εργασίες όπως προσδιορίζονται και περιγράφονται στο 
τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών” . 
 
 
Άρθρο Α -1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1.1.1  Αντικείµενο του παρόντος Παραρτήµατος της Σ.Υ. είναι η διατύπωση των Γενικών και 

Ειδικών Όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να εκτελεσθούν οι υπηρεσίες/ 
εργασίες λειτουργίας και συντήρησης της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών” . 

 
1.1.2 Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της Σ.Υ και της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και 

συµπληρώνονται µε τους όρους των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης (Τ.∆.), όπως 
ακριβώς αναφέρονται στο άρθρο 8 της ∆ιακήρυξης. 

 
 
1.2 ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
 
1.2.1 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, που εκπροσωπείται από 

το προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την 
είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του 
Έργου υπαλλήλους της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, στους χώρους και εγκαταστάσεις της 
Προµήθειας , αποθήκες, κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η 
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, που δίνονται για 
την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης και οφείλει να 
διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση 
των ελέγχων κλπ. 

 
1.2.2 Το ότι η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους 
ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές 
ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης, της Σ.Υ. µε 
τα Παραρτήµατά της, του τεύχους “Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών” και των 
λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 
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1.2.3 Επισηµαίνεται, ότι ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει Σύµβουλο 

Υπηρεσιών Επίβλεψης (Construction Manager) κατά την εκτέλεση του έργου. Το 
προσωπικό του Συµβούλου στην περίπτωση αυτή εξοµοιώνεται µε το προσωπικό 
Επίβλεψης της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.  

 
 
Άρθρο Α - 2: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
2.1  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
Για την περάτωση όλου του συµβατικού αντικειµένου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη 
∆ηµοπράτησης, ορίζεται συνολική προθεσµία  πέντε (5) έτη  από την ηµέρα που θα υπογραφεί η 
Σύµβαση. 
 
 
2.2. Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (Ε.Π.) 
 
1η ενδεικτική προθεσµία: Εντός ενός (1) µηνός από την υπογραφή της σύµβασης να 
υποβληθούν πλήρη στοιχεία της οργανωτικής δοµής του προµηθευτή για τη στελέχωση των 
υπηρεσιών µε το οργανόγραµµα και τα πλήρη βιογραφικά σηµειώµατα του προσωπικού, 
σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη. 
 
2η ενδεικτική προθεσµία: Εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης να 
υποβληθεί το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας. 
 
3η ενδεικτική προθεσµία: Εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης θα έχει 
ολοκληρωθεί η επιθεώρηση του συνόλου των κεφαλών των καλωδίων προέντασης, που 
διαθέτουν φρεάτιο επίσκεψης. 
 
4η ενδεικτική προθεσµία: Εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης να έχει 
ολοκληρωθεί η πρώτη τοπογραφική αποτύπωση της υψοµετρίας της σήραγγας. 
 
5η ενδεικτική προθεσµία: Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης να 
έχει ολοκληρωθεί η διενέργεια λεπτοµερούς επιθεώρησης των συστηµάτων αποχέτευσης της 
σήραγγας και των οδών πρόσβασης. 
 
6η ενδεικτική προθεσµία: Εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης να έχει 
ολοκληρωθεί η αναβάθµιση του σεισµογραφικού συστήµατος της σήραγγας. 
 
7η ενδεικτική προθεσµία: Εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης να έχει 
ολοκληρωθεί η πρώτη δοµική επιθεώρηση, η διενέργεια πυρηνοληψιών, η αξιολόγηση των 
αντίστοιχων εργαστηριακών δοκιµών σκυροδέµατος και η αποστολή της σχετικής Έκθεσης 
Αποτελεσµάτων. 
 
8η ενδεικτική προθεσµία: Εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης να έχει 
ολοκληρωθεί η κατασκευή και πλήρης λειτουργία των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης. 
 
 
2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
 
 
2.3.1  Η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες περάτωσης µπορούν να παρατείνονται 

στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης 
παράτασης των προθεσµιών από οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος δε δικαιούται 
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καµιά πρόσθετη αποζηµίωση λόγω της παράτασης αυτής, µε µόνη και αποκλειστική 
εξαίρεση τη νόµιµη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την 
ισχύουσα Νοµοθεσία.  

 
2.3.2  Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει 

συνεκτιµήσει τους χρόνους που απαιτούνται: 
 
 α. για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα 

εισάγει από το εξωτερικό. 
 
 β. για τις εγκρίσεις µελετών κλπ., καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε 

φύσεως αδειών και ιδίως των αδειών για χρήση δανειοθαλάµων, λατοµείων, χρήση 
χώρων τελικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, κλπ σύµφωνα µε τους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 
2.3.3 Παράταση προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των 

τοπικών συνθηκών, του χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της 
κατάστασης των οδών προσπέλασης των πηγών και των συνθηκών για διάνοιξη 
νέων, άγνοια των κλιµατολογικών συνθηκών ή της δυνατότητας εξασφάλισης 
εργατών. κλπ. 

 
2.3.4 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου αυτή 

κρίνει ότι είναι απολύτως αναγκαίο, την επίσπευση των εργασιών για την 
ολοκλήρωσή τους πριν τη συµβατική τους προθεσµία σε µέρος ή στο σύνολο του 
έργου, αποζηµιώνοντας τον ανάδοχο µε τιµές µονάδος νέων εργασιών κατόπιν 
σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να οργανώσει έτσι το εργοτάξιό του, ώστε να ανταποκριθεί απόλυτα στις σχετικές 
απαιτήσεις της εντολής επίσπευσης, έστω και σε περίπτωση διαφωνίας του µε το 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την οποία διαφωνία θα επιλύσει κατά τα νόµιµα.  

 
 
2.4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
 
2.4.1 Οι ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλονται ως 

ακολούθως: 
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης, ποινική ρήτρα ίση µε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης 
ηµερήσιας αξίας του έργου που επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) της συνολικής προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγρ. 2.1 του 
άρθρου αυτού. 
Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής 
προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγρ. 2.1 του άρθρου αυτού, ποινική ρήτρα 
για κάθε ηµέρα υπέρβασης ίση µε τριάντα τοις εκατό (30%) της µέσης ηµερήσιας 
αξίας του έργου.  

 
2.4.2 Για υπέρβαση κάθε µιας Τµηµατικής Προθεσµίας (Αποκλειστικής και Ενδεικτικής) 

επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ως εξής: 
 

(α) Για τις πρώτες τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης προθεσµίας, 
ποινική ρήτρα ίση µε δέκα τοις εκατό (10%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του 
έργου για κάθε ηµέρα υπέρβασης. 

 
(β) Για τις επόµενες τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης προθεσµίας, ποινική 

ρήτρα ίση µε δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου για 
κάθε ηµέρα υπέρβασης.  
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Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών για υπέρβαση των τµηµατικών 
προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία (3%) του ποσού της 
σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

 
2.4.3 Οι ποινικές αυτές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται 

για παραλείψεις ενεργειών του αναδόχου στους λοιπούς όρους των Τευχών 
∆ηµοπράτησης. 

 
2.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ 
 
2.5.1 Οι προθεσµίες απόκρισης και αποκατάστασης φθορών είναι οι παρακάτω, σύµφωνα 

µε τις οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας.  

2.5.2 Για προσωρινή αποκατάσταση των φθορών της οδού κατηγορίας 1, όχι αργότερα 
από (24) είκοσι τέσσερις ώρες. 

2.5.3 Για οριστική αποκατάσταση των φθορών της οδού κατηγορίας 1, όχι αργότερα από 
(10) δέκα ηµέρες.  

2.5.4 Για απόκριση σε έκτακτα περιστατικά, έπειτα από κλήση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 
Τροχαίας εντός εύλογου χρόνου. 

2.5.5 Για απόκριση σε προβλήµατα λειτουργίας εξοπλισµού ή/και για φθορές και 
συναγερµούς, σε Η/Μ εγκαταστάσεις ως εξής: 

� Φθορά σε Η/Μ εκτός σήραγγας (ανοιχτής οδοποιίας), όχι αργότερα από (12) 
δώδεκα ώρες 

� Φθορά σε Η/Μ σήραγγας Κατηγορίας 1, όχι αργότερα από (1) µία ώρα 

� Φθορά σε Η/Μ σήραγγας Κατηγορίας 2.1, όχι αργότερα από (2) δύο ώρες 

� Φθορά σε Η/Μ σήραγγας Κατηγορίας 2.2, όχι αργότερα από (3) τρεις ώρες 

2.5.6 Για προσωρινή αποκατάσταση των φθορών των Η/Μ εγκαταστάσεων σήραγγας 
κατηγορίας 1, όχι αργότερα από (4) τέσσερις ώρες. 

2.5.7 Για προσωρινή αποκατάσταση των φθορών των Η/Μ εγκαταστάσεων σήραγγας 
κατηγορίας 2.1, όχι αργότερα από (12) δώδεκα ώρες. 

2.5.8 Για οριστική αποκατάσταση των φθορών των Η/Μ εγκαταστάσεων σήραγγας 
κατηγορίας 1, όχι αργότερα από (24) είκοσι τέσσερις ώρες. 

2.5.9 Για οριστική αποκατάσταση των φθορών των Η/Μ εγκαταστάσεων σήραγγας 
κατηγορίας 2.1, όχι αργότερα από (48) σαράντα οκτώ ώρες. 

2.5.14 Όλες οι προθεσµίες απόκρισης αποκατάστασης φθορών υπολογίζονται από την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο πιστοποιηµένη διαπίστωση της φθοράς. Όλες οι προθεσµίες 
αποκατάστασης φθορών προσαυξάνονται µε τις προθεσµίες απόκρισης. Εάν για την 
αποκατάσταση φθορών προβλέπεται προηγούµενη εντολή ή έγκριση της Υπηρεσίας, 
οι προθεσµίες υπολογίζονται από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο πιστοποιηµένη 
χορήγηση της εντολής ή έγκρισης. 

 
2.6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ 
2.6.1 Για υπέρβαση των προθεσµιών της παραγρ. 2.5 επιβάλλονται από τη ∆/νουσα 

Υπηρεσία ποινικές ρήτρες (περικοπές εργολαβικού ανταλλάγµατος), ανεξαρτήτως 
άλλων ρητρών ή περικοπών και παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό µετά 
την επίδοση της απόφασης επιβολής τους ως κατωτέρω. 

2.6.2 Για υπέρβαση της 2.5.2 προθεσµίας εφάπαξ ποινική ρήτρα ίση προς 1000 €. 
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2.6.3 Για υπέρβαση της 2.5.3 προθεσµίας ποινική ρήτρα ίση προς 700 € για τις πρώτες 6 
ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης και πέραν των 6 ηµερών 1.400 € για υπέρβαση 
κάθε 3 ηµερών. 

2.6.4 Για πληµµελή εκτέλεση της 2.5.4 προθεσµίας εφάπαξ ποινική ρήτρα ίση προς 1000 
€. 

2.6.5 Για υπέρβαση των 2.5.5 προθεσµιών ποινική ρήτρα ίση προς 200 € για κάθε 
επιπλέον ώρα. 

2.6.6 Για υπέρβαση της 2.5.6 προθεσµίας ποινική ρήτρα ίση προς 50 € για κάθε επιπλέον 
ώρα. 

2.6.7 Για υπέρβαση της 2.5.7 προθεσµίας ποινική ρήτρα ίση προς 50 € για κάθε επιπλέον 
ώρα. 

2.6.8 Για υπέρβαση της 2.5.8 προθεσµίας ποινική ρήτρα ίση προς 100 € για κάθε επιπλέον 
µέρα. 

2.6.9 Για υπέρβαση της 2.5.9 προθεσµίας ποινική ρήτρα ίση προς 100 € για κάθε επιπλέον 
µέρα. 

 
 
2.7 ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
2.7.1 Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον Ανάδοχο η τελική 

επιµέτρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 4.3 “Επιµετρήσεις” της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα 
καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του 
συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη 
επιµέρους σύµβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες καθυστέρησης. 
Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου 
επιβολής της, η τελική επιµέτρηση συντάσσεται από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που 
µπορεί να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη 
σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου. Η τελική επιµέτρηση που συντάσσεται µε 
αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον Ανάδοχο. 
 

2.7.2 Η µη ικανοποίηση των απαιτήσεων του Κεφαλαίου 3 του παραρτήµατος Ι της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική σύµβαση να 
είναι σύµφωνη µε τους όρους αυτού του παραρτήµατος Ι της Σ.Υ. και να γίνει δεκτή 
από τον Κτε, συνεπάγεται αφ’ ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα τριών χιλιάδων (3.000) € 
αφ’ ετέρου τη διαδικασία σύναψης από τον Κτε στο όνοµα, για λογαριασµό και µε 
δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου συµβολαίου που να καλύπτει τις συµβατικές 
απαιτήσεις, πληρωµή ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην 
παράγρ. 2.1 του Παραρτήµατος Ι της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 

 
Άρθρο Α - 3: ΚΕΝΟ  

 
 
Άρθρο A - 4: ΚΕΝΟ 
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Άρθρο Α - 5: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

5.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
5.1.1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόµενος δεσµεύεται ότι:  

• έχει διερευνήσει και λάβει γνώση  
− των δυσχερειών στην περιοχή και των συνθηκών εκτέλεσής των εργασιών της 

σύµβασης από κάθε πλευρά,  
− των πηγών υλικών στην περιοχή στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς, καθώς και της 

∆ιεθνούς και Ελληνικής αγοράς εργασίας, υλικών, µηχανικού εξοπλισµού,  
− των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο  

• έχει µελετήσει τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε το παρόν Παράρτηµα, τη 
βάση της προσφοράς του 

ώστε να καταστεί πλήρως ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης και να 
εκτιµήσει µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που 
θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση της Προσφοράς του και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν 
θα του αναγνωρισθεί καµιά απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά οποιονδήποτε 
τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων και των 
δυσχερειών κάθε είδους.  

  
5.1.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την “Εγνατία 

Οδός Α.Ε.”, ή από άλλους αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του έργου 
σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του. Αντίθετα, υποχρεούται να τους 
διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί, ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των 
εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από 
την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” ή άλλους αναδόχους. 

 
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία, ή τους 
εργολάβους των εταιρειών και οργανισµών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην 
περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής  

 
5.1.3 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος 

της φύσης και τοποθεσίας των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 
 

Επίσης, µε την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την 
έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, 
τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, 
ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

 
5.1.4 Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που 

αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την 
πλήρη συµµόρφωσή του προς τη σύµβαση. 

 
 
5.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει 
τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες. 
 
Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην 
κατηγορία των "ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται 
καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. 
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5.3 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

 
5.3.1 Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούµενα 

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

 
5.3.2 Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο 

τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά 
και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: 
α.  Ο ΚτΕ δικαιούται µε µονοµερή ενέργειά του να του παρακρατήσει από τον πρώτο 

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

β. Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη. 
 
 
5.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 

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

 
 
5.5 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
5.5.1 Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των 

όρων της σύµβασης, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει 
ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται. 

 
Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή 
αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 
5.5.2 Η µη ικανοποίηση των συµβατικών όρων συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του 

Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή κυρώσεων. 
 
 
5.6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
5.6.1 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί οι δαπάνες 

και οι αµοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στην Προσφορά του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης τα παρακάτω: 

α. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και η σύνταξη 
(από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα 
υποβάλλει για αρµόδιο έλεγχο. 

β. Οι τυχόν δαπάνες των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, 
σύµφωνα µε ΚΥΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Σ.Υ.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη παραγγελία των ανταλλακτικών και 
υλικών που χρειάζονται και δεν υπάρχουν διαθέσιµα αµέσως στο εµπόριο, ώστε η 
τυχόν καθυστέρηση άφιξης των υλικών να µην επιδράσει στην έγκαιρη αποκατάσταση 
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των ενδεχόµενων βλαβών και ζηµιών εντός των οριζόµενων χρόνων αποκατάστασης. 
∆ιευκρινίζεται, ότι τα υλικά που γενικά θα χρησιµοποιούνται θα είναι όµοια µ' αυτά που 
υπάρχουν ενσωµατωµένα στις εγκ/σεις και οπωσδήποτε σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
Προδιαγραφές, θα υπόκεινται δε στην έγκριση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, ενώ οι 
εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις οδηγίες της 
“Εγνατία Οδός Α.Ε.”  
 

5.6.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και 
µηχανήµατα, που είναι αναγκαία, για την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης, καθώς 
και να τα µεταφέρει επί τόπου από τις πηγές λήψης τους. 

 
5.6.3 Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες 

τα µηχανήµατα και εργαλεία. 
 
5.6.4 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

στοιχειώδους συντήρησης, τις µελέτες και τις υποδείξεις της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. 
 
5.6.5 Σχετικά µε ζηµιές που θα παρουσιασθούν σε όλες τις εγκαταστάσεις έχει ισχύ η παρ. 

19.5.1 του παρόντος Παραρτήµατος, για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το 
Παράρτηµα 1 – “AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ” του τεύχους Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 

 
5.6.6 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 

δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες 
τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, ή 
στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, βαρύνουν 
αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. 

Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι και 
την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης. 

 
5.6.7 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, 

ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 
 
5.6.8 Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη 

έγκριση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση σχετικά µε 
τη σύµβαση, όπως και να επιτρέπει την είσοδο στους χώρους των εγκαταστάσεων της 
προµήθειας. αναρµόδιων προσώπων, που δεν είναι εφοδιασµένα µε έγγραφη άδεια της 
“Εγνατία Οδός Α.Ε.”. 

 
 
5.7 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
5.7.1 Επισηµαίνεται, ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες . θα γίνουν πάντοτε µε κριτήριο 

εξασφάλισης διέλευσης σε 1 λωρίδα εκ περιτροπής σύµφωνα κάθε φορά µε τις 
εγκεκριµένες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις από την Τροχαία. 

 
5.7.2 ∆ιευκρινίζεται, ότι στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου περιλαµβάνονται ανηγµένα 

οι οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή ειδικές µεθόδους 
κατασκευής κλπ, οι οποίες θα πρέπει να εφαρµοστούν προς αποφυγή διακοπής της 
κυκλοφορίας ή επιµήκυνσης του χρόνου επιβολής περιορισµών της κυκλοφορίας. 

 
 
Άρθρο Α - 6: ΜΕΛΕΤΕΣ 

6.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει έναντι της αµοιβής που θα του καταβληθεί, 
οποιεσδήποτε µελέτες που αναφέρονται στο Τεύχος «Αντικείµενο Προµήθειας) ή 
τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης µετά από σχετική εντολή 
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της Εταιρίας, µε αµοιβή η οποία, εφόσον δεν προσδιορίζεται στα συµβατικά τεύχη, θα 
καθορίζεται σύµφωνα µε τον «Κανονισµό ανάθεσης και εκπόνησης µελετών και 
ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της ΕΟΑΕ». 

  Η υποβολή των µελετών αυτών πρέπει να γίνεται έγκαιρα στην Υπηρεσία για την 
αρµόδια έγκριση. 

6.2  Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται, ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για 
την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της 
κατασκευής αυτής, οι δε έλεγχοι που θα ασκηθούν από την Υπηρεσία, ή την 
επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε 
άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες 
διατάξεις.  

 
 
Άρθρο Α - 7: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

7.1 Γενικά 

7.1.1 Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα Προµήθεια: 
α) Οι Αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, και οι συστάσεις των 

εγκεκριµένων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 
β) Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά την διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, την διαχείριση και 
προστασία υδάτων, την διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο 
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, το θόρυβο κλπ. 

γ)  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΟΑΕ τις εταιρείες διαχείρισης 
απορριµµάτων/αποβλήτων µε τις οποίες προτίθεται να συνεργαστεί (να συνάψει 
σύµβαση) για την υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρω, προκειµένου να ελέγξει 
την καταλληλότητά τους και να δώσει τη σχετική έγκριση συνεργασίας. 

δ) Tα αναφερόµενα στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη. Σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών 
κατισχύουν τα αναφερόµενα στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

7.1.2 Επειδή η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις των Οδηγιών 
Στοιχειώδους Συντήρησης της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” και τους λοιπούς όρους 
συµβατικών τευχών, ο Προµηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγµένα 
στοιχεία των µόνιµων έργων, διατηρείται όµως η ευθύνη του στις κατασκευαστικές 
µεθόδους, χρήσεις υλικών, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών της Σύµβασης, 
και στοιχεία των µόνιµων εγκαταστάσεων για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των 
µελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν. 

 
7.2 Γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών 

7.2.1 Όλες οι εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες οι εργασίες στους τόπους των 
εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
επιτυγχάνεται: 
α. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος. 
β. Λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά 

το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην υπάρξει καµιά παρέµβαση 
στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον.  

Ειδικότερα κατά την εκτέλεση των εργασιών στους τόπους των εγκαταστάσεων της 
Προµήθειας θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. Μετά το 
πέρας των εργασιών θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση. 
 

7.2.2 Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι 
παρακάτω όροι: 
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α. Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίµων κλπ. στο χώρο 
των εγκαταστάσεων της Προµήθειας από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς. 

β. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται ύστερα από σχετική 
έγκριση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 

γ. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών. 
 

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

 
7.2.4 Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί: 

α. Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, και λήψη 
κατάλληλων µέτρων για την τήρηση των σχετικών ορίων ποιότητας εκποµπής 
(όπως εγκαταστάσεις φίλτρων, κλπ ). Σχετικά γίνεται αναφορά και στο άρθρο 8.8 
του παρόντος Παραρτήµατος της Σ.Υ. 

β. Μέριµνα για καθαρισµό των δρόµων που χρησιµοποιούν τα µεταφορικά µέσα του 
Προµηθευτή, όταν αυτοί είναι κοντά σε κατοικηµένες περιοχές . 

γ. Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορρύπανσης, σύµφωνα µε τους 
Περιβαλλοντικούς Όρους, και τη σχετική νοµοθεσία. 

 
7.3 Οι περιορισµοί και οι διαδικασίες που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τους 

Περιβαλλοντικούς Όρους θα πραγµατοποιηθούν από τον Προµηθευτή και οι τυχόν 
απαιτούµενες άδειες θα εκδοθούν από αυτόν χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή. 

 
 
Άρθρο Α - 8: Κενό 

 
 
Άρθρο Α - 9: ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

9.0 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
9.01 Έλεγχος Ποιότητας - Οι τεχνικές και οι δραστηριότητες που χρησιµοποιούνται για να 

ικανοποιήσουν απαιτήσεις ποιότητας. Ο Έλεγχος Ποιότητας αποτελεί µέρος της 
∆ιασφάλισης Ποιότητας. 

 
9.02 ∆ιασφάλιση Ποιότητας - Όλες εκείνες οι προγραµµατισµένες και συστηµατικές 

δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την παροχή επαρκούς εµπιστοσύνης, ότι ένα 
προϊόν ή υπηρεσία θα ικανοποιήσει δεδοµένες απαιτήσεις ποιότητας. 

 
9.03 Σύστηµα Ποιότητας - Η οργανωτική δοµή, ευθύνες, διαδικασίες και πόροι για την 

εφαρµογή της ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Περιλαµβάνει το εγχειρίδιο ποιότητας, τις 
λειτουργικές διαδικασίες, τις οδηγίες Εργασίας, τα προγράµµατα και τα Υποπρογράµµατα 
Ποιότητας. 

 
9.04 Επιθεώρηση Ποιότητας (ISO 10011-1) - Συστηµατική και ανεξάρτητη εξέταση για τον 

καθορισµό του αν οι δραστηριότητες ποιότητας και τα σχετικά αποτελέσµατα είναι 
σύµφωνα µε τις προγραµµατισµένες διευθετήσεις και αν αυτές οι διευθετήσεις 
εφαρµόζονται αποτελεσµατικά και είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων. 

 
 
9.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
9.1.1 Ο Ανάδοχος θα θέσει σε λειτουργία ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας βασισµένο στις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 (ως µέρος ενός συνολικού 
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Συστήµατος Ποιότητας) για την εκτέλεση της σύµβασης, λαµβάνοντας υπόψη και τις 
εγκεκριµένες λειτουργικές διαδικασίες της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ» ΑΕ για την λειτουργία και 
την συντήρηση της Εγνατίας οδού. 

 
9.1.2 Ο Ανάδοχος εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, θα υποβάλλει στην 

“Εγνατία Οδός Α.Ε.” προσχέδιο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και του 
Προγράµµατος Ποιότητας Έργου, προκειµένου εντός 15 ηµερών να συµφωνηθεί η δοµή 
και το περιεχόµενο. Εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος 
θα υποβάλλει, σε δυο αντίγραφα, το Σύστηµα Ποιότητας που έχει εφαρµογή στο έργο, 
για έλεγχο, σχολιασµό και έγκριση, η οποία θα πρέπει να γίνει εντός 10 ηµερών από της 
υποβολής του. Τα εγκεκριµένα έγγραφα του Συστήµατος Ποιότητας θα αποτελούν τα 
ελεγχόµενα έγγραφα ποιότητας, τα οποία ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιεί σε κάθε 
περίπτωση. 

 
9.1.3 Ο Ανάδοχος θα ορίσει, µε σύµφωνη γνώµη της Επίβλεψης, έναν επί τόπου υπεύθυνο για 

κάθε θέµα διασφάλισης ποιότητας και στον οποίο η Επίβλεψη θα µπορεί να απευθύνει 
όλα τα ερωτήµατα αναφορικά µε τέτοιες υποχρεώσεις. 

 
9.1.4 Ο Ανάδοχος δύναται να προσλάβει ειδικό έµπειρο Οίκο, που θα συµπράξει στην 

ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος Ποιότητας και στους Ποιοτικούς Ελέγχους. Ο 
Οίκος αυτός θα καλείται "Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου" (Ο.Π.Ε.) και πρέπει να είναι Οίκος µε 
κύρια δραστηριότητα σε θέµατα Ποιοτικού Ελέγχου και επαρκή εµπειρία σε θέµατα 
∆ιασφάλισης Ποιότητας παρόµοιων έργων. 

 
9.1.5 Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας πρέπει να είναι εύχρηστο και εύκολα εφαρµόσιµο, να 

βασίζεται σε συγκεκριµένη διαδικασία οµαδικής εργασίας, όπου το κάθε µέλος οφείλει να 
αναλαµβάνει την ευθύνη της εργασίας του, µε γνώµονα την επίτευξη των στόχων του 
Έργου. 

 
Οι έλεγχοι θα καλύπτουν συνήθως τις εξής δραστηριότητες: 
(1) Εφαρµογή Σ∆Π του Αναδόχου. 
(2) Συµµόρφωση µε τα Προγράµµατα Ποιότητας. 
(3)  Συµµόρφωση µε τις µεθόδους εκτέλεσης έρευνας, κατασκευής και εκπόνησης 

µελέτης  
(4) Συστηµατική αρχειοθέτηση και προσπελασιµότητα των απαιτούµενων εντύπων 

ελέγχου για την πιστοποίηση των υλικών και την έκδοση των παραδοτέων. 
Επίσης, όµοια για τις µελέτες. 

 
Η µέθοδος προγραµµατισµού, τεκµηρίωσης, καθώς και η ελάχιστη συχνότητα 
διεξαγωγής των ελέγχων αυτών θα πρέπει να περιγράφονται σαφώς σε σχετική γραπτή 
∆ιαδικασία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 
 
Οι όποιες αλλαγές / αναθεωρήσεις προκύψουν στην τεκµηρίωση του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας / Προγράµµατος Ποιότητας Έργου του Αναδόχου σαν 
αποτέλεσµα των ελέγχων αυτών, των ελέγχων και παρατηρήσεων της “Εγνατία Οδός 
Α.Ε.” ή άλλης αιτίας διορθωτικών ενεργειών, θα πρέπει να υποβάλλονται προς 
ανασκόπηση και έγκριση στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, πριν τεθούν προς εφαρµογή από 
τον Ανάδοχο. 
 
 

9.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
9.2.1 Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που 

προβλέπεται από τα Συµβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση 
των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα 
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Συµβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, κάθε εργασία 
πρέπει να εκτελείται άρτια και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει. 

  
9.2.2 Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τµηµατικών και ολοκληρωµένων κατασκευών 

ισχύουν τα αναφερόµενα στην Σ.Υ. και στην Τ.Σ.Υ., καθώς και στους κανονισµούς ή 
προδιαγραφές στους οποίους αυτά παραπέµπουν. 

 
9.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισµούς µε µέριµνα 

και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητά τους 
ως προς τις ΕΤΕΠ, τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, τις προδιαγραφές των 
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., της Τ.Σ.Υ. και των κωδίκων, κανονισµών, προδιαγραφών που αυτοί 
παραπέµπουν. 

 
9.2.4 Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις των εργασιών του Έργου, δηλαδή κατά την 

διάρκεια του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης και κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης 
καθώς και τυχόν µελέτες που θα συνταχθούν. 

 
9.2.5 Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί τον έλεγχο ποιότητας 

(quality control) των υλικών, κατασκευών, εξοπλισµού και τον έλεγχο διασφάλισης 
ποιότητας (quality assurance) στο βαθµό που θα κρίνει αναγκαίο.  

  
9.2.6 Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών, καθώς και σε 

περίπτωση διαφωνιών ως προς τα αποτελέσµατα ελέγχων ο Κύριος του Έργου διατηρεί 
το δικαίωµα να ορίζει κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους αυτούς. 

 
 
9.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13.01.09 ΦΕΚ 125 Β’/27.01.09 Απόφασης του Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε και των 
συµβατικών τευχών. 
 

9.3.1 Ο Ανάδοχος θα λειτουργεί µε τεκµηριωµένες διαδικασίες ελέγχου της σύµβασης, ώστε να 
διασφαλίζεται η πραγµατοποίηση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 
9.3.2 Για να υποστηριχθεί το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, τα Προγράµµατα Ποιότητας θα 

εφαρµοστούν σε όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα του 
ολοκληρωµένου Έργου. 

 
9.3.3 Ο Ανάδοχος θα ορίσει, αναφέροντας στην Επίβλεψη, άτοµο ή άτοµα τα οποία θα είναι 

υπεύθυνα για τον έλεγχο διαδικασίας εκτέλεσης των εργασιών του Έργου και θα ορίσει 
επίσης ένα άτοµο και έναν αναπληρωτή του, που θα είναι υπεύθυνοι για την 
παρακολούθηση εφαρµογής του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου. 

 
9.3.4 Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Επίβλεψη προς έγκριση ένα Πρόγραµµα 

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

 
9.3.5 Το Πρόγραµµα Ποιότητας για το Έργο θα καλύπτει το σύνολο των εργασιών και 

δραστηριοτήτων καθώς και επί µέρους τµηµάτων. Θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία:  

α. Οργανόγραµµα Αναδόχου . 
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β. Υποπρογράµµατα Ενεργειών ανά φάση εκτέλεσης του έργου, µε επισήµανση των 
Σηµείων Αναµονής Έγκρισης και των Σηµείων Παρουσίας της επίβλεψης, καθώς και 
αντίστοιχων εντύπων καταγραφής των ελέγχων. 

γ. Λεπτοµερές Πρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) διαδικασιών. 

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

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

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

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

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

θ. Αρχειοθέτηση όλων των παραπάνω και διαδικασίες αναφοράς στα παραπάνω αρχεία. 
 
 
9.4 ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 
 
9.4.1 Η υποβολή των αποτελεσµάτων του ελέγχου ποιότητας στη επίβλεψη θα γίνεται άµεσα. 

Θα περιλαµβάνει τις απαιτούµενες προδιαγραφές, στατιστικές αναλύσεις και 
συµπεράσµατα ως προς τη συµφωνία µε τις προδιαγραφές. Στο αρχείο του Αναδόχου θα 
πρέπει να φαίνεται πλήρης συνέχεια της διαδικασίας από τη δειγµατοληψία µέχρι τις 
τελικές δοκιµές. 

 
9.4.2 Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε λεπτοµέρεια που 

αφορά επιθεώρηση και δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισµού και τις σχετικές 
δειγµατοληψίες. 

 
9.4.3  Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος 

και αριθµό µε τους προβλεπόµενους από τα άρθρα της Τ.Σ.Υ., καθώς και τους 
κανονισµούς κ.λ.π. στους οποίους αυτά παραπέµπουν. 

 
Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό, που θα συντάσσεται 
και θα αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, 
συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών. Αποδεκτά 
αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη 
ποιότητας του έργου σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη. 

  
9.4.4 Ο ανάδοχος πρέπει να δηµιουργήσει τεκµηρίωση του Συστήµατος Ποιότητας που 

εφαρµόζει. Η τεκµηρίωση αυτή θα είναι σύµφωνη µε το Χρονοδιάγραµµα του Έργου και 
θα περιλαµβάνει: 

(1) Αρχεία που προκύπτουν από την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας του 
Έργου (επιµετρητικά φύλλα, κλπ). 

(2) Προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου και Μεθόδων Ελέγχου. 

(3) Μεθόδους κατασκευής, σε συσχετισµό µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης 

(4) Αρχεία Ποιοτικών Ελέγχων, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
Αρχείο που προκύπτει από την εφαρµογή ∆ιαδικασιών εφαρµογής για τη µη-
συµµόρφωση και επακόλουθες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. 
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(6) Έλεγχο / ∆ιακρίβωση Εξοπλισµού Ελέγχου και ∆οκιµών, σύµφωνα µε τους 
λοιπούς συµβατικούς όρους και τις συναφείς προδιαγραφές / κανονισµούς όπου 
παραπέµπουν. 

(7)  Αρχείο Προµήθειας Υλικών 

(8)  Έλεγχο Εγγράφων κλπ.  
 

9.4.5 Για να διευκολύνει τη συνεργασία µε την ΕΟΑΕ, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συµπληρώνει τα έντυπα (ή αναθεωρήσεις αυτών) των λειτουργικών 
διαδικασιών του έργου και άλλα έντυπα που ίσως κριθούν απαραίτητα. 

 
 
9.5 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΩΝ 
 
9.5.1 Ο ανάδοχος θα εφαρµόσει σύστηµα µηχανογραφηµένης διαχείρισης επιθεώρησης, 

δοκιµών και ελέγχων που θα καλύπτει όλους τους ελέγχους που διεξήχθησαν για 
λογαριασµό του αναδόχου, µε τους παρακάτω βασικούς στόχους: 
α. Μηχανογραφηµένο καθορισµό του ελέγχου, του είδους και της θέσης της δοκιµής. 
β. Κεντρική διαχείριση των στοιχείων που αφορούν ελέγχους, επιθεώρηση και δοκιµές. 
γ. Ελεγχόµενη αποθήκευση και γρήγορη ανάκτηση στοιχείων δοκιµών και ελέγχων. 
δ. ∆ιευκόλυνση της σύνταξης εκθέσεων που περιλαµβάνει στατιστικές αναλύσεις. 
ε. Αποτελεσµατική διαχείριση µεταφοράς δεδοµένων. 
στ. Ελαχιστοποίηση επανάληψης εγγράφων. 

 
9.5.2 Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης θα περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται µόνο σε αυτά την 

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

 
9.5.3 Το σύστηµα θα στηρίζεται σε καταχωρηµένες συσχετισµένες βάσεις δεδοµένων που 

µπορούν να ανακτηθούν µε τους τίτλους που δίνονται στην παραπάνω παράγραφο.  
 
9.5.4 Ο ανάδοχος θα καθορίσει και θα υποβάλλει λεπτοµέρειες στην Επίβλεψη για το σύστηµα 

και το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί. Το λογισµικό αυτό θα υπόκειται σε έγκριση της 
Επίβλεψης, ώστε να είναι συµβατό µε αυτό που χρησιµοποιεί η ΕΟΑΕ. 

 
(1) Νόµιµο αντίγραφο αυτού του λογισµικού και κάθε απαιτούµενης ενηµέρωσής του 

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

 
Το κόστος όλων των παραπάνω θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ανηγµένα στην προσφορά 
του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 
 
9.6 ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
9.6.1 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και µετά την ολοκλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων και 

εργασιών, ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δαπάνη και παρουσία της Επίβλεψης, θα 
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εκτελέσει τις απαραίτητες δοκιµές, ώστε να αποδείξει τη σωστή λειτουργία και την 
εξαίρετη ποιότητα των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ο αριθµός και το 
είδος των δοκιµών για τις Η/Μ εγκαταστάσεις θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα 
εγκριθεί από την Επίβλεψη. 

 
9.6.2 Εάν κατά τη διάρκεια των δοκιµών ανακαλυφθεί συνολική ή µερική ζηµία, υπέρβαση του 

χρόνου ισχύος (υπερηµερία), ελάττωµα, κακή ποιότητα υλικών κ.λ.π. στο σύνολο των 
εγκαταστάσεων ή µέρους αυτών, ο Ανάδοχος θα επισκευάσει, συµπληρώσει, 
υποκαταστήσει άµεσα και κατόπιν θα επαναλάβει τις δοκιµές, έως ότου τα αποτελέσµατα 
αυτά να ικανοποιούν την Επίβλεψη. 

 
9.6.3 Η ίδια διαδικασία ελέγχου, παρουσία του Επιβλέποντα, θα λάβει επίσης χώρα στο τέλος 

της περιόδου Εγγύησης της υποχρεωτικής συντήρησης του Έργου, ώστε να αποδειχθεί 
η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, και ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος και 
θα επιβαρυνθεί µε όλα τα έξοδα για τυχόν αποκατάσταση πληµµελειών. 

 
9.6.4 Τονίζεται, ότι εάν η Επίβλεψη ανακαλύψει προφανείς παρεκκλίσεις από Κανονισµούς ή 

Προδιαγραφές ή εµφανώς ελαττωµατικές εργασίες, έχει το δικαίωµα να εφαρµόσει ότι 
ορίζουν οι διατάξεις "περί ελαττωµατικών εργασιών" του άρθρου 46 του Π.∆. 609/85. 

 
Οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρούν το δικαίωµα, µε δικά τους 
έξοδα, να διενεργήσουν ποιοτικούς ελέγχους.  

 
 
Άρθρο Α-10: ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

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

 
10.2 Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό έλεγχο, 

που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα κινείται η διαδικασία 
απόρριψης πληµµελών εργασιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους όρους 
των Συµβατικών Τευχών. 

 
 
Άρθρο Α - 11:  ΚΕΝΟ 

 
 
Άρθρο A - 12: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

12.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
12.1.1 ΓΕΝΙΚΑ  
 

Η συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ) θα γίνεται σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, το τεύχος «Αντικείµενο Προµήθειας Υπηρεσιών» και τις 
ακόλουθες οδηγίες και εγχειρίδια : 
1. το Φ.Α.Υ. των εγκαταστάσεων των Η/Μ 
2. τα Εγχειρίδια των Κατασκευαστών ή/ και προµηθευτών των Η/Μ  
3. τις Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων της ΕΟΑΕ  
 

12.1.2 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ 
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Όλα τα χρησιµοποιούµενα κατά τη συντήρηση των Η/Μ εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, 
υλικά και αναλώσιµα, θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των 
εγκατεστηµένων συσκευών και υλικών. Τα υλικά θα είναι καινούργια, τυποποιηµένα, 
χωρίς ελαττώµατα, θα πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας και θα είναι 
προσαρµόσιµα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και συσκευές. Ακόµη, τα ανταλλακτικά 
που προορίζονται για αυτοτελείς εξοπλισµούς (π.χ. κινητήρες, ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος, µετασχηµατιστές, κλπ.) θα πρέπει να περιλαµβάνονται στη λίστα των 
προτεινόµενων ανταλλακτικών του ίδιου του κατασκευαστή του εξοπλισµού.  
 
Όλα τα παραπάνω υλικά ως τυπικά βιοµηχανικά προϊόντα θα έχουν διάρκεια ζωής και 
απόδοση τουλάχιστον ίση µε το προς αντικατάσταση υλικό. 
 
Για κάθε καινούργιο εξοπλισµό και βιοµηχανικό προϊόν, που θα απαιτηθεί η προµήθεια 
του για τη λειτουργία ή βελτίωση των εγκαταστάσεων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τα 
προδιαγραφόµενα στοιχεία στην παρακάτω παρ. 12.2, όπως στοιχεία καταλόγου 
κατασκευαστή, οδηγίες κατασκευαστή, πιστοποιητικά καταλληλότητας, συµµόρφωση 
µε πρότυπα σταθερών, κ.λ.π.  
 
Ειδικότερα, η αντικατάσταση για λόγους συντήρησης φωτιστικών σωµάτων, 
λαµπτήρων και οργάνων θα γίνεται σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της “Εγνατία 
Οδός Α.Ε.”, µε υλικά του ίδιου τύπου, µε ίση ή µεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής 
και µε ίση ή µικρότερη ενεργειακή κατανάλωση. Σε περίπτωση αντικατάστασης 
υφιστάµενων λαµπτήρων µε λαµπτήρες άλλου κατασκευαστή, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει τα στοιχεία του οίκου κατασκευής του φωτιστικού σώµατος 
που να επιβεβαιώνουν τη συνεργασία του φωτιστικού σώµατος µε το συγκεκριµένο 
τύπο λαµπτήρα για τις ίδιες απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας. 

 
12.1.3 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
 

Τα Εγχειρίδια Κατασκευαστή (εγκατάστασης, χρήσης, συντήρησης, κλπ.) και 
ειδικότερα τα τµήµατα αυτών που αναφέρονται στη συντήρηση αποτελούν µέρος των 
Εγχειριδίων Συντήρησης και θα πρέπει να ακολουθούνται σε όλες τις σχετικές 
εργασίες. Όπου οι ειδικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης 
(βεβαρηµένο περιβάλλον από σκόνη, υγρασία, κλπ.) επιβάλλουν αποκλίσεις επί το 
αυστηρότερο από τις οδηγίες του Κατασκευαστή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ακολουθεί το εγκεκριµένο από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” πρόγραµµα επιθεωρήσεων και 
συντηρήσεων. 

 
12.1.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

Οι εργασίες βασικής συντήρησης (τυπικό service βάσει ωρών λειτουργίας ή 
παρέλευσης ορισµένου χρόνου), οι οποίες περιλαµβάνονται στη σύµβαση ή δίδεται 
ειδική εντολή από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για την εκτέλεση τους, θα γίνονται από 
εξειδικευµένο συνεργείο. Η Ανάδοχος θα προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά µε 
τα οποία θα πιστοποιείται η εξουσιοδότηση του συνεργείου εκ του 
κατασκευαστή/προµηθευτή. 

 
12.1.5 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τις ακόλουθες πινακίδες 
στοιχείων του Η/Μ εξοπλισµού: 
• την πινακίδα τεχνικών στοιχείων κάθε µηχανήµατος  
• την πινακίδα σήµανσης ταυτότητας (κωδικοποίησης) κάθε µηχανήµατος και 

εξοπλισµού 
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Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους, η Ανάδοχος υποχρεούται σε 
αντικατάστασή τους. 

 
12.1.6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Η µεταφορά εξοπλισµού για λόγους συντήρησης σε χώρο άλλον του χώρου 
εγκατάστασης του καθώς και η αποθήκευση εξοπλισµού ανταλλακτικών, θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις σχετικές υποδείξεις του Κατασκευαστή και όπως έχει εγκριθεί από την 
“Εγνατία Οδός Α.Ε.”, ώστε να αποφεύγονται καταστροφές, αλλοιώσεις και πρόωρες 
φθορές. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση του προγράµµατος τακτικής συντήρησης και 
για τον αποθηκευµένο εξοπλισµό, όπου αυτό προβλέπεται στα Εγχειρίδια Συντήρησης 
και ειδικά για τις αυτοτελείς µονάδες εξοπλισµού, όπως κινητήρες, κλπ. 

 
12.1.6.1 Αποθήκευση ανταλλακτικών 

Ο Ανάδοχος εφόσον διαχειρίζεται υπάρχοντα ανταλλακτικά ή προβλέπεται στη σύµβαση 
η προµήθεια νέων, ως απόθεµα για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου, θα πρέπει να 
οργανώσει κατάλληλα την αποθήκευση και την παρακολούθηση της ανάλωσης τους. Η 
φύλαξη τους θα γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο και σε κατάλληλα διαµορφωµένα ράφια (όχι 
κουτιά, κλπ.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας 
του χώρου και των υλικών από σκόνη και υγρασία. Τα ανταλλακτικά θα είναι 
οµαδοποιηµένα κατά τύπο, µοντέλο, κατασκευαστή, χρήση, κλπ., ενώ σε κάθε ράφι θα 
υπάρχουν επικολληµένες περιγραφικές ετικέτες µε τα απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία. 
Εντός του χώρου των ανταλλακτικών θα υπάρχει βιβλίο καταγραφής µε αναλυτικά 
στοιχεία εισερχόµενων/ εξερχόµενων υλικών. 

 
12.1.6.2 Αποθήκευση κατεστραµµένων υλικών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει στις εγκαταστάσεις του όσα εκ των υλικών είναι 
µερικά ή ολικά κατεστραµµένα. Η απόσυρση των ολικά κατεστραµµένων θα γίνεται 
από τον Ανάδοχο κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής υλικού από 
την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Τα µερικώς κατεστραµµένα θα παραµένουν στη διάθεση της 
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” για ενδεχόµενη χρήση υγιών τµηµάτων αυτών ως ανταλλακτικών. 

 
12.1.7 ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Θα αναρτηθούν οδηγίες χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου δεν υπάρχουν, και 
θα συµπληρωθούν οι υπάρχουσες, για κάθε σύστηµα και βασική συσκευή. 
 
Οι οδηγίες θα είναι τυπωµένες και θα τοποθετηθούν σε πλαίσιο πίσω από κρύσταλλο ή 
εγκεκριµένου τύπου πλαστικό φύλλο. Οι οδηγίες που θα εκτεθούν σε εξωτερικές καιρικές 
συνθήκες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε πλαίσιο και µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η 
προστασία τους από αυτές. 
 
Οδηγίες Χρήσης και Λειτουργίας 
Οι απαιτήσεις των οδηγιών χρήσης και λειτουργίας θα είναι αυτές που περιγράφονται 
σχετικά στην παρακάτω παρ. 12.2. 
 
Οδηγίες Συντήρησης 
Σε κάθε σύστηµα και βασική συσκευή θα αναρτηθεί (εάν δεν υπάρχει) µια καρτέλα, η 
οποία θα τοποθετηθεί µέσα σε πλαστικό διαφανές κάλυµµα και στην οποία θα 
αναγράφονται τα βασικά (τυπικά) service που έχουν πραγµατοποιηθεί έως σήµερα 
στον υπόψη εξοπλισµό. Συγκεκριµένα θα αναγράφονται η ηµεροµηνία, ο τεχνικός 
υπεύθυνος εκτέλεσης του service καθώς και άλλες σχετικές παρατηρήσεις (π.χ. ώρες 
λειτουργίας που είχε συµπληρώσει ο εξοπλισµός, κλπ.). 
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Ειδικότερα, για τους ηλεκτρικούς πίνακες εξοπλισµού πεδίου (π.χ. πίλαρ οδοφωτισµού, 
πίλαρ τροφοδοσίας εξοπλισµού τηλεµατικής, πίνακες ηλεκτρονικού εξοπλισµού κλπ.), 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τα αντίγραφα των σχεδίων συνδεσµολογιών, τα 
οποία θα φέρουν χρονολογική σήµανση. Σε περίπτωση απώλειας των σχεδίων από 
τους πίνακες πεδίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση τους. Αρχική 
επιθεώρηση της υφιστάµενης κατάστασης, όσον αφορά στην ύπαρξη των σχεδίων 
στους πίνακες, θα πραγµατοποιείται κατά την έναρξη της σύµβασης.  
 

12.1.8 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Κατά την έναρξη της σύµβασης ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των 
υφιστάµενων µέτρων ασφαλείας τόσο στα µηχανήµατα όσο και στους χώρους ευθύνης 
της. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει επαρκή µέσα και οργάνωση, για την υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζοµένων στη συντήρηση σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και 
κανονισµούς και να συµµορφώνεται µε τα καθορισµένα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας.  
 
Αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου η λήψη όλων των προληπτικών, τεχνικών και 
οργανωτικών µέτρων που είναι αναγκαία ώστε οι κίνδυνοι να αποφεύγονται κατά το 
δυνατόν, να εξουδετερώνονται ή να περιορίζονται επαρκώς στην πηγή τους. Επίσης 
υποχρεούται για την επιλογή και διάθεση κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας 
(ΜΑΠ) στο προσωπικό συντήρησης. 

 
12.1.8.1 Μηχανήµατα 

 
Οι ιµάντες, οι τροχαλίες, οι αλυσίδες, οι τροχοί, οι σύνδεσµοι, τα περιστρεφόµενα µέρη 
και άλλα µέσα µετάδοσης ισχύος των διαφόρων µηχανηµάτων, θα πρέπει να έχουν 
προστατευτικά καλύµµατα ή πλέγµατα, ώστε να διασφαλίζεται η µη προσπελασιµότητά 
τους από οποιοδήποτε εργαζόµενο. Θα πρέπει να προβλεφθούν ασφαλιστικοί 
διακόπτες, ώστε να αποκλείεται η τυχαία εκκίνηση οποιουδήποτε µηχανήµατος, κατά 
τη διάρκεια της συντήρησής του. Σωλήνες ή µηχανήµατα που διακινούν προϊόντα 
υψηλής θερµοκρασίας και εφόσον είναι τοποθετηµένα έτσι ώστε να δηµιουργούν 
κινδύνους είτε ατυχήµατος για το προσωπικό είτε πυρκαγιάς, θα πρέπει να µονώνονται 
ή να καλύπτονται µε προφυλακτικά µέσα. 
 
Εάν από τα µηχανήµατα λείπουν προστατευτικά καλύµµατα ή πλέγµατα ή µονωτικά ή 
µέρη αυτών, ασφαλιστικοί διακόπτες κλπ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα επισηµάνει 
εγγράφως στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. 

 
12.1.8.2 Πινακίδες Κινδύνου - Προειδοποιητικές - Παροχής Πρώτων Βοηθειών 
 

α. Πινακίδες Κινδύνου 
Θα πρέπει να υπάρχουν σταθερές πινακίδες ή σήµατα στην είσοδο απαγορευµένων 
χώρων, όπως χώροι µε µηχανήµατα, χώροι σε υπερπίεση, χώροι µε ενεργά στοιχεία 
υπό ηλεκτρική τάση καθώς και άλλοι χώροι κινδύνου. Τα σήµατα θα προειδοποιούν το 
προσωπικό να µην εισέρχεται στον υπόψη χώρο, µέχρις ότου η ατµόσφαιρα µέσα σε 
αυτόν ελεγχθεί και τα συστήµατα απενεργοποιηθούν. 
 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης εντός των χώρων που 
προστατεύονται από συστήµατα αυτόµατης κατάσβεσης πυρκαγιάς, θα πρέπει πριν την 
είσοδο του προσωπικού συντήρησης σε αυτούς, να απενεργοποιείται η αυτόµατη 
κατάσβεση µέσω του ειδικού διακόπτη που υπάρχει έξω από κάθε χώρο. Οι µηχανισµοί 
πυρανίχνευσης θα παραµένουν ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. 
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β. Προειδοποιητικές Πινακίδες 
Θα πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες κινδύνου ηλεκτροπληξίας στα 
περιβλήµατα (εσωτερικές, εξωτερικές πόρτες) των ηλεκτρικών υποσταθµών, των 
χώρων µετασχηµατιστών, και των χώρων µε µέσα ηλεκτρικής διακοπής που 
λειτουργούν σε τάση πάνω από 600 Volt. Όταν ο εξοπλισµός αυτός είναι 
περιφραγµένος, οι πινακίδες θα τοποθετηθούν στην περίφραξη. Οι πινακίδες θα είναι 
µεταλλικές, θα έχουν τυποποιηµένες διαστάσεις (36x25 εκατοστόµετρα) µε την έντυπη 
επιγραφή “ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ - ΜΗΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ”  σε τρεις σειρές µε 
άσπρα γράµµατα ύψους 7,5 εκατοστόµετρων πάνω σε κόκκινη και µαύρη επιφάνεια. 

 
γ. Πινακίδες Παροχής Πρώτων Βοηθειών 
Θα πρέπει να υπάρχουν σε περίοπτη θέση και ανάλογα µε τη χρήση του χώρου ή 
εξοπλισµού Η/Μ, οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος. 
 

12.1.8.3 Επισήµανση Ηλεκτρικών Καλωδίων 
 

Η εγκατάσταση νέων ηλεκτρικών καλωδίων και αγωγών, που τοποθετούνται µε την 
παρούσα σύµβαση, θα επισηµαίνεται. Η επισήµανση θα ακολουθεί την υπάρχουσα 
κωδικοποίηση σήµανσης, τόσο ως προς τις αναγραφές κωδικών όσο και ως προς τις 
χρησιµοποιούµενες χρωµατικές ενδείξεις. Οι πινακίδες/ ετικέτες επισήµανσης θα είναι 
ιδίου υλικού µε το υφιστάµενο στις εγκαταστάσεις ή από πολυαιθυλένιο, ενώ οι 
επιγραφές δεν θα είναι χειρόγραφες. Για τις πινακίδες καλωδίων από πολυαιθυλένιο 
ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην παρακάτω παρ. 12.2 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση όλων των πινακίδων/ετικετών επισήµανσης και 
στην αντικατάσταση των φθαρµένων. 

 
12.1.9 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου εξοπλισµού για τη λειτουργία ή βελτίωση ή συντήρηση 
των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει εκπαιδευτές ικανούς, µε 
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, για να δώσουν πλήρεις οδηγίες σε διαταγµένους 
υπαλλήλους της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” σε ότι αφορά τη ρύθµιση, λειτουργία και συντήρηση 
των διαφόρων µηχανηµάτων ή συστηµάτων της εγκατάστασης. Οι οδηγίες θα δοθούν 
την πρώτη εργάσιµη εβδοµάδα µετά την εγκεκριµένη εγκατάσταση του υπόψη 
συστήµατος ή σε χρόνο που θα ορίσει η “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. 

 
12.1.10 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

Ειδικότερα για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει και τις κατωτέρω 
υποχρεώσεις: 
1. να ενηµερώνει τα σχετικά στοιχεία και τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του 

εξοπλισµού σε κάθε αλλαγή και διαφοροποίηση που ενδέχεται να έχει επέλθει στα 
χαρακτηριστικά αυτού κατά τη συντήρηση ή λειτουργία του. 

2. να µεριµνά για την αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων και να προτείνει βάσει 
της γνώσης των τοπικών συνθηκών µέτρα προστασίας τους (π.χ. ενίσχυση 
αντικεραυνικής προστασίας, προστασία καλωδίων από τρωκτικά, κλπ.) 

3. να λαµβάνει τα απαραίτητα πρόσθετα µέτρα για την προστασία των εγκαταστάσεων 
σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινοµένων και θεοµηνιών 

4. να καθιστά άµεσα γνωστές στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” βλάβες, που έχουν ως 
αποτέλεσµα την αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις 
(π.χ. βλάβη στη µονάδα διόρθωσης συντελεστή ισχύος υποσταθµού µέσης τάσης, 
κλπ.).  
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12.1.11 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 
 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας των προσδιορισµένων συχνοτήτων εκτέλεσης εργασιών 
συντήρησης/ επιθεώρησης µεταξύ των Εγχειριδίων του Κατασκευαστή και των 
Οδηγιών Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων, θα υπερισχύει η µεγαλύτερη συχνότητα, 
δηλ. εκείνη που δίνει τον µεγαλύτερο αριθµό επεµβάσεων συντήρησης/ επιθεώρησης 
σε καθορισµένη χρονική διάρκεια. 

 
 
12.2 ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
12.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

Οι νέες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τη µελέτη και τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα µηχανήµατα, συσκευές κλπ. όργανα και υλικά, 
που θα χρησιµοποιηθούν για αντικατάσταση υφισταµένων θα είναι ίδιου τύπου µε τα 
υφιστάµενα. Σε περίπτωση που η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” εγκρίνει ή διατάξει τη χρήση 
παρόµοιων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” πριν 
την προµήθεια κάποιου βιοµηχανικού προϊόντος όλα τα τεχνικά στοιχεία και 
πληροφορίες, που αφορούν το ίδιο αυτοτελές εξάρτηµα, συσκευή, µηχάνηµα, µονάδα, 
συγκρότηµα, εγκατάσταση κλπ και επιπλέον θα ισχύουν τα παρακάτω. 

 
12.2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
 

Τα υποβαλλόµενα στοιχεία για κάθε βιοµηχανικά παρασκευασµένο είδος θα 
αποτελούνται από πρόσφατες περιγραφές των διαφόρων προϊόντων, σχέδια, 
διαγράµµατα, χαρακτηριστικές καµπύλες απόδοσης και πληροφοριακά φυλλάδια 
καταλόγου. Όλες οι πληροφορίες θα είναι γραµµένες στην ελληνική γλώσσα ή στην 
αγγλική σε περίπτωση εντύπων. 
 
Πριν από οποιαδήποτε παραγγελία φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων και για 
επιβεβαίωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, σε σχέση µ’ αυτά της Τεχνικής 
Μελέτης του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει απαραιτήτως τα 
παρακάτω στοιχεία σε επίσηµα έντυπα του Οίκου Κατασκευής των φωτιστικών 
σωµάτων, λαµπτήρων, και οργάνων των φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων. 

α. Λεπτοµερή τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS) 
β. Καµπύλες συντελεστή χρησιµοποίησης 
γ. ∆ιάγραµµα πολικής κατανοµής σε δύο επίπεδα, ένα παράλληλο και ένα κάθετο 

προς τον διαµήκη άξονα του φωτιστικού σώµατος. 
δ. Καµπύλες ΙSOLUX. 
ε. Καµπύλη πτώσης της φωτεινής ροής, συναρτήσει του χρόνου, για τους 

προσφερόµενους λαµπτήρες και καµπύλη θνησιµότητας. 
στ. Τεχνικό φυλλάδιο (PROSPECTUS) του λαµπτήρα µε γραφική απεικόνιση του 

φάσµατος εκποµπής και µε την ονοµαστική φωτεινή ροή του λαµπτήρα µετά από 
100 ώρες λειτουργίας. 

 
12.2.3 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
 

Όπου η εγκατάσταση του εξοπλισµού απαιτείται να γίνει, στο σύνολό της ή µερικά, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κατασκευαστή, φωτοαντίγραφα των οδηγιών αυτών 
πρέπει να υποβληθούν πριν από την τοποθέτηση του εξοπλισµού. Η εγκατάσταση του 
εξοπλισµού αυτού δεν θα προχωρήσει παρά µόνο όταν οι οδηγίες αυτές υποβληθούν 
στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.  
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12.2.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
 

Θα υποβληθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για έγκριση από την “Εγνατία Οδός 
Α.Ε.” για τα προϊόντα εκείνα, όπως περιγράφεται στα τεχνικά τµήµατα των 
Προδιαγραφών, που η καταλληλότητα τους δεν προσδιορίζεται από σταθερές 
επώνυµων οργανισµών. Τα πιστοποιητικά θα αναφέρουν το όνοµα του Κατασκευαστή, 
το προϊόν, τον εξοπλισµό, τις υπόψη σταθερές και απλά θα περιλαµβάνουν δήλωση 
του Κατασκευαστή ότι αυτός πιστοποιεί πως το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 
Προδιαγραφών. 

 
12.2.5 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 
 

Όπου µηχανήµατα ή υλικά απαιτείται από τις Προδιαγραφές να ικανοποιούν 
επώνυµους οργανισµούς σταθερών θα πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση ότι 
πραγµατικά αυτό υφίσταται. Εάν κάποιος οργανισµός σταθερών χρησιµοποιεί κάποιο 
σήµα ή µητρώο καταγραφής, που να αποδεικνύει την καταλληλότητα, σύµφωνα πάντα 
µε ορισµένες σταθερές, το σήµα αυτό ή η καταγραφή στα µητρώα θεωρείται αρκετή 
απόδειξη καταλληλότητας, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση στα διάφορα 
τµήµατα των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 
12.2.5.1 Πιστοποιητικά Καταλληλότητας Ιδιωτικών Οργανισµών Ελέγχου 
 

Στη θέση σήµατος ή καταγραφής στα µητρώα επώνυµου οργανισµού σταθερών, 
µπορεί να υποβληθεί ένα πιστοποιητικό καταλληλότητας, που να προέρχεται από έναν 
ανεξάρτητο ιδιωτικό οργανισµό ελέγχου, που να µπορεί να κάνει τους απαιτούµενους 
ελέγχους και που θα τυχαίνει της έγκρισης της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Το πιστοποιητικό 
θα αναφέρει ότι το προϊόν υπό εξέταση ελέγχθηκε, σύµφωνα µε τις µεθόδους ελέγχου 
του οργανισµού ελέγχων, που αναφέρεται στις προδιαγραφές και ότι το προϊόν 
βρίσκεται σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις των σταθερών αυτού του οργανισµού. 

 
12.2.6 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Ο εξοπλισµός και τα διάφορα υλικά θα είναι τυπικά προϊόντα κατασκευαστών, που 
ασχολούνται µε την παραγωγή τέτοιων προϊόντων, από παρόµοια υλικά, σε 
παρεµφερή σχεδιασµό και τρόπο εργασίας. Τα τυπικά προϊόντα θα πρέπει να έχουν 
δοκιµαστεί σε κοινή ή βιοµηχανική χρήση µε επιτυχία για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια. Η 
διετής αυτή χρήση νοείται για εξοπλισµό παραπλήσιου µεγέθους και κάτω από 
παρόµοιες συνθήκες λειτουργίας. Όλα τα υλικά, περιλαµβανόµενων των υλικών 
µονώσεως, δεν θα περιέχουν αµίαντο, µόλυβδο ή υδράργυρο. Πιστοποίηση 
συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις απαιτήσεις αυτές θα γίνει από τον Ανάδοχο. 

 
12.2.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

Τα διάφορα µηχανήµατα θα πρέπει να καλύπτονται µε τεχνική υποστήριξη. Θα 
υποβληθεί γι’ αυτό το σκοπό ένας κατάλογος από εταιρικές επωνυµίες, που 
θεωρούνται πλέον κατάλληλες για συνεχή κάλυψη µε τεχνική υποστήριξη. Στον 
κατάλογο αυτό θα περιλαµβάνονται οι διευθύνσεις των εταιρειών αυτών και τα 
χαρακτηριστικά τους.  

 
12.2.8  ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
 

Κάθε είδος από τον εξοπλισµό θα φέρει ένα πινακίδιο, που θα αναφέρει το όνοµα του 
Κατασκευαστή, τη διεύθυνση, τον αριθµό του µοντέλου, και τον αριθµό σειράς 
παραγωγής σταθερά στερεωµένο σε ένα εµφανές µέρος. ∆εν θα γίνει αποδεκτό 
πινακίδιο µόνο µε στοιχεία του πωλητή ή προµηθευτή του µηχανήµατος. 
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12.2.9 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 

Η µεταφορά και η αποθήκευση του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
Κατασκευαστή και όπως θα έχει εγκριθεί από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” ώστε να 
αποφευχθούν καταστροφές πριν ή κατά την διάρκεια της εγκατάστασης. Όλα τα 
κατεστραµµένα είδη θα αντικατασταθούν µε καινούργια. 

 
12.2.10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Θα αναρτηθούν οδηγίες χρήσης για κάθε σύστηµα και κάθε βασική συσκευή για χρήση 
από το τεχνικό προσωπικό συντήρησης και λειτουργίας του συστήµατος. 
 
Οι οδηγίες χρήσης θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

α.  Περιγραφικές Πληροφορίες Συστηµάτων: 
Ηλεκτρολογικά διαγράµµατα, διαγράµµατα αυτοµατισµών, διαγράµµατα 
σωληνώσεων, περιγραφή λειτουργίας αυτοµατισµών και σηµεία λειτουργίας για 
κάθε βασικό µηχάνηµα. 

β. Οδηγίες Χρήσης Μηχανηµάτων: 
Θα αναρτηθούν οι ακόλουθες οδηγίες που θα αφορούν τα βασικά µηχανήµατα. 
(1) Οδηγίες εκκίνησης, ρύθµισης, λειτουργίας, λίπανσης και απενεργοποίησης.  
(2) Προφυλάξεις ασφαλείας και τακτική χειρισµών που πρέπει να ακολουθηθεί σε 

περίπτωση αστοχίας του µηχανήµατος. 
(3) Λοιπές οδηγίες που κρίνονται αναγκαίες από τον Κατασκευαστή για κάθε 

σύστηµα ή µηχάνηµα. 
 
Οι οδηγίες θα είναι τυπωµένες και θα τοποθετηθούν σε πλαίσιο πίσω από κρύσταλλο ή 
εγκεκριµένου τύπου πλαστικό φύλλο. Οι οδηγίες χρήσης που θα εκτεθούν σε εξωτερικές 
καιρικές συνθήκες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε πλαίσιο και µε τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η προστασία τους από αυτές. 
 
12.2.11 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
12.2.11.1 Μηχανήµατα 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγρ. 12.1.8.1 του παρόντος. 
 
12.2.11.2 Πινακίδες Κινδύνου 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγρ. 12.1.8.1.2.α του παρόντος. 
 
12.2.11.3 Ασφάλεια Πηγών Ενέργειας 
 

Προβλέπονται κατάλληλα µέσα ασφαλείας για αποµόνωση ενέργειας όπως οι 
αποµονωτικές βαλβίδες στις µηχανές ή διάφορα εξαρτήµατα για να αποφευχθεί 
αναπάντεχη εκκίνηση ή µεταβίβαση αποθηκευµένης ηλεκτρικής, µηχανικής, 
υδραυλικής, θερµικής, χηµικής, πεπιεσµένου αέρα ή άλλης ενέργειας. Συσκευές 
ασφαλείας στις βαλβίδες θα προβλέπουν ένα µέσο προσάρτησης στο οποίο, ή µέσω 
του οποίου, η ασφάλεια προσαρτάται ή θα έχουν µηχανισµό ασφάλειας ενσωµατωµένο 
µέσα στο µηχάνηµα ούτως ώστε η βαλβίδα δεν µπορεί να µετακινηθεί από τη θέση 
ασφαλείας έως ότου η ασφάλεια αφαιρεθεί.  
 

12.2.11.4 Προειδοποιητικές Πινακίδες 
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγρ. 12.1.8.1.2.β του παρόντος. 
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12.2.11.5 Επισήµανση Καλωδίων σε Φρεάτια και Ηλεκτρικούς Θαλάµους Ασφαλείας. 
 

Θα τοποθετηθούν πινακίδες επισηµάνσεως σε κάθε καλώδιο ή αγωγό που βρίσκεται 
σε φρεάτιο ή σε θάλαµο ασφαλείας. Θα επισηµανθούν µόνο νέοι αγωγοί και καλώδια 
που τοποθετούνται µε αυτή τη σύµβαση. Η πρώτη θέση στην πινακίδα θα δείχνει την 
τάση. Η δεύτερη µέχρι και την έκτη θέσεις στην πινακίδα θα χαρακτηρίζουν το 
κύκλωµα. Η προτελευταία θέση µε την πρόταξη του ελληνικού γράµµατος Φ θα έχει την 
ένδειξη της φάσεως. Η τελευταία θέση θα δίνει τη διατοµή του αγωγού. Οι πινακίδες θα 
είναι από πολυαιθυλένιο. Η επιγραφή δεν θα είναι χειρόγραφη. Σαν παράδειγµα, µία 
πινακίδα µπορεί να έχει την ακόλουθη επιγραφή: “11.5 ΝΑΣ 1-8 ΦΑ 185 “, που 
σηµαίνει ότι το καλώδιο ανήκει στο δίκτυο 11.5 ΚV, έχει χαρακτηριστικό αριθµό ΝΑΣ 1-
8, είναι η φάση Α, µε διατοµή 185 τ.χ. 

 
12.2.11.6 Πινακίδες καλωδίου από Πολυαιθυλένιο. 
 

Οι πινακίδες από πολυαιθυλένιο θα έχουν αντοχή σε εφελκυσµό. Θα είναι πάχους 1 
χιλιοστού, αδιάβρωτες και µη αγώγιµες. Θα είναι απρόσβλητες από οξέα, αλκάλια, 
οργανικούς διαλύτες, και αλατόνερο. ∆ε θα παραµορφώνεται ως τους 150 βαθµούς 
Κελσίου. Κάθε πινακίδα θα είναι εφοδιασµένη µε ένα αυτοασφαλιζόµενο λουρί από 
νάιλον σε κάθε άκρη. Το λουρί θα έχει ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό 80 χιλιόγραµµα 
που αναπτύσσεται όταν δένεται σε βρόχο. Οι πινακίδες θα φέρουν κεφαλαία γράµµατα, 
αριθµούς, και σύµβολα ύψους 25 χιλιοστόµετρων σε κίτρινη επιφάνεια. Τα γράµµατα, 
οι αριθµοί, και τα σύµβολα δεν θα αποχωρίζονται από την πινακίδα του καλωδίου και 
δεν θα κουνιούνται όποια θέση στο χώρο και να πάρει η πινακίδα. 

 
12.2.12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 
 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει εκπαιδευτές ικανούς να δώσουν πλήρεις οδηγίες σε 
διαταγµένους υπαλλήλους της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” σε ότι αφορά την ρύθµιση, 
λειτουργία και συντήρηση των διαφόρων µηχανηµάτων ή συστηµάτων της 
εγκατάστασης και θα έχουν θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση. Οι οδηγίες θα 
δοθούν την πρώτη εργάσιµη εβδοµάδα µετά την εγκεκριµένη εγκατάσταση του 
µηχανήµατος ή του υπόψη συστήµατος 

 
12.2.13 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

Ειδικότερα για τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις ο Ανάδοχος αναλαµβάνει και 
τις κατωτέρω υποχρεώσεις κατά το πέρας των εργασιών: 

 
12.2.13.1 Υποβολή Στοιχείων Λειτουργίας και Συντήρησης 
 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στοιχεία λειτουργίας και συντήρησης που είναι ειδικά 
εφαρµόσιµα στην παρούσα σύµβαση, και µία πλήρη περιληπτική απεικόνιση των 
µηχανηµάτων (εξοπλισµών) ή προϊόντων που θα προµηθευτούν. Στοιχεία που 
περιέχουν ασυνήθεις πληροφορίες που χρειάζονται διαλογή (ψάξιµο) για να βρεθούν οι 
εφαρµόσιµες οδηγίες δεν θα γίνονται αποδεκτά. Οι πληροφορίες θα εκτίθενται µε 
επαρκή λεπτοµέρεια για να εξηγούν καθαρά τις απαιτήσεις στο χρήστη σε στάθµη 
συστήµατος, µηχανήµατος (εξοπλισµού), συνθετικού τεµαχίου, και 
υποσυναρµολόγησης. Θα περιληφθεί πίνακας ευρετήριο πριν από κάθε υποβολή. 
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12.2.13.1.1 Ποσότητα 
 

Η Ανάδοχος θα υποβάλλει σε πέντε αντίγραφα από κάθε κατασκευαστή, τις 
προδιαγραφόµενες πληροφορίες για τα συνθετικά τεµάχια, τις συναρµολογηµένες 
µονάδες, τις υποσυναρµολογηµένες, τα συνδεόµενα τεµάχια και τα εξαρτήµατα. 

 
12.2.13.1.2 Παράδοση 
 

Τα στοιχεία λειτουργίας και συντήρησης θα υποβάλλονται στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για 
θεώρηση και αποδοχή εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την παράδοση του 
αντικειµένου στο χώρο του Σ.∆. 

 
12.2.13.1.3 Αλλαγές σε Υποβληθέντα Στοιχεία. 
 

Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε υποβληθέντα στοιχεία, γενόµενες από τον κατασκευαστή, 
θα υποβληθούν από την Ανάδοχο εάν συνθετικό µέρος του αντικειµένου επηρεάζεται 
κάπως µετά την αποδοχή των στοιχείων λειτουργίας και συντήρησης. 
 
Αλλαγές, προσθήκες ή τροποποιήσεις που απαιτούνται από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” 
για την τελική αποδοχή των υποβληθέντων στοιχείων, θα υποβάλλονται από τον 
Ανάδοχο, εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από τη γνωστοποίηση της απαίτησης 
αλλαγής. 

 
12.2.13.2 Tύποι Πληροφοριών που απαιτούνται σε δέσµες στοιχείων Λειτουργίας και 

Συντήρησης. 
 

(1) Οδηγίες Λειτουργίας 
Θα περιλαµβάνουν ειδικές προς τούτο οδηγίες, διαδικασίες και διευκρινίσεις για 
τις παρακάτω φάσεις λειτουργίας: 

 
(2) Προφυλάξεις Ασφαλείας 

Θα αναφέρουν κινδύνους προσωπικού και προφυλάξεις κινδύνου µηχανηµάτων 
ή προϊόντων για όλες τις καταστάσεις λειτουργίας. 

 
(3) Προετοιµασία Χειρισµού 

Θα περιλαµβάνει απαιτήσεις για τη θέση σε ετοιµότητα και προετοιµασία του 
κάθε συστήµατος για χρήση. 

 
(4) ∆ιαδικασίες Εκκίνησης, ∆ιακοπής και Μετά ∆ιακοπής 

Θα περιλαµβάνουν ακολουθία αυτοµατισµών για κάθε µια απ’ αυτές τις 
λειτουργίες. 

 
(5) Συνήθεις Λειτουργίες 

Θα περιλαµβάνουν διαγράµµατα αυτοµατισµών µε στοιχεία που να εξηγούν τη 
λειτουργία και τους αυτοµατισµούς των συστηµάτων και των ειδικότερων 
µηχανηµάτων (εξοπλισµών).  

 
(6) Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης 

Θα περιλαµβάνουν διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για δυσλειτουργίες 
µηχανηµάτων που θα επιτρέπουν µια µικρή περίοδο συνέχισης της λειτουργίας ή 
τη διακοπή προς αποφυγή περαιτέρω ζηµίας στα συστήµατα και τα µηχανήµατα. 
Θα περιλαµβάνουν οδηγίες για διακοπή έκτακτης ανάγκης για πυρκαϊά, έκρηξη, 
διαρροή, ή άλλες ενδεχόµενες πιθανότητες. Θα περιέχουν δε οδηγία για 
λειτουργία έκτακτης ανάγκης για όλα τα συστήµατα ευκολιών περιλαµβανόµενων 
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και των θέσεων των βαλβίδων (βανών) και των τµηµάτων των συστηµάτων που 
λειτουργούν µε αυτοµατισµό.  

 
(7) Απαιτήσεις Υπηρεσιών Χειριστού. 

Θα περιλαµβάνουν οδηγίες για τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει ο χειριστής όπως 
λίπανση, ρυθµίσεις και επιθεώρηση. 

 
(8) Συνθήκες Περιβάλλοντος 

Θα περιλαµβάνουν κατάλογο εκείνων των συνθηκών περιβάλλοντος 
(θερµοκρασία, υγρασία, και άλλα σχετικά στοιχεία) που είναι πλέον κατάλληλα 
για κάθε προϊόν ή µονάδα εξοπλισµού, και θα περιγράφουν τις συνθήκες εκείνες 
κάτω από τις οποίες δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η λειτουργία µηχανηµάτων. 

 
12.2.13.3 Προληπτική Συντήρηση 
 

Θα περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες για προληπτική και προγραµµατισµένη 
συντήρηση προς ελαχιστοποίηση της διορθωτικής συντήρησης και επισκευής: 

 
(1) Στοιχεία Λίπανσης 

Θα περιλαµβάνουν στοιχεία λίπανσης, εκτός από τις οδηγίες για λίπανση 
σύµφωνα µε την παράγραφο Απαιτήσεις Υπηρεσιών Χειριστού: 

α. Ένα πίνακα που να δείχνει την προσδιορισµένη κλίµακα θερµοκρασιών και τα 
εις αυτόν υποδεικνυόµενα προς εφαρµογή λιπαντικά. 

β. Ένα χάρτη µε σχηµατικό διάγραµµα του εξοπλισµού δείχνοντας τα σηµεία 
λίπανσης, τους υποδεικνυόµενους τύπους και τις κατηγορίες των λιπαντικών, 
τις ικανότητες (χωρητικότητες) και 

γ. Ένα πρόγραµµα λίπανσης που να δείχνει τη χρονική συχνότητα 
εξυπηρέτησης. 

 
(2) Πρόγραµµα Προληπτικής Συντήρησης 

Θα περιλαµβάνει πρόγραµµα του κατασκευαστή για προληπτική συντήρηση 
ρουτίνας, επιθεωρήσεις δοκιµές και ρυθµίσεις που απαιτούνται για εξασφάλιση 
κανονικής και οικονοµικής λειτουργίας και για την ελαχιστοποίηση διορθωτικής 
συντήρησης και επισκευής. 

 
(3) ∆ιορθωτική Συντήρηση 

Θα περιλαµβάνει τις υποδείξεις του κατασκευαστή για τις διαδικασίες και οδηγίες 
για τη διόρθωση προβληµάτων και για να γίνουν επισκευές. 

(α) Οδηγίες Βλαβών και Τεχνικές ∆ιάγνωσης 
Θα περιλαµβάνουν βήµα προς βήµα διαδικασίες για την άµεση 
αποµόνωση της αιτίας τυπικών δυσλειτουργιών. Θα περιγράφουν καθαρά 
γιατί εκτελείται ο έλεγχος και ποιες καταστάσεις πρέπει να ερευνηθούν. Θα 
καθορίζουν τις δοκιµές ή επιθεωρήσεις και τον εξοπλισµό δοκιµής που 
απαιτείται για να αποφασισθεί εάν τα εξαρτήµατα και ο εξοπλισµός 
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή χρειάζονται αντικατάσταση.  

(β) ∆ιαγράµµατα Καλωδιώσεων και ∆ιαγράµµατα Αυτοµατισµών 
Τα διαγράµµατα καλωδιώσεων και τα διαγράµµατα αυτοµατισµών θα είναι 
σηµείο προς σηµείο σχέδιο κυκλωµάτων καλωδιώσεων και αυτοµατισµών. 
Θα περιλαµβάνουν πλήρη και ακριβή απεικόνιση του προσδιορισµένου 
έργου της εργασίας καλωδίωσης και αυτοµατισµού. Στα διαγράµµατα θα 
αριθµούνται τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά βάσει της εγκατεστηµένης 
αρίθµησης. 

(γ) ∆ιαδικασίες Συντήρησης και Επισκευής 
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Θα περιλαµβάνει οδηγίες και κατάλογο εργαλείων που απαιτούνται για την 
επαναφορά προϊόντος ή µηχανήµατος (εξοπλισµού) σε κανονική 
κατάσταση και πρότυπα λειτουργίας. 

(δ) Οδηγίες Αφαίρεσης και Αντικατάστασης 
Θα περιλαµβάνουν βήµα προς βήµα διαδικασίες και κατάλογο 
απαιτούµενων εργαλείων και εφοδίων για αφαίρεση, αντικατάσταση, 
αποσύνδεση και συναρµολόγηση συνθετικών τεµαχίων, µονάδων και 
υποµονάδων, συνδεοµένων τεµαχίων και εξαρτηµάτων. Θα προβλέπουν 
ανοχές, διαστάσεις και ρυθµίσεις που απαιτούνται. Οι οδηγίες θα 
περιλαµβάνουν συνδυασµό κειµένου και εικόνων. 

(ε) Ανταλλακτικά και Κατάλογοι Προµήθειας 
Θα περιλαµβάνουν κατάλογο ανταλλακτικών και εφοδίων που απαιτούνται 
για συντήρηση και επισκευή για εξασφάλιση συνεχούς υπηρεσίας ή 
λειτουργίας χωρίς παράλογες καθυστερήσεις. Ειδική φροντίδα και µέριµνα 
απαιτείται για εγκαταστηµένα σε απόµακρες τοποθεσίες. Θα 
περιλαµβάνουν κατάλογο των ανταλλακτικών και εφοδίων εκείνων που 
έχουν µακρύ χρόνο παράδοσης. 

(στ) Ανθρωποώρες ∆ιορθωτικής Συντήρησης 
Θα περιλαµβάνουν την προβολή ανθρωποωρών του κατασκευαστή για 
διορθωτική συντήρηση που θα περιέχει τις απαιτήσεις της τέχνης κατά 
ειδικότητα τεχνίτη. ∆ιορθωτική συντήρηση στην οποία απαιτείται η 
συµµετοχή του Κατασκευαστή του µηχανήµατος (εξοπλισµού) θα πρέπει να 
αναγραφεί και καταχωρηθεί τούτο χωριστά. 

 
(4) Προσαρτήµατα 

Θα παρέχουν πληροφορίες που απαιτούνται παρακάτω και πληροφορίες που 
δεν προδιαγράφονται στις προηγούµενες παραγράφους αλλά έχουν σχέση µε τη 
συντήρηση ή λειτουργία του προϊόντος ή µηχανήµατος. Θα περιλαµβάνουν τα 
παρακάτω: 

(α) Σηµεία αναγνώρισης ανταλλακτικών 
Θα παρέχουν τα σηµεία αναγνώρισης και κάλυψης όλων των 
ανταλλακτικών για κάθε συνθετικό τεµάχιο, µονάδα, υποµονάδα και 
εξάρτηµα των ακραίων αντικειµένων που υπόκεινται σε αντικατάσταση. Τα 
ανταλλακτικά θα έχουν σηµείο αναγνώρισης τον οίκο κατασκευής, µοντέλο, 
αριθµό σειράς και την πηγή προµήθειας για διευκόλυνση 
επαναπαραγγελίας χωρίς περαιτέρω αναγνώριση. 

(β) Πληροφορίες Εγγυήσεων 
Θα περιλαµβάνουν κατάλογο και θα δίνουν εξηγήσεις για τις διάφορες 
εγγυήσεις, και θα αναφέρουν τις εξυπηρετήσεις και τις προφυλάξεις που 
προδιαγράφονται από τους κατασκευαστές ή από τα έγγραφα της 
σύµβασης για την κράτηση των εγγυήσεων σε ισχύ. 

(γ) Απαιτήσεις Εκπαίδευσης Προσωπικού 
Θα περιέχουν πληροφορίες διαθέσιµες από τους κατασκευαστές για χρήση 
στην εκπαίδευση οριζοµένου προσωπικού στην κανονική λειτουργία και 
συντήρηση των µηχανηµάτων και εξοπλισµών. 

(δ) Πληροφορίες Αναδόχου 
Θα παρέχουν κατάλογο που θα περιλαµβάνει το όνοµα, τη διεύθυνση και 
τον αριθµό τηλεφώνου της Αναδόχου και κάθε υπεργολάβου που θα 
εγκαταστήσει το προϊόν ή µηχάνηµα (εξοπλισµό). Θα περιλαµβάνουν 
τοπικούς αντιπροσώπους και οργανισµούς εξυπηρέτησης, τους πιο 
ωφέλιµους πλησιέστερα χώρους. Επίσης θα περιλαµβάνουν το όνοµα, 
διεύθυνση και αριθµό τηλεφώνου των κατασκευαστών του προϊόντος ή 
µηχανήµατος. 
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12.2.13.4 Πίνακας για δέσµες στοιχείων Λειτουργίας και Συντήρησης 
 

Σε συνάρτηση µε τη φύση και πολυπλοκότητα της συσκευής, µηχανήµατος ή 
εγκατάστασης θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο δέσµες στοιχείων σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Οι απαιτούµενες πληροφορίες που θα υποβάλλει ο 
Ανάδοχος για κάθε δέσµη στοιχείων λειτουργίας και συντήρησης θα είναι ως 
κατωτέρω, ανάλογα µε την υπόδειξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. (Θα υποβληθούν 
παραδείγµατος χάριν Στοιχεία ∆έσµης 1 για τα φωτιστικά σώµατα, Στοιχεία ∆έσµης 2 
για τις αντλίες, Στοιχεία ∆έσµης 3 για το σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, κ.ο.κ.). 

 
(1) Στοιχεία ∆έσµης 1 

α. Προφυλάξεις ασφάλειας 
β. ∆ιαδικασίες συντήρησης και επισκευής 
γ. Πληροφορίες εγγυήσεων 
δ. Πληροφορίες Εργολάβου 

 
(2) Στοιχεία ∆έσµης 2 

α. Προφυλάξεις ασφάλειας 
β. Συνήθεις λειτουργίες 
γ. Συνθήκες περιβάλλοντος 
δ. Στοιχεία λίπανσης 
ε. Πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης 
στ. ∆ιαδικασίες συντήρησης και επισκευής 
ζ. Οδηγίες αφαίρεσης και αντικατάστασης 
η. Ανταλλακτικά και κατάλογος προµήθειας 
θ. Σηµεία αναγνώρισης ανταλλακτικών 
ι. Πληροφορίες εγγυήσεων 
ια. Πληροφορίες Εργολάβου. 

 
(3) Στοιχεία δέσµης 3 

α. Προφυλάξεις ασφάλειας 
β. Συνήθεις λειτουργίες 
γ. Λειτουργίες έκτακτης ανάγκης 
δ. Συνθήκες περιβάλλοντος 
ε. Στοιχεία λίπανσης 
στ. Πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης 
ζ. Οδηγίες βλαβών και τεχνικές διάγνωσης 
η. ∆ιαγράµµατα καλωδιώσεων και διαγράµµατα αυτοµατισµών 
θ. ∆ιαδικασίες συντήρησης και επισκευής 
ι. Οδηγίες αφαίρεσης και αντικατάστασης  
ια. Ανταλλακτικά και κατάλογος προµήθειας 
ιβ. Σηµεία αναγνώρισης ανταλλακτικών 
ιγ. Πληροφορίες εγγυήσεων 
ιδ. Πληροφορίες για εξοπλισµό δοκιµών και για ειδικά εργαλεία 
ιε. Πληροφορίες Εργολάβου. 
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Άρθρο Α - 13: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ- 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

13.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
συµµορφωθεί προς τα παρακάτω: 
 

13.1.1 Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισµό του Γενικού ∆ιευθυντή των εργασιών της 
σύµβασης και του ∆ιευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης και των αντικαταστατών τους  
(για τους οποίους γίνεται λόγος στο παρόν άρθρο) υποχρεούται να διαθέτει ειδικευµένο 
και έµπειρο προσωπικό, αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση 
των εργασιών της σύµβασης. Στο παραπάνω προσωπικό θα περιλαµβάνονται 
απαραίτητα, για τις επιτόπου εργασίες στους χώρους, κατ' ελάχιστον πεπειραµένοι και 
ειδικευµένοι τεχνίτες και βοηθοί µε ικανοποιητική προϋπηρεσία σε εργασίες όµοιες 
ακριβώς προς τις υπόψη εργασίες της σύµβασης. Μετά την υπογραφή της επιµέρους 
σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει κατάσταση τεχνικού 
προσωπικού κατά ειδικότητα, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την τακτική συντήρηση, 
την έκτακτη συντήρηση - αποκατάσταση ζηµιών και την βελτίωση των εγκαταστάσεων, 
στο οποίο θα µπορεί να απευθύνεται η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για την παροχή οδηγιών. 

 
13.1.2 Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα µε την 

ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί 
µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και 
σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νοµοθεσία. 

 
 
13.2 ∆ιεύθυνση του Έργου – Προσωπικό Έργου 
 

Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην ΕΟΑΕ τον 
Αντίκλητό του, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του, καθώς και το εντεταλµένο 
προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. Θα δηλώσει επίσης το αργότερο σε δέκα 
πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης τους κάτωθι : 
• Τον (Γενικό) ∆ιευθυντή Έργου  
• Τον ∆ιευθυντή Λειτουργίας & Συντήρησης (επιτόπου του έργου) 

 
οι οποίοι : 
 

(α) Ο (Γενικός) ∆ιευθυντής Έργου θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος Πολιτικός ή 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. (ΑΕΙ) δεκαετούς τουλάχιστον 
εµπειρίας ορισµένος από την Ανάδοχο Εταιρεία, µε κύριο ρόλο τη διαχείριση 
της Σύµβασης Προµήθειας και συγκεκριµένα την συνεργασία µε τον Κύριο του 
Έργου για τα εξής : 

o για οικονοµικά θέµατα 
o για επιπρόσθετες εργασίες αποκατάστασης ή βελτίωσης των 

εγκαταστάσεων 
o για ειδικά θέµατα που άπτονται της Σύµβασης   

 
Ο (Γενικός) ∆ιευθυντής Έργου έχει πλήρη γνώση του έργου και υπογράφει το 
σύνολο της αλληλογραφίας έναντι της ΕΟΑΕ. ∆εν υποχρεούται να βρίσκεται 
στον χώρο του έργου αλλά µεταβαίνει σε αυτό σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ανάγκες ή τις εντολές της ΕΟΑΕ. Ενηµερώνεται συνεχώς και πλήρως από τον 
∆ιευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης. 
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(β) ο ∆ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης (Λ&Σ) θα είναι έµπειρος 
διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. (ΑΕΙ), 
πενταετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων σε έργα 
Οδοποιίας, Σηράγγων και Υποσταθµούς Μέσης και Χαµηλής Τάσης, και θα 
διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της ΕΟΑΕ. 
Τα προσόντα του ∆ιευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης, κατ' ελάχιστο 
περιλαµβάνουν: 
 
� Πτυχίο ∆ιπλωµατούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Α.Ε.Ι. 

πενταετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων 
σε έργα Οδοποιίας, Σηράγγων και Υποσταθµούς Μέσης και Χαµηλής 
Τάσης 

� Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών  
� Άδεια οδήγησης που να εκδόθηκε πριν τουλάχιστον 5 χρόνια 
� Ικανότητα επίλυσης προβληµάτων / αναλυτικές δεξιότητες για τον 

προσδιορισµό . σχετικών γεγονότων 
� Ικανότητα για διακριτική και κριτική αντιµετώπιση δύσκολων 

καταστάσεων 
� Άριστες ικανότητες διοίκησης και επικοινωνίας 
� Γνώση θεωρίας, πρακτικών, αρχών διαχείρισης κυκλοφορίας, 

απόκρισης σε συµβάντα, διαδικασιών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 
� Γνώσεις στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών 
� Αποδεδειγµένα υψηλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
� Βεβαιωµένη εκπαίδευση, τουλάχιστον 15 ηµερών σε κέντρο ελέγχου 

αυτοκινητόδροµου ή σηράγγων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 
 

 
 Ο ∆ιευθυντής Λ&Σ θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την 

υπ' όψη προµήθεια υπηρεσιών και θα αναπληρώνεται από τον Υπεύθυνο Λ&Σ 
όταν απαιτηθεί, µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΟΑΕ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης ο ∆ιευθυντής Λ&Σ θα τίθεται σε επιφυλακή για τις µη εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, εναλλάξ µε τον Υπεύθυνο Λ&Σ. 
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ατύχηµα, σηµαντικό πρόβληµα, συµβάντα 
κρίσεως, κλπ.) θα πρέπει αµέσως να προσέρχονται στον τόπο του έργου 
µετά από σχετική ειδοποίηση από τους χειριστές του Κέντρου Ελέγχου, την 
οµάδα επιθεώρησης και συντήρησης οδού και σήραγγας, την οµάδα τεχνικής 
υποστήριξης Η/Μ και καθηκόντων ΟΑΕ, τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή άλλη 
αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 

 
(γ) τόσο ο (Γενικός) ∆ιευθυντής όσο και ο ∆ιευθυντής Λ&Σ µπορούν να είναι 

πλήρως εξουσιοδοτηµένοι µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να 
εκπροσωπούν τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα της προµήθειας, 
περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 
παρατηρήσεων της ΕΟΑΕ επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε 
εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του 
έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ). 

 
(δ) θα είναι υπεύθυνοι για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών 

και για τη λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και 
ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου.  

 
(ε) θα έχουν τη γενική ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας της σύµβασης (π.χ. τη 

βέλτιστη λειτουργία των κτιριακών υποδοµών του έργου, τη βέλτιστη 
διεξαγωγή της τεχνικής επιθεώρησης (αστυνόµευσης) της οδού, τον 
προγραµµατισµό και την άρτια εκτέλεση των εργασιών συντήρησης της οδού 
και της σήραγγας και την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στα οδικά 
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τµήµατα που περιλαµβάνονται στη σύµβαση). Θα είναι υπόλογοι για την 
απόδοση του προσωπικού συντήρησης και λειτουργίας και την τήρηση των 
σχετικών διαδικασιών, καθώς και την αποστολή πάσης φύσεως δεδοµένων 
που απαιτούνται προς την επιβλέπουσα Υπηρεσία σύµφωνα µε τα τεύχη 
δηµοπράτησης της προµήθειας. 

 
 

13.2.2 Μηχανικοί του Έργου  
 

Ο Aνάδοχος υποχρεούται να στελεχώσει µονίµως τους εργοταξιακούς του χώρους, 
της παρούσας προµήθειας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 16.1 του παρόντος 
Παραρτήµατος της ΕΣΥ µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, 
αναγκαίο για τη διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση των εργασιών του έργου.  
 
Στο προσωπικό αυτό θα περιλαµβάνονται απαραίτητα κατ' ελάχιστο,: 
 

13.2.3.1 Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας & Συντήρησης (Λ&Σ) που θα είναι έµπειρος Τεχνολόγος 
Μηχανικός Τ.Ε. (ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου), πενταετούς 
τουλάχιστον εµπειρίας σε συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων σε έργα Οδοποιίας, 
Σηράγγων και Υποσταθµούς Μέσης και Χαµηλής Τάσης, και θα διορίζεται από τον 
Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της ΕΟΑΕ. Θα είναι υπεύθυνος για τη βέλτιστη 
λειτουργία των υποδοµών του έργου, τη βέλτιστη διεξαγωγή της τεχνικής 
αστυνόµευσης της οδού και των περιπολιών των Οµάδων Άµεσης Επέµβασης, 
τον προγραµµατισµό και την άρτια εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και την 
οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στα τµήµατα της οδού που περιλαµβάνονται 
στη σύµβαση. Θα εργάζεται µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στον τόπο 
του έργου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και επιπλέον θα τίθεται σε 
επιφυλακή για τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, 
εναλλάξ µε τον ∆ιευθυντή Λ&Σ. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ατύχηµα, 
σηµαντικό πρόβληµα, συµβάντα κρίσεως, κλπ.) θα πρέπει αµέσως να 
προσέρχονται στον τόπο του έργου µετά από σχετική ειδοποίηση από τους 
χειριστές του Κέντρου Ελέγχου, την οµάδα επιθεώρησης και συντήρησης οδού και 
σήραγγας, την οµάδα τεχνικής υποστήριξης Η/Μ και καθηκόντων ΟΑΕ, τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή άλλη αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 
Τα προσόντα του Υπευθύνου Λειτουργίας και Συντήρησης, κατ' ελάχιστο 
περιλαµβάνουν: 
 
� Πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή 

Μηχανολόγου), πενταετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε συντήρηση Η/Μ 
Εγκαταστάσεων σε έργα Οδοποιίας, Σηράγγων και Υποσταθµούς Μέσης και 
Χαµηλής Τάσης 

� Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών 
� Άδεια οδήγησης που να εκδόθηκε πριν τουλάχιστον 5 χρόνια 
� Ικανότητα επίλυσης προβληµάτων / αναλυτικές δεξιότητες για τον 

προσδιορισµό σχετικών γεγονότων 
� Ικανότητα για διακριτική και κριτική αντιµετώπιση δύσκολων καταστάσεων 
� Ικανότητες διοίκησης και επικοινωνίας 
� Γνώση θεωρίας, πρακτικών, αρχών διαχείρισης κυκλοφορίας, απόκρισης σε 

συµβάντα, διαδικασιών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 
� Γνώσεις στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών 
� Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
� Βεβαιωµένη εκπαίδευση, τουλάχιστον 15 ηµερών σε κέντρο ελέγχου 

αυτοκινητόδροµου ή σηράγγων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 
 

Τόσο ο ∆ιευθυντής Λ&Σ όσο και ο Υπεύθυνος Λ&Σ, υποχρεούνται να συµµετέχουν σε 
ασκήσεις ασφαλείας και σε προγράµµατα εκπαίδευσης και έχουν την αποκλειστική 
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ευθύνη της συνεχούς εκπαίδευσης του αρµόδιου προσωπικού, αλλά και της 
εκπαίδευσης τυχόν νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης, παρουσία του επιβλέποντα µηχανικού της ΕΟΑΕ. Μετά το πέρας κάθε 
σχετικής εκπαίδευσης ο κάθε εκπαιδευόµενος θα υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο 
παρακολούθησης και εκµάθησης των αρµοδιοτήτων του, όπως ορίζεται και στο Τεύχος 
«Αντικείµενο Προµήθειας) . 

 
13.2.3.2 Ο Υπεύθυνος Επίβλεψης ∆οµικών Ελέγχων και Ενόργανης Παρακολούθησης 

Σήραγγας και Προσβάσεων θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός 
Π.Ε. (ΑΕΙ), πενταετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε έργα οδοποιίας και συντήρησης 
δοµικών κατασκευών. 
 
Ο Υπεύθυνος Επίβλεψης ∆οµικών Ελέγχων και Ενόργανης Παρακολούθησης 
Σήραγγας και Προσβάσεων δεν θα βρίσκεται µονίµως στον χώρο του έργου, αλλά 
θα µεταβαίνει κατά περίπτωση και βάσει των καθηκόντων του, όπως αυτά 
περιγράφονται στο Τεύχος «Αντικείµενο Προµήθειας). Θα είναι υπεύθυνος για την 
επίβλεψη και ορθή διενέργεια όλων των τύπων δοµικών ελέγχων που 
προβλέπονται στο Τεύχος «Αντικείµενο Προµήθειας) για τη σήραγγα και τις 
προσβάσεις της. Επίσης, θα µετέχει στην οµάδα ετοιµότητας για τη διαχείριση 
συµβάντων κρίσεων (είτε εξ αποστάσεως µε ανάλυση δεδοµένων, παροχή 
συµβουλών, καθοδήγηση ενεργειών, κλπ. είτε µε επιτόπου προσέλευση) όταν 
απαιτηθεί. 

 
 
13.2.3 Οµάδα Επιθεώρησης και Συντήρησης Οδού και Σήραγγας 
 

Στο προσωπικό αυτό θα περιλαµβάνονται απαραίτητα κατ' ελάχιστο  
 
13.2.2.1 Ένας (1) Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ τάξης, µε αποδεδειγµένη 5ετή εµπειρία σε κατασκευή 

ή συντήρηση Υ/Σ Μέσης Τάσης ή µε εµπειρία σε αντίστοιχα έργα. Θα εργάζεται µε 
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στον τόπο του έργου κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. Θα συνδράµει το έργο των µηχανικών του έργου και της 
∆ιεύθυνσης και επιπλέον θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, επεξεργασία και 
αποστολή των πάσης φύσεως δεδοµένων που απαιτούνται προς την ΕΟΑΕ.  
 

 
13.2.2.2 Ένας (1) Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Αυτοµατισµού µε αποδεδειγµένη 5ετή εµπειρία 

σε παρόµοια έργα. Θα εργάζεται µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στον 
τόπο του έργου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Θα συνδράµει το έργο των 
µηχανικών του έργου και της ∆ιεύθυνσης και επιπλέον θα είναι υπεύθυνος για τη 
συλλογή, επεξεργασία και αποστολή των πάσης φύσεως δεδοµένων που 
απαιτούνται προς την ΕΟΑΕ.  

 
Τα απαιτούµενα προσόντα του Τεχνικού Ηλεκτρονικών & Αυτοµατισµού κατ’ 
ελάχιστο, περιλαµβάνουν : 
• Τεχνολόγος Μηχανικός Τ.Ε. (µε ειδικότητα εκ των εξής : Ηλεκτρονικού, 

Αυτοµατισµού, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου) 
• Καλή γνώση αγγλικών και ελληνικών. 
• Γνώσεις χειρισµού, προγραµµατισµού προγραµµατιζόµενων λογικών ελεγκτών 

(PLCs), συστηµάτων φωτεινής σηµατοδότησης και εξοπλισµού διαχείρισης 
κυκλοφορίας (VMS, LCS, VSLS, κλπ.), συστηµάτων SCADA και λοιπών 
ηλεκτρονικών διατάξεων αυτοµατισµού. 

• Αποδεδειγµένα καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώσεις δικτύων 
υπολογιστών, αντιµετώπισης προβληµάτων σε επίπεδο λειτουργικών 
συστηµάτων (Operating systems) και υλικού (hardware). 
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Ενδεικτικά, τα κύρια καθήκοντα της οµάδας Επιθεώρησης και Συντήρησης Οδού 
και Σήραγγας είναι : 
 
• Η εκτέλεση των εργασιών τακτικής/ περιοδικής συντήρησης σύµφωνα µε το 

Τεύχος «Αντικείµενο Προµήθειας) και το «Πλάνο Επιθεώρησης – Ελέγχων και 
Συντήρησης Εξοπλισµού και Συστηµάτων», καθώς και το αντίστοιχο 
πρόγραµµα συντηρήσεων.  

• Η εκτέλεση των εργασιών έκτακτης συντήρησης, διορθωτικής συντήρησης. 
 
Σε περιπτώσεις έκτακτης βλάβης των Η/Μ εγκαταστάσεων οδού και σηράγγων 
εκτός του ωραρίου, Σαββατοκύριακα και αργίες, όπως προβλέπεται στο Τεύχος 
«Αντικείµενο Προµήθειας),θα πρέπει άµεσα να προσέρχονται στον τόπο του έργου 
µετά από σχετική ειδοποίηση από το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου 
Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή άλλη αρµόδια δηµόσια αρχή και 
θα αποζηµιώνονται σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του τιµολογίου, για τον χρόνο 
απασχόλησης τους κάθε φορά πέραν των τριών (3) πρώτων ωρών, εκ της 
ειδοποίησης τους για την αποκατάσταση/άρση της βλάβης. 
 
Εκτός της επιθεώρησης και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων το προσωπικό θα 
εκτελεί επίσης και τις παρακάτω εργασίες, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση : 

• H αποφόρτιση δεδοµένων (data download) από συσκευές στο πεδίο ύστερα από 
εντολή της ΕΟΑΕ. 

• Συνδροµή στην αποκατάσταση λειτουργίας µετρητών κυκλοφοριακών δεδοµένων 
(που είναι εγκατεστηµένοι ή θα εγκατασταθούν στην περιοχή του έργου) ύστερα 
από εντολή της ΕΟΑΕ (reset µετρητή, reset µόντεµ επικοινωνίας, έλεγχος/µέτρηση 
τάσης µπαταριών κτλ). 

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης το προσωπικό της οµάδας επιθεώρησης και 
συντήρησης οδού και σήραγγας θα τίθεται εκ περιτροπής σε µηνιαία ατοµική 
επιφυλακή στην περιοχή του έργου για τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες χωρίς 
πρόσθετη αποζηµίωση. 

 
 
13.2.3 Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης Η/Μ και καθηκόντων ΟΑΕ 
 

Στο προσωπικό αυτό θα περιλαµβάνονται απαραίτητα κατ' ελάχιστο  
 
13.2.3.1 ∆ύο (2) Ηλεκτροτεχνίτες Γ’ τάξης και άνω, µε αποδεδειγµένη 5ετή εµπειρία σε 

παρόµοια έργα. Θα εργάζονται µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στον τόπο 
του έργου, σε βάρδιες σύµφωνα µε το Τεύχος «Αντικείµενο Προµήθειας), για όλο το 
24ωρο και για όλες τις ηµέρες, περιλαµβανοµένων εορτών και αργιών. Θα 
συνδράµουν το έργο των µηχανικών του έργου και της ∆ιεύθυνσης και επιπλέον θα 
είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή, επεξεργασία και αποστολή των πάσης φύσεως 
δεδοµένων που απαιτούνται προς την ΕΟΑΕ. 
Και οι δύο παραπάνω τεχνίτες θα διαθέτουν δίπλωµα οδήγησης οχήµατος ΙΧ (π.χ. 
τύπου pick-up). Ενδεικτικά, τα κύρια καθήκοντα της οµάδας Τεχνικής Υποστήριξης 
Η/Μ και καθηκόντων ΟΑΕ είναι : 

 
Για την τεχνική υποστήριξη των Η/Μ : 
• Η ηµερήσια επιτήρηση όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων µέσω των συστηµάτων 

SCADA/TMS/NMS και η αντιµετώπιση έκτακτων βλαβών σε αυτές. 
• H ηµερήσια συνδροµή των χειριστών/εποπτών ΚΕΚ στη διερεύνηση και άρση 

προβληµάτων, που εµφανίζονται στις λίστες συναγερµών ή προειδοποιήσεων 
(alarms / warnings) των πάσης φύσεως συστηµάτων (SCADA, TMS, NMS 
κλπ.) του KEK. 
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• H εκτέλεση του προγράµµατος επιθεώρησης και τακτικής συντήρησης του 
Η/Μ εξοπλισµού, των συστηµάτων ηλεκτρονικών και αυτοµατισµού ΚΕΚ και 
σήραγγας. 

• H έκτακτη συντήρηση και αντιµετώπιση βλαβών σε πρώτο επίπεδο (first level 
support), των συστηµάτων αυτοµατισµού του οδικού τµήµατος σε συνεργασία, 
εάν απαιτείται, µε το λοιπό προσωπικό συντήρησης Η/Μ. Στα συστήµατα 
ηλεκτρονικών & αυτοµατισµού ενδεικτικά περιλαµβάνονται : 
o οι πίνακες αυτοµατισµού στο πεδίο (τοπικές µονάδες ελέγχου (ΤΜΕ), 

πίνακες κίνησης & αυτοµατισµού (ΠΚΑ), κλπ.) και στις λοιπές κτιριακές 
εγκαταστάσεις (ΚΕΣ, ΚΕΚ, κλπ.) 

o οι προγραµµατιζόµενοι λογικοί ελεγκτές (PLCs, κάρτες Ι/Οs, τροφοδοτικά, 
κλπ.) 

o τα τηλέφωνα SOS και οι λοιπές βοηθητικές συσκευές αυτών (π.χ. IP 
coders, κλπ) και το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης τηλεφωνίας (phone 
manager) 

o οι κάµερες των κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης, καθώς και οι λοιπές 
διατάξεις ελέγχου αυτών 

o οι συσκευές απεικόνισης των καµερών κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης 
του ΚΕΚ (monitors, video wall, coders/decoders, καταγραφείς εικόνας, 
κλπ.) και το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης video (video manager) 

o οι ειδικοί αισθητήρες (µετρητές CO/NOx/Opacity, µετεωρολογικοί σταθµοί, 
ανεµόµετρα, κλπ.) 

o ο εξοπλισµός φωτεινής σηµατοδότησης και διαχείρισης κυκλοφορίας 
(φωτεινοί σηµατοδότες, VMS, LCS, BOS, VSLS, κλπ.) 

o ο εξοπλισµός πληροφορικής των ΚΕΚ, ΚΕΣ (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
εκτυπωτές, scanner, fax, backup devices, κλπ.)  

o ο ενεργός δικτυακός εξοπλισµός (switches, hubs, routers, κλπ.) 
o το δίκτυο οπτικών ινών (fiber optic backbone network, splice boxes, κλπ.) 

στο πεδίο και στις λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις (ΚΕΣ, ΚΕΚ, κλπ.) και το 
δίκτυο σύνδεσης των PLCs µε τους σχετικούς αισθητήρες πεδίου 

o και γενικά όλος ο εξοπλισµός του παρόντος έργου (Παράρτηµα Γ, στο 
Τεύχος «Αντικείµενο Προµήθειας)) 

• Η συνδροµή της Οµάδας Επιθεώρησης και Συντήρησης οδού και σήραγγας 
στην τακτική συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού της σήραγγας, των 
υποσταθµών, του χώρου διοδίων κλπ., όταν και όπου απαιτείται. 

• H εκτέλεση της περιπολίας τεχνικής επιθεώρησης (αστυνόµευσης) για τα Η/Μ 
τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες (µια βάρδια µόνο). 

• Η καταγραφή των βλαβών στα παραπάνω συστήµατα και γενικά στα 
µηχανήµατα, µετρητές, όργανα, πληροφοριακά συστήµατα κλπ, του έργου. 

• Η αποστολή των δεδοµένων για την προετοιµασία των απαιτούµενων 
αναφορών  

 
H EOAE µπορεί να παράσχει συµπληρωµατικά τεχνική υποστήριξη σε δεύτερο 
επίπεδο (second level support) στα συστήµατα ηλεκτρονικών & αυτοµατισµού των 
ΚΕΚ του έργου καθώς και στα συστήµατα πληροφορικής µε άλλους Ειδικούς 
Αναδόχους. Ο Ανάδοχος του παρόντος έργου ωφελεί να συνεργάζεται µαζί τους σε 
συνεννόηση µε την Επίβλεψη για την ταχύτερη αντιµετώπιση των βλαβών. 
 
H EOAE µπορεί να προβαίνει σε ελέγχους (τακτικούς, έκτακτους) και επιθεωρήσεις 
των συστηµάτων πληροφορικής στα ΚΕΚ/ΚΕΣ µέσω της Επίβλεψης ή/και 
εξουσιοδοτηµένων προσώπων που θα ορίσει για το σκοπό αυτό. 

 
Για τα καθήκοντα ΟΑΕ : 
Για τη διεξαγωγή της τεχνικής επιθεώρησης (αστυνόµευσης) της οδού, την απόκριση 
σε έκτακτα περιστατικά και τη διαχείριση της κυκλοφορίας επί τόπου, σύµφωνα µε το 
Τεύχος «Αντικείµενο Προµήθειας), το προσωπικό της παρούσας παραγράφου θα 
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εργάζεται σε βάρδιες δύο ατόµων για όλο το 24ωρο και για όλες τις ηµέρες 
περιλαµβανοµένων εορτών και αργιών. 

 
Λόγω της παράλληλης άσκησης καθηκόντων το παραπάνω προσωπικό θα 
εντέλλεται από τον ∆ιευθυντή Λ&Σ και τον Υπεύθυνο Λ&Σ κατά προτεραιότητα βάσει 
των πραγµατικών αναγκών του έργου και µε γνώµονα τη βέλτιστη υποστήριξη της 
οδικής ασφάλειας. 

 
13.2.4 Προσωπικό Στελέχωσης των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) 
 
13.2.4.1 Χειριστές ΚΕΚ 
 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει για την στελέχωση του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας 
(ΚΕΚ) χειριστές/επόπτες µε αποδεδειγµένη 3ετή εµπειρία σε παρόµοια έργα, οι 
οποίοι θα εργάζονται µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στον τόπο του 
έργου, σε βάρδια δύο ατόµων (Χειριστής και Επόπτης), σύµφωνα µε το Τεύχος 
«Αντικείµενο Προµήθειας») για όλο το 24ωρο και για όλες τις ηµέρες, 
περιλαµβανοµένων εορτών και αργιών.  
 
Τα απαιτούµενα προσόντα του προσωπικού για την στελέχωση της Αίθουσας 
Ελέγχου και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, κατ' ελάχιστο, περιλαµβάνουν: 
• Για τους επόπτες πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ειδικότητας Ηλεκτρονικού, 

Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου)  
• Για τους χειριστές απολυτήριο Λυκείου 
Επίσης όλο το παραπάνω προσωπικό (χειριστές και επόπτες) θα διαθέτουν : 
• Καλή γνώση αγγλικών και ελληνικών  
• Ικανότητα αντιµετώπισης περιστατικών κάτω από συνθήκες έντονης 

ψυχολογικής πίεσης και στρες 
• Άριστες ικανότητες επικοινωνίας 
• Ευχέρεια στη χρήση τηλεφωνικού κέντρου 
• Ευχέρεια στην γραπτή και προφορική επικοινωνία 
• Επιθυµητή εµπειρία σε λειτουργία κέντρων ελέγχου και διαχείρισης εκτάκτων 

περιστατικών 
• Αποδεδειγµένα καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 

 
13.2.5 Προσωπικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
 
13.2.5.1 Ο Ανάδοχος θα διαθέτει ένα ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό µε πείρα σε θέµατα 

∆ιασφάλισης Ποιότητας παρόµοιων έργων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη τηρήσεως 
των υποχρεώσεων του Αναδόχου ως προς τα θέµατα ποιότητας, που αναφέρονται 
στο άρθρο Α-9 της παρούσας Ε.Σ.Υ. και προς τον οποίο η Επίβλεψη και η Υπηρεσία 
θα απευθύνονται για όλα τα σχετικά θέµατα µε τις υποχρεώσεις του. 

 
13.2.6 Τεχνικός Ασφαλείας 
 
13.2.6.1 Ο Ανάδοχος θα ορίσει έναν Μηχανικό που θα καλύπτει το θεσµό του Τεχνικού 

Ασφάλειας (ΤΑ) µε γνώσεις και διετή τουλάχιστον εµπειρία στην Ασφάλεια και Υγεία 
της Εργασίας. 
Ο χρόνος απασχόλησής του καθορίζεται από την κατηγορία του έργου και τον αριθµό 
των εργαζοµένων στην επιχείρηση σύµφωνα µε το Π∆ 294/88. Τα καθήκοντά του 
ορίζονται από τον Ν.1568/85 και Π∆ 17/96. 
Η πρόθεση ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ πρέπει να αναγγέλλεται έγκαιρα στα κατά 
τόπους Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικών Κινδύνων (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) ή εφόσον δεν 
υπάρχει ΚΕ.Π.Ε.Κ. στην Επιθεώρηση Εργασίας µαζί µε τα προσόντα που 
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απαιτούνται, ώστε να υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη του ΚΕ.Π.Ε.Κ. ή αντίστοιχα της 
Επιθεώρησης Εργασίας. 
Επίσης, θα καλύπτει το θεσµό του Συντονιστή Ασφάλειας µε προσόντα όµοια µε αυτά 
του Τεχνικού Ασφάλειας και καθήκοντα σύµφωνα µε το Π∆ 305/96. 
Ο ανωτέρω µηχανικός θα τυγχάνει της έγκρισης της ΕΟΑΕ. 

 
13.2.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον είναι εγκατεστηµένα κλειστά κυκλώµατα 

Τηλεόρασης, µε δήλωσή του να ορίσει έναν εκ των Μηχανικών του έργου ως 
«Εκτελώντα την Επεξεργασία» των δεδοµένων από Κλειστά Κυκλώµατα Τηλεόρασης 
σύµφωνα µε τον Ν.2472/1997 όπως ισχύει σήµερα και κατά τα λοιπά αναγραφόµενα 
στο άρθρο 17 του παρόντος Παραρτήµατος της ΕΣΥ. 

 

13.2.8 Αρµόδιος Ασφαλείας 
 
13.2.8.1 Στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης η ΕΟΑΕ δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο 

να προτείνει στέλεχος του προσωπικού του που απασχολείται στη λειτουργία της 
σήραγγας, ως αρµόδιο ασφαλείας για την άσκηση των ενεργειών της παρ. 2 του 
Άρθρου 6 του Π.∆. 230/2007. Το προτεινόµενο στέλεχος του αναδόχου θα πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα λειτουργίας, 
συντήρησης και ασφάλειας σηράγγων. Το προτεινόµενο στέλεχος θα πρέπει να 
εγκριθεί καταρχήν από την ΕΟΑΕ και ακολούθως από τη ∆ιοικητική Αρχή Σηράγγων. 
Εφόσον δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση, ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει 
διαφορετικό στέλεχος µέχρι την τελική αποδοχή του. 

 
13.2.8.2 Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει ως αρµόδιο ασφαλείας στέλεχος του δικού 

της προσωπικού ή εξωτερικό συνεργάτη. 
 
13.2.8.3 Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει ότι ο αρµόδιος ασφαλείας θα απολαµβάνει ανεξαρτησίας 

στα θέµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια της σήραγγας και δεν θα δέχεται οδηγίες 
για τα θέµατα αυτά.  
Ο αρµόδιος ασφαλείας θα επικοινωνεί απευθείας µε τον διαχειριστή της σήραγγας 
αναφορικά µε τα αντικείµενα της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 230/2007, 
κοινοποιώντας την αλληλογραφία στον ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται µε τον Αρµόδιο Ασφαλείας στα αντικείµενα της 
παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 230/2007. Ιδιαίτερα, ο Ανάδοχος θα συνδράµει στον 
Αρµόδιο Ασφαλείας κατά τους ελέγχους εξακρίβωσης ότι η σήραγγα και ο εξοπλισµός 
της συντηρούνται και επισκευάζονται, καθώς και για την εξακρίβωση της κατάρτισης 
του προσωπικού του που εµπλέκεται σε διαχείριση εκτάκτων περιστατικών (π.χ. 
χειριστές ΚΕΚ, Οµάδες Άµεσης Επέµβασης κλπ). 

 

13.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο λοιπό προσωπικό, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου. Συγκεκριµένα: 

 
13.3.1 Λοιπό προσωπικό Συντήρησης οδού και Η/Μ εγκαταστάσεων οδού και σήραγγας 
 

 Ο Ανάδοχος για την ολοκλήρωση της σύµβασης θα διαθέτει το κατάλληλο 
επιστηµονικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό συντήρησης. Το προσωπικό πρέπει 
να έχει πλήρη γνώση του εξοπλισµού του αυτοκινητόδροµου, καθώς και όλων των 
συστηµάτων, που είναι εγκατεστηµένα στις σήραγγες και τα Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων 
(ΚΕΣ). 
 

 Επίσης, ο Ανάδοχος θα διαθέτει κατάλληλο αριθµό τεχνιτών κάθε ειδικότητας 
(ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς, µηχανοτεχνίτες, χειριστές µηχανηµάτων, εργάτες 
κλπ), που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση κάθε είδους εργασίας συντήρησης που 
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ενδέχεται να παρουσιαστεί στην οδό και τις σήραγγες εντός των προβλεπόµενων 
χρόνων αποκατάστασης.  

 
13.4 ΚΕΝΟ 
 
13.5 Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα µε 

την ισχύουσα Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να 
εφοδιαστεί µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του 
Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νοµοθεσία. 

 
13.6 Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και 

βιβλιοθήκη, στην οποία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δηµοσιεύσεις και εγχειρίδια, 
και θα ελέγχεται η διανοµή τους. 

 
13.7 Σχετικά µε το προσωπικό του Αναδόχου ισχύουν και τα ακόλουθα : 
 
            α. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει πριν την υπογραφή της σύµβασης, για το 

προσωπικό της παρ. 13.2, σχετικές ονοµαστικές καταστάσεις και βιογραφικά 
σηµειώµατα προς έγκριση από την ΕΟΑΕ, η οποία ενδέχεται, κατά την απόλυτη 
κρίση της, να µη δώσει την έγκρισή της για τους προτεινόµενους, σε περίπτωση 
κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτοί δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την πείρα 
ή δεν είναι κατάλληλοι για τις αντίστοιχες θέσεις. 

 
Το προσωπικό των παραγράφων 13.2 και 13.3 οφείλει να οµιλεί, να διαβάζει και  να 
γράφει µε επάρκεια την ελληνική γλώσσα. 

   
            β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα 

είναι εξουσιοδοτηµένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφεροµένους κατά την 
απουσία τους.  

 
       γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το προσωπικό του σε διαδικασίες 

εκπαίδευσης, ενηµέρωσης, συµµετοχής σε ασκήσεις εκτάκτων περιστατικών σε 
συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες.  

  
            δ. Η ΕΟΑΕ έχει το δικαίωµα να υποβάλλει προσωπικό του αναδόχου που έρχεται σε 

επαφή µε τους χρήστες (διόδια, ΟΑΕ κτλ) ή αυτού που χειρίζεται κρίσιµα συστήµατα 
της οδού (Χειριστές σηράγγων κτλ) σε διαδικασίες ελέγχου προσωπικότητας, 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι αυτό είναι σε θέση να ανταποκρίνεται µε επάρκεια 
στα καθήκοντα του. Χαµηλή επίδοση του προσωπικού του αναδόχου στις σχετικές 
δοκιµές (tests) είναι λόγος µη αποδοχής του. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών (tests) 
θα χειρίζονται από την ΕΟΑΕ ως προσωπικά δεδοµένα. 

 
ε. H EOAE διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την αποµάκρυνση του προσωπικού του 

Αναδόχου που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας σύµβασης. 
 
στ. Ο Ανάδοχος θα εκπονεί µηνιαίο πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού 

(βαρδιολόγιο), το οποίο θα υποβάλλει στην ΕΟΑΕ την πρώτη εβδοµάδα κάθε µήνα. 
 
13.8 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η ΕΟΑΕ µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για 
αντισυµβατική συµπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της 
δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε, κατά τα ανωτέρω, να υπάρχει, ελλείπει. 
Τούτο δε, ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό 
του Αναδόχου. Ειδικά για το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), της 
Οµάδας Άµεσης Επέµβασης (ΟΑΕ) και χειµερινής συντήρησης ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο Α-2 της παρούσας Ε.Σ.Υ.  
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13.9 Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφοµένου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης, πλην των 
ανωτέρω κυρώσεων, θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές 
ενέργειες. Ρητά καθορίζεται, ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε 
καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις 
υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος απέναντι στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. 

 
 Για το προσωπικό που διαθέσει ο Ανάδοχος στην παρούσα Προµήθεια υποχρεούται να 

προσκοµίσει κατόπιν εντολής της ΕΟΑΕ τα ακόλουθα:  
 

� στοιχεία τεχνικής ικανότητας του πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού, που θα 
αναλάβει σε ετήσια βάση την ειδική τεχνική υποστήριξη 

� στοιχεία (σύµβαση µε δηµόσιο φορέα ή ιδιωτικό συµφωνητικό µε ιδιωτικό 
φορέα) ότι το εν λόγω πιστοποιηµένο τεχνικό προσωπικό έχει παράσχει 
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για ανάλογα συστήµατα κατά την τελευταία 
πενταετία 

� βεβαίωση του πιστοποιηµένου τεχνικού προσωπικού ότι αποδέχεται τους 
συµβατικούς όρους της παρούσας παραγράφου και των λοιπών σχετικών 
συµβατικών τευχών και δεσµεύεται για την παροχή της ειδικής τεχνικής 
υποστήριξης σε ετήσια βάση 
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13.10 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων - Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας 
στο εργοτάξιο*. 

 

13.10.1   Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο 
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,  
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή 
επαγγελµατικών ασθενειών : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9),  Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7),  Ν. 
3850/10** (αρ. 42).  

13.10.2   Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής 
σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα  Ν.3669/08 (αρθ. 37 
παρ.7). 

β.  Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, 
στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή 
άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 
κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

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

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

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------      

*  H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του 
άρθρου 12 του Π∆ 305/96.                                               

** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 
άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, 
Π∆ 294/88, Π∆ 17/96,  κλπ.     

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

13.10.3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) -  Φάκελος 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

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

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

 γ.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία 
αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) 
σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο  Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).      

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

 ε. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που 
θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και 
υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).      

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

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο 
Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).        

 

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

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

 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-
7) και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).   

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

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
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β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 
Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 
εργασίας. 

δ.   Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου  
ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας 
και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-
2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του 
Σ.ΕΠ.Ε. 

3.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την 
οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08  αρ. (73  και 75). 

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

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

 

13.10.3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση  στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

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

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

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

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

 

δ.  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού 
ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο 
εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 
εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 
υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που 
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 

α και παρ.3-8). 

 

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

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

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

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και   
µόνο. 

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

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

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις  
πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

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

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

 

13.10.3.3  Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

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

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

 

13.10.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)  και  Ηµερολόγιου Μέτρων  
Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

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

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

 

13.10.4.  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών 
στο εργοτάξιο.  

13.10.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών, τα παρακάτω µέτρα  ασφάλειας και υγείας : 

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

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων 
ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία  

στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), 
Π∆ 305/96  (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

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

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση 
σχεδίου διαφυγής - διάσωσης  και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση 
χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & 
επικίνδυνων    εκρήξεων    ή    αναθυµιάσεων,   ύπαρξη   πυροσβεστήρων,   κλπ. :  

Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),  
Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).         

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

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

                                 

13.10.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - 
εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

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

-     Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: 

«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και 
µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών »  

-     Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και 
αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

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

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

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

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

 

13.10.4.3  Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας  - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων  
Π∆ 304/00 (αρ.2). 

 

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

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

1.  Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  

2.  Άδεια κυκλοφορίας   
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3.  Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4.  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

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

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος  συνοδεύει τον χειριστή. 

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

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

 

13.10.5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας 
στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των 
εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

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

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα: 

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

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

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

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

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

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

13.10.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση 
πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ  µε χρήση πλωτών 
ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 
(αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 
(αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

13.10.6.  Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

      A. ΝΟΜΟΙ 

Ν.  495/76 

Ν.  1396/83 

Ν.  1430/84   

Ν.  2168/ 93 

Ν.  2696/99   

Ν.  3542/07 

Ν.  3669/08 

Ν.  3850/10  

Ν.  4030/12 

 

 Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ  

 Π. ∆.      413/77 

 Π. ∆.        95/78 

 Π. ∆.      216/78 

 Π. ∆.      778/80  

 Π. ∆.    1073/81 

 Π. ∆.      225/89 

 Π. ∆.        31/90 

 Π. ∆.        70/90 

 Π. ∆.        85/91 

 Π. ∆.      499/91 

Π. ∆.     395/94 

Π. ∆.     396/94 

Π. ∆.     397/94 

Π. ∆.     105/95 

Π. ∆.     455/95 

Π. ∆.     305/96 

Π. ∆.       89/99 

Π. ∆.     304/00 

Π. ∆.     155/04 

Π. ∆.     176/05 

Π. ∆.     149/06 

Π. ∆.         2/06 

Π. ∆.     212/06 

Π. ∆.       82/10 

Π. ∆.       57/10 

 

  

ΦΕΚ    337/Α/76 

ΦΕΚ    126/Α/83 

ΦΕΚ      49/Α/84 

ΦΕΚ    147/Α/93 

ΦΕΚ      57/Α/99 

ΦΕΚ      50/Α/07 

ΦΕΚ    116/Α/08 

ΦΕΚ      84/Α/10 

ΦΕΚ    249/Α/12 

  

 ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦΕΚ    128/Α/77 

ΦΕΚ     20/Α/78  

ΦΕΚ     47/Α/78  

ΦΕΚ   193/Α/80 

ΦΕΚ   260/A/81 

ΦΕΚ   106/Α/89 

ΦΕΚ     31/Α/90 

ΦΕΚ     31/Α/90 

ΦΕΚ      38/Α/91 

ΦΕΚ    180/Α/91 

 ΦΕΚ   220/Α/94 

ΦΕΚ   220/Α/94 

ΦΕΚ   221/Α/94 

ΦΕΚ    67/Α/95 

ΦΕΚ   268/Α/95 

ΦΕΚ   212/Α/96 

ΦΕΚ     94/Α/99 

ΦΕΚ   241/Α/00 

ΦΕΚ   121/Α/04 

ΦΕΚ    227/Α/05 

ΦΕΚ   159/Α/06 

ΦΕΚ    268/Α/06 

ΦΕΚ    212/Α/06 

ΦΕΚ    145/Α/10 

ΦΕΚ      97/Α/10 

      Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  

ΥΑ    130646/84 

ΚΥΑ     3329/89  

ΚΥΑ   8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93 

ΚΥΑ   αρ. 8881/94 

ΥΑ    αρ.οικ. 31245/93 

 ΥΑ     3009/2/21-γ/94 

ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 

 ΥΑ    3131.1/20/95/95 

 ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ  αρ. ∆13ε/4800/03 

ΚΥΑ   αρ.6952/11 

ΥΑ   3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ  αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ  ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

ΥΑ  ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

ΥΑ  ∆MEO/Ο/613/11 

ΥΑ   21017/84/09 

 

Πυροσβεστική διάταξη  7, 

Απόφ.  7568.Φ.700.1/96 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6/08  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Σ.ΕΠ.Ε 

 

 

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ     154/Β/84 

ΦΕΚ     132/Β/89 

ΦΕΚ     138/Β/91 

ΦΕΚ     187/Β/93 

ΦΕΚ     765/Β/93 

  ΦΕΚ      450/Β/94 

ΦΕΚ      451/Β/93 

ΦΕΚ      301/Β/94 

ΦΕΚ        73/Β/94 

ΦΕΚ      978/Β/95 

 ΦΕΚ      677/Β/95 

ΦΕΚ    1035/Β/96 

 ΦΕΚ     113/Β/97 

 ΦΕΚ     987/Β/99 

 ΦΕΚ   1186/Β/03 

 ΦΕΚ     708/Β/03 

 ΦΕΚ     420/Β/11 

 ΦΕΚ       59/∆/89 

 ΦΕΚ   1035/Β/00 

 ΦΕΚ   1176/Β/00 

 ΦΕΚ     686/Β/01  

 ΦΕΚ     266/Β/01 

 ΦΕΚ       16/Β/03 

 ΦΕΚ     905/Β/11 

 ΦΕΚ   1287/Β/09 

  

ΦΕΚ      155/Β/96 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠΠ/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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Άρθρο Α - 14: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

14.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
14.1.1 Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη) 

να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που 
δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση της Σύµβασης, µε την εξαίρεση των εξουσιοδοτηµένων 
από την επιβλέπουσα υπηρεσία ατόµων. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης 
εργασιών, αποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, 
επ’ ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, 
προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν από την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνες του να 
παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διαφύλαξη όλων των υφισταµένων κατασκευών, τη 
διατήρηση τους και τη συντήρησή τους. 
Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται 
για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την 
επίβλεψη. 

 
14.1.2 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την 

πρόληψη ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για τη διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται 
αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση 
των αναγκαίων εργασιών. 
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Επίβλεψη 
έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία σε βάρος και 
για λογαριασµό του Αναδόχου. 

 
14.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης να 

λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρµογή των οδηγιών 
των ΟΚΩ σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων τους, όταν 
αυτά υφίστανται επιπτώσεις από τις εργασίες. 

 
 
Άρθρο Α - 15: ΚΕΝΟ 

 
 
Άρθρο Α - 16: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ  

16.1 ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ - EΥΘΥΝΗ ΤΟΥ AΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ (ΤΩΝ) ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΩΝ) ΤΟΥ 

 
Στην παρούσα σύµβαση ως χώροι εργοταξίων νοούνται: 
• Μόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις του Κυρίου του Έργου. 
• Πρόσθετες των ανωτέρω εγκαταστάσεις, τις οποίες ο Ανάδοχος θα εξεύρει και θα 

κατασκευάσει µε αποκλειστικά δική του µέριµνα και δαπάνη, προκειµένου να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας σύµβασης. 
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Πέραν των όσων ορίζονται στις Αποφάσεις έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων και µε 
τη διευκρίνιση, ότι όπου αναφέρεται "ευθύνη του κυρίου του έργου", θα νοείται "ευθύνη 
του Αναδόχου" θα ισχύουν και τα ακόλουθα: 

 
16.1.1 Έτσι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα 

χρησιµοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του όπως: 
- αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών 
- προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσεως αντικειµένων (υλικών κλπ) 
- συνεργείων συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού του 
- χώρων στάθµευσης µηχανικού του εξοπλισµού 
- κλπ. 

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

 
16.1.2 Αν οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης, ή ο κίνδυνος ζηµιών στις 

εγκαταστάσεις ή ο κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθµισης, δεν επιτρέπουν, κατά την 
απόλυτη κρίση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, την απόθεση υλικών στους χώρους 
αποθήκευσης ή απόθεσης, τότε θα αποτίθενται µόνον τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, 
χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή 
πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π. γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές 
περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εργασιών. 

 
 
16.2 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
16.2.1 Πέραν των υποχρεώσεων της προηγουµένης παραγράφου, επί πλέον ο Ανάδοχος 

οφείλει: 
(α) Με δική του µέριµνα και δαπάνη να διαρρυθµίσει κατάλληλα τον(τους) 

εργοταξιακό(ούς) χώρους που θα περιλαµβάνει(ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης, όπως επίσης και τις 
προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης, υποχρεούται να µην εµποδίζει τη 
λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω 
εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

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

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

 
16.2.2 ∆ιάθεση Λοιπού Εργοταξιακού Εξοπλισµού Επίβλεψης 

 
  (α).    Οχήµατα  σύµφωνα µε το κεφάλαιο 5  του Τεύχους «Αντικείµενο Προµήθειας») 

 
16.3 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
16.3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τα εργοτάξια κάθε 

προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, 
µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις 
µηχανηµάτων κ.λ.π. και να επισκευάσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα οδοστρωµάτων 
και πεζοδροµίων, που υπέστησαν ζηµιές από την εκτέλεση των εργασιών, µε δαπάνες 
του. 
Επίσης, υποχρεούται να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους των εργοταξίων. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει ύστερα από διαταγή της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην 
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άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής, που έγινε για αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, 
φθορών, ατυχηµάτων περιβαλλοντική υποβάθµιση, κλπ. 

 
16.3.2 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος, 

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

 
16.3.3 Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των 

χώρων της αποκλειστικής χρήσης της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο 
οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες Νόµους και κανονισµούς της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 

 
16.4 Κενό  
 
 
16.5 ΜΗ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
16.5.1 Όλες οι δαπάνες, που αφορούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου δεν θα 

πληρωθούν ιδιαιτέρως και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στην 
προσφορά του Αναδόχου. 

 
16.5.2 Αντιθέτως η ΕΟΑΕ βαρύνεται µε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των µόνιµων 

κτιριακών εγκαταστάσεων της παραγρ. 16.1.  
 
 
Άρθρο A - 17: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟMΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ  

17.1 TΗΡΗΣΗ NΟΜΩΝ ΚΛΠ. ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 
 
17.1.1 Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου υποχρεούται να 

συµµορφώνεται µε τους Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς, τις 
Αστυνοµικές διατάξεις ή διαταγές, καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε 
∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά 
οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο και στις εργασίες του. Η υποχρέωση αυτή 
αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν την εκπλήρωση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων. 
Επιπρόσθετη υποχρέωση υπάρχει και αναφορικά µε τη Νοµοθεσία κρατών από τα οποία 
θα γίνει προµήθεια υλικών, καθώς και για τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις, Συνθήκες και 
Νοµοθεσίες σχετικές µε ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας κλπ. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται 
και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις, όπου ενδεχόµενα 
απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαιτίου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της 
υπηκοότητάς του ή της έδρας του 

 
17.1.2 Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου αφορά και την Εργατική Νοµοθεσία. 
 
17.1.3 Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου επεκτείνεται και στην τήρηση : 

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

β. Του Κοινοτικού ∆ικαίου για τις περιπτώσεις που τυχόν έχει εφαρµογή. 
γ. Των ∆ιµερών, ή ∆ιεθνών Συµβάσεων για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή, 

περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών συµβάσεων εργασίας. 
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17.1.4 Επισηµαίνεται επίσης η Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνήσει για την τήρηση στους 

χώρους εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης όλων των διατάξεων που απαιτούνται 
από τη νοµοθεσία για την εφαρµογή των επιβαλλόµενων µέτρων ασφάλειας σε όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  

 
 
17.2 YΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

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

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

Α∆ΕΙΩΝ 
 
17.3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του κάθε 

άδειας, που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κλπ. και που 
απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. Πριν από κάθε αίτηµα του Αναδόχου για 
την παραπάνω άδεια θα ενηµερώνεται η Υπηρεσία Επίβλεψης για συγκατάθεση. 

 
17.3.2 Η Υπηρεσία Επίβλεψης θα βοηθήσει δι' εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση των 

αδειών, στην έκταση που είναι αναγκαία και εφικτή. Τούτο δεν µειώνει την οποιαδήποτε 
ευθύνη του Αναδόχου, ανεξάρτητα µε την ύπαρξη, ή µη, και /ή την αποτελεσµατικότητα 
τέτοιας βοήθειας. 

 
17.3.3 Για τη θέση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατάσταση λειτουργίας 

απαιτείται η έκδοση των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας ή από τη 
∆ΕΗ. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη των σχεδίων και λοιπών σχεδίων που 
απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµιά καθυστέρηση για την 
έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 
 
17.4 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ, 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 
 
17.4.1 Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές 

σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. Σε περίπτωση 
εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη 
αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους Νόµους και κανονισµούς, που 
αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της “Εγνατία Οδός 
Α.Ε.” η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και 
Εορτές ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµιά 
ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 
17.4.2 Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” θα συνηγορήσει, εφ' όσον 

κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου 
προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από 
τις αρµόδιες Αρχές. 
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17.4.3 Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό 
δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών. 

 
17.4.4 Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε 

δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του 
και του κοινού, καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και 
επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των εργασιών. 

 
17.4.5 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία για ηχορύπανση 

και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου. 
Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση 
εργασιών που ηχορρυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε να 
αποφεύγεται η ηχορρύπανση. 

 
 
17.5 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 

Λόγω της ύπαρξης κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης για τον έλεγχο και την ασφαλή 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας και εκ του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήµερα, απορρέουν 
ορισµένες υποχρεώσεις για τον Ανάδοχο και το Προσωπικό αυτού. Οι υποχρεώσεις 
αυτές περιγράφονται σε σχετική διαδικασία της ΕΟΑΕ ("∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης 
Αρχείων Προσωπικών ∆εδοµένων από Κλειστά Κυκλώµατα Τηλεόρασης (ΚΚΤ)") η 
οποία θα επιδοθεί στον Ανάδοχο µε την υπογραφή της σύµβασης και ενδεικτικά είναι: 

α) η ιδιότητα του "Εκτελούντος την Επεξεργασία", 

β) ο έλεγχος της πρόσβασης στην Αίθουσα Ελέγχου ώστε να εξασφαλιστεί το 
απόρρητο των συλλεγοµένων δεδοµένων ΚΚΤ 

γ) ο σεβασµός των θεµελιωδών κανόνων της θεµιτής επεξεργασίας, και ειδικότερα, τις 
αρχές του σκοπού, της αναγκαιότητας, της ακρίβειας και της επικαιροποίησης των 
δεδοµένων, όπως αυτές προβλέπονται στην §1 του άρθρου 4 Ν.2472/1997 

δ) ο σεβασµός των δικαιωµάτων του υποκειµένου, και ειδικότερα, των δικαιωµάτων 
ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (άρθρα 11,12,13 Ν.2472/1997) 

ε) ο σεβασµός της εχεµύθειας και τήρησης του απορρήτου της επεξεργασίας, 
σύµφωνα µε τις οικείες ρυθµίσεις (άρθρο 10 του Ν. 2472/1997) και η απαγόρευση 
εν γένει της ανακοίνωσης ή διαβίβασης των δεδοµένων σε τρίτους.  

στ) η τήρηση συγκεκριµένων µέτρων ασφαλείας του σχετικού αρχείου µε σκοπό την 
προστασία του από αθέµιτη επεξεργασία.  

ζ) η συντήρηση των κατάλληλων προειδοποιητικών, ενηµερωτικών πινακίδων στις 
περιοχές της οδού, όπου λειτουργούν ΚΚΤ. 

 
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό αυτού θα πρέπει να συµµορφώνεται προς τις σχετικές 
υποδείξεις του "Υπευθύνου Επεξεργασίας" που έχει ορίσει η ΕΟΑΕ, στα θέµατα της 
διαχείρισης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από ΚΚΤ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να υποβάλλει προς τον "Υπεύθυνο Επεξεργασίας" 
σχετικές αναφορές λειτουργίας και διαχείρισης του συστήµατος ΚΚΤ, όπως θα του 
ζητείται και τουλάχιστον κάθε εξάµηνο. 

 
 
Άρθρο Α - 18: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ  

18.1 Ο Aνάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προµηθεύσει 
και µεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, κλπ. για την 
εµπρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης. 
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Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο των εργασιών, έστω και 
αν η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου. 

 
18.2 Για τα διάφορα µηχανήµατα, τυποποιηµένα βιοµηχανικά υλικά, συσκευές κλπ. και για την 

πρόληψη τυχόν παρερµηνειών των Προδιαγραφών, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από 
την παραγγελία να υποβάλει για έγκριση στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” κατάσταση, που να 
περιλαµβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλπ. που θα συνοδεύεται από αντίστοιχα 
τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται κατ' ένδειξη ότι τα είδη 
που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε την Τ.Σ.Υ., τις προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. Οι παραγγελίες αυτές θα γίνονται έγκαιρα µε γνώµονα και το 
Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών της προµήθειας. 

 
 
18.3 Η έγκριση των ειδών αυτών από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, 

από τις ευθύνες του και την υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει και 
που θα αποδείξει, κατά τις δοκιµές και παραλαβές των εγκαταστάσεων, ότι είναι 
σύµφωνα µε την ΤΣΥ, τις προδιαγραφές και τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

 
18.4 Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη εκλογή ειδών από τον 

Ανάδοχο, απόρριψη τους από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” και επανυποβολή µε νέα στοιχεία 
δεν θα αποτελεί λόγο για τον Ανάδοχο να ζητήσει παράταση της συµβατικής προθεσµίας 
αποπεράτωσης του Έργου, ή οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

 
18.5 Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν υλικά και µηχανικός εξοπλισµός προέλευσης 

εξωτερικού. Για υλικά και µηχανικό εξοπλισµό προερχόµενα από χώρα-µέλους της Ε.Ε. 
δεν απαιτείται ειδική διαδικασία έγκρισης εισαγωγής και παραµένουν µόνον οι 
προϋποθέσεις συµφωνίας µε τους όρους της ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση της 
Προµήθειας. Για υλικά και βιοµηχανικό εξοπλισµό προερχόµενα από χώρα µη µέλος της 
Ε.Ε., όπου απαιτείται, θα πρέπει να προηγούνται οι νόµιµες εγκρίσεις των αρµόδιων 
Υπουργείων. 

 
18.6 Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση θα είναι 

καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς όρους 
που θα καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών 
που θα χρησιµοποιηθούν. 

 
18.7 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” έχει το δικαίωµα ελέγχου κάθε υλικού, που έρχεται στους χώρους 

εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης, και µπορεί να διατάξει την αποµάκρυνση κάθε 
είδους υλικού, οργάνου ή µηχανήµατος, που κατά την κρίση της δεν πληροί τους 
συµβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 

 
 
Άρθρο Α - 19: ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

19.1  Βεβαίωση περαίωσης εργασιών 
Όταν λήξει η προθεσµία για την περαίωση των εργασιών ο επιβλέπων αναφέρει στη 
διευθύνουσα υπηρεσία αν οι εργασίες της σύµβασης έχουν περατωθεί. Αν οι εργασίες 
έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας εκδίδει τη βεβαίωση 
περαίωσης των εργασιών  

19.2 Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική ποσοτική και ποιοτική του συνόλου της σύµβασης 
αποτελεί ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), που προβλέπεται από το άρθρο 3 
του Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 223 Α΄/31.12.85), σύµφωνα µε την υπ.αρ.433/19.9.00 απόφαση 
Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1176 Β΄/22.09.00). 
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου της σύµβασης διενεργείται 
από Επιτροπή που θα συσταθεί µε απόφαση του ∆Σ της ΕΟΑΕ. Για την παραλαβή 
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συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής, από τον 
τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον Ανάδοχο. 

 
19.3 Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της σύµβασης θα γίνει µετά την πλήρη 

περάτωσή του και την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 
και αφού έχει εκδοθεί οη βεβαίωση περαίωσης των εργασιών της ανωτέρω παρ. 19.1.  
Πλην των άλλων, προϋπόθεση για τη διενέργεια της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής αποτελεί η υποβολή της τελικής επιµέτρησης. 
Με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της σύµβασης ελέγχονται οι εργασίες 
ποσοτικά και ποιοτικά. 

 
19.4 Μετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών αρχίζει ο χρόνος εγγύησης, 

κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο της Προµήθειας για βλάβες από 
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της “Eγνατία Οδός Α.Ε” ή 
αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση. Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε τρεις (3) 
µήνες για το σύνολο των εργασιών. Μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης 
επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, 
σύµφωνα µε την παρ. 5.1.9 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
 
19.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 
19.5.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να συντηρεί τις εγκαταστάσεις της Σύµβασης Προµήθειας µέσα στο 

χρόνο εγγύησης και να αποκαθιστά µε δική του οικονοµική επιβάρυνση όλες τις βλάβες, 
ζηµίες, ελαττώµατα, ατέλειες ή άλλες κακοτεχνίες που τυχόν θα εµφανισθούν και που δεν 
οφείλονται στη χρήση µέσα στο χρόνο εγγύησης, ώστε οι εγκαταστάσεις να διατηρούνται 
σε άριστη κατάσταση. 

 
19.5.2 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα τις εγκαταστάσεις της Σύµβασης Προµήθειας κατά το χρόνο εγγύησης µε 
σκοπό την αποκάλυψη τυχόν τέτοιων ελλείψεων. Στις επισκέψεις θα καλείται να 
παρευρίσκεται και ο Ανάδοχος. 

 
19.5.3 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες επισκευών ή 

επανορθωτικές εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του 
και µάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα µε το είδος της βλάβης) και σε βαθµό που να 
ικανοποιούν λογικά την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, τότε η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” θα δικαιούται 
να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να εισπράξει το κόστος 
τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο.  

 
 
Άρθρο Α - 20: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

20.1 Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες στου χώρους 
εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης, µεταξύ των οποίων και την προσβασιµότητα 
τους, τα χρονικά πλαίσια υλοποίησής των εργασιών, τις δυσχέρειες και την 
πολυπλοκότητα της κατασκευής τους. 
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει κατά τη διαµόρφωση της υπ΄ αυτού προσφερόµενης 
έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου , να έχει λάβει υπόψη του όλα τα ανωτέρω και 
να έχει µελετήσει την οργάνωση του για τυχόν αναπροσαρµογές και αναδιατάξεις των 
δυνάµεών του, ώστε να µην προκύπτουν σταλίες µηχανικού-µηχανολογικού εξοπλισµού, 
ούτε αργούν προσωπικό. 
Ενόψει των ανωτέρω, κάθε διαγωνιζόµενος, σε περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου 
του έργου, αναλαµβάνει τον κίνδυνο της δαπάνης κάθε τυχόν απολυµένου (νεκρού) 
χρόνου για την παράκαµψη των εµποδίων που ενδεχοµένως να ανακύπτουν στην 
προγραµµατισµένη υλοποίηση του έργου. 
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20.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος 

για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, 
από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο. 

 
 
20.3 Η Νοµοθεσία, οι Προδιαγραφές και τα Πρότυπα που αναφέρονται στα Τεύχη 

∆ηµοπράτησης, είναι δυνατό να αναζητηθούν στις παρακάτω διευθύνσεις του διαδικτύου: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Νοµοθεσία ∆ηµοσίων Έργων www.ggde.gr 
2 Φορολογική Νοµοθεσία www.gsis.gov.gr 
3 Περιβαλλοντικές ∆ιατάξεις www.minenv.gr 
4 Εργασιακή και Ασφαλιστική Νοµοθεσία www.ypakp.gr 
5 Όλη η Ελληνική Νοµοθεσία  www.et.gr και 

lawdb.intrasoftnet.com 
6 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) www.ggde.gr 
7 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) www.ggde.gr 
8 Ευρωκώδικες www.elot.gr 
9 Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. www.elot.gr 

10 ETEΠ www.ggde.gr 
11 Προδιαγραφές DIN www2.din.de 
12 Προδιαγραφές ISO www.iso.org 
13 Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Π.Τ.Π. τ. Υ.∆.Ε) 
www.egnatia.eu 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
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