
 

 

 

 

 
 
 
 

ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ 

ΜΕΣΑΣΟΠΙΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ ΣΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ Α’ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 «ΑΛΟ 

ΒΕΪΚΟΤ – ΓΟΤΔΗ» ΣΟΤ ΜΕΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ  

 
 

RFP-322/17  (Α.. 66925) 

 
 
 

 

 
 

ΣΔΤΥΟ 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΡΦΑΘΟΚΟΓΘΙΔ ΔΡΓΑΘΔ ΙΑΘ ΛΔΣΑΣΟΠΘΔΘ ΔΘΙΣΤΩΜ ΟΙΩ 

ΣΟΤ ΣΛΖΛΑΣΟ Α’ ΣΖ ΓΡΑΛΛΖ 4 «ΑΚΟ ΒΔΪΙΟΤ – 

ΓΟΤΔΖ» ΣΟΤ ΛΔΣΡΟ ΣΖ ΑΗΖΜΑ  

 

ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ 

 

RFP-322/17 

Α.. 66925 

 

ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ ελ. 1 από 57 

ΠΘΜΑΙΑ ΠΔΡΘΔΦΟΛΔΜΩΜ 

 

Άοθοξ 1 Αμςικείμεμξ ςηπ ύμβαρηπ 

Άοθοξ 2 Ιαςηγξοίεπ Δογαριώμ ύμβαρηπ 

Άοθοξ 3 Μξμξθερία – σμβαςικά Σεύυη, ειοά Θρυύξπ Ασςώμ – Γλώρρα ςηπ ύμβαρηπ 

Άοθοξ 4 Οοιρμξί 

Άοθοξ 5 Ποόςσπα – Ποξδιαγοατέπ – Ιώδικεπ – Ιαμξμιρμξί 

Άοθοξ 6 Δγγύηρη Ιαλήπ Δκςέλερηπ 

Άοθοξ 7 σμξλική Διάοκεια σμτχμίαπ Πλαίριξ – Ποξθερμίεπ Δπιμέοξσπ σμβάρεχμ 

Άοθοξ 8 Φοξμξδιάγοαμμα Δπιμέοξσπ σμβάρεχμ 

Άοθοξ 9 Πξιμικέπ Ρήςοεπ 

Άοθοξ 10 σμθήκεπ Ιαςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ 

Άοθοξ 11 Αουαιξλξγικέπ Δογαρίεπ 

Άοθοξ 12 Λεςαςξπίρειπ Δικςύχμ Ο.Ι.Ω. – Ισκλξτξοιακέπ Παοακάμφειπ 

Άοθοξ 13 Σξπξγοατικέπ Δογαρίεπ 

Άοθοξ 14 Δογξςανιακξί Φώοξι 

Άοθοξ 15 Δογξςανιακέπ Δγκαςαρςάρειπ - Ιαςαρκεσέπ και Δνξπλιρμόπ ςξσ Αμαδόυξσ 

Άοθοξ 16 σμδέρειπ Ο.Ι.Ω - Οδξί Ποξρπέλαρηπ – ήμαμρη Δογξςανίχμ 

Άοθοξ 17 ςξιυεία παοευόμεμα από ςημ ΑΛ ρςξμ Αμάδξυξ - Λελέςεπ Αμαδόυξσ – 

Λελεςηςέπ Αμαδόυξσ 

Άοθοξ 18 Διεύθσμρη ςξσ Έογξσ από ςξμ Αμάδξυξ 

Άοθοξ 19 Ποξρχπικό ςξσ Αμαδόυξσ – Διδικέπ Τπξυοεώρειπ ρε Ποξρχπικό 

Άοθοξ 20 Τπεογξλαβίεπ –Τπξκαςάρςαρη Αμαδόυξσ 

Άοθοξ 21 Δπίβλεφη Δογαριώμ από ςημ ΑΛ 

Άοθοξ 22 Δσθύμη ςξσ Αμαδόυξσ για ςημ Αρταλή Δκςέλερη ςξσ Έογξσ και ςημ 

Ποόκληρη Εημιώμ 

Άοθοξ 23 Αρταλίρειπ 

Άοθοξ 24 Ζμεοξλόγιξ Έογξσ 

Άοθοξ 25 Δπιμεςοήρειπ 

Άοθοξ 26 Ποξκαςαβξλή - Σοόπξπ Πληοχμήπ - Κξγαοιαρμξί – Πιρςξπξιήρειπ ––

Αμαθεώοηρη ςιμώμ 

Άοθοξ 27 Ασνξμειώρειπ Δογαριώμ – Δπί Έλαρρξμ Δαπάμη – Μέεπ Δογαρίεπ – Δπείγξσρεπ 

Ποόρθεςεπ Δογαρίεπ 

Άοθοξ 28 Τγεία και Αρτάλεια καςά ςημ Δκςέλερη ςξσ Έογξσ 

Άοθοξ 29 Ποξρςαρία Πεοιβάλλξμςξπ 

Άοθοξ 30 Σήοηρη Μόμχμ, Αρςσμξμικώμ Διαςάνεχμ – Έκδξρη Αδειώμ 

Άοθοξ 31 Διδικέπ Τπξυοεώρειπ ςξσ Αμαδόυξσ για ςιπ Πεοιπςώρειπ Τπεοχοιακήπ, 

Μσκςεοιμήπ Δογαρίαπ και Δογαρίαπ ρε Αογίεπ & Δξοςέπ 

Άοθοξ 32 Ποξεγκοίρειπ / Παοαγγελίεπ Τλικώμ, σρκεσώμ, Δνξπλιρμξύ, Έςξιμχμ 

Ποξψόμςχμ κλπ ειδώμ 

Άοθοξ 33 Διαρτάλιρη Πξιόςηςαπ και Πξιξςικόπ Έλεγυξπ Έογξσ 

Άοθοξ 34 Ακαςαλληλόςηςα Τλικώμ – Δλαςςώμαςα – Παοάλειφη σμςήοηρηπ 

Άοθοξ 35 Βλάβεπ ρςα Έογα – Αμχςέοα Βία 

Άοθοξ 36 Κξιπέπ Τπξυοεώρειπ ςξσ Αμαδόυξσ 

Άοθοξ 37 Ληςοώξ ςξσ Έογξσ 

Άοθοξ 38 Βεβαίχρη Πεοάςχρηπ Δογαριώμ 

Άοθοξ 39 Ποξρχοιμή Παοαλαβή – Διξικηςική Παοαλαβή για Φοήρη 



 

ΑΡΦΑΘΟΚΟΓΘΙΔ ΔΡΓΑΘΔ ΙΑΘ ΛΔΣΑΣΟΠΘΔΘ ΔΘΙΣΤΩΜ ΟΙΩ 

ΣΟΤ ΣΛΖΛΑΣΟ Α’ ΣΖ ΓΡΑΛΛΖ 4 «ΑΚΟ ΒΔΪΙΟΤ – 

ΓΟΤΔΖ» ΣΟΤ ΛΔΣΡΟ ΣΖ ΑΗΖΜΑ  

 

ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ 

 

RFP-322/17 

Α.. 66925 

 

ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ ελ. 2 από 57 

Άοθοξ 40 Φοόμξπ σμςήοηρηπ ςξσ Έογξσ 

Άοθοξ 41 Οοιρςική Παοαλαβή 

Άοθοξ 42 Έκπςχρη Αμαδόυξσ – Διάλσρη ύμβαρηπ – Λαςαίχρη Διάλσρηπ – Απξζημίχρη 

Αμαδόυξσ 

Άοθοξ 43 Δπίλσρη Διατξοώμ 

Άοθοξ 44 Φοήρη Σευμξλξγίαπ Τπξλξγιρςώμ από ςξμ Αμάδξυξ 

Άοθοξ 45 Τπξυοέχρη Δυεμύθειαπ 

 

 

 

ΤΜΖΛΛΔΜΑ ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ: 

 

ΜΠΔ : Μελέηη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν Γπαμμήρ 4 Μεηπό: Άλζορ 

Βεφκος – Γοςδή [Σεσνική Έκθεζη – Παπαπηήμαηα – Σεσνικόρ 

Φάκελορ Έπγος] – Ιανοςάπιορ 2017  

 

ζ-ΠΜ :  Πεπιβαλλονηική Μελέηη Γιαθοποποιήζευν πος πποέκςταν καηά 

ηη Γιαδικαζία Γιαβούλεςζηρ επί ηηρ ΜΠΔ Γπαμμήρ Μεηπό 4 – 
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ΤΑ 9724/21.05.2018  

  Απόθαζη ηος Αναπληπυηή Τποςπγού Πεπιβάλλονηορ και 

Δνέπγειαρ με θέμα: “Έγκπιζη Πεπιβαλλονηικών Όπυν για ηην 
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Άοθοξ 1 Αμςικείμεμξ ςηπ ύμβαρηπ 

 Αμςικείμεμξ ςηπ ϋμβαρηπ είμαι η αμάθερη με ρσμτχμία πλαίριξ ςηπ καςαρκεσήπ 

ςξσ έογξσ: ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ ΣΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ Α‟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 «ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ – ΓΟΤΔΗ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ 

ΑΘΗΝΑ. Αμςικείμεμξ ςξσ έογξσ είμαι η εκπϊμηρη ςχμ απαιςξϋμεμχμ μελεςόμ, η 

εκςέλερη ςχμ αουαιξλξγικόμ εογαριόμ, καθόπ και ςχμ εογαριόμ για ςιπ 

μεςαςξπίρειπ ςχμ δικςϋχμ κξιμήπ χτέλειαπ, ςιπ κσκλξτξοιακέπ παοακάμφειπ 

και λξιπέπ απαιςξϋμεμεπ εογαρίεπ ρςξσπ υόοξσπ ςξσ Έογξσ ςηπ Γοαμμήπ 4 ςξσ 

Μεςοϊ ςηπ Αθήμαπ, ρϋμτχμα με ςξ ςεϋυξπ ςηπ Σευμικήπ Πεοιγοατήπ, ςα λξιπά 

ρσμβαςικά ςεϋυη και ςα ρςξιυεία ςηπ Μελέςηπ ςηπ ΑΜ. 

 

 

Άοθοξ 2 Ιαςηγξοίεπ Δογαριώμ ύμβαρηπ  

 Η παοξϋρα ρϋμβαρη υχοίζεςαι ρε ςοείπ (3) κϋοιεπ καςηγξοίεπ εογαριόμ ϊπχπ 

εμταίμξμςαι ρςξ άοθοξ 11.2 ςηπ Διακήοσνηπ, πξσ ατξοξϋμ, η ποόςη 

καςηγξοία ςιπ Μεςαςξπίρειπ Δικςϋχμ ΟΚΩ, ςιπ κσκλξτξοιακέπ παοακάμφειπ και 

λξιπέπ εογαρίεπ ςξσ άοθοξσ 12, η δεϋςεοη καςηγξοία ςιπ Αουαιξλξγικέπ 

εογαρίεπ ςξσ άοθοξσ 11 και η ςοίςη καςηγξοία ςιπ απαιςξϋμεμεπ Μελέςεπ ςξσ 

άοθοξσ 17, ςηπ παοξϋραπ Τ. Αμαλσςικϊςεοα ξι απαιςήρειπ ςχμ απαοαίςηςχμ 

μελεςόμ και ςξ αμςικείμεμξ ςχμ εογαριόμ ασςόμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςα λξιπά 

ςευμικά ςεϋυη ςξσ Διαγχμιρμξϋ. 

 Δπί πλέξμ, ξ διαυχοιρμϊπ ρςιπ χπ άμχ ςοείπ (3) καςηγξοίεπ ατξοά και ρςξμ 

ςοϊπξ αμξιβήπ ςξσ Αμαδϊυξσ, ϊπξσ ιρυϋξσμ ςα ενήπ:  

 

 ρςιπ εογαρίεπ Μεςαςξπίρεχμ Δικςϋχμ Ο.Κ.Ω., Κσκλξτξοιακόμ 

Παοακάμφεχμ και λξιπέπ εογαρίεπ, ξι πληοχμέπ θα γίμξμςαι με βάρη 

ςιπ ςιμέπ ςξσ Σιμξλξγίξσ ςηπ Μελέςηπ ςηπ ΑΜ, εταομϊζξμςαπ ρε ασςέπ 

ςημ εμιαία ποξρτεοϊμεμη έκπςχρη ςηπ ρυεςικήπ Καςηγξοίαπ Δογαριόμ 

Α πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςημ Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ και 

επί ςχμ ςιμόμ πξσ ποξκϋπςξσμ θα σπξλξγίζεςαι ςξ πξρξρςϊ ςχμ 

Γεμικόμ Δνϊδχμ και Δογξλαβικξϋ Οτέλξσπ,  

 

 ρςιπ Αουαιξλξγικέπ Δογαρίεπ, ξι πληοχμέπ θα γίμξμςαι απξλξγιρςικά, 

με εταομξγή ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ πξρξρςξϋ έκπςχρηπ ςηπ ρυεςικήπ 

Καςηγξοίαπ Δογαριόμ Β πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςημ Οικξμξμική 

Ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ, επί ςχμ Γεμικόμ Δνϊδχμ και ςξσ 

Δογξλαβικξϋ Οτέλξσπ,  

  

 για ςημ αμξιβή ςχμ Μελεςόμ, ξι πληοχμέπ θα γίμξμςαι με βάρη ςξμ 

Καμξμιρμϊ Ποξεκςιμόμεμχμ Αμξιβόμ με εταομξγή ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ 

πξρξρςξϋ έκπςχρηπ ρςη ρυεςική Καςηγξοία Δογαριόμ Γ πξσ 

πεοιλαμβάμεςαι ρςημ Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ.  

 

ςξιυεία για ςξμ ςοϊπξ πληοχμήπ ςχμ αμχςέοχ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ άοθοξ 

26.1 ςηπ παοξϋραπ .Τ.  
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Άοθοξ 3 Μξμξθερία – σμβαςικά Σεύυη, ειοά Θρυύξπ Ασςώμ – Γλώρρα ςηπ ύμβαρηπ 

3.1 Η ϋμβαρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςημ παο. 4.4 ςηπ σγγοατήπ Τπξυοεόρεχμ, 

απϊ ςη ρςιγμή ςηπ σπξγοατήπ ςηπ μέυοι ςημ πεοάςχρή ςηπ διέπεςαι απϊ ςξ 

Δλλημικϊ Δίκαιξ και ρσγκεκοιμέμα απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ν 4412/2016, ϊπχπ 

ασςέπ κάθε τξοά ιρυϋξσμ. 

3.2 Σα ξοιζϊμεμα χπ ρσμβαςικά ςεϋυη και ρςξιυεία ςηπ ϋμβαρηπ πξσ θα 

καςαοςιρθεί είμαι ςα παοακάςχ. Σα σπϊφη ςεϋυη και ρςξιυεία 

αλληλξρσμπληοόμξμςαι και ρε πεοίπςχρη αρσμτχμίαπ μεςανϋ ςξσπ η ρειοά 

ιρυϋξπ ασςόμ καθξοίζεςαι χπ ενήπ: 

1. Σξ Δογξλαβικϊ σμτχμηςικϊ πξσ θα σπξγοατεί και ςα Δογξλαβικά 

σμτχμηςικά ςχμ επιμέοξσπ σμβάρεχμ 

2. Η Διακήοσνη με ςα Ποξραοςήμαςά ςηπ και ςξ Σεϋυξπ Διεσκοιμήρεχμ 

3. Η Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ 

4. Σξ Σιμξλϊγιξ ςηπ Μελέςηπ ςηπ ΑΜ 

5. Η παοξϋρα σγγοατή Τπξυοεόρεχμ (.Τ.), με ςα Ποξραοςήμαςά ςηπ  

6. Η Σευμική Πεοιγοατή (Σ.Π.) 

7. Οι Γεμικέπ Ποξδιαγοατέπ 

8. Οι Ποξδιαγοατέπ Μελεςόμ 

9. Οι Ποξδιαγοατέπ Τλικόμ και Δογαριόμ 

10. Σα υέδια ςηπ Μελέςηπ ςηπ ΑΜ 

11. Οι Μελέςεπ ςξσ Αμαδϊυξσ, ϊπχπ θα εγκοιθξϋμ απϊ ςημ ΑΜ 

12. Σα Φοξμξδιαγοάμμαςα Καςαρκεσήπ ςχμ Δπιμέοξσπ σμβάρεχμ, ϊπχπ 

θα εγκοιθξϋμ απϊ ςημ ΑΜ  

3.3 Δπίρημη γλόρρα ςηπ ϋμβαρηπ ξοίζεςαι η ελλημική και ρε ασςή θα 

ρσμςάρρξμςαι ϊλα ςα έγγοατα, αλληλξγοατία, κλπ. μεςανϋ ςχμ 

ρσμβαλλξμέμχμ μεοόμ. 

3.4 Η επικξιμχμία, ποξτξοική ή γοαπςή, μεςανϋ ςηπ ΑΜ και ςξσ Αμαδϊυξσ θα 

διενάγεςαι ρςημ ελλημική γλόρρα. Σα έγγοατα, ρυέδια κλπ πξσ είμαι 

ρσμημμέμα ρε επιρςξλέπ θα σπξβάλλξμςαι ρϋμτχμα με ςα ϊρα ποξβλέπξμςαι 

ρςημ Ποξδιαγοατή GS0200 «ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ» (Γεμικέπ Ποξδιαγοατέπ 

Σϊμξπ Ι). Έγγοατα πξσ δεμ έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ ελλημική γλόρρα, θα 

σπξβάλλξμςαι ρσμξδεσϊμεμα απϊ επίρημη μεςάτοαρη ρςημ ελλημική γλόρρα. 

ε κάθε πεοίπςχρη, δερμεσςική είμαι η ελλημική γλόρρα. 
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Άοθοξ 4 Οοιρμξί 

4.1 Σίςλξπ ςξσ Έογξσ: ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ 

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α‟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 4 «ΑΛΟ ΒΔΪΚΟΤ – ΓΟΤΔΗ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΗ 

ΑΘΗΝΑ. 

4.2 Ιύοιξπ ςξσ Έογξσ (ΙςΔ) και Υξοέαπ Ιαςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ, είμαι η “ΑΣΣΙΚΟ 

ΜΔΣΡΟ Α.Δ.” η ξπξία υάοιμ ρσμςξμίαπ ρςημ ϋμβαρη μπξοεί μα αματέοεςαι χπ 

ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ ή ρσμςεςμημέμα χπ ΑΜ. 

4.3 Αμάδξυξπ, Δογξλήπςηπ, Δογξλάβξπ είμαι η Δςαιοεία ή Κξιμξποανία Δςαιοειόμ 

με ςημ ξπξία η ΑΜ σπέγοαφε ςη ϋμβαρη για ςημ εκςέλερη ςξσ παοϊμςξπ 

Έογξσ. 

4.4 ύμβαρη - σμτχμία Πλαίριξ είμαι η γοαπςή ρσμτχμία μεςανϋ ςηπ ΑΜ και ςξσ 

Αμαδϊυξσ ξι ϊοξι ςηπ ξπξίαπ καθξοίζξμςαι απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ςεσυόμ και 

ρςξιυείχμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 3 ςηπ σγγοατήπ Τπξυοεόρεχμ και 

πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ επιμέοξσπ ρσμβάρειπ πξσ ποϊκειςαι μα ρσματθξϋμ. 

4.5 Έογξ μξείςαι ςξ Αμςικείμεμξ πξσ εκςελείςαι ρςξ πλαίριξ ςχμ Δπιμέοξσπ 

σμβάρεχμ ςηπ σμτχμίαπ Πλαίριξ, ϊπχπ ασςϊ πεοιγοάτεςαι ρςα ρσμβαςικά 

ςεϋυη. 

4.6 Ποξψρςαμέμη Αουή είμαι ςξ Όογαμξ ςηπ ΑΜ πξσ επξπςεϋει ςημ καςαρκεσή ςξσ 

Έογξσ και έυει ςιπ αομξδιϊςηςεπ πξσ ξοίζξμςαι απϊ ςξ Ν. 4412/2016. 

4.7 Διεσθύμξσρα Τπηοερία ή Δπιβλέπξσρα Τπηοερία ή Τπηοερία είμαι η 

Διεϋθσμρη Έογχμ ςηπ ΑΜ πξσ θα ξοιρθεί απϊ ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ςηπ ΑΜ 

για ςημ παοακξλξϋθηρη, ςξμ έλεγυξ και ςη διξίκηρη καςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ. 

4.8 Ο.Ι.Ω. μξξϋμςαι ξι Οογαμιρμξί/Δςαιοείεπ/Δπιυειοήρειπ κλπ Κξιμήπ Ωτελείαπ 

ϊπχπ ΔΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΔΑΠ, ΔΔΠΑ, ΟΣΑ, κλπ ή/και εμαλλακςικξί πάοξυξι. 

4.9 Όπξσ αματέοξμςαι ξι ϊοξι «με δαπάμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ», «βαοϋμξσμ ςξμ 

Αμάδξυξ», «ρε βάοξπ ςξσ Αμαδϊυξσ», «υχοίπ ιδιαίςεοη απξζημίχρη», «υχοίπ 

ιδιαίςεοη αμξιβή», ρημαίμει ϊςι ϊλεπ ξι ρυεςικέπ δαπάμεπ έυξσμ πεοιλητθεί 

αμηγμέμεπ ρςημ Οικξμξμική Ποξρτξοά και ϊςι ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρε 

εκςέλερη ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ υχοίπ ποϊρθεςη απξζημίχρη. 

 

 

Άοθοξ 5 Ποόςσπα – Ποξδιαγοατέπ – Ιώδικεπ – Ιαμξμιρμξί 

5.1 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εκπξμήρει ςιπ μελέςεπ και μα εκςελέρει ςξ Έογξ 

ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςξσ Έογξσ ϊπχπ ασςέπ ξοίζξμςαι ρςα 

σμβαςικά Σεϋυη (Γεμικέπ Ποξδιαγοατέπ, Ποξδιαγοατέπ Μελεςόμ, 

Ποξδιαγοατέπ Τλικόμ και Δογαριόμ) και ρε κάθε πεοίπςχρη πληοόμςαπ κας΄ 

ελάυιρςξ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ ιρυϋξσραπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ. 

5.2 Όπξσ ρςα ςεϋυη ςηπ ϋμβαρηπ αματέοξμςαι ποϊςσπα, ποξδιαγοατέπ, κόδικεπ, 

καμξμιρμξί, ςευμικέπ ρσρςάρειπ, διαςάνειπ κλπ θα ιρυϋει, η ςελεσςαία έκδξρη 

ασςόμ καςά ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ 

για ςξμ Διαγχμιρμϊ. 
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Σύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄/ 08.08.2016), εάλ 
ζε θάπνην αληηθείκελν κειέηεο πξνθύςεη αζπκθσλία απαηηήζεσλ, ε ζεηξά 
ηζρύνο ησλ θαλνληζκώλ, πξνηύπσλ θιπ ζα είλαη ε αθόινπζε: 

α. Διιεληθνί Καλνληζκνί, Πξόηππα πνπ απνηεινύλ κεηαθνξά επξσπατθώλ 
θαλνληζκώλ, πξνηύπσλ (πρ Δπξσθώδηθεο κε Δζληθό (Διιεληθό) 
Πξνζάξηεκα, Πξόηππα πιηθώλ/ δνθηκώλ/ εξγαζηώλ ΔΛΟΤ ΔΝ, θιπ) 

β. Δπξσπατθέο ηερληθέο εγθξίζεηο, θνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θώδηθεο θαη 
πξόηππα ΔΝ 

γ. Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο, πξόηππα (πρ ISO) 

δ. Άιια ηερληθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί από 
επξσπατθνύο νξγαληζκνύο ηππνπνίεζεο (πρ DIN, NF, θιπ) 

ε. Διιεληθά πξόηππα (πρ ΔΛΟΤ), ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εγθξίζεηο θιπ. 

5.3 Οι καςά ςημ διάοκεια ςξσ Έογξσ μέξι Καμξμιρμξί, Ποξδιαγοατέπ, Κόδικεπ κλπ, 

ή μέεπ εκδϊρειπ ή ςοξπξπξιήρειπ ςχμ ήδη υοηριμξπξιξϋμεμχμ, πξσ θα ςεθξϋμ 

ρε ιρυϋ, θα εταομξρςξϋμ ςϊρξ ρςημ εκπϊμηρη ςηπ Μελέςηπ ςξσ Αμαδϊυξσ ϊρξ 

και ρςημ καςαρκεσή ςξσ Έογξσ ετϊρξμ είμαι σπξυοεχςικξί απϊ ςη θέρπιρή 

ςξσπ, άλλχπ μεςά απϊ απαίςηρη ςηπ ΑΜ. Ο Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα 

ρσμμξοτχθεί με ςημ απαίςηρη ασςή και ςσυϊμ ξικξμξμική διατξοά πξσ 

εμδέυεςαι μα ποξκϋφει θα πεοιλητθεί ρε Αμακεταλαιχςικϊ Πίμακα Δογαριόμ 

(ΑΠΔ). 

 

 

Άοθοξ 6 Δγγύηρη Ιαλήπ Δκςέλερηπ 

6.1 Ο επηιεγείο Αλάδνρνο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, ρϋμτχμα με 

ςξ άοθοξ 302 παο. 1(γ) ςξσ Ν. 4412/2016, ζα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο, ύτοςρ 0,5% επί ηηρ ςνολικήρ Οικονομικήρ 

Πποζθοπάρ ηος Αναδόσος, συπίρ ΦΠΑ, κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζηελ 
Γηαθήξπμε Υπόδεηγκα Α.1. 

6.2 Πέξαλ ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, θαηά ηελ 

ππνγξαθή θάζε επί κέξνπο ζύκβαζεο, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 302 παο. 1(β) ςξσ 

Ν. 4412/2016, ζα θαηαηίζεηαη από ηνλ αλάδνρν πξόζζεηε εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο επηκέξνπο ζύκβαζεο, ίζη ππορ ηο 5% ηος ποζού ηηρ επί 

μέποςρ ζύμβαζηρ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ απξνβιέπησλ, συπίρ ΦΠΑ, 
κε βάζε ην ζπλεκκέλν ζηελ Γηαθήξπμε Υπόδεηγκα Α.1. Δάλ δελ πξνζθνκηζζεί ε 
εγγπεηηθή απηή επηζηνιή, ζεσξείηαη όηη ν Αλάδνρνο αξλήζεθε ηε ζύλαςε ηεο 
επηκέξνπο ζύκβαζεο, θαηαπίπηνπλ νη κέρξη ηόηε θαηαηεζείζεο εγγπήζεηο θαιήο 
εθηέιεζεο θαη ε αξκόδηα Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία (Γ.Υ.) θηλεί ηελ δηαδηθαζία 
έθπησζεο. 

Η εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ, θα καλϋπςει ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ και υχοίπ 

καμία διάκοιρη ςημ πιρςή εταομξγή απϊ μέοξσπ ςξσ Αμαδϊυξσ ϊλχμ ςχμ ϊοχμ 

ςηπ επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ και κάθε απαίςηρη ςξσ Κσοίξσ ςξσ Έογξσ καςά ςξσ 

Αμαδϊυξσ έμεκα ςξσ Έογξσ. Η εγγσηςική επιρςξλή πξσ θα εκδόρει ξ Αμάδξυξπ 

θα είμαι σπξυοεχςικά ρϋμτχμη με ςξ ζπλεκκέλν ζηελ Γηαθήξπμε Υπόδεηγκα 

Α.1. 
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6.3 Σε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ θαηά ην άξζξν 337 λ. 

4412/2016, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγύεζε 

ην ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο ρσξίο 

ΦΠΑ. 

6.4 Η ΑΜ θα ελέγνει ςημ εγκσοϊςηςα ςχμ εμ λϊγχ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ. 

6.5 Η απξδέρμεσρη ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ καλήπ εκςέλερηπ γίμεςαι χπ ενήπ: 

 

 Η Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην, ύςνπο 0,5% επί ηεο 
Σπλνιηθήο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ ρσξίο ΦΠΑ, ζα 
απνδεζκεύεηαη ηζόπνζα θαη αλαιόγσο θαη’ έηνο, ζε ζρέζε κε ην ρξόλν 
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζπκθσλίαο. 
 

 Αμέρχπ μεςά ςημ έγκοιρη ςχμ ποχςξκϊλλχμ ποξρχοιμήπ παοαλαβήπ, ξι 

εγγσήρειπ καλήπ εκςέλερηπ ςχμ επί μέοξσπ ρσμβάρεχμ, ίρεπ ποξπ ςξ 5% 

ςξσ πξρξϋ ςχμ επί μέοξσπ ρσμβάρεχμ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ 

απξνβιέπησλ, υχοίπ ΥΠΑ, ϊπχπ ςσυϊμ ρσμπληοόθηκαμ καςϊπιμ 

σπξγοατήπ ρσμπληοχμαςικόμ ρσμβάρεχμ, θα μειόμξμςαι ρςξ πξρξρςϊ 

είκξρι ςηπ εκαςϊ (20%). Σξ σπϊλξιπξ ςχμ εγγσήρεχμ θα επιρςοέτεςαι μεςά 

ςημ έγκοιρη ςχμ ποχςξκϊλλχμ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ςχμ επιμέοξσπ 

ρσμβάρεχμ και ςημ έγκοιρη ςχμ ςελικόμ λξγαοιαρμόμ, καςά ςξσπ 

ξοιρμξϋπ ςξσ Ν. 4412/2016 και ετϊρξμ έυξσμ πληοχθεί ξι ϊοξι ςηπ 

παοξϋραπ. 

6.6 Η εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ρσμπληοόμεςαι με ςιπ κοαςήρειπ πξσ γίμξμςαι ρε 

κάθε πληοχμή και ξοίζξμςαι ρε 5% ςηπ πιρςξπξιξϋμεμηπ ανίαπ ςχμ εογαριόμ 

και 10% ςηπ ανίαπ ςχμ σλικόμ επί ςϊπξσ ςξσ Έογξσ. 

 

 

Άοθοξ 7 σμξλική διάοκεια σμτχμίαπ Πλαίριξ – Ποξθερμίεπ Δπιμέοξσπ σμβάρεχμ 

7.1 Ζ ρσμξλική διάοκεια ςηπ ρσμτχμίαπ πλαίριξ για ςημ πλήοη πεοάςχρη ςξσ 

αμςικειμέμξσ ςηπ ξοίζεςαι ρε ςοιάμςα (30) μήμεπ. Η έμαονη ςηπ ρσμξλικήπ 

ποξθερμίαπ αουίζει ςημ επξμέμη ςηπ σπξγοατήπ ςξσ ιδιχςικξϋ ρσμτχμηςικξϋ.  

ςημ αμχςέοχ ποξθερμία θα ξλξκληοχθξϋμ ϊλεπ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ 

Αμαδϊυξσ για ςημ εκςέλερη ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρσμτχμίαπ πλαίριξ ρϋμτχμα 

με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ ρσμβαςικόμ ςεσυόμ. 

7.2 Η αμάλσρη ςχμ αμςικειμέμχμ καθόπ και ςα αμςίρςξιυα υοξμξδιαγοάμμαςα 

εκςέλερηπ ςχμ επιμέοξσπ εογαριόμ ςηπ παοξϋρηπ ρσμτχμίαπ πλαίριξ δεμ είμαι 

γμχρςά εκ ςχμ ποξςέοχμ. Θα καθξοίζξμςαι απϊ ςημ Αςςικϊ Μεςοϊ καθ‟ ϊλη ςη 

διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ρσμτχμίαπ πλαίριξ και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ, ρε 

κάθε Δπιμέοξσπ ϋμβαρη πξσ θα καλείςαι ξ Αμάδξυξπ μα σπξγοάφει για ςημ 

εκςέλερη ςξσ εκάρςξςε καθξοιζξμέμξσ αμςικειμέμξσ εογαριόμ. Δμδεικςικά 

αματέοεςαι ϊςι ρςιπ εογαρίεπ πξσ θα απαιςηθξϋμ ρςιπ θέρειπ ςχμ τοεάςχμ 

εκκίμηρηπ ςχμ ΣΒΜ (αουαιξλξγικέπ και παοακάμφειπ δικςϋχμ) θα έυξσμ άμερη 

ποξςεοαιϊςηςα. 
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 Για κάθε Δπιμέοξσπ ϋμβαρη ςηπ ρσμτχμίαπ πλαίριξ, η Αςςικϊ Μεςοϊ θα ξοίζει 

ςημ ρσμξλική Ποξθερμία ςξσ αμςικειμέμξσ πξσ θα πεοιλαμβάμει η 

ρσγκεκοιμέμη Δπιμέοξσπ ϋμβαρη και θα ιρυϋει απϊ ςημ επξμέμη ςηπ 

ημεοξμημίαπ σπξγοατήπ ςξσ αμςίρςξιυξσ Δογξλαβικξϋ σμτχμηςικξϋ. 

7.3 Η Αςςικϊ Μεςοϊ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ξοίρει και Σμημαςικέπ Ποξθερμίεπ ρςιπ 

Δπιμέοξσπ σμβάρειπ, καςά πεοίπςχρη και αμάλξγα με ςξ αμςικείμεμϊ ςξσπ, ξι 

ξπξίεπ θα απξςσπόμξμςαι ρςξ ρυεςικϊ Δογξλαβικϊ σμτχμηςικϊ. 

7.4 Η κάθε Δπιμέοξσπ ϋμβαρη θα απξρςέλλεςαι ρςξμ Αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ θα 

καλείςαι μα ςημ σπξγοάφει εμςϊπ διαρςήμαςξπ 10 ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ. 

 ημειόμεςαι πχπ η Αςςικϊ Μεςοϊ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα αμαθέρει 

πεοιρρϊςεοεπ ςηπ μίαπ Δπιμέοξσπ σμβάρειπ με υοξμική επικάλσφη ή ακϊμη και 

ςασςϊυοξμα. Ο Αμάδξυξπ ξτείλει μα έυει ρσμεκςιμήρει ςημ διαθεριμϊςηςα ςχμ 

πϊοχμ ςξσ για ςξμ λϊγξ ασςϊ.  

7.5 Η σμβαςική Ποξθερμία καθόπ και ξι Σμημαςικέπ Ποξθερμίεπ, ςχμ Δπιμέοξσπ 

σμβάρεχμ μπξοξϋμ μα παοαςείμξμςαι ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ποξβλέπξσμ ςα 

άοθοα 147 και 148 ςξσ Ν.4412/2016 . 

7.6 Καςά ςα λξιπά ιρυϋξσμ ςα ξοιζϊμεμα ςξσ άοθοξσ 273 ςξσ Ν.4412/2016 

 

 

Άοθοξ 8 Φοξμξδιάγοαμμα Δπιμέοξσπ σμβάρεχμ 

8.1 Ο Αμάδξυξπ, εμςϊπ ποξθερμίαπ δεκαπέμςε (15) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ απϊ ςημ 

σπξγοατή ςηπ κάθε Δπιμέοξσπ ϋμβαρηπ, θα σπξβάλλει ρςημ ΑΜ για έλεγυξ 

και έγκοιρη ςξ αμαλσςικϊ υοξμξδιάγοαμμά ςηπ. Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα 

αμαπςϋνει, ςεκμηοιόρει, επενεογαρθεί και παοξσριάρει ςξ υοξμξδιάγοαμμά 

ςξσ, ρε πλήοη ρσμμϊοτχρη με ςξσπ υοξμικξϋπ, ξικξμξμικξϋπ, πξρξςικξϋπ κλπ 

πεοιξοιρμξϋπ και ϊοξσπ πξσ ξοίζξμςαι ρςα ςεϋυη ςηπ ϋμβαρηπ. 

Σξ αμχςέοχ υοξμξδιάγοαμμα θα εγκοιθεί ή θα ρυξλιαρςεί απϊ ςημ ΑΜ εμςϊπ 

δέκα (10) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ μεςά ςη λήφη ςξσ. 

Δάμ διαςσπχθξϋμ ρυϊλια απϊ ςημ ΑΜ και απαιςηθεί διϊοθχρη και επαμσπξβξλή 

ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ, ξ Αμάδξυξπ θα ςξ επαμσπξβάλει έυξμςαπ 

εμρχμαςόρει ςα ρυϊλια ςηπ ΑΜ, εμςϊπ δεκαπέμςε (15) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ, 

απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρε ασςϊμ ςχμ ρυξλίχμ ςηπ ΑΜ. 

Η ΑΜ θα ελέγνει, διξοθόρει – εάμ κοιθεί απαοαίςηςξ – και εγκοίμει ςξ 

υοξμξδιάγοαμμα εμςϊπ δέκα (10) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ μεςά ςημ 

επαμσπξβξλή ςξσ, ή θα ζηςήρει ςημ επαμσπξβξλή ςξσ. Μεςά ςημ έγκοιρη ςξσ 

υοξμξδιαγοάμμαςξπ απϊ ςημ ΑΜ, ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ςξ 

σλξπξιήρει απαοέγκλιςα. ε πεοίπςχρη μη έγκαιοηπ σπξβξλήπ ςξσ 

υοξμξδιαγοάμμαςξπ ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ ϋμβαρηπ ή μη 

ρσμμϊοτχρηπ ποξπ ςα ρυϊλια ςηπ ΑΜ για ςημ έγκοιρή ςξσ ή μη ςήοηρήπ ςξσ 

καςά ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ, ιρυϋει ςξ άοθοξ 145 ςξσ Ν.4412/16. 

8.1.1 Δπιπλέξμ, ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα λάβει σπϊφη ςξσ καςά ςημ 

εκπϊμηρη ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ ςηπ κάθε επιμέοξσπ ϋμβαρηπ ςα ενήπ: 
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 Ικαμϊ υοϊμξ για ςημ εκςέλερη ςχμ αουαιξλξγικόμ εογαριόμ ρςιπ θέρειπ 

αμξικςξϋ ξοϋγμαςξπ, ρϋμτχμα με ςημ εκςίμηρη επικιμδσμϊςηςαπ κάθε 

πεοιξυήπ. Με ςημ σπξγοατή ςηπ κάθε επιμέοξσπ ϋμβαρηπ η ΑΜ θα δίμει 

ρςξμ Αμάδξυξ ςξσπ ελάυιρςξσπ εκςιμόμεμξσπ υοϊμξσπ εκςέλερηπ 

αουαιξλξγικόμ εογαριόμ για ςιπ θέρειπ πξσ πεοιλαμβάμει η ρσγκεκοιμέμη 

επιμέοξσπ ρϋμβαρη. Δμδεικςικά θα λητθξϋμ ςξσλάυιρςξμ ςοειπ (3) μήμεπ 

για ςιπ πεοιξυέπ υαμηλξϋ αουαιξλξγικξϋ κιμδϋμξσ και ςξσλάυιρςξμ ένι (6) 

μήμεπ για ςιπ πεοιξυέπ μέρξσ κιμδϋμξσ, εμό για ςιπ πεοιξυέπ σφηλξϋ 

κιμδϋμξσ θα λητθξϋμ ςξσλάυιρςξμ δόδεκα (12) μήμεπ. 

 Η σπξβξλή ςχμ ρςξιυείχμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ έκδξρη ςχμ αδειόμ θα 

γίμεςαι εγκαίοχπ (ρε ικαμϊ υοϊμξ όρςε μα εναρταλίζεςαι η έκδξρή ςξσπ) 

ποιμ απϊ ςημ ποξβλεπξμέμη έμαονη ςχμ εογαριόμ ρςξ εογξςάνιξ.  

 Όλεπ ξι μελέςεπ πξσ απαιςξϋμςαι μα εκπξμηθξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ για ςημ 

ξλξκλήοχρη ςηπ Δπιμέοξσπ ϋμβαρηπ, θα ρσμπεοιλητθξϋμ ρςξ 

Φοξμξδιάγοαμμα. ςξ Φοξμξδιάγοαμμα θα πεοιλαμβάμξμςαι ξι σπξβξλέπ 

μελεςόμ πξσ ατξοξϋμ ρσγκεκοιμέμα ςμήμαςα ςηπ Δπιμέοξσπ ϋμβαρηπ, 

λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςξμ υοϊμξ ελέγυξσ ςχμ σπξβξλόμ απϊ ςημ ΑΜ, 

ςηοόμςαπ ςιπ εμδευϊμεμεπ Σμημαςικέπ Ποξθερμίεπ καθόπ και ςη σμβαςική 

ςηπ Ποξθερμία. 

 Σξμ απαοαίςηςξ εκςιμόμεμξ εϋλξγξ υοϊμξ, για ςιπ κάθε είδξσπ 

αδειξδξςήρειπ ή εγκοίρειπ μελεςόμ ή εογαριόμ απϊ Σοίςξσπ Υξοείπ 

(Αουαιξλξγία, ΔΟΤ, Ο.Κ.Ω, Δήμξι, κλπ). 

8.2 Σξ υοξμξδιάγοαμμα θα πεοιλαμβάμει δικςσχςϊ διάγοαμμα ποξγεμέρςεοχμ 

δοαρςηοιξςήςχμ (PDM) με υοήρη ςηπ μεθϊδξσ ςηπ κοίριμηπ διαδοξμήπ (MKΔ) 

πξσ θα δείυμει κάθε επιμέοξσπ βαρική δοαρςηοιϊςηςα ρε ρειοά αλληλξσυίαπ 

ποξκειμέμξσ μα ςηοηθξϋμ ξι Σμημαςικέπ Ποξθερμίεπ και η σμβαςική ςηπ 

Ποξθερμία ςηπ Δπιμέοξσπ ϋμβαρηπ. 

Σξ υοξμξδιάγοαμμα θα αμαγοάτει διάοκεια δοαρςηοιξςήςχμ, 

αλληλεπιδοάρειπ, εογαςικϊ δσμαμικϊ και γεμικά ςξσπ οσθμξϋπ παοαγχγήπ ςχμ 

διατϊοχμ εογαριόμ. Θα πεοιλαμβάμει επίρηπ, μεςανϋ άλλχμ, δοαρςηοιϊςηςεπ 

εκςϊπ εογξςανιακξϋ υόοξσ, ϊπχπ μελέςεπ, ποξμήθεια και παοάδξρη σλικόμ. 

Όλεπ ξι δοαρςηοιόςηςεπ, εκςόπ από ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ μελεςώμ, ρςξ 

υοξμξδιάγοαμμα θα αμαλσθξύμ με ςέςξιξ ςοόπξ, ώρςε καμία από ασςέπ μα 

μημ έυει διάοκεια μεγαλύςεοη ςχμ ςοιάμςα (30) ημεοξλξγιακώμ ημεοώμ. 

Θα απαοιθμξϋμςαι επίρηπ αμά δοαρςηοιϊςηςα ξι μχοίςεοεπ ημεοξμημίεπ 

έμαονηπ και λήνηπ, ξι αογϊςεοεπ ημεοξμημίεπ έμαονηπ και λήνηπ και ξι υοϊμξι 

ρσμξλικξϋ και ελεϋθεοξσ πεοιθχοίξσ. 

Δπιπλέξμ, ξ Αμάδξυξπ θα σπξβάλλει έκθερη με ρσμπληοχμαςική και λεπςξμεοή 

πεοιγοατή ςξσ Φοξμξδιαγοάμμαςξπ βάρει ςχμ μεθϊδχμ καςαρκεσήπ και ςξσ 

ρσμξλικξϋ ρυεδίξσ σλξπξίηρηπ. ςημ πεοιγοατή θα γίμεςαι αμαλσςική 

αματξοά ρςξσπ οσθμξϋπ ποξϊδξσ ςχμ διατϊοχμ δοαρςηοιξςήςχμ, ρςιπ 

απαιςήρειπ ρε ενξπλιρμϊ και ποξρχπικϊ αμά ειδικϊςηςα όρςε μα 

ρσμπληοόμεςαι ςξ ποϊγοαμμα διαθέριμχμ μέρχμ. 
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Σξ υοξμξδιάγοαμμα θα εκπξμηθεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ με ςη υοήρη λξγιρμικξϋ 

PRIMAVERA. Ο Αμάδξυξπ θα σπξβάλλει, μαζί με ςέρρεοα (4) αμςίγοατα ςηπ 

έκθερηπ και υοξμξδιαγοάμμαςξπ, έμα CD ρςξ ξπξίξ θα έυει απξθηκεσθεί ςξ 

υοξμξδιάγοαμμα ςξσ Έογξσ (ρε επενεογάριμη μξοτή). 

8.3 Δμςϊπ ςχμ πέμςε (5) ποόςχμ ημεοόμ εκάρςξσ μημϊπ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι 

μα σπξβάλλει Μημιαία Αματξοά με καςάρςαρη ποξϊδξσ για ςξμ μήμα πξσ 

παοήλθε, επιρημαίμξμςαπ ςημ ποϊξδξ ςχμ εογαριόμ, καθόπ και ςημ 

ρσμμϊοτχρη ή μη ποξπ ςξ εγκεκοιμέμξ υοξμξδιάγοαμμα ςηπ εκάρςξςε 

Δπιμέοξσπ ϋμβαρηπ, μαζί με ςξσπ λϊγξσπ ςχμ ςσυϊμ απξκλίρεχμ και ςξ ρυέδιξ 

δοάρηπ έςρι όρςε μα αμακςηθξϋμ ξι εμδευϊμεμεπ καθσρςεοήρειπ. 

Μαζί με ςημ Μημιαία Αματξοά ποξϊδξσ, ξ Αμάδξυξπ θα σπξβάλλει ρε έμςσπη 

και ρε ηλεκςοξμική μξοτή ςξ εμημεοχμέμξ ςοέυξμ υοξμξδιάγοαμμα, με 

επιρήμαμρη ςηπ ποαγμαςικήπ ποξϊδξσ, ρε ρυέρη με ςξ εγκεκοιμέμξ 

υοξμξδιάγοαμμα. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα ποξβάλει, με ςημ χπ άμχ 

αματξοά ςξσ, αιςήμαςα ή διατχμίεπ. Η ΑΜ δεμ σπξυοεξϋςαι μα παίομει θέρη 

ρυεςικά με ϊρα πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ αματξοά, υχοίπ ϊμχπ ασςϊ μα ρημαίμει 

ϊςι ςα εγκοίμει ή ςα απξδέυεςαι. 

Φοξμική παοάςαρη για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ, πξσ ςσυϊμ απαιςείςαι 

ρϋμτχμα με άλλα ρσμβαςικά άοθοα, θα δίμεςαι μϊμξ ρςξ βαθμϊ πξσ ξι 

ρσμπετχμημέμεπ υοξμικέπ αμαποξραομξγέπ για ςιπ επηοεαζϊμεμεπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ σπεοβαίμξσμ ςξ ρσμξλικϊ υοξμικϊ πεοιθόοιξ ςηπ διαδοξμήπ 

ςξσπ και ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι πεοαιςέοχ απϊ ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ ςξσ 

Ν. 4412/2016. 

ςημ πεοίπςχρη υξοήγηρηπ παοαςάρεχμ, είςε ςχμ ςμημαςικόμ είςε ςηπ 

σμβαςικήπ Ποξθερμίαπ ςηπ κάθε Δπιμέοξσπ ϋμβαρηπ, ξ Αμάδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι μα σπξβάλλει ρςημ ΑΜ ποξπ έλεγυξ και έγκοιρη αμαθεχοημέμξ ςξ 

υοξμξδιάγοαμμα ςηπ, ρϋμτχμξ με ςιπ υξοηγηθείρεπ παοαςάρειπ. Ασςή η 

σπξυοέχρη απξοοέει απϊ ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 4412/2016.  

8.4 Ο Αμάδξυξπ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ κάθε 

Δπιμέοξσπ ϋμβαρηπ σπάονξσμ, με δική ςξσ εσθϋμη, καθσρςεοήρειπ ρε ρυέρη 

με ςξ εγκεκοιμέμξ υοξμξδιάγοαμμα, σπξυοεξϋςαι μα πάοει ςα αμαγκαία μέςοα 

επιςάυσμρηπ ςχμ εογαριόμ, καςά ςημ κοίρη ςξσ ή ρϋμτχμα με ςιπ σπξδείνειπ 

ςηπ ΑΜ. Σα ποξβλεπϊμεμα ρςημ παοξϋρα παοάγοατξ μέςοα επιςάυσμρηπ θα 

εταομϊζξμςαι με εσθϋμη και δαπάμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

8.5 Διεσκοιμίζεςαι ϊςι ρε πεοίπςχρη αμάθερηπ μέχμ/ποϊρθεςχμ εογαριόμ ρςξμ 

Αμάδξυξ, ςξ υοξμξδιάγοαμμα θα αμαποξραομξρθεί και εάμ ξι μέεπ/ποϊρθεςεπ 

εογαρίεπ επηοεάζξσμ ςημ κοίριμη διαδοξμή, θα δίμεςαι παοάςαρη ρςιπ 

αμςίρςξιυεπ ποξθερμίεπ ςξσ άοθοξσ 7. Όρξμ ατξοά ασςήμ ςημ παοάςαρη, ξ 

Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι άλληπ απξζημίχρηπ, πλημ ςηπ μϊμιμηπ αμαθεόοηρηπ. 

 

 

Άοθοξ 9  Πξιμικέπ Ρήςοεπ 

9.1 Τπέοβαρη ςηπ Δπιμέοξσπ σμβαςικήπ Ποξθερμίαπ 
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 ε πεοίπςχρη σπέοβαρηπ ςηπ Δπιμέοξσπ σμβαςικήπ Ποξθερμίαπ με 

σπαιςιϊςηςα ςξσ Αμαδϊυξσ, επιβάλλεςαι ρε ασςϊμ πξιμική οήςοα πξσ ξοίζεςαι 

ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 148 ςξσ Ν. 4412/2016 ρε 15% ςηπ μέρηπ ημεοήριαπ ανίαπ 

ςηπ επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ για κάθε ημέοα καθσρςέοηρηπ μέυοι ςξ 20% ςηπ 

ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςη επιμέοξσπ ρϋμβαρη σμβαςικήπ Ποξθερμίαπ και ρε 20% 

ςηπ μέρηπ ημεοήριαπ ανίαπ για ςιπ επϊμεμεπ ημέοεπ μέυοιπ ακϊμα ςξ 15% ςηπ 

επιμέοξσπ ρσμβαςικήπ Ποξθερμίαπ, ϊπξσ η μέρη ημεοήρια ανία ςηπ επιμέοξσπ 

ρϋμβαρηπ είμαι ςξ πηλίκξ ςξσ σμξλικξϋ Σιμήμαςξπ ςηπ επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ 

μαζί με ςξ πξρϊ ςχμ ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικόμ ρσμβάρεχμ, υχοίπ ςξμ Υ.Π.Α., 

διαιοξϋμεμξ με ςημ Δγκεκοιμέμη Ποξθερμία ςηπ επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ. 

 Σξ ρϋμξλξ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ ςηπ παοξϋρηπ παοαγοάτξσ δεμ μπξοεί μα 

σπεοβεί ςξ 6% ςξσ σμξλικξϋ Σιμήμαςξπ (υχοίπ Υ.Π.Α.) ςηπ επιμέοξσπ 

ρϋμβαρηπ. 

9.2 Τπέοβαρη ςχμ Σμημαςικώμ Ποξθερμιώμ 

 ε πεοίπςχρη πξσ ξοιρςξϋμ ςμημαςικέπ ποξθερμίεπ ρε επιμέοξσπ ρϋμβαρη, η 

πξιμική οήςοα πξσ επιβάλλεςαι ρςξμ Αμάδξυξ για κάθε ημεοξλξγιακή ημέοα 

σπαίςιαπ απϊ μέοξσπ ςξσ σπέοβαρηπ ςχμ απξκλειρςικόμ και ςχμ εμδεικςικόμ 

ςμημαςικόμ ποξθερμιόμ, ξοίζεςαι ρε 15% ςηπ μέρηπ ημεοήριαπ ανίαπ ςηπ 

επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ για κάθε ημέοα καθσρςέοηρηπ και για υοξμικϊ διάρςημα 

έχπ δϋξ (2) μήμεπ. 

 Σξ ρϋμξλξ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ ςηπ παοξϋρηπ παοαγοάτξσ δεμ μπξοεί μα 

σπεοβεί ςξ 3% ςξσ σμξλικξϋ Σιμήμαςξπ (υχοίπ Υ.Π.Α.) ςηπ επιμέοξσπ 

ρϋμβαρηπ. 

9.3 Λη Δμποόθερμη Τπξβξλή Σελικήπ Δπιμέςοηρηπ 

 ε πεοίπςχρη πξσ δεμ σπξβληθεί εμποϊθερμα απϊ ςξμ Αμάδξυξ η ςελική 

επιμέςοηρη επιβάλλεςαι ρε βάοξπ ςξσ, για κάθε ρσμπληοχμέμξ μήμα 

καθσρςέοηρηπ, ειδική πξιμική οήςοα πξρξρςξϋ δϋξ υιλιξρςόμ (2 0/00) επί ςξσ 

ρσμξλικξϋ πξρξϋ πξσ έυει καςαβληθεί ρςξμ Αμάδξυξ μέυοι ςϊςε για ϊλη ςημ 

επιμέοξσπ ρϋμβαρη. Η πξιμική οήςοα επιβάλλεςαι με απϊταρη ςηπ 

Διεσθϋμξσραπ Τπηοερίαπ και για ένι (6) ςξ πξλϋ μήμεπ καθσρςέοηρηπ. Καςά ςα 

λξιπά ιρυϋξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 151  ςξσ Ν. 

4412/2016. 

9.4 Οι πξιμικέπ οήςοεπ πξσ επιβάλλξμςαι με απϊταρη ςηπ Διεσθϋμξσραπ Τπηοερίαπ 

ςξσ Έογξσ, για σπέοβαρη ποξθερμίαπ ή για μη εμποϊθερμη σπξβξλή ςελικήπ 

επιμέςοηρηπ, θα καςαβάλλξμςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ. ε πεοίπςχρη άομηρήπ ςξσ, 

θα παοακοαςξϋμςαι απϊ ςιπ εκάρςξςε πιρςξπξιήρειπ ή απϊ ςημ εγγσηςική 

επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ. 

 

 

Άοθοξ 10 σμθήκεπ Ιαςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ 

10.1 Ο Αμάδξυξπ, με ςημ σπξγοατή ςηπ ϋμβαρηπ απξδέυεςαι ϊςι είμαι πλήοχπ 

εμήμεοξπ ςχμ ςξπικόμ και ειδικόμ ρσμθηκόμ ςξσ Έογξσ καθόπ και ςχμ 

υαοακςηοιρςικόμ ςηπ εσοϋςεοηπ πεοιξυήπ πξσ δϋμαςαι μα επηοεάρξσμ ςιπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ. 
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Μεςανϋ άλλχμ, ξ Αμάδξυξπ έυει λάβει σπ‟ ϊφη ςξσ: 

10.1.1 Σξ είδξπ και ςα μέρα (μηυαμήμαςα, σλικά και σπηοερίεπ) πξσ θα απαιςηθξϋμ 

ποιμ απϊ ςημ έμαονη και καςά ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ, ςη δσμαςϊςηςα 

έγκαιοηπ ποξμήθειαπ μηυαμημάςχμ και σλικόμ, πξσ ςσυϊμ θα απαιςηθξϋμ και 

πξσ με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ μπξοξϋμ μα επηοεάρξσμ ςιπ εογαρίεπ, ςημ ποϊξδξ 

ή ςξ κϊρςξπ ςξσπ, ςη δσμαςϊςηςα εναρτάλιρηπ επιρςημξμικξϋ, εογαςξςευμικξϋ 

και γεμικά ποξρχπικξϋ. 

10.1.2 Σιπ γεχλξγικέπ, σδοξγεχλξγικέπ, σδοξλξγικέπ και γεχςευμικέπ ρσμθήκεπ, ςημ 

παλαιξγεχγοατία ςηπ πεοιξυήπ, ςα τσρικά οέμαςα απξρςοάγγιρηπ (εμταμή 

ή/και επιυχμέμα).Όλα ςα ρςξιυεία ασςά ξ Αμάδξυξπ ξτείλει και είμαι 

απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ μα ςα ανιξλξγήρει. 

10.1.3 Σιπ δσμαςϊςηςεπ ςξσ στιρςάμεμξσ ξδικξϋ δικςϋξσ πξσ ποϊκειςαι μα 

υοηριμξπξιήρει, ξδξϋπ ποξρπέλαρηπ κλπ., για ςιπ πάρηπ τϋρηπ μεςατξοέπ 

σλικόμ πξσ θα απαιςηθξϋμ, ςιπ κάθε είδξσπ πηγέπ λήφηπ σλικόμ, ςξσπ υόοξσπ 

ποξρχοιμήπ ή ξοιρςικήπ απϊθερηπ ςχμ ποξψϊμςχμ εκρκατήπ, ςξσπ υόοξσπ 

απξθήκεσρηπ σλικόμ και μέρχμ, καθόπ και για ςηπ δσμαςϊςηςαπ αμάπςσνηπ 

ςχμ εγκαςαρςάρεόμ ςξσ. 

10.1.4 Σιπ αουαιξλξγικέπ, αρςικέπ, κσκλξτξοιακέπ, πεοιβαλλξμςικέπ, ςξπξγοατικέπ 

και κλιμαςξλξγικέπ - μεςεχοξλξγικέπ ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξϋμ. 

10.1.5 Σξμ ενξπλιρμϊ και ςιπ εγκαςαρςάρειπ πξσ απαιςξϋμςαι και επιςοέπξμςαι για ςημ 

εκςέλερη ςχμ εογαριόμ έςρι, όρςε μα ποξραομϊρει αμαλϊγχπ ςημ έκςαρη ςχμ 

απαιςξσμέμχμ εογξςανιακόμ υόοχμ και ςιπ αμςίρςξιυεπ επιπςόρειπ ςξσπ ρςξ 

Φοξμξδιάγοαμμα. 

10.1.6 Σξ γεγξμϊπ ϊςι ρςιπ πεοιξυέπ ςξσ Έογξσ ςσυϊμ εκςελξϋμςαι ςευμικά έογα 

ςοίςχμ πξσ εμδευξμέμχπ επηοεάρξσμ ςιπ εογαρίεπ ςξσ παοϊμςξπ Έογξσ. 

10.1.7 Σιπ δσμαςϊςηςεπ παοξυήπ ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ και μεοξϋ καθόπ και ςιπ 

δσμαςϊςηςεπ απξυέςεσρηπ. 

10.1.8 Σιπ αμάγκεπ μεςατξοάπ και απϊθερηπ ςχμ ποξψϊμςχμ εκρκατήπ/καθαιοέρεχμ, 

ςχμ ακαςαλλήλχμ και πλεξμαζϊμςχμ σλικόμ κλπ, καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ με ςιπ 

αομϊδιεπ αουέπ και ρϋμτχμα με ςα ϊρα ξοίζξμςαι ρςημ εγκεκοιμέμη ΜΠΔ. 

10.1.9 Ο Αμάδξυξπ απξδέυεςαι ϊςι έυει μελεςήρει, με ςελικϊ ρκξπϊ μα ρσμμξοτχθεί 

με ασςά, ςα παοευϊμεμα απϊ ςημ ΑΜ διαγοάμμαςα και ρυέδια ςηπ μελέςηπ, 

καθόπ και ϊςι απξδέυεςαι και αμεπιτϋλαυςα αμαλαμβάμει μα εκςελέρει ϊλεπ ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ παοαπάμχ ρσμθήκεπ.  

10.2 Ο Αμάδξυξπ απξδέυεςαι ϊςι έυξμςαπ εμημεοχθεί για ςα αμχςέοχ, ςα έυει ήδη 

λάβει σπϊφη ρςημ Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ, ϊπχπ και ςξ δσρμεμέπ 

εμδευϊμεμξ διατξοξπξιήρεχμ και απξκλίρεχμ ςχμ ρςξιυείχμ ασςόμ απϊ ςιπ 

ποαγμαςικέπ ρσμθήκεπ ςξσ Έογξσ. 

10.2.1 Η παοάλειφη ςξσ Αμαδϊυξσ για πλήοη και άοςια εμημέοχρη για ςιπ 

στιρςάμεμεπ ρσμθήκεπ δεμ ςξμ απαλλάρρει απϊ ςημ εσθϋμη και ςξ βάοξπ για 

ςημ ξοθή ανιξλϊγηρη και αμςιμεςόπιρη ςχμ δσρκξλιόμ πξσ ςσυϊμ θα 
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ποξκϋφξσμ, ξϋςε απξςελεί αιςία για αϋνηρη ςχμ ςιμόμ / και αϋνηρη ςξσ 

υοϊμξσ πεοάςχρηπ ςξσ Έογξσ. 

10.2.2 Καςά ςημ διάοκεια ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ, ξ Αμάδξυξπ είμαι σπεϋθσμξπ για 

ςημ ρχρςή ανιξλϊγηρη ςχμ ποαγμαςικόμ ρσμθηκόμ (γεχλξγικόμ 

σδοξγεχλξγικόμ, σδοξλξγικόμ, γεχςευμικόμ, αουαιξλξγικόμ, αρςικόμ, 

κσκλξτξοιακόμ, πεοιβαλλξμςικόμ, ςξπξγοατικόμ, κλιμαςξλξγικόμ-

μεςεχοξλξγικόμ κλπ χπ αμχςέοχ) ςιπ ξπξίεπ και θα λάβει σπϊφη ςξσ για ςημ 

εκςέλερη ςξσ Έογξσ, υχοίπ αϋνηρη ςχμ ςιμόμ. 

10.3 Δπίρηπ ξ Αμάδξυξπ δεμ έυει δικαίχμα μα ζηςήρει ξπξιαδήπξςε απξζημίχρη για 

ζημιέπ και καςαρςοξτέπ, πξσ θα ξτείλξμςαι ρε δσρμεμείπ μεςεχοξλξγικέπ 

ρσμθήκεπ (π.υ. πλημμϋοεπ, θϋελλεπ, υιξμξπςόρειπ, κλπ). Ο Αμάδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει ςξ ρϋμξλξ ςξσ Έογξσ καςά παμςϊπ κιμδϋμξσ και για 

πεοιπςόρειπ αμχςέοαπ βίαπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 23 ςηπ Τ. 

10.4 Ο Αμάδξυξπ ξτείλει μα λάβει καςά ςημ εκςέλερη ςξσ Έογξσ ϊλα ςα 

απαιςξϋμεμα μέςοα αρταλείαπ, πξσ επιβάλλξμςαι απϊ ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία 

και ςα ξοιζϊμεμα ρςημ Ποξδιαγοατή GS0750 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΤΓΔΙΑ & 

ΑΥΑΛΔΙΑ» (Γεμικέπ Ποξδιαγοατέπ Σϊμξπ Ι). 

 

 

Άοθοξ 11 Αουαιξλξγικέπ Δογαρίεπ  

 

11.1 Ποιμ απϊ ςημ έμαονη εογαριόμ ρε ξπξιαδήπξςε πεοιξυή ξ Αμάδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι μα εκςελέρει ςιπ απαιςξϋμεμεπ διεοεσμηςικέπ εογαρίεπ 

(δξκιμαρςικέπ/ διεοεσμηςικέπ ςξμέπ, κςλ) για ςξμ εμςξπιρμϊ αουαιξςήςχμ 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ απαιςξϋμεμχμ αμςιρςηοίνεχμ ή/και σπξρςηοίνεχμ. 

Οι απαιςξϋμεμεπ διεοεσμηςικέπ εογαρίεπ καθξοίζξμςαι απϊ ςημ Αουαιξλξγική 

Τπηοερία και διαβιβάζξμςαι ρςξμ Αμάδξυξ μέρχ ςηπ ΑΜ.  

Οι εμ ρσμευεία αουαιξλξγικέπ εογαρίεπ εκςελξϋμςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ, σπϊ ςημ 

επξπςεία ςηπ Αουαιξλξγικήπ Τπηοερίαπ και ρϋμτχμα με ςιπ Ποξδιαγοατέπ πξσ 

ξοίζξμςαι απϊ ασςή. Όλα ςα αουαιξλξγικά εσοήμαςα πξσ αμακαλϋπςξμςαι καςά 

ςημ εκςέλερη ςχμ ρυεςικόμ εογαριόμ αμήκξσμ ρςξ Δλλημικϊ Δημϊριξ. 

Οι διεοεσμηςικέπ εογαρίεπ, ξι αουαιξλξγικέπ αμαρκατέπ, η καςαγοατή και 

απξςϋπχρη ςχμ εσοημάςχμ καθόπ και η μεςατξοά, ρσμςήοηρη, απξθήκεσρη, 

ςσυϊμ επαμαςξπξθέςηρη ρςημ αουική ςξσπ θέρη και η τϋλανη ςχμ αουαιξςήςχμ 

και ςχμ υόοχμ ςχμ αουαιξλξγικόμ αμαρκατόμ, θα πληοχθξϋμ απξλξγιρςικά 

ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 26.1.2 ςηπ παοξϋραπ Τ.  

ημειόμεςαι ϊςι, κάθε αμαγκαία καςαρκεσή λϊγχ αουαιξλξγικόμ αμαγκόμ 

(πάρραλξι, αμςιρςηοίνειπ κλπ) θα απξζημιόμεςαι ρϋμτχμα με ςξ Σιμξλϊγιξ ςηπ 

Μελέςηπ ςηπ ΑΜ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 26.1.5 ςηπ παοξϋραπ. 

11.2 Ο Αμάδξυξπ μϊλιπ διαπιρςόρει ςημ ϋπαονη αουαιξςήςχμ θα ειδξπξιήρει αμέρχπ 

ςημ Αουαιξλξγική Τπηοερία και ςασςϊυοξμα ςημ ΑΜ και θα διακϊφει κάθε 

εογαρία ρςημ πεοιξυή ςχμ εσοημάςχμ, λαμβάμξμςαπ ρσγυοϊμχπ ϊλα ςα 

απαοαίςηςα μέςοα για ςη διαςήοηρη και διατϋλανη ασςόμ ςχμ αουαιξςήςχμ. 

Μεςά ςξμ υαοακςηοιρμϊ ςχμ εσοημάςχμ απϊ ςημ Αουαιξλξγική Τπηοερία θα 



 

ΑΡΦΑΘΟΚΟΓΘΙΔ ΔΡΓΑΘΔ ΙΑΘ ΛΔΣΑΣΟΠΘΔΘ ΔΘΙΣΤΩΜ ΟΙΩ 

ΣΟΤ ΣΛΖΛΑΣΟ Α’ ΣΖ ΓΡΑΛΛΖ 4 «ΑΚΟ ΒΔΪΙΟΤ – 

ΓΟΤΔΖ» ΣΟΤ ΛΔΣΡΟ ΣΖ ΑΗΖΜΑ  

 

ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ 

 

RFP-322/17 

Α.. 66925 

 

ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ ελ. 14 από 57 

δξθξϋμ ξδηγίεπ ρςξμ Αμάδξυξ είςε για ςη ρσμέυιρη ςχμ εογαριόμ, είςε για ςη 

διεμέογεια ςχμ απαιςξσμέμχμ αουαιξλξγικόμ εογαριόμ, είςε για ςημ 

ποξρχοιμή διακξπή ςχμ εογαριόμ, είςε για ςη μεςατξοά ςξσ ποξρχπικξϋ και 

ςξσ ενξπλιρμξϋ ρε άλλξ μέςχπξ εογαρίαπ εάμ σπάουει, για ςξ διάρςημα καςά 

ςξ ξπξίξ η Αουαιξλξγική Τπηοερία θα διεμεογεί έοεσμεπ. 

11.3 Οπξιαδήπξςε επίπςχρη ςχμ αμχςέοχ ρςημ ενέλινη ςχμ εογαριόμ απϊ υοξμικήπ 

και ξικξμξμικήπ πλεσοάπ θα αμςιμεςχπιρςεί χπ ενήπ: 

11.3.1 ςημ πεοίπςχρη πξσ η διάοκεια ςχμ αουαιξλξγικόμ εογαριόμ σπεοβαίμει ςιπ 

ποξβλέφειπ ςηπ παοαγοάτξσ 8.1.1 (ϊπχπ ασςέπ θα ξοιρςικξπξιηθξϋμ ρςιπ 

επιμέοξσπ ρσμβάρειπ) και είμαι καςά ςημ ΑΜ δικαιξλξγημέμη και επηοεάζει ςημ 

κοίριμη διαδοξμή ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ, θα υξοηγείςαι αμάλξγη παοάςαρη 

ςχμ ποξθερμιόμ ςηπ εμ λϊγχ επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ. 

Πέοαμ ασςξϋ δεμ θα δξθεί καμία άλλη απξζημίχρη ρςξμ Αμάδξυξ (π.υ. για 

ςσυϊμ αογξϋμςα μηυαμικϊ ενξπλιρμϊ, αμςίρςξιυξ ποξρχπικϊ υειοιρςόμ και 

βξηθόμ ασςξϋ ςξσ ενξπλιρμξϋ, ςσυϊμ άλλξ ποξρχπικϊ και μηυαμήμαςα κλπ.). 

Ο Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα επαμεμεογξπξιήρει άμερα ςξμ ενξπλιρμϊ 

και ςξ ποξρχπικϊ ςξσ εσθϋπ μϊλιπ εκλείφει ξ λϊγξπ διακξπήπ ςχμ εογαριόμ. 

11.3.2 ςημ πεοίπςχρη πξσ ξι καθσρςεοήρειπ ςχμ αουαιξλξγικόμ εογαριόμ δεμ 

επηοεάζξσμ ςημ κοίριμη διαδοξμή ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ, δεμ θα υξοηγείςαι 

παοάςαρη ςχμ ρυεςικόμ ποξθερμιόμ, αλλά θα αμαμξοτόμεςαι ςξ 

υοξμξδιάγοαμμα με βάρη ςα μέα δεδξμέμα. 

Και ρςημ πεοίπςχρη ασςή ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι απξζημίχρηπ, ϊπχπ ρςημ 

ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ 11.3.1. 

11.4 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα διεσκξλϋμει με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ ςξ έογξ ςχμ 

αουαιξλξγικόμ εογαριόμ και μα μη δημιξσογεί ποξρκϊμμαςα.  

Σξ ποξρχπικϊ πξσ θα απαρυξλείςαι ρςιπ αουαιξλξγικέπ εογαρίεπ, θα σπϊκειςαι 

ρςημ έγκοιρη ςϊρξ ςηπ Αουαιξλξγικήπ Τπηοερίαπ ϊρξ και ςηπ ΑΜ. 

11.5 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, καςϊπιμ εμςξλήπ ςηπ ΑΜ, μα εκςελεί ςιπ απαιςξϋμεμεπ 

αουαιξλξγικέπ εογαρίεπ ρϋμτχμα και με ςα αματεοϊμεμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 

3.5 και 3.8 ςηπ Σευμικήπ Πεοιγοατήπ. Οι εογαρίεπ ασςέπ πεοιλαμβάμξσμ ςημ 

πεοίτοανη και ςημ τϋλανη ςχμ υόοχμ ςχμ αουαιξλξγικόμ εογαριόμ και ςχμ 

αουαιξςήςχμ, διεοεσμηςικέπ εογαρίεπ (δξκιμαρςικέπ ςξμέπ, κςλ) για ςξμ 

εμςξπιρμϊ αουαιξςήςχμ ςιπ απαιςξϋμεμεπ αμςιρςηοίνειπ, αουαιξλξγικέπ 

αμαρκατέπ, ςημ καςαγοατή και απξςϋπχρη ςχμ εσοημάςχμ καθόπ και 

ρσμςήοηρη, μεςατξοά, απξθήκεσρη, ρϋμτχμα με ςημ επίβλεφη ςηπ 

Αουαιξλξγικήπ Τπηοερίαπ. 

11.6 Καςά ςα λξιπά ιρυϋει η Ποξδιαγοατή GS1100 «ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ» ϊπχπ 

ασςή αματέοεςαι ρςιπ «Γεμικέπ Ποξδιαγοατέπ Σϊμξπ Ι». 

 

 

Άοθοξ 12 Λεςαςξπίρειπ Δικςύχμ Ο.Ι.Ω. - Ισκλξτξοιακέπ Παοακάμφειπ 
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ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ϋμβαρηπ πεοιλαμβάμξμςαι ξι μεςαςξπίρειπ ϊλχμ ςχμ 

στιρςάμεμχμ δικςϋχμ ΟΚΩ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ/ μελέςεπ και απαιςήρειπ 

ςηπ ΑΜ και ςχμ αμςίρςξιυχμ Οογαμιρμόμ. Οι εογαρίεπ ατξοξϋμ ςημ εκρκατή 

μέχμ ξοσγμάςχμ, ςημ ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη ςχμ δικςϋχμ ρϋμτχμα με 

ςιπ ποξδιαγοατέπ ςχμ Οογαμιρμόμ, ςημ επίυχρη ςχμ αμχςέοχ ξοσγμάςχμ και 

ςημ απξκαςάρςαρη ςχμ υόοχμ ρϋμτχμα με ςιπ εμςξλέπ ςηπ ΑΜ. 

ςξ ρσμβαςικϊ αμςικείμεμξ πεοιλαμβάμξμςαι επίρηπ ϊλεπ ξι Κσκλξτξοιακέπ 

παοακάμφειπ πξσ θα απαιςηθξϋμ ρςξ πλαίριξ ςηπ ϋμβαρηπ 

(πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ απαιςξϋμεμχμ κσκλξτξοιακόμ μελεςόμ), μεςά απϊ 

εγκοίρειπ και άδειεπ απϊ ςημ ΑΜ και ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ και τξοείπ (ΔΜΔΟ, 

Δήμξσπ κλπ). 

Δπίρηπ, πεοιλαμβάμξμςαι ϊλεπ ξι εογαρίεπ πξσ έυξσμ ρυέρη με ςημ 

ςξπξθέςηρη, απξνήλχρη, μεςακίμηρη τχςειμόμ ρημαςξδξςόμ (εογαρίεπ ΠΜ, 

Η/Μ) και ςιπ εογαρίεπ για ςημ εταομξγή μέχμ ποξγοαμμάςχμ ρημαςξδϊςηρηπ, 

ρε ρσμεογαρία με ςιπ αομϊδιεπ αουέπ. 

Ο ςοϊπξπ πληοχμήπ ςχμ ρυεςικόμ εογαριόμ αματέοεςαι ρςξ άοθοξ 26.1.1 ςηπ 

παοξϋραπ σγγοατήπ Τπξυοεόρεχμ. 

12.1 Ο Αμάδξυξπ ξτείλει μα επαληθεϋρει και μα εμςξπίρει ςημ ϋπαονη δικςϋχμ 

Ο.Κ.Ω. ρσμεογαζϊμεμξπ απ‟ εσθείαπ με ςξσπ καςά πεοίπςχρη Οογαμιρμξϋπ και 

ποξβαίμξμςαπ ρε διεοεσμηςικέπ ςξμέπ, με ςημ ρϋμτχμη γμόμη ςηπ ΑΜ. H 

ρυεςική δαπάμη είμαι αμηγμέμη ρςημ Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ. 

ςημ πεοίπςχρη πξσ παοέυξμςαι ρςξμ Αμάδξυξ απϊ ςημ ΑΜ ςευμικά ρςξιυεία 

απϊ ςξσπ Οογαμιρμξϋπ, ϊπχπ θέρειπ, διαςξμή, βάθξπ, κςλ ςχμ δικςϋχμ, ασςά 

είμαι εμδεικςικά και ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι με διεοεσμηςικέπ ςξμέπ μα 

εμςξπίρει ςημ ακοιβή ςξσπ θέρη και μα σλξπξιήρει ςιπ απαιςξϋμεμεπ 

παοακάμφειπ / μεςαςξπίρειπ ή σπξρςηοίνειπ. 

12.2 ςξ αμςικείμεμξ ςξσ Αμαδϊυξσ πεοιλαμβάμξμςαι:  

i. Η εκπϊμηρη ϊλχμ ςχμ μελεςόμ, ςχμ μεςαςξπίρεχμ ή/και παοακάμφεχμ 

ςχμ δικςϋχμ Ο.Κ.Ω. 

ii. Η σλξπξίηρη ςχμ μεςαςξπίρεχμ ή/και παοακάμφεχμ ςχμ δικςϋχμ Ο.Κ.Ω. 

και ςχμ ςσυϊμ αμςιρςηοίνεχμ ή/και σπξρςηοίνεχμ ασςόμ πξσ απαιςξϋμςαι 

για ςιπ αμάγκεπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ. 

iii. Οι απξρσμδέρειπ ςμημάςχμ ςχμ δικςϋχμ Ο.Κ.Ω. πξσ αυοηρςεϋξμςαι ή 

μεςαςξπίζξμςαι. 

12.3 Όλεπ ξι εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ ςχμ δικςϋχμ Ο.Κ.Ω. θα εκςελξϋμςαι 

ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ και απαιςήρειπ ςχμ Ο.Κ.Ω, ςιπ εγκεκοιμέμεπ μελέςεπ 

και ςιπ πλέξμ ποϊρταςεπ ρυεςικέπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ σλικόμ και εογαριόμ 

ςχμ αμςίρςξιυχμ Ο.Κ.Ω., ακϊμη και αμ ςα στιρςάμεμα δίκςσα είμαι 

καςαρκεσαρμέμα με βάρη παλαιϊςεοεπ ποξδιαγοατέπ.  

Η μελέςη για ςξμ ςοϊπξ ποξρςαρίαπ ή σπξρςήοινηπ ή μεςαςϊπιρηπ ςχμ δικςϋχμ 

Ο.Κ.Ω. θα γίμεςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ έπειςα απϊ ρσμεμμϊηρη με ςξμ αομϊδιξ 

Ο.Κ.Ω. και ρϋμτχμα με ςιπ σπξδείνειπ ςξσ, εκςϊπ εάμ ζηςηθεί η μελέςη μα γίμει 
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απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ Ο.Κ.Ω.Η έγκοιρη ςηπ μελέςηπ θα γίμει απϊ ςξμ αομϊδιξ 

Ο.Κ.Ω., ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ Σευμικήπ Πεοιγοατήπ. 

ε πεοίπςχρη πξσ ξι Ο.Κ.Ω. δεμ επιςοέπξσμ μα εκςελερςξϋμ εογαρίεπ απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ, εκςελξϋμςαι απϊ ςξσπ ιδίξσπ μεςά απϊ έγκοιρη ςηπ ΑΜ, πξσ δίμεςαι 

μεςά απϊ ρυεςικϊ αίςημα ςξσ Αμαδϊυξσ και ςϊςε και μϊμξμ ςϊςε ξι δαπάμεπ ςχμ 

εογαριόμ ασςόμ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ απαιςξϋμεμχμ σλικόμ), 

βαοϋμξσμ ςημ ΑΜ.  

Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρτέοει ρςξσπ αμχςέοχ Ο.Κ.Ω. κάθε 

απαιςξϋμεμη βξήθεια και μα ρσμςξμίρει με ασςξϋπ ςιπ σπϊλξιπεπ εογαρίεπ ςξσ. 

Οι εογαρίεπ πξσ εκςελξϋμςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ θα επιβλέπξμςαι απϊ ςημ ΑΜ, 

εκςϊπ εάμ ζηςηθεί απϊ ςξμ Ο.Κ.Ω., μα σπάουει επί ςϊπξσ εκποϊρχπξπ ςξσ για 

ςημ παοακξλξϋθηρη ςχμ εογαριόμ, ξ ξπξίξπ ϊμχπ θα δίμει εμςξλέπ ρςξμ 

Αμάδξυξ μέρχ ςξσ Δπιβλέπξμςξπ Μηυαμικξϋ ςηπ ΑΜ. 

12.4 Ο ρσμςξμιρμϊπ και η παοξυή κάθε απαιςξϋμεμηπ βξήθειαπ ποξπ ςξσπ Ο.Κ.Ω., 

ςιπ Τπηοερίεπ ςχμ Δήμχμ κλπ, πξσ εκςελξϋμ εογαρίεπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ ρςξ 

παοϊμ Έογξ, απξςελξϋμ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

 

Άοθοξ 13 Σξπξγοατικέπ Δογαρίεπ 

13.1 ςημ σπξυοέχρη ςξσ Αμαδϊυξσ για υοηριμξπξίηρη καςάλληλξσ ενξπλιρμξϋ 

πεοιλαμβάμεςαι και ξ ςξπξγοατικϊπ ενξπλιρμϊπ, πξσ θα βοίρκεςαι ρσμέυεια επί 

ςϊπξσ ςχμ Έογχμ, με ςξμ ξπξίξ θα γίμξμςαι ϊλεπ ξι ςξπξγοατικέπ εογαρίεπ, ξι 

υαοάνειπ ςχμ έογχμ και ξι ςξπξγοατικξί και λξιπξί γεχμεςοικξί έλεγυξι ςηπ 

καςαρκεσήπ. Η ακοίβεια ςχμ ξογάμχμ θα είμαι ρϋμτχμη με ςιπ ποξδιαγοατέπ 

Μελεςόμ, Άοθοξ 107 και θα σπξβάλλξμςαι για έγκοιρη ρςημ ΑΜ. 

Δπίρηπ ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ είμαι: 

 Όλεπ ξι ςξπξγοατικέπ εογαρίεπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςξ Άοθοξ 107 και ρςξ 

Άοθοξ 109 ςξσ ςεϋυξσπ Ποξδιαγοατόμ Μελεςόμ. 

 Η πλήοηπ απξςϋπχρη ςηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ ςχμ υόοχμ πξσ θα 

καςαλητθξϋμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Έογχμ, καθόπ και ξπξιαδήπξςε 

ρσμπληοχμαςική ςξπξγοατική απξςϋπχρη ςχμ αουικόμ επιταμειόμ 

απαιςηθεί, ρϋμτχμα με ςξ Άοθοξ 104 ςχμ Ποξδιαγοατόμ Μελεςόμ. 

 Όλεπ ξι απαιςξϋμεμεπ σπξβξλέπ, ϊπχπ ασςέπ πεοιγοάτξμςαι ρςα 

ποξαματεοϊμεμα Άοθοα 104, 107 και 109 ςχμ Ποξδιαγοατόμ Μελεςόμ, 

καθόπ και ρςα Άοθοα GS0200 και GS0460 ςξσ ςεϋυξσπ ςχμ Γεμικόμ 

Ποξδιαγοατόμ. 

13.2 Σα ϊογαμα μέςοηρηπ, ξι ακοίβειεπ ςχμ μεςοήρεχμ, ξ ςοϊπξπ σπξλξγιρμξϋ ςξσπ 

και ςα λξγιρμικά πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ θα είμαι ρϋμτχμα με ςιπ 

ποξδιαγοατέπ ςηπ ΑΜ και θα σπξβάλλξμςαι κάθε τξοά ποξπ έγκοιρη απϊ ςημ 

ΑΜ. 

13.3 Ακϊμη ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ϊςαμ και αμ ςξσ ζηςηθεί μα παοέυει ρςημ ΑΜ 

ποξρχπικϊ, ϊογαμα και βξηθξϋπ και μα ςημ διεσκξλϋμει για ςημ 

ποαγμαςξπξίηρη ελέγυχμ καςά ςημ διάοκεια ϊλχμ ςχμ τάρεχμ ςηπ 

καςαρκεσήπ. Δπίρηπ σπξυοεξϋςαι μα σπξβάλει ρςημ ΑΜ ϊλα ςα ρςξιυεία 
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μεςοήρεχμ και σπξλξγιρμόμ και ϊλα ςα ρυέδια (ςϊρξ ρε έμςσπη ϊρξ και ρε 

φητιακή μξοτή). 

13.4 Όλεπ ξι αμχςέοχ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμξσμ με επιμέλεια και 

εσθϋμη ςξσ. Ο ηξόπνο πιεξσκήο ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 26.1.3 ηεο παξνύζαο Σπγγξαθήο Υπνρξεώζεσλ. 

 

 

Άοθοξ 14 Δογξςανιακξί Φώοξι 

14.1 Ο Αμάδξυξπ ρε θέρειπ πξσ εγκοίμξμςαι απϊ ςημ ΑΜ και επιςοέπξμςαι απϊ ςιπ 

αομϊδιεπ Αουέπ, σπξυοεξϋςαι μα καςαγοάφει ϊλα ςα πάρηπ τϋρεχπ εμπϊδια 

πξσ απαιςξϋμςαι μα μεςεγκαςαρςαθξϋμ, μα αοθξϋμ, μα καθαιοεθξϋμ 

πεοιλαμβαμξμέμχμ ςσυϊμ απαλλξςοιχμέμχμ κςηοίχμ, ή μα μεςατεοθξϋμ, μα 

ποξραομϊρει αμαλϊγχπ ςιπ απαιςήρειπ ςξσ ρε ϊςι ατξοά ςημ έκςαρη ςχμ 

απαιςξσμέμχμ εογξςανιακόμ υόοχμ και ςημ απξκλειρςική απϊ ασςϊμ υοήρη 

ςχμ και μα ποξβεί ρςξμ καθαοιρμϊ ςχμ εογξςανιακόμ υόοχμ ποιμ ςημ 

εογξςανιακή εγκαςάρςαρη και ςημ έμαονη ςηπ καςαρκεσήπ. 

Η ΑΜ διαςηοεί ςξ δικαίχμα, υχοίπ σπξυοέχρη ξπξιαρδήπξςε ιδιαίςεοηπ 

απξζημίχρηπ ποξπ ςξμ Αμάδξυξ και εμςϊπ ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ, για 

επιςϊπξσ ποξραομξγέπ και ασνξμειόρειπ ςχμ εογξςανιακόμ υόοχμ εναιςίαπ 

ςξπικόμ ρσμθηκόμ ϊπχπ π.υ. απξτσγή εμςάρεχμ με ςξσπ καςξίκξσπ ςχμ 

πεοιξυόμ ςχμ έογχμ, με ςιπ Δημξςικέπ Αουέπ ή για ξπξιξδήπξςε άλλξ λϊγξ 

κοίμει ρκϊπιμξ η ΑΜ. 

Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εκπξμήρει με ακοίβεια και με λεπςξμέοεια και μα 

σπξβάλει ςημ καςαγοατή ςηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ ςχμ υόοχμ πξσ θα 

καςαλητθξϋμ καθόπ και ςα ρυέδια απξκαςάρςαρηπ/διαμϊοτχρήπ ςξσπ μεςά 

ςημ ξλξκλήοχρη ςχμ εογαριόμ. 

Δπίρηπ ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα σπξβάλλει ρυέδια ξοιξθέςηρηπ εογξςανιακόμ 

υόοχμ, ςα ξπξία θα πεοιέυξσμ ϊλα ςα ρςξιυεία πξσ απαιςξϋμςαι ςϊρξ για ςημ 

ρϋμςανη Ποχςξκϊλλχμ Παοάδξρηπ-Παοαλαβήπ ςχμ υόοχμ, ϊρξ και για ςιπ 

ςσυϊμ απαιςξϋμεμεπ ποξρχοιμέπ καςαλήφειπ. 

Δπιπλέξμ, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα ρσμμξοτχθεί με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Μελέςηπ 

Πεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ, ςξσπ ρυεςικξϋπ με ςη λειςξσογία ςχμ 

Δογξςανιακόμ υόοχμ, καθόπ και με ςα ϊρα ρυεςικά αματέοξμςαι ρςξ 

αμςίρςξιυξ άοθοξ, ρςξμ Σϊμξ Ι ςχμ Γεμικόμ Ποξδιαγοατόμ. 

14.2 Ο Αμάδξυξπ είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ ρϋμςανη και ςημ σπξβξλή ρςξσπ 

αομϊδιξσπ τξοείπ ϊλχμ ςχμ ρςξιυείχμ (διαγοάμμαςα, ρυέδια, κλπ) πξσ 

απαιςξϋμςαι για ςημ έκδξρη ςχμ κάθε είδξσπ αδειόμ. 

Η εσθϋμη ςηπ έκδξρηπ ςχμ ρυεςικόμ αδειόμ αμήκει απξκλειρςικά ρςξμ 

Αμάδξυξ, πξσ δεμ μπξοεί μα ζηςήρει απξζημίχρη ή παοάςαρη ποξθερμίαπ 

λϊγχ καθσρςέοηρηπ ή μη έκδξρηπ ςχμ ρυεςικόμ αδειόμ. 

14.3 Ο Αμάδξυξπ ξτείλει μα ποξβεί ρε ϊλεπ ςιπ αμαγκαίεπ εμέογειεπ, ρε ρσμεμμϊηρη 

με ςξσπ αομϊδιξσπ τξοείπ και με ςημ ρϋμτχμη γμόμη ςηπ ΑΜ, για 

μεςεγκαςαρςάρειπ ή μεςατξοέπ ξπξιχμδήπξςε εγκαςαρςάρεχμ ή/και 

καςαρκεσόμ ςχμ Δήμχμ, άλλξσ τξοέα ή ιδιόςη, ϊπχπ θαηεδαθίζεηο, άξζε 
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ξπξιξμδήπξςε εμπξδίχμ, κεηαθνξά πεξηπηέξσλ, πηλαθίδσλ, νηθίζθσλ, κεηαθνξά 

ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ, εθδνηεξίσλ εηζηηεξίσλ, ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ, πξόρεηξσλ 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ ηνπ ΟΑΣΑ ή Γήκσλ, ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ, 
ηζηώλ θσηηζκνύ, θακεξώλ θπθινθνξίαο, απνκάθξπλζε πξνηνκώλ, αγαικάησλ, 

ζηληξηβαληώλ, δηάθνξσλ Έξγσλ Τέρλεο θιπ, πξσ ςσυϊμ εσοίρκξμςαι ρςξσπ 

υόοξσπ πξσ θα δημιξσογηθξϋμ εογξςανιακξί υόοξι, ϊπχπ και ρςιπ μελέςεπ ςχμ 

ποξαματεοξμέμχμ πξσ ςσυϊμ απαιςηθξϋμ καθόπ και ρςιπ απαιςξϋμεμεπ 

εογαρίεπ καθαοιρμξϋ/καθαιοέρεχμ, ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ, καςά 

ςημ διάοκεια καςαρκεσήπ και ςξσ ςελικξϋ καθαοιρμξϋ ςϊρξ ςχμ 

εγκαςαρςάρεχμ ϊρξ και ςξσ/ςχμ εογξςανίξσ/χμ ποξ ςηπ παοαλαβήπ ςξσ 

Έογξσ απϊ ςημ ΑΜ. Η απξζημίχρη ςχμ ρυεςικόμ εογαριόμ θα γίμει ρϋμτχμα 

με ςξ άοθοξ 26.1.4 ςηπ παοξϋραπ. 

14.4 Για κάθε εογξςανιακϊ υόοξ ξ Αμάδξυξπ θα σπξβάλει ρςημ AM για έγκοιρη, 

ρυέδιξ διάςανηπ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ με πλήοη ρςξιυεία ςηπ λειςξσογίαπ ςξσπ. 

Σξ ρυέδιξ θα δείυμει και ςξσπ ςοϊπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ αμςιμεςχπίζεςαι και ςξ 

ποϊβλημα ςηπ ποϊρβαρηπ ςχμ παοακείμεμχμ ιδιξκςηριόμ για πεζξϋπ και 

ξυήμαςα, ξι οσθμίρειπ για ςημ κσκλξτξοία ςηπ πϊληπ και εμδευξμέμχπ ξ 

υοξμξποξγοαμμαςιρμϊπ διακξπήπ ςχμ ποξρβάρεχμ για ςημ ςοξτξδξρία ςχμ 

καςαρςημάςχμ κλπ. 

Διδικϊςεοα, ξ Αμάδξυξπ, ποιμ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ, ξτείλει μα ενεςάρει 

ςημ δσμαςϊςηςα ποξρχοιμόμ ποξρβάρεχμ (πέοαμ ςχμ μξμίμχμ) και ϊπξσ 

ασςέπ είμαι ετικςέπ απϊ και ποξπ ςξσπ εογξςανιακξϋπ υόοξσπ, ποξκειμέμξσ μα 

ενσπηοεςηθξϋμ με ςξμ καλϋςεοξ ςοϊπξ ξι αμάγκεπ ςχμ εογαριόμ καςαρκεσήπ.  

Ο Αμάδξυξπ θα ποξβεί ρςημ σλξπξίηρη ςχμ ποξρβάρεχμ ασςόμ, έυξμςαπ 

εναρταλίρει ποξηγξσμέμχπ ςημ έγκοιρη ςηπ ΑΜ. 

σγκεκοιμέμα χπ ποξπ ςιπ μϊμιμεπ ποξρβάρειπ, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα ςιπ 

ρσμςηοεί καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ςξσ Έογξσ καθόπ και μα ποξβεί ρςημ πλήοη 

απξκαςάρςαρή ςξσπ (τοιζάοιρμα, αρταλςϊρςοχρη, κςλ) μεςά ςξ πέοαπ ςχμ 

εογαριόμ. 

14.5 Ποξκειμέμξσ μα παοαδξθεί ρςξμ Αμάδξυξ ξπξιξρδήπξςε εογξςανιακϊπ υόοξπ, 

θα ποέπει: 

(i) μα έυει εγκοιθεί η καςαγοατή ςηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ ςχμ υόοχμ 

πξσ θα καςαλητθξϋμ, 

(ii) μα έυξσμ εγκοιθεί ςα ρυέδια ξοιξθέςηρηπ ςχμ εογξςανιακόμ υόοχμ, 

(iii) μα έυξσμ εγκοιθεί ςα ρυέδια διάςανηπ ςχμ εογξςανιακόμ εγκαςαρςάρεχμ. 

Όπχπ ασςά πεοιγοάτξμςαι ρςξ παοϊμ άοθοξ και ρςημ Ποξδιαγοατή GS0200. 

14.6 Δμδέυεςαι μα σπάουει αλληλεπίδοαρη μεςανϋ ςχμ εογαριόμ ςξσ Αμαδϊυξσ και 

άλλχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ θα εκςελξϋμςαι καςά ςημ ίδια υοξμική πεοίξδξ απϊ 

άλλξσπ αμαδϊυξσπ ςηπ ΑΜ.   

Ο Αμάδξυξπ ςξσ Έογξσ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει, ξπξςεδήπξςε απαιςηθεί, 

ποϊρβαρη ρε αμαδϊυξσπ ςηπ ΑΜ, μα μημ παοεμπξδίζει ςημ εκςέλερη ςχμ 

εογαριόμ ςξσπ ρε υόοξσπ ϊμξοξσπ ή εμςϊπ ςξσ ιδίξσ εογξςανίξσ και μα 

παοαυχοήρει ετϊρξμ ςξσ ζηςηθεί επαοκή εογξςανιακϊ υόοξ ρε ασςξϋπ. 
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14.7 Η απξκαςάρςαρη/διαμϊοτχρη ςχμ υόοχμ πξσ ασςέπ ξι εγκαςαρςάρειπ είυαμ 

καςαλάβει, ρςημ ποξςέοα καςάρςαρη ή ϊπχπ θα σπξδειυθεί απϊ ςημ ΑΜ, ετ‟ 

ϊρξμ δεμ ποξβλέπεςαι διατξοεςικά απϊ ςξσπ λξιπξϋπ ρσμβαςικξϋπ ϊοξσπ, θα 

γίμεςαι ρςιπ ποξθερμίεπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ υοξμξδιάγοαμμα καςαρκεσήπ 

ςξσ Έογξσ, έςρι όρςε μα πεοιξοίζεςαι ρςξ ελάυιρςξ δσμαςϊμ η παοεμπϊδιρη 

ςχμ λειςξσογιόμ ςηπ πϊληπ.  

14.8 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ απξκαςάρςαρη/διαμϊοτχρη ςχμ 

καςαλητθέμςχμ εογξςανιακόμ υόοχμ για ςιπ αμάγκεπ ςξσ έογξσ( 

Αουαιξλξγικά, παοακάμφειπ δικςϋχμ Ο.Κ.Ω, κσκλξτξοιακέπ παοακάμφειπ) 

είςε ρςημ ποξςέοα καςάρςαρη, είςε ϊπχπ σπξδειυθεί απϊ ςημ ΑΜ. 

 

 

Άοθοξ 15 Δογξςανιακέπ Δγκαςαρςάρειπ - Ιαςαρκεσέπ και Δνξπλιρμόπ ςξσ Αμαδόυξσ  

15.1 Ο Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ εμςϊπ ςχμ διαςιθέμεμχμ υόοχμ ϊπχπ ασςξί 

ξοίζξμςαι ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη και ρυέδια, μα ποξβεί ρςημ καςαρκεσή πλήοχπ 

ενξπλιρμέμχμ εογξςανιακόμ γοατείχμ για υοήρη, ςϊρξ απϊ ςημ ΑΜ, ρϋμτχμα 

με ςιπ απαιςήρειπ ςξσ Σϊμξσ Ι ςχμ Γεμικόμ Ποξδιαγοατόμ, ϊρξ και απϊ ςξμ 

ίδιξ, καθόπ και απϊ ςημ Αουαιξλξγική Τπηοερία. Δογξςανιακϊ γοατείξ ςξσ 

Αμαδϊυξσ θα εγκαςαρςαθεί ρςιπ θέρειπ ςξσ Έογξσ, ϊπξσ θα ςξσ σπξδειυθεί απϊ 

ςημ ΑΜ, και κας‟ ελάυιρςξ ϊπξσ σπάουει εογξςανιακϊ γοατείξ ςηπ ΑΜ.  

15.2 Οι εογξςανιακέπ εγκαςαρςάρειπ/καςαρκεσέπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ εμ γέμει 

δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Αμαδϊυξσ, θα γίμξσμ ρε υόοξσπ πξσ δεμ θα εμπξδίζξσμ 

ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ςξσ ιδίξσ ή άλλχμ πξσ εμδευϊμεμα θα εκςελξϋμ 

εογαρίεπ ρςξμ υόοξ.  

15.3 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη ςξσ 

εογξςανιακξϋ ενξπλιρμξϋ Η/Μ και λξιπξϋ, ρςημ σλξπξίηρη και ρςημ 

ρσμςήοηρη ςχμ εογξςανιακόμ εγκαςαρςάρεχμ/καςαρκεσόμ (γοατεία, 

απξθήκεπ, ρςέγαρςοα κλπ) πξσ ατξοξϋμ ςιπ εμ γέμει δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ, 

πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ αουαιξλξγικόμ εογαριόμ.  

15.4 Οι λξγαοιαρμξί καςαμάλχρηπ ςχμ δικςϋχμ Ο.Κ.Ω., μεςά ςχμ ρυεςικόμ 

επιβαοϋμρεχμ (ςέλη, τϊοξι κλπ πξσ ειρποάςςξμςαι μέρχ ςχμ λξγαοιαρμόμ) 

θα βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ. 

15.5 ε κάθε πεοίπςχρη, η απξνήλχρη και η απξμάκοσμρη ςξσ εγκαςερςημέμξσ 

ενξπλιρμξϋ, είμαι εσθϋμη και σπξυοέχρη ςξσ Αμαδϊυξσ ςηπ ϋμβαρηπ. 

15.6 Ο Αμάδξυξπ έυει ςημ σπξυοέχρη μα μεοιμμά για ςημ τϋλανη κάθε σλικξϋ, 

μηυαμήμαςξπ, εογαλείξσ, ρυεδίχμ, εγγοάτχμ και ξπξιξσδήπξςε άλλξσ 

αμςικειμέμξσ κλπ, πξσ αμήκει ρςημ ΑΜ, ρε ασςϊμ, ρςξ ποξρχπικϊ πξσ 

απαρυξλείςαι ρςξ Έογξ, ή ρε ςοίςξσπ και βοίρκεςαι ρςξσπ υόοξσπ ςχμ 

εογξςανίχμ και μα παίομει ϊλα ςα ποξβλεπϊμεμα μέςοα ποξρλαμβάμξμςαπ 

ρσγυοϊμχπ και ςξ καςάλληλξ για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ποξρχπικϊ, απξκλειρςικήπ 

απαρυϊληρηπ, (τϋλακεπ ημέοαπ, μσυςξτϋλακεπ, κλπ). ε πεοίπςχρη 

απόλειαπ, τθξοάπ, βλάβηπ, καςαρςοξτήπ ςχμ αμχςέοχ, ξ Αμάδξυξπ είμαι 

απξκλειρςικά και εν ξλξκλήοξσ σπεϋθσμξπ μα απξζημιόρει ςξμ ιδιξκςήςη ή μα 
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απξκαςαρςήρει ςξ σλικϊ κλπ, υχοίπ μα δικαιξϋςαι μα ποξβάλει ανίχρη για 

ξπξιαδήπξςε δική ςξσ απξζημίχρη. 

15.7 Η απξνήλχρη/καθαίοερη και απξμάκοσμρη ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ 

εγκαςαρςάρεχμ /καςαρκεσόμ και παοξυόμ θα γίμει απϊ ςξμ Αμάδξυξ και ρςξμ 

καςάλληλξ υοϊμξ όρςε αμεμπϊδιρςα μα μπξοεί μα εκςελέρει ςιπ εογαρίεπ 

καθαοιρμξϋ και ςσυϊμ επαμαδιαμϊοτχρηπ ςχμ υόοχμ πξσ είυε καςαλάβει, 

ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ Ποξδιαγοατή GS0450 «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ» ςξσ 

ςεϋυξσπ ςχμ Γεμικόμ Ποξδιαγοατόμ. 

Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αταιοέρει / καθαιοέρει και μα απξμακοϋμει απϊ 

ςα εογξςάνια κάθε ποξρχοιμή εγκαςάρςαρη/καςαρκεσή ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ 

ςσυϊμ θεμελιόρεχμ, πλακόμ έδοαρηπ κλπ, ςα απξοοίμμαςα, εογαλεία, 

ικοιόμαςα, μηυαμήμαςα, πλεξμάζξμςα σλικά υοήριμα ή άυοηρςα, ποξρχοιμέπ 

εγκαςαρςάρειπ μηυαμημάςχμ κλπ. και μα επιρκεσάρει ή μα αμακαςαρκεσάρει 

ςμήμαςα ξδξρςοχμάςχμ, πεζξδοξμίχμ, κςιοίχμ κλπ εγκαςαρςάρεχμ πξσ 

σπέρςηραμ ζημιέπ απϊ ςημ εκςέλερη ςξσ Έογξσ, με δαπάμεπ ςξσ και ποιμ απϊ 

ςημ παοάδξρη ρςημ ΑΜ ςχμ υόοχμ ςχμ εογξςανίχμ μεςά ςημ πεοάςχρη ςχμ 

ρυεςικόμ ςμημάςχμ ςξσ Έογξσ. Δπίρηπ σπξυοεξϋςαι μα άοει ή μα καςαρςοέφει 

/ καθαιοέρει κάθε βξηθηςικϊ έογξ, ςξ ξπξίξ θα ςξσ σπξδειυθεί απϊ ςημ ΑΜ 

ραμ άυοηρςξ ή επιζήμιξ (π.υ. πάρραλξι ποξρχοιμήπ αμςιρςήοινηπ).  

Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβαίμει ϋρςεοα απϊ εμςξλή ςηπ ΑΜ ρςημ άορη 

κάθε ποξρςαςεσςικήπ καςαρκεσήπ, πξσ έγιμε για ςημ απξτσγή κάθε τϋρηπ 

ζημιόμ, τθξοόμ, αςσυημάςχμ κλπ. Δάμ εμςϊπ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ 

έγγοατη εμςξλή ςηπ ΑΜ, ξ Αμάδξυξπ δεμ ποξβεί ρςημ πεοάςχρη ςχμ αμχςέοχ 

εογαριόμ καθαοιρμξϋ ςχμ υόοχμ ςξσ εογξςανίξσ, ασςέπ θα εκςελερθξϋμ ρε 

βάοξπ ςξσ Αμαδϊυξσ και θα εκπέρξσμ απϊ ςιπ επϊμεμεπ πληοχμέπ ςξσ. 

15.8 Δάμ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ καςά ςη διάοκεια καςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ ποξκϋφει 

αμάγκη μεςαςϊπιρηπ ή απξμάκοσμρηπ ξιαρδήπξςε εογξςανιακήπ 

εγκαςάρςαρηπ/καςαρκεσήπ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςιπ 

απαοαίςηςεπ εμέογειεπ. 

15.9 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα καςαβάλει ςα επιβαλλϊμεμα απϊ ςξ Δήμξ ςέλη και 

τϊοξσπ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ εογξςανιακόμ υόοχμ καθόπ και ϊλεπ ςιπ δαπάμεπ 

λειςξσογίαπ (γοατική ϋλη κλπ), ρσμςήοηρηπ και καθαοιρμξϋ ςχμ 

εογξςανιακόμ υόοχμ. 

15.10 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι επίρηπ, μα μεοιμμά για ςημ ρσμςήοηρη, καθαοιρμϊ 

και διαςήοηρη ρε καλή καςάρςαρη ςχμ εογξςανιακόμ γοατείχμ ςϊρξ ςχμ 

δικόμ ςξσ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ασςόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςιπ 

αουαιξλξγικέπ εογαρίεπ, ϊρξ και ςηπ ΑΜ καθόπ και για ςημ ποξμήθεια ςχμ 

απαοαίςηςχμ για ςη λειςξσογία ςχμ γοατείχμ ασςόμ αμαλχρίμχμ και 

ενξπλιρμξϋ. Δπιπλέξμ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοάρυει ποϊρθεςεπ 

εγκαςαρςάρειπ σγιειμήπ ρε πεοίπςχρη αϋνηρηπ ςξσ αοιθμξϋ ςχμ εογαζξμέμχμ 

είςε ςηπ ΑΜ είςε ςξσ ιδίξσ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ασςόμ πξσ απαιςξϋμςαι 

για ςιπ αουαιξλξγικέπ εογαρίεπ), ποξκειμέμξσ μα επιςσγυάμξμςαι καθ‟ ϊλη ςη 

διάοκεια ςξσ Έογξσ ξι απαιςξϋμεμεπ ρσμθήκεπ σγιειμήπ. 
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15.11 Όλεπ ξι αμχςέοχ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμξσμ με επιμέλεια, εσθϋμη 

και δαπάμη ςξσ, ςξ δε ρυεςικϊ κϊρςξπ πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμξ ρςημ 

Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ. 

 

 

Άοθοξ 16 σμδέρειπ Ο.Ι.Ω - Οδξί Ποξρπέλαρηπ – ήμαμρη Δογξςανίχμ 

16.1 Ο Αμάδξυξπ έυει ςημ εσθϋμη εναρτάλιρηπ ςχμ εογξςανιακόμ ρσμδέρεχμ με 

ςξσπ Ο.Κ.Ω. (ΔΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΔΑΠ) ποαγμαςξπξιόμςαπ ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ 

διαδικαρίεπ ςχμ σπξβξλόμ ςχμ απαοαίςηςχμ δικαιξλξγηςικόμ και εναρτάλιρη 

ςξσ απαιςξϋμεμξσ ενξπλιρμξϋ και ποξωπξθέρεχμ. Η δαπάμη ςχμ εογξςανιακόμ 

ρσμδέρεχμ Ο.Κ.Ω. καθόπ και ξι λξγαοιαρμξί καςαμάλχρηπ ςχμ δικςϋχμ 

Ο.Κ.Ω. πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ λειςξσογία ςχμ εογξςανίχμ μεςά ςχμ 

ρυεςικόμ επιβαοϋμρεχμ (ςέλη, τϊοξι κλπ πξσ ειρποάςςξμςαι μέρχ ςχμ 

λξγαοιαρμόμ) καθϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ ςηπ ϋμβαρηπ 

βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ. Οι χπ άμχ εογξςανιακέπ ρσμδέρειπ Ο.Κ.Ω. θα 

διακξπξϋμ με μέοιμμα, δαπάμεπ και εμέογειεπ  ςξσ Αμαδϊυξσ μεςά ςημ 

ξλξκλήοχρη ςχμ εογαριόμ ςηπ ϋμβαρηπ. 

16.2 Ο Αμάδξυξπ θα εναρταλίρει απϊ ςημ ΔΔΗ ηλεκςοική εμέογεια ρςιπ πξρϊςηςεπ 

και ρςημ ςάρη πξσ θα ςξσ είμαι απαοαίςηςη. Ο Αμάδξυξπ παοάλληλα θα 

τοξμςίρει μα έυει ρςξ εογξςάνιξ ςξσ ςιπ καςάλληλεπ εγκαςαρςάρειπ, για 

ποξρχοιμή παοξυή ηλεκςοικήπ εμέογειαπ, είςε ρςημ πεοίπςχρη καθσρςέοηρηπ 

ςχμ αμαγκαίχμ εογαριόμ ςηπ ΔΔΗ για ςημ εναρτάλιρη ςηπ εμέογειαπ απϊ ςξ 

εθμικϊ δίκςσξ, είςε ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ςξ δίκςσξ μπξοεί μα σπξρςεί βλάβη ή 

μα σπάονξσμ διακξπέπ ρςημ παοξυή εμέογειαπ καςά ςημ διάοκεια ςηπ 

καςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ.  

16.3 Ο Αμάδξυξπ είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ πιρςή ςήοηρη ςχμ καμϊμχμ αρταλείαπ 

ςχμ διατϊοχμ Οογαμιρμόμ (ΔΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΔΑΠ κλπ.) ρε ϊλεπ ςιπ θέρειπ 

εογαρίαπ, καθόπ και για ςημ καςαρκεσή, ρσμςήοηρη ςχμ δικςϋχμ, καςεογαρία 

απξβλήςχμ και για ςημ πληοχμή ςχμ λξγαοιαρμόμ ρϋμτχμα με ςιπ μεςοήρειπ, 

πξσ κάμξσμ ξι πάοα πάμχ Οογαμιρμξί, με ςα ιρυϋξμςα ςιμξλϊγια υοέχρηπ. Ο 

Αμάδξυξπ θα υοηριμξπξιεί στιρςάμεμεπ ξδξϋπ, για ςημ ποξρπέλαρη ποξπ ςξ 

Έογξ, με ςη οηςή σπξυοέχρη ϊςι ςα μηυαμήμαςα και λξιπά μεςατξοικά μέρα 

πξσ θα κιμξϋμςαι ρε δημϊριεπ ξδξϋπ δεμ θα σπεοβαίμξσμ ςα αμόςαςα ϊοια 

διαρςάρεχμ και βαοόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ, για μα 

απξτεϋγξμςαι ατεμϊπ βλάβεπ ρςιπ ξδξϋπ και ατεςέοξσ δημιξσογία 

κσκλξτξοιακόμ ποξβλημάςχμ.  

Η μη υξοήγηρη αδειόμ για κσκλξτξοία ειδικόμ μεςατξοικόμ μέρχμ για 

απξκξμιδή ποξψϊμςχμ ρςξσπ αρςικξϋπ δοϊμξσπ δεμ δημιξσογεί καμέμα 

δικαίχμα διεκδίκηρηπ απξζημίχρηπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ.   

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι τθξοέπ ςχμ ςξπικόμ ξδόμ (κϋοιχμ ή/και 

δεσςεοεσϊμςχμ), πεζξδοξμίχμ ή πεζξδοϊμχμ ρςημ πεοιξυή ςξσ Έογξσ απϊ ςημ 

διέλεσρη ξυημάςχμ ςξσ Έογξσ θα επιρκεσάζξμςαι άμερα απϊ ςξμ Αμάδξυξ. 

ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ πεοιλαμβάμεςαι, ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ 

διαςάνειπ και ςιπ σπξδείνειπ ςηπ Δπίβλεφηπ, ξ καθαοιρμϊπ ςχμ ξδόμ και η 
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απξτσγή ςηπ οϋπαμρηπ λϊγχ κίμηρηπ τξοςηγόμ και μηυαμημάςχμ καςαρκεσήπ 

ςξσ Έογξσ. 

16.4 ςιπ εογξςανιακέπ θέρειπ και ρςιπ θέρειπ ϊπξσ εκςελξϋμςαι εογαρίεπ ξ 

Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβαίμει ρςημ ςξπξθέςηρη ςχμ απαιςξϋμεμχμ, 

αμάλξγα με ςη τϋρη ςχμ έογχμ, πεοιτοάνεχμ, ρημάςχμ και πιμακίδχμ 

αρταλείαπ και μα επιμελείςαι ςηπ ρσμςήοηρηπ ασςόμ. ςιπ επικίμδσμεπ για ςημ 

κσκλξτξοία θέρειπ θα ςξπξθεςξϋμςαι, σπξυοεχςικά, ασςϊμαςα ρπιμθηοίζξμςα 

ρήμαςα (flash lights). Δπίρηπ θα υοηριμξπξιξϋμςαι, ϊπξσ παοίρςαςαι αμάγκη, 

και ςοξυξμϊμξι σπάλληλξι ςξσ Αμαδϊυξσ για ςημ αρταλή καθξδήγηρη πεζόμ 

και ςοξυξτϊοχμ και ςημ αποϊρκξπςη και αρταλή κσκλξτξοία επί ςχμ ξδόμ 

και ςχμ παοακαμπςηοίχμ και ποξρπελάρεχμ ρε ϊλα ςα εογξςάνια ςξσ Έογξσ 

ημέοα και μϋυςα. Ο Αμάδξυξπ εσθϋμεςαι πξιμικά και αρςικά για κάθε αςϋυημα 

πξσ θα ξτείλεςαι ρςη μη λήφη ςχμ απαοαίςηςχμ μέςοχμ αρτάλειαπ. 

16.5 Όλεπ ξι αμχςέοχ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμξσμ με επιμέλεια, εσθϋμη 

και δαπάμη ςξσ, ςξ δε ρυεςικϊ κϊρςξπ πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμξ ρςημ 

Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ.  

16.6 Δκςϊπ απϊ ϊρα καθξοίζξμςαι πιξ πάμχ, ρημειόμεςαι ϊςι ξ Αμάδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι ρςημ ςξπξθέςηρη ποϊρθεςχμ εμδεικςικόμ και πληοξτξοιακόμ 

πιμακίδχμ με ςα ρςξιυεία ςξσ Έογξσ επί μεςαλλικήπ καςαρκεσήπ, ρε κάθε 

εογξςάνιξ ςξσ Έογξσ και ρε θέρειπ πξσ θα σπξδειυθξϋμ απϊ ςημ ΑΜ. Οι εμ 

λϊγχ εογαρίεπ θα απξζημιόμξμςαι με ςιμέπ ςξσ Σιμξλξγίξσ ςηπ Τπηοερίαπ. 

 

 

Άοθοξ 17 ςξιυεία παοευόμεμα από ςημ ΑΛ ρςξμ Αμάδξυξ - Λελέςεπ Αμαδόυξσ – 

Λελεςηςέπ Αμαδόυξσ   

Η ΑΜ έυει εκπξμήρει ςα ρυέδια ϊπχπ ταίμξμςαι ρςξμ καςάλξγξ ρυεδίχμ ςξσ 

Παοαοςήμαςξπ Α ςηπ Σευμικήπ Πεοιγοατήπ. Ο Αμάδξυξπ βάρει ςχμ 

υξοηγξϋμεμχμ απϊ ςημ ΑΜ ρςξιυείχμ έυει ελέγνει με δική ςξσ εσθϋμη και 

δαπάμη, ϊλξ ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ ςξ έυει απξδευθεί πλήοχπ και υχοίπ καμία 

επιτϋλανη ςξ έυει λάβει σπϊφη ςξσ καςά ςη ρϋμςανη ςηπ Οικξμξμικήπ ςξσ 

Ποξρτξοάπ. Με βάρη ςα παοαπάμχ ρςξιυεία ξ Αμάδξυξπ, ϊςαμ θα καλείςαι 

μέρχ ςχμ επιμέοξσπ ρσμβάρεχμ απϊ ςημ ΑΜ, έυει ςημ εσθϋμη εκπϊμηρηπ ϊλχμ 

ςχμ Μελεςόμ για ςιπ εογαρίεπ πξσ ποϊκειςαι μα εκςελέρει, ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςημ Σευμική Πεοιγοατή και ρςα λξιπά σμβαςικά Σεϋυη. 

17.1 Ο Αμάδξυξπ, ξτείλει,  

α) μα ποξβεί ρςξμ έλεγυξ ςχμ σπαουϊμςχμ ρςξιυείχμ και ςχμ ςξπικόμ 

ρσμθηκόμ και ςημ λήφη ςχμ απαιςξϋμεμχμ ρσμπληοχμαςικόμ ρςξιυείχμ 

για ρσμπλήοχρη και ποξραομξγή ςχμ υξοηγξϋμεμχμ απϊ ςημ ΑΜ 

ρςξιυείχμ.  

β) μα εκπξμήρει ςιπ απαιςξϋμεμεπ Μελέςεπ ςχμ εογαριόμ, πεοιλαμβαμξμέμχμ 

ςχμ ςσυϊμ ρσμπληοόρεχμ και ποξραομξγόμ ςχμ υξοηγξϋμεμχμ απϊ ςημ 

ΑΜ ρςξιυείχμ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ Σευμική Πεοιγοατή, ρςιπ 

ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ρςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη, για ςημ πλήοη και 

άοςια καςαρκεσή ςξσ. 
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γ) μα εκπξμήρει ϊλεπ ςιπ μελέςεπ και ρυέδια ςχμ βξηθηςικόμ εγκαςαρςάρεχμ, 

πξσ απαιςξϋμςαι καςά ςη καςαρκεσή ςξσ Έογξσ, ϊπχπ π.υ. ασςέπ πξσ 

ατξοξϋμ ρςημ ξογάμχρη ςχμ εογξςανίχμ ςξσ, ρςη διάςανη ςχμ 

εγκαςαρςάρεχμ καςαρκεσήπ, ρυέδια ικοιχμάςχμ, κλπ. 

17.2 Οι Μελέςεπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα ρσμςάρρξμςαι βάρει ςχμ απαιςήρεχμ ςχμ 

Ποξδιαγοατόμ Μελεςόμ ςηπ ΑΜ., ςχμ εκάρςξςε ιρυσξσρόμ ποξδιαγοατόμ, 

κχδίκχμ, ποξςϋπχμ και καμξμιρμόμ και ςχμ σπξδείνεχμ ςχμ αομξδίχμ 

Ο.Κ.Ω. ή άλλχμ αομξδίχμ αμά αμςικείμεμξ Τπηοεριόμ (Αουαιξλξγική 

Τπηοερία, ΔΟY/ΤΠΟΜΔ κλπ.). Σα ρυέδια, θα ρσμςάρρξμςαι και θα 

κχδικξπξιξϋμςαι ρϋμτχμα με ςη Ποξδιαγοατή GS0100 «Δγυειοίδιξ υεδίαρηπ 

και Κχδικξπξίηρηπ Έογχμ Μεςοϊ» (Γεμικέπ Ποξδιαγοατέπ Σϊμξπ ΙΙ). Ο εμ λϊγχ 

Σϊμξπ ΙΙ ςχμ Γεμικόμ Ποξδιαγοατόμ θα δξθεί ρςξμ Αμάδξυξ μεςά ςημ 

σπξγοατή ςηπ ϋμβαρηπ. Διδικά ϊρξμ ατξοά ςα δίκςσα και ςιπ εγκαςαρςάρειπ 

Ο.Κ.Ω., θα ιρυϋξσμ ξι ειδικέπ ποξβλέφειπ ςξσ άοθοξσ 12 και για ςιπ 

Αουαιξλξγικέπ εογαρίεπ, ξι ειδικέπ ποξβλέφειπ ςξσ άοθοξσ 11.  

Για ςιπ Σξπξγοατικέπ Μελέςεπ ςξσ Αμαδϊυξσ, σπάουει παλαιϊςεοη 

ςξπξγοατική απξςϋπχρη ςχμ επιμέοξσπ πεοιξυόμ ςχμ Έογχμ ρε κλίμακα 

1:500 ρςξ ρϋρςημα αματξοάπ ΟΜΑ ςξσ Μεςοϊ. Ο Αμάδξυξπ θα ελέγνει και θα 

επαληθεϋρει ςημ ακοίβεια και πληοϊςηςα ςχμ ρςξιυείχμ πξσ ςξσ δϊθηκαμ 

ρυεςικά με ξπξιξδήπξςε ςμήμα ςχμ Έογχμ. 

 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ρσμπεοιλαμβάμει και μα εταομϊζει ρςημ εκπϊμηρη 

ςχμ Μελεςόμ ςξσ ςιπ παοαςηοήρειπ, διξοθόρειπ και εμςξλέπ ςηπ ΑΜ., καθόπ 

και ςχμ αομξδίχμ ΟΚΩ ή άλλχμ αομϊδιχμ Τπηοεριόμ. 

17.3 Η έγκοιρη απϊ ςημ ΑΜ, ςχμ Μελεςόμ ςξσ Αμαδϊυξσ, ςχμ σπξλξγιρμόμ και ςχμ 

ρυεδίχμ δεμ απαλλάρρει ςξμ Αμάδξυξ απϊ ςιπ εσθϋμεπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ 

ςα σμβαςικά Σεϋυη για ςημ άοςια, πλήοη και εμποϊθερμη καςά ςξσπ καμϊμεπ 

ςηπ επιρςήμηπ και ςέυμηπ, καςαρκεσή ςξσ Έογξσ, καθϊρξμ η έγκοιρη ασςή 

ρσμίρςαςαι ρςη ρσμμϊοτχρη ςχμ αμχςέοχ Μελεςόμ ποξπ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ 

ρσμβαςικόμ ςεσυόμ, ςχμ καμξμιρμόμ, ςχμ κχδίκχμ και ςχμ ποξςϋπχμ πξσ 

διέπξσμ ςη ρϋμςανή ςξσπ. 

Οι σπξβξλέπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμξμςαι ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ 

Ποξδιαγοατή GS0200 «ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ» (Γεμικέπ Ποξδιαγοατέπ Σϊμξπ 

Ι). 

17.4 υέδια «Όπχπ Ιαςαρκεσάρςηκε» 

Μεςά ςξ πέοαπ ςχμ εογαριόμ ςξσ Έογξσ κάθε επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ και μέυοι 

ςημ σπξβξλή ςηπ ςελικήπ επιμέςοηρηπ ασςόμ θα απαιςηθεί μα σπξβληθξϋμ ςα 

ρυέδια «Όπχπ Καςαρκεσάρςηκε» για κάθε έμα απϊ ςα αμςικείμεμα μελέςηπ ςξσ 

Έογξσ.  

Σα ρυέδια ασςά θα είμαι ςα ρυέδια ςχμ εγκεκοιμμέμχμ Μελεςόμ Δταομξγήπ, 

ρςα ξπξία θα έυξσμ πεοιλητθεί ϊλεπ ξι αλλαγέπ και ςοξπξπξιήρειπ πξσ έγιμαμ 

καςά ςημ καςαρκεσή ςχμ έογχμ (Δπί Σϊπξσ Αλλαγέπ, Σευμικέπ Παοεκκλίρειπ 

κλπ), θα πεοιλαμβάμξσμ ςιπ διξοθόρειπ ή παοαςηοήρειπ ρυεςικά με αλλαγέπ 

πξσ έγιμαμ και πξσ αμςαπξκοίμξμςαι απϊλσςα ρςημ ςελική μξοτή ςχμ 

καςαρκεσόμ.  
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Όρξμ ατξοά ςιπ Αουαιξλξγικέπ εογαρίεπ ςα εμ λϊγχ ρυέδια θα απεικξμίζξσμ 

και ϊλεπ ςιπ υαοακςηοιρςικέπ τάρειπ ςχμ αμαρκατόμ πξσ υοήζξσμ 

καςαγοατήπ, ρϋμτχμα με ςιπ σπξδείνειπ ςηπ ΑΜ και ςηπ Αουαιξλξγικήπ 

Τπηοερίαπ.  

Σα ρυέδια «Όπχπ Καςαρκεσάρςηκε» θα απεικξμίζξσμ μξμξρήμαμςα και με ρατή 

ςοϊπξ ςημ ςελική μξοτή ϊλχμ ςχμ ςμημάςχμ ςξσ Έογξσ και ϊπχπ 

ποξαματέοθηκε ϊλεπ ςιπ υαοακςηοιρςικέπ τάρειπ ςηπ Αουαιξλξγικήπ 

αμαρκατήπ και θα απξςελέρξσμ ςη βάρη για ςημ αποϊρκξπςη μελλξμςική 

ρσμςήοηρη, ςοξπξπξίηρη ή επέκςαρη ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ Έογξσ ή ςμημάςχμ ςξσ. 

Σα ςξπξγοατικά «Όπχπ Καςαρκεσάρςηκε» ρυέδια θα σπξβάλλξμςαι ρϋμτχμα 

με ςα ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςιπ Ποξδιαγοατέπ GS0200 & GS0460 (Γεμικέπ 

Ποξδιαγοατέπ Σϊμξπ Ι). 

Όλεπ ξι αμχςέοχ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμξσμ με επιμέλεια, εσθϋμη 

και δαπάμη ςξσ, ςξ δε ρυεςικϊ κϊρςξπ πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμξ ρςημ 

Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ. 

17.5 Λελεςηςέπ Αμαδόυξσ 

Για ςημ εκπϊμηρη ςχμ απαιςξϋμεμχμ μελεςόμ ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ Αμάδξυξπ 

ξτείλει μα ρσμεογαρςεί με μελεςηςέπ – μελεςηςικά γοατεία, με ςα κάςχθι 

ποξρϊμςα: 

17.5.1 ε πεοίπςχρη ελλημικόμ μελεςηςικόμ γοατείχμ/εςαιοειόμ, καθέμα απ‟ ασςά 

θα ποέπει μα είμαι εγγεγοαμμέμξ ρςξ μηςοόξ ςηπ ΓΔΜ για μία ή και 

πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ ενήπ καςηγξοίεπ μελεςόμ: 

α) Σξπξγοατίαπ, καςηγξοίαπ 16. 

β) Τδοασλικέπ, καςηγξοίαπ 13. 

γ) σγκξιμχμιακόμ Έογχμ και Κσκλξτξοιακέπ, καςηγξοίαπ 10. 

δ) ςαςικέπ, καςηγξοίαπ 8. 

ε) Γεχςευμικέπ, καςηγξοίαπ 21. 

17.5.2 ςημ πεοίπςχρη αλλξδαπόμ γοατείχμ/εςαιοειόμ θα ποέπει μα απξδείνξσμ ςημ 

εγγοατή ςξσπ ρε επαγγελμαςικϊ ή εμπξοικϊ μηςοόξ ςξσ κοάςξσπ 

εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ή ελλείφει ασςξϋ, ιρϊςιμξ έγγοατξ εκδιδϊμεμξ απϊ Αουή 

ςξσ κοάςξσπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι πληοξϋμςαι ξι 

ποξωπξθέρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςξ παοϊμ άοθοξ. ε πεοίπςχρη πξσ ςξ ξικείξ 

κοάςξπ δεμ εκδίδει έγγοατξ ή πιρςξπξιηςικϊ ή πξσ ασςϊ δεμ καλϋπςει ϊλεπ ςιπ 

παοαπάμχ πεοιπςόρειπ ασςϊ μπξοεί μα αμςικαθίρςαςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη 

ςξσ εμδιατεοξμέμξσ ή ρςα κοάςη μέλη ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι η έμξοκη 

βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ 

αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ 

κοάςξσπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ϊςι δεμ ςηοείςαι ςέςξιξ μηςοόξ και ϊςι διαθέςει 

ςημ αματεοϊμεμη ρςξ παοϊμ άοθοξ εμπειοία, ποξρκξμίζξμςαπ ρυεςικά 

απξδεικςικά έγγοατα. 
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17.5.3 Οι μελεςηςικέπ εςαιοείεπ σπξυοεξϋμςαι μα έυξσμ δσμαμικϊ αμά καςηγξοία 

μελέςηπ, ςξ ξπξίξ θα ποέπει μα καλϋπςεςαι ασςξςελόπ κας‟ ελάυιρςξμ απϊ 

μελεςηςέπ χπ ενήπ: 

α) Για ςιπ Σξπξγοατικέπ Μελέςεπ, έμαπ (1) μελεςηςήπ με 12εςή ρυεςική 

εμπειοία ή έμαπ (1) μελεςηςήπ με 12εςή, έμαπ (1) με 8εςή και δϋξ (2) με 

4εςή ρυεςική εμπειοία ή δϋξ (2) μελεςηςέπ με 12εςή, έμα (1) μελεςηςή με 

8εςή και ςέρρεοιπ (4) με 4εςή ρυεςική εμπειοία. 

β) Για ςιπ Τδοασλικέπ Μελέςεπ, έμαπ (1) μελεςηςήπ με 12εςή, έμαπ (1) με 

8εςή και δϋξ (2) με 4εςή ρυεςική εμπειοία ή δϋξ (2) μελεςηςέπ με 12εςή, 

έμα (1) μελεςηςή με 8εςή και ςέρρεοιπ (4) με 4εςή ρυεςική εμπειοία. 

γ) Για ςιπ σγκξιμχμιακόμ Έογχμ και Κσκλξτξοιακέπ Μελέςεπ, έμαπ (1) 

μελεςηςήπ με 8εςή ρυεςική εμπειοία ή έμαπ (1) μελεςηςήπ με 12εςή 

ρυεςική εμπειοία ή έμαπ (1) μελεςηςήπ με 12εςή, έμαπ (1) με 8εςή και δϋξ 

(2) με 4εςή ρυεςική εμπειοία ή δϋξ (2) μελεςηςέπ με 12εςή, έμα (1) 

μελεςηςή με 8εςή και ςέρρεοιπ (4) με 4εςή ρυεςική εμπειοία. 

δ) Για ςιπ ςαςικέπ Μελέςεπ, έμαπ (1) μελεςηςήπ με 12εςή ρυεςική εμπειοία ή 

έμαπ (1) μελεςηςήπ με 12εςή, έμαπ (1) με 8εςή και δϋξ (2) με 4εςή ρυεςική 

εμπειοία ή δϋξ (2) μελεςηςέπ με 12εςή, έμα (1) μελεςηςή με 8εςή και 

ςέρρεοιπ (4) με 4εςή ρυεςική εμπειοία. 

ε) Για ςιπ Γεχςευμικέπ Μελέςεπ & Έοεσμεπ, έμαπ (1) μελεςηςήπ με 8εςή 

ρυεςική εμπειοία ή έμαπ (1) μελεςηςήπ με 12εςή ρυεςική εμπειοία ή έμαπ 

(1) μελεςηςήπ με 12εςή, έμαπ (1) με 8εςή και δϋξ (2) με 4εςή ρυεςική 

εμπειοία ή δϋξ (2) μελεςηςέπ με 12εςή, έμα (1) μελεςηςή με 8εςή και 

ςέρρεοιπ (4) με 4εςή ρυεςική εμπειοία. 

ςη πεοίπςχρη διάθερηπ πεοιρρϊςεοχμ μελεςηςόμ μεγαλϋςεοηπ εμπειοίαπ 

αμςίρςξιυα μειόμξμςαι ξι απαιςήρειπ ρςιπ μικοϊςεοεπ εμπειοίεπ. Σξ ρσμξλικϊ 

ποξκϋπςξμ ιρξδϋμαμξ δσμαμικϊ ποέπει μα αμςιρςξιυεί με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ 

παο. 4 και 6 ςξσ άοθοξσ 39 ςξσ Ν. 3316/05. 

 

17.6 Η ΑΜ θα εγκοίμει ςξσπ μελεςηςέπ ςξσ Αμαδϊυξσ. ε πεοιπςόρειπ αμεπαοκόμ ή 

ελλιπόμ μελεςόμ, δϋμαςαι μα αμακαλέρει ςημ έγγοατη έγκοιρή ςηπ για ςξμ 

ξοιρμϊ ςχμ χπ άμχ ποξρόπχμ, ξπϊςε ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςα 

απξμακοϋμει και μα ςα αμςικαςαρςήρει με άλλα, ςα ξπξία θα εγκοίμει εκ μέξσ 

η ΑΜ. 

 

 

Άοθοξ 18 Διεύθσμρη ςξσ Έογξσ από ςξμ Αμάδξυξ 

18.1 Καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ϋμβαρηπ ξ Αμάδξυξπ θα δηλόρει ρςημ ΑΜ ςξμ 

αμςίκληςξ ςξσ και ςη διεϋθσμρη ςχμ κεμςοικόμ γοατείχμ ςξσ ρςημ Αθήμα. 

18.2 Σξ αογϊςεοξ δέκα (10) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ μεςά ςημ σπξγοατή ςηπ 

ϋμβαρηπ, θα ξοιρθξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ και θα γμχρςξπξιηθξϋμ ρςημ ΑΜ ςα 

παοακάςχ ποϊρχπα πξσ θα αμαλάβξσμ ςη Διεϋθσμρη ςχμ εογαριόμ ςξσ 
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Έογξσ. Σα ποϊρχπα ασςά θα εγκοιθξϋμ απϊ ςημ ΑΜ ετϊρξμ έυξσμ ςα 

ποξβλεπϊμεμα ποξρϊμςα και εμπειοία και είμαι καςάλληλα για ςη θέρη. 

18.2.1 Ο Διεσθσμςήπ ςξσ Έογξσ θα είμαι έμπειοξπ Διπλχμαςξϋυξπ Πξλιςικϊπ 

Μηυαμικϊπ (ΠΔ-ελλημικήπ ή ιρϊςιμηπ αμόςαςηπ ρυξλήπ ςηπ αλλξδαπήπ), 

20εςξϋπ ςξσλάυιρςξμ καςαρκεσαρςικήπ εμπειοίαπ.  

Ο Αμαπληοχςήπ ςξσ θα είμαι επίρηπ Διπλχμαςξϋυξπ Μηυαμικϊπ (ΠΔ - ελλημικήπ 

ή ιρϊςιμηπ αμόςαςηπ ρυξλήπ ςηπ αλλξδαπήπ), 15εςξϋπ ςξσλάυιρςξμ 

καςαρκεσαρςικήπ εμπειοίαπ. 

Ο Διεσθσμςήπ ςξσ Έογξσ και ξ Αμαπληοχςήπ ασςξϋ, θα είμαι πλήοχπ 

ενξσριξδξςημέμξι με ρσμβξλαιξγοατικϊ πληοενξϋριξ μα εκποξρχπξϋμ ςξμ 

Αμάδξυξ ρε ϊλα ςα θέμαςα ςξσ Έογξσ. Σα σπϊφη ρσμβξλαιξγοατικά 

πληοενξϋρια διξοιρμξϋ ςξσ Διεσθσμςή ςξσ Έογξσ, ςξσ Αμαπληοχςή ασςξϋ, 

ποέπει μα πεοιέυξσμ ή μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ δήλχρη απξδξυήπ ςξσ διξοιρμξϋ 

ςξσπ. Ο Διεσθσμςήπ ςξσ Έογξσ και ξ Αμαπληοχςήπ ςξσ ξτείλξσμ μα ξμιλξϋμ 

και διαβάζξσμ άοιρςα ςημ Δλλημική γλόρρα. 

18.2.2 Σοειπ κας΄ελάυιρςξμ Ποξψρςάμεμξι Δογξςανιακόμ Γοατείχμ (Δογξςανιάουεπ) ξι 

ξπξίξι θα είμαι έμπειοξι Διπλχμαςξϋυξι Πξλιςικξί Μηυαμικξί (ΠΔ) 10εςξϋπ 

ςξσλάυιρςξμ καςαρκεσαρςικήπ εμπειοίαπ. 

Οι Δογξςανιάουεπ θα είμαι πλήοχπ ενξσριξδξςημέμξι με ρσμβξλαιξγοατικά 

πληοενξϋρια μα εκποξρχπξϋμ ςξμ Αμάδξυξ ρε ϊλα ςα θέμαςα ςξσ Δογξςανίξσ 

πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ παοαλαβήπ ςχμ εμςξλόμ, ειδξπξιήρεχμ, ξδηγιόμ ή 

παοαςηοήρεχμ ςηπ ΑΜ επιςϊπξσ ςξσ Έογξσ και ςηπ σπξγοατήπ κάθε εγγοάτξσ 

και ρςξιυείξσ, πξσ η σπξγοατή ςξσ ποξβλέπεςαι επιςϊπξσ ςξσ Έογξσ 

(παοαλαβέπ, επιμεςοήρειπ, ημεοξλϊγια, κλπ).  

Σα ρσμβξλαιξγοατικά πληοενξϋρια διξοιρμξϋ ςχμ Δογξςανιαουόμ, ποέπει μα 

πεοιέυξσμ ή μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ δήλχρη απξδξυήπ ςξσ διξοιρμξϋ ςξσπ. Ο 

Δογξςανιάουηπ είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ έμςευμη, άοςια και αρταλή εκςέλερη 

ςχμ εογαριόμ ρϋμτχμα με ςιπ εγκεκοιμέμεπ Μελέςεπ και για ςημ λήφη και 

εταομξγή ςχμ απαιςξϋμεμχμ μέςοχμ ποξρςαρίαπ, σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ 

εογαζξμέμχμ και κάθε ςοίςξσ ρςξ ςμήμα ςξσ Έογξσ πξσ ποξΐρςαςαι καθόπ και 

για ςημ απξτσγή ποϊκληρηπ ζημιόμ ρε ςοίςξσπ ή ρςξ Έογξ. 

18.2.3 Σοειπ κας΄ελάυιρςξμ βξηθξί Δογξςανιαουόμ ξι αομξδιϊςηςεπ ςχμ ξπξίχμ θα 

καθξοίζξμςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ, όρςε μα καλϋπςξμςαι πλήοχπ ϊλεπ ξι 

απαοαίςηςεπ για ςημ καςαρκεσή ςξσ Έογξσ δοαρςηοιϊςηςεπ. 

Οι χπ άμχ βξηθξί θα είμαι Διπλχμαςξϋυξι Πξλιςικξί Μηυαμικξί (ΠΔ - ελλημικήπ 

ή ιρϊςιμηπ αμόςαςηπ ρυξλήπ ςηπ αλλξδαπήπ) με πεμςαεςή (5) ςξσλάυιρςξμ 

καςαρκεσαρςική εμπειοία ή εμαλλακςικά Πςσυιξϋυξι ΣΔΙ αμςίρςξιυηπ 

ειδικϊςηςαπ, με επςαεςή (7) αμάλξγη εμπειοία. 

18.3 Έμαπ Ποξψρςάμεμξπ Δογξςανιακξϋ Γοατείξσ (Δογξαςανιάουηπ), ξ ξπξίξπ θα 

είμαι Διπλχμαςξϋυξπ Πξλιςικϊπ Μηυαμικϊπ (ΠΔ - ελλημικήπ ή ιρϊςιμηπ αμόςαςηπ 

ρυξλήπ ςηπ αλλξδαπήπ) με πεμςαεςή (5) ςξσλάυιρςξμ καςαρκεσαρςική εμπειοία, 

σπεϋθσμξπ για ςημ ξογάμχρη, παοακξλξϋθηρη, ρσμςξμιρμϊ και επίβλεφη για 

ςημ ξοθή, έμςευμη και αρταλή εκςέλερη ϊλχμ ςχμ Αουιξλξγικόμ Δογαριόμ. 

Ασςϊπ θα πλαιριόμεςαι απϊ ςημ απαοαίςηςη Διξικηςική – Γοαμμαςειακή 
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Τπξρςήοινη και ςξσπ απαιςξϋμεμξσπ βξηθξϋπ (Δογξδηγξϋπ), αμάλξγα με ςημ 

έκςαρη και ςημ ενέλινη ςχμ Αουαιξλξγικόμ Δογαριόμ. 

Σα ποξαματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 18.2.2 απαιςξϋμεμα ρςξιυεία για ςξσπ 

Ποξψρςάμεμξσπ Δογξςανιακόμ Γοατείχμ (Δογξςανιάουεπ), ιρυϋξσμ και για ςξμ 

Δογξαςανιάουη ςχμ Αουιξλξγικόμ Δογαριόμ. 

18.4 Η ΑΜ, καςά ςημ κοίρη ςηπ, δϋμαςαι μα αμακαλέρει ςημ έγγοατη έγκοιρή ςηπ 

για ςξμ ξοιρμϊ ςχμ χπ άμχ ποξρόπχμ, ξπϊςε ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςα 

απξμακοϋμει και μα ςα αμςικαςαρςήρει με άλλα, ςχμ ξπξίχμ ξ διξοιρμϊπ θα 

σπϊκειςαι επίρηπ ρςημ έγγοατη έγκοιρη ςηπ ΑΜ. 

18.5 Η ΑΜ μπξοεί μα διαςάρρει ςημ ρςελέυχρη ςξσ εογξςανίξσ με ποϊρθεςξ 

ποξρχπικϊ, ϊςαμ καςά ςημ κοίρη ςηπ ασςϊ είμαι απαοαίςηςξ. 

Ρηςά καθξοίζεςαι ϊςι η κας‟ αουήμ απξδξυή ςχμ ποξαματεοϊμεμχμ ρςελευόμ 

ςξσ Αμαδϊυξσ ρε καμία πεοίπςχρη δεμ απαλλάρρει ςξμ ςελεσςαίξ απϊ ςιπ 

εσθϋμεπ ςξσ και ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ, ξ δε Αμάδξυξπ παοαμέμει πάμςξςε 

απξκλειρςικά και εν ξλξκλήοξσ σπεϋθσμξπ απέμαμςι ρςημ ΑΜ για ςημ εκςέλερη 

ςξσ Έογξσ. 

18.6 Πέοαμ ςξσ ξογαμξγοάμμαςξπ, ξ Αμάδξυξπ θα σπξβάλλει και ρςξιυεία ςξσ 

ενξπλιρμξϋ και ςχμ μηυαμημάςχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ εογξςανιακή 

αμάπςσνη για ςημ εκςέλερη ςξσ Έογξσ. 

 

 

Άοθοξ 19 Ποξρχπικό ςξσ Αμαδόυξσ – Διδικέπ Τπξυοεώρειπ ρε Ποξρχπικό 

19.1 Ο Αμάδξυξπ, εκςϊπ ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ καθξοίζξσμ ξι διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 

136 και 138 ςξσ Ν. 4412/2016, σπξυοεξϋςαι μα ρςελευόρει μξμίμχπ ςα γοατεία 

ςξσ ρςα εογξςάνια με επιςελείξ απϊ ειδικεσμέμξ και έμπειοξ ποξρχπικϊ 

αμαγκαίξ για ςημ διεϋθσμρη, παοακξλξϋθηρη και εκςέλερη ςξσ Έογξσ 

καλϋπςξμςαπ κας‟ ελάυιρςξμ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ Τ. Για ςημ έγκοιρη ςξσ εμ 

λϊγχ ποξρχπικξϋ μαζί με ςα σπξγεγοαμμέμα ρυεςικά βιξγοατικά, απαιςείςαι 

επιπλέξμ για ςξμ κάθε έμα έγγοατη και εμσπϊγοατη απξδξυή αομξδιξςήςχμ. 

19.2 Ο Αμάδξυξπ, εμςϊπ ποξθερμίαπ εμϊπ μημϊπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ – 

ρσμτχμίαπ πλαίριξ, θα ρσμςάνει και θα σπξβάλει ρςημ ΑΜ για έγκοιρη 

ξλξκληοχμέμξ Ποϊγοαμμα Διεϋθσμρηπ και Δπίβλεφηπ ςξσ Έογξσ 

(Π.Δ.Δ.Δ./Οογαμϊγοαμμα), ϊπξσ θα πεοιγοάτξμςαι λεπςξμεοόπ ϊλα ςα 

ρςξιυεία ςχμ διεσθσμςικόμ και λξιπόμ ρςελευόμ, έχπ ςξ επίπεδξ ςξσ 

εογξδηγξϋ καλϋπςξμςαπ κας‟ ελάυιρςξμ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ Τ. Σξ ποϊγοαμμα 

ασςϊ θα πεοιλαμβάμει ςξ ποξςειμϊμεμξ ρϋρςημα Διεϋθσμρηπ και Δπίβλεφηπ ςξσ 

Έογξσ, ςημ δξμή, ξογάμχρη και πεοιξυέπ εσθϋμηπ ςχμ ρυεςικόμ κλιμακίχμ, 

ςημ επάμδοχρη ςχμ κλιμακίχμ με επιρςημξμικϊ και άλλξ ποξρχπικϊ ϊπχπ 

επίρηπ και ςξμ διαςιθέμεμξ για ςημ λειςξσογία ςξσ παοαπάμχ ρσρςήμαςξπ 

ενξπλιρμϊ. Σχμ κλιμακίχμ Διεϋθσμρηπ και Δπίβλεφηπ ςξσ Έογξσ θα ποξΐρςαςαι 

ξ Διεσθσμςήπ ςξσ Έογξσ. 

Όλξ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ πξσ θα αρυξλείςαι με ςημ Διεϋθσμρη και 

Δπίβλεφη ςξσ Έογξσ θα έυει ςημ απαιςξϋμεμη εμπειοία – καςαρκεσαρςική ή 

διξικηςική ρε παοϊμξια έογα αμάλξγα με ςημ θέρη πξσ ποϊκειςαι μα καςαλάβει 
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ρςα κλιμάκια Διεϋθσμρηπ και Δπίβλεφηπ ςξσ Έογξσ και ςιπ αμςίρςξιυεπ εσθϋμεπ, 

ρϋμτχμα και με ςιπ παοαγοάτξσπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ καθόπ και με ςξ 

άοθοξ 18 ςηπ Τ. 

Σξ Ποϊγοαμμα Διεϋθσμρηπ και Δπίβλεφηπ ςξσ Έογξσ θα ρσμξδεϋεςαι απϊ 

εμσπϊγοατα Βιξγοατικά ημειόμαςα ϊλξσ ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ, 

απϊ ςημ έγγοατη και εμσπϊγοατη απξδξυή ςχμ αμαςιθεμέμχμ καθηκϊμςχμ 

απϊ ςξμ κάθε έμα εκ ςξσ ποξρχπικξϋ ασςξϋ, απϊ πιρςξπξιηςικά εμπειοίαπ 

καςαρκεσήπ παοξμξίχμ έογχμ και λξιπά λεπςξμεοή ρςξιυεία πξσ θα ατξοξϋμ 

ςα ποξρϊμςα και ςημ εμπειοία ςξσ. Για ςημ απϊδεινη ςηπ εμπειοίαπ ςξσ 

Διεσθσμςή, ςξσ Αμαπληοχςή και ςχμ Ποξψρςαμέμχμ ςξσ Έογξσ  

(Δογξςανιαουόμ),  ξ Αμάδξυξπ θα ποξρκξμίρει πιρςξπξιηςικά εμπειοίαπ απϊ 

ςξμ Κϋοιξ/Υξοέα ςξσ κάθε Έογξσ ρςξ ξπξίξ ρσμμεςείυαμ. 

Σξ βαρικϊ ποξρχπικϊ ςξσ Έογξσ θα είμαι Διπλχμαςξϋυξι Μηυαμικξί (ΠΔ). Σξ 

Οογαμϊγοαμμα θα επικαιοξπξιείςαι και θα επαμσπξβάλεςαι ποξπ έγκοιρη μεςά 

απϊ κάθε μεςαβξλή ςξσ. Ο Αμάδξυξπ δεμ δϋμαςαι μα απξδερμεϋρει ποξρχπικϊ 

υχοίπ επαοκή δικαιξλϊγηρη και υχοίπ ςημ έγκοιρη ςηπ ΑΜ. 

19.3 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι καςά ςημ εκςέλερη ςξσ Έογξσ μα υοηριμξπξιεί 

καςάλληλξ εογαςξςευμικϊ ποξρχπικϊ (εογξδηγξϋπ, έμπειοξσπ βξηθξϋπ 

ςξπξγοατικόμ ρσμεογείχμ, υειοιρςέπ, ξδηγξϋπ, ςευμίςεπ, εογάςεπ κλπ) 

αμαγκαίξ για ςημ παοακξλξϋθηρη και επίβλεφη ςχμ εογαριόμ και μα ξοίρει 

τϋλακεπ για ςημ ποξρςαρία ςχμ υόοχμ καθϊλξ ςξ εικξριςεςοάχοξ, με 

εμαλλαρρϊμεμεπ βάοδιεπ. Όλξι ξι παοαπάμχ θα διαθέςξσμ ςα ςσπικά 

ποξρϊμςα, ϊπξσ απαιςξϋμςαι απϊ ςημ Δλλημική Νξμξθερία, καθόπ και ςα 

απαοαίςηςα ξσριαρςικά ποξρϊμςα. ςημ πεοίπςχρη υοηριμξπξίηρηπ 

αλλξδαπξϋ ποξρχπικξϋ πέοα απϊ ςημ απαιςξϋμεμη εμπειοία, θα ποέπει μα 

ετξδιαρςεί με ςημ ρυεςική άδεια παοαμξμήπ και εογαρίαπ ρςημ Δλλάδα 

ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία. 

19.4 Η ΑΜ μπξοεί καςά ςημ κοίρη ςηπ μα μη δόρει ςημ έγκοιρη ςηπ για ξιξδήπξςε 

ρςέλευξπ – ςευμικϊ ή διξικηςικϊ – ςξσ Αμαδϊυξσ ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία 

θεχοήρει ϊςι ασςϊ δεμ έυει ςα απαοαίςηςα ποξρϊμςα και πείοα ή δεμ είμαι 

καςάλληλξ για ςημ θέρη. 

19.5 Η ΑΜ έυει ςξ δικαίχμα μα ζηςήρει απϊ ςξμ Αμάδξυξ ςημ απξμάκοσμρη 

ξιξσδήπξςε αςϊμξσ απϊ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ ςξ ξπξίξ κοίμει ακαςάλληλξ για ςημ 

αρταλή και έμςευμη καςαρκεσή ςξσ Έογξσ καθόπ και για αμάομξρςη 

ρσμπεοιτξοά ποξπ ςξ ποξρχπικϊ ςηπ ΑΜ ή ςοίςξσπ ή έλλειφη ρσμεογαρίαπ. 

19.6 Ποξρχπικϊ Σξπξγοατικήπ Τπηοερίαπ 

Ο Αμάδξυξπ θα ξογαμόρει Σξπξγοατική Τπηοερία, η ξπξία θα αρυξλείςαι 

απξκλειρςικά με ςιπ ςξπξγοατικέπ εογαρίεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςα Έογα και 

θα ξοίρει ςξμ Τπεϋθσμξ ςηπ Τπηοερίαπ ασςήπ, πξσ θα είμαι Διπλχμαςξϋυξπ 

Σξπξγοάτξπ Μηυαμικϊπ (ΠΔ) 10εςξϋπ εμπειοίαπ ρε αμάλξγα έογα αμςίρςξιυηπ 

κλίμακαπ και απαιςήρεχμ. Η Σξπξγοατική Τπηοερία θα πεοιλαμβάμει έμπειοα 

ρσμεογεία ςξπξγοατικόμ εογαριόμ καςαρκεσήπ με επικεταλήπ ςξσ κάθε 

ρσμεογείξσ Διπλχμαςξϋυξ Σξπξγοάτξ Μηυαμικϊ (ΠΔ), ξ ξπξίξπ θα εκςελεί ςιπ 

μεςοήρειπ, με εμπειοία ςερράοχμ (4) εςόμ ρε παοϊμξια έογα αμςίρςξιυηπ 
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κλίμακαπ και απαιςήρεχμ. Δμαλλακςικά, ξι επικεταλήπ ςχμ ρσμεογείχμ θα 

μπξοξϋρε μα είμαι Πςσυιξϋυξι ΣΔΙ αμςίρςξιυηπ ειδικϊςηςαπ με επςαεςή (7) 

αμάλξγη εμπειοία. Ασςά ςα ςξπξγοατικά ρσμεογεία θα υοηριμξπξιξϋμςαι και 

για ςιπ αμάγκεπ ςχμ μεςοήρεχμ ςηπ ΓΔΠ ϊπξσ και ϊςαμ ασςέπ απαιςηθξϋμ. 

Σξ ποξρχπικϊ ςηπ Σξπξγοατικήπ Τπηοερίαπ θα είμαι πλήοξσπ και 

απξκλειρςικήπ απαρυϊληρηπ και αμά πάρα ρςιγμή επαοκέπ ρε αοιθμϊ και 

εμπειοία για μα καλϋπςξμςαι ξι αμάγκεπ ςχμ ςξπξγοατικόμ εογαριόμ ςξσ 

Έογξσ. 

19.7 Ποξρχπικϊ Αουαιξλξγικόμ Δογαριόμ 

Ο αοιθμϊπ ςξσ αουαιξλξγικξϋ ποξρχπικξϋ πξσ παοακξλξσθεί ςιπ 

αουαιξλξγικέπ αμαρκατέπ ςξσ Έογξσ εναοςάςαι απϊ ςξ πλήθξπ ςχμ θέρεχμ 

πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι εκρκατέπ ςασςξυοϊμχπ και ςα χοάοια εογαριόμ 

ημεοηρίχπ, ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ υοξμξδιάγοαμμα ςξσ Αμαδϊυξσ.  

Η ποϊρληφη ςξσ απαιςξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ (Δπιρςημξμικξϋ, εογαςξςευμικξϋ) 

θα γίμεςαι καςϊπιμ έγκοιρηπ ρυεςικόμ αουαιξλξγικόμ εμςξλόμ αμάλξγα με ςιπ 

αμάγκεπ ςξσ έογξσ. 

Δλάυιρςη απαίςηρη απξςελεί έμα άςξμξ (Αουαιξλϊγξπ) απξκλειρςικήπ και 

πλήοξσπ απαρυϊληρηπ αμά θέρη αμά ξκςάχοξ, έμαπ αουιςέκςξμαπ και έμαπ 

πξλιςικϊπ μηυαμικϊπ (ΠΔ) ή ΑΣΔΙ απξκλειρςικήπ απαρυϊληρηπ για ςξ 

ρσμςξμιρμϊ και ςημ παοακξλξϋθηρη ςχμ ςευμικόμ και αουαιξλξγικόμ 

εογαριόμ ςξσ Έογξσ με αμςίρςξιυη εμπειοία. 

19.8 Ποξρχπικϊ σπηοεριόμ Αρταλείαπ και Τγείαπ ςηπ Δογαρίαπ (ΑΤΔ) 

Ο Αμάδξυξπ θα ρσγκοξςήρει ςημ Διεϋθσμρη Αρτάλειαπ και Τγείαπ ςηπ Δογαρίαπ 

(ΔΑΤΔ), η ξπξία θα αματέοεςαι απεσθείαπ ρςη Διεϋθσμρη ςξσ Έογξσ. Η ΔΑΤΔ 

θα έυει - χπ ξ μϊμξπ ξοίζει - ρσμβξσλεσςικέπ αομξδιϊςηςεπ ρε ϊλα ςα θέμαςα 

ΑΤΔ. Θα απαοςίζεςαι απϊ ςξμ/ςημ σμςξμιρςή Αρταλείαπ (Α), ςξμ/ςημ Ιαςοϊ 

Δογαρίαπ (ΙΔ), και ςξμ(ξσπ) Σευμικϊ(ξσπ) Αρταλείαπ (ΣΑ). Ο Αμάδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι μα καλϋφει ςιπ θέρειπ ςηπ ΔΑΤΔ με άςξμα πξσ πληοξϋμ ςιπ 

ποξωπξθέρειπ ςχμ αμςίρςξιυχμ σμβαςικόμ Σεσυόμ. 

19.9 Διαυείοιρη Πξιϊςηςαπ  

Ο Αμάδξυξπ θα ξογαμόρει Τπηοερία Διαυείοιρηπ Πξιϊςηςαπ με Ποξψρςάμεμξ 

Διαυείοιρηπ Πξιϊςηςαπ απξκλειρςικήπ και μϊμιμηπ απαρυϊληρηπ ρςξ καθήκξμ 

ασςϊ, ξ ξπξίξπ θα είμαι Διπλχμαςξϋυξπ Μηυαμικϊπ (Π.Δ) και με απξδεδειγμέμη 

εκπαίδεσρη και ςξσλάυιρςξμ δεκαεςή (10) εμπειοία ρε θέμαςα Διαυείοιρηπ 

Πξιϊςηςαπ. ςξμ Ποξψρςάμεμξ Διαυείοιρηπ Πξιϊςηςαπ θα σπάγξμςαι ξ 

Τπεϋθσμξπ Διαρτάλιρηπ Πξιϊςηςαπ και ξ Τπεϋθσμξπ Πξιξςικξϋ Δλέγυξσ, ξι 

ξπξίξι θα είμαι Μηυαμικξί αμαγμχοιρμέμηπ ειδικϊςηςαπ απϊ ςξ ΣΔΔ και με 

απξδεδειγμέμη εκπαίδεσρη και ςξσλάυιρςξμ πεμςαεςή (5) εμπειοία ρςα 

αμάλξγα πεδία ή εμαλλακςικά, ρςελέυη άλληπ Παμεπιρςημιακήπ ειδικϊςηςαπ, με 

απξδεδειγμέμη εκπαίδεσρη και ςξσλάυιρςξμ εναεςή (6) απξδεδειγμέμη 

επαγγελμαςική εμπειοία ρςα αμςίρςξιυα με ςη θέρη εσθϋμηπ πεδία. Σέλξπ, ρςξ 

ξογαμϊγοαμμα ςηπ Τπηοερίαπ Διαυείοιρηπ Πξιϊςηςαπ θα ποξρδιξοίζξμςαι μέρχ 

ςχμ Υϋλλχμ Πεοιγοατήπ Θέρεχμ, ξι σπεσθσμϊςηςεπ και ξι ιεοαουικξί 
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αλληλξρσρυεςιρμξί ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ ρςελευόμει ςημ Τπηοερία, με βάρη ςξ 

αμςικείμεμξ εογαριόμ ςξσπ. 

19.10 Φοξμικϊπ Ποξγοαμμαςιρμϊπ 

Ο Αμάδξυξπ ξτείλει μα εναρταλίρει, κας‟ ελάυιρςξμ, ποξρχπικϊ ρε αοιθμϊ 

αςϊμχμ και με εμπειοία ϊπχπ αματέοξμςαι παοακάςχ. Όλξ ςξ παοακάςχ 

ποξρχπικϊ θα είμαι πλήοξσπ και απξκλειρςικήπ απαρυϊληρηπ. 

Ο σπεϋθσμξπ Φοξμικξϋ Ποξγοαμμαςιρμξϋ θα είμαι Διπλχμαςξϋυξπ Μηυαμικϊπ 

ςξσλάυιρςξμ δεκαεςξϋπ (10) εμπειοίαπ ρςη Διαυείοιρη και Παοακξλξϋθηρη 

Έογχμ. Αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ και ενέλινη ςξσ Έογξσ, σπϊ ςξμ Τπεϋθσμξ 

Φοξμικξϋ Ποξγοαμμαςιρμξϋ θα απαρυξλξϋμςαι έμαπ (1) ή και δϋξ (2) 

διπλχμαςξϋυξι Μηυαμικξί ςξσλάυιρςξμ 3εςξϋπ εμπειοίαπ ρε Διαυείοιρη και 

Παοακξλξϋθηρη Έογχμ διατξοεςικόμ ειδικξςήςχμ (ΠΜ και Η/Μ). Οι Μηυαμικξί 

ςηπ ξμάδαπ Φοξμικξϋ Ποξγοαμμαςιρμξϋ θα είμαι άοιρςξι γμόρςεπ ςχμ θεχοιόμ 

και μεθϊδχμ ςξσ Φοξμικξϋ Ποξγοαμμαςιρμξϋ και ιδιαίςεοα ςηπ ΜΚΔ καθόπ και 

ςξσ απαιςξϋμεμξσ λξγιρμικξϋ Primavera. 

 

 

Άοθοξ 20 Τπεογξλαβίεπ –Τπξκαςάρςαρη Αμαδόυξσ 

ε πεοίπςχρη σπεογξλαβίαπ ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 165 ςξσ 

Ν.4412/16, εμό ρε πεοίπςχρη Τπξκαςάρςαρη ςξσ Αμαδϊυξσ απϊ ςοίςξ ιρυϋξσμ 

ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 164 ςξσ Ν.4412/16. 

 

 

Άοθοξ 21 Δπίβλεφη Δογαριώμ από ςημ ΑΛ 

21.1 Η ΑΜ θα ξοίρει και θα γμχρςξπξιήρει εγγοάτχπ ρςξμ Αμάδξυξ ςξσπ 

επιβλέπξμςεπ και ςξσπ βξηθξϋπ ςχμ ξι ξπξίξι θα αρκξϋμ ςημ επίβλεφη ςξσ 

Έογξσ ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία. 

21.2 Σξ γεγξμϊπ ϊςι η ΑΜ επιβλέπει ςξ Έογξ κας‟ ξσδέμ απαλλάρρει ςξμ Αμάδξυξ 

απϊ κάθε εσθϋμη πξσ ποξκϋπςει απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και ςημ 

ιρυϋξσρα μξμξθερία. 

21.3 Η επίβλεφη ςξσ Έογξσ απϊ ςημ ΑΜ δεμ ρημαίμει ϊςι στίρςαςαι ρυέρη 

ποϊρςηρηπ με ςξμ Αμάδξυξ. 

21.4 Δάμ η ΑΜ παοαλείφει μα ποξβεί ρε έλεγυξ πξιϊςηςαπ ςχμ εκςελξσμέμχμ 

εογαριόμ ή δεμ μπξοέρει μα επιρημάμει ξπξιξδήπξςε ελάςςχμα ρςξ Έογξ, 

ασςϊ δεμ απαλλάρρει ςξμ Αμάδξυξ απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ ξϋςε 

θα εμπξδίρει ςημ ΑΜ ρςξ μα απαιςήρει ςη διϊοθχρη ςηπ ελαςςχμαςικήπ 

εογαρίαπ ή και ςημ απϊοοιφη ασςήπ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 159  

ςξσ Ν. 4412/2016. 

21.5 Όλεπ ξι εμέογειεπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμξμςαι με γμόρη ςηπ Δπίβλεφηπ και η 

αλληλξγοατία θα γίμεςαι μέρχ ςηπ Διεσθϋμξσραπ ςξσ έογξσ Τπηοερίαπ ή με 

κξιμξπξίηρη ςχμ εγγοάτχμ ρςημ Δπίβλεφη, ςα δε πξοίρμαςα ρσρκέφεχμ κλπ. 

θα αμακεταλαιόμξμςαι ρε εμημεοχςικέπ αματξοέπ πξσ θα σπξβάλλξμςαι.  
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Άοθοξ 22 Δσθύμη ςξσ Αμαδόυξσ για ςημ Αρταλή Δκςέλερη ςξσ Έογξσ και ςημ 

Ποόκληρη Εημιώμ 

22.1 Ο Αμάδξυξπ, για ςιπ εογαρίεπ πξσ εκςελεί ξ ίδιξπ είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ 

για ξπξιαδήπξςε απόλεια, ζημιά ή τθξοά πξσ θα ποξκληθεί ρε ενξπλιρμϊ, 

σλικά και εογαρία ςξσ Έογξσ. 

22.2 Ο Αμάδξυξπ, για ςιπ εογαρίεπ πξσ εκςελεί ξ ίδιξπ είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ 

για ξπξιαδήπξςε βλάβη ςηπ σγείαπ ή θάμαςξ ςχμ ποξρόπχμ πξσ 

απαρυξλξϋμςαι ρςξ Έογξ καθόπ και ςοίςχμ και επξμέμχπ ποέπει μα λαμβάμει 

ϊλα ςα εμδεικμσϊμεμα μέςοα αρταλείαπ για ςημ απξςοξπή ςέςξιχμ γεγξμϊςχμ. 

22.3 Ο Αμάδξυξπ, για ςιπ εογαρίεπ πξσ εκςελεί ξ ίδιξπ είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ 

για ζημιά πξσ θα ποξκαλέρει ρε ξπξιαδήπξςε ιδιξκςηρία ςοίςξσ (κιμηςά ή 

ακίμηςα), ρςημ ξπξία πεοιλαμβάμξμςαι ξι εγκαςαρςάρειπ και ςα δίκςσα ςχμ 

Οογαμιρμόμ Κξιμήπ Ωτελείαπ (Ο.Κ.Ω.), ςα έογα ςξσ δημξρίξσ (γέτσοεπ, 

ξδξρςοόμαςα, κλπ) ςϊρξ ρςημ πεοιξυή ςξσ εογξςανίξσ ϊρξ και ρε ξπξιαδήπξςε 

πεοιξυή αρκεί δοαρςηοιϊςηςεπ ρυεςικέπ με ςξ Έογξ, ρσγκεκοιμέμα: 

α) Να μημ επιτέοει διακξπέπ ή δημιξσογεί άλλξσ είδξσπ εμπϊδια ρςιπ 

εογαρίεπ άλλχμ ςσυϊμ αμαδϊυχμ ςηπ ΑΜ ή ρσμβξϋλχμ εκςϊπ εάμ έυει 

ενξσριξδϊςηρη ποξπ ςξϋςξ απϊ ςημ ΑΜ. 

β) Να μημ ειρέουεςαι ρε ιδιξκςηρίεπ ςοίςχμ εκςϊπ εάμ έυει λάβει 

ενξσριξδϊςηρη ποξπ ςξϋςξ απϊ ςημ ΑΜ. 

γ) Να μημ ποξκαλεί ζημιέπ, μα μημ τοάρρει ή εμπξδίζει ξπξιαδήπξςε 

εγκαςάρςαρη κξιμήπ χτελείαπ, ξδϊ ή άλλη ιδιξκςηρία. 

δ) Να μημ ποξκαλεί διακξπέπ ή δημιξσογεί άλλξ εμπϊδιξ ρςη λειςξσογία 

ξπξιξσδήπξςε δικςϋξσ αγχγόμ, ςηλετχμικόμ καλχδίχμ, καλχδίχμ 

παοξυήπ ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ, υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη ρυεςική άδεια και 

έγκοιρη απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ ΟΚΩ ή Τπηοερίεπ και ςημ ρϋμτχμη γμόμη 

ςηπ ΑΜ. 

ε) Να μημ ποξκαλεί ζημιέπ ρε καλλιεογημέμεπ ή τσςεσμέμεπ εκςάρειπ και 

βλάρςηρη ϊπχπ δέμδοα, τσςά, θάμμξσπ και υϊοςα μέρα ρε υόοξσπ ξι 

ξπξίξι, ϊπχπ θα καθξοίρει η ΑΜ, δεμ ρυεςίζξμςαι με ςημ εκςέλερη ςχμ 

Δογαριόμ ςηπ ρϋμβαρηπ. Σξϋςξ ρσμπεοιλαμβάμει και ζημίεπ πξσ 

ποξκαλξϋμςαι απϊ ςη λειςξσογία ςξσ ενξπλιρμξϋ ή ςημ εμαπϊθερη 

σλικόμ για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ασςόμ. 

22.4 Ο Αμάδξυξπ δεμ θα δικαιξϋςαι ξπξιαδήπξςε παοάςαρη ποξθερμίαπ ή 

απξζημίχρη εναιςίαπ ςηπ αμέλειάπ ςξσ μα ποξρςαςεϋρει ϊλα ςα σλικά, ςξμ 

ενξπλιρμϊ και ςξ πεοιβάλλξμ και μα ρσμμξοτχθεί ποξπ ςιπ ρυεςικέπ 

ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ. Όλα ςα ένξδα ρε ρυέρη με κάθε επιρκεσή ή 

απξκαςάρςαρη αμαγκαία ή απαιςξϋμεμη λϊγχ μη επιςοεπϊμεμηπ 

παοεμπϊδιρηπ, ζημίαπ ή υοήρηπ θα βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ. Δάμ σπξυοεχθεί η 

ΑΜ μα καςαβάλει ξπξιαδήπξςε απξζημίχρη για λϊγξσπ ξτειλϊμεμξσπ ρςιπ 
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αμχςέοχ αιςίεπ, ςξ πξρϊμ ασςϊ θα παοακοαςείςαι απϊ ςξ λαβείμ ή ςιπ 

εγγσήρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

22.5 Δεμ σπάουει ρυέρη ποϊρςηρηπ μεςανϋ ΑΜ, Αμαδϊυξσ και ςξσ ποξρχπικξϋ 

ασςξϋ. 

 

 

Άοθοξ 23 Αρταλίρειπ 

23.1 Γεμικά 

O Αμάδξυξπ, υχοίπ μα πεοιξοίζξμςαι ξι εσθϋμεπ και σπξυοεόρειπ ςξσ, πξσ 

απξοοέξσμ απϊ ςημ ϋμβαρη και ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία, ξτείλει μα 

αρταλίρει ςξ ποξρχπικϊ ςξ ξπξίξ θα απαρυξληθεί ρςξ Έογξ, ςα μηυαμήμαςα, 

ςα σλικά, ςξ ίδιξ ςξ Έογξ καθόπ και ςημ αρςική εσθϋμη, πξσ πιθαμϊμ μα 

ποξκϋφει εν αιςίαπ ή εν ατξομήπ ςξσ Έογξσ, με δική ςξσ επιμέλεια και 

δαπάμεπ, με βάρη ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία και ϊρα ποξβλέπξμςαι ςξ παοϊμ 

άοθοξ. 

Η αρταλιρςική εςαιοεία (μία ή πεοιρρϊςεοεπ) πξσ θα επιλεγεί απϊ ςξμ Αμάδξυξ 

θα ποέπει μα είμαι αμαγμχοιρμέμη και τεοέγγσα, όρςε μα παοέυει ςα ευέγγσα 

για ςημ παοευϊμεμη αρταλιρςική κάλσφη για ξλϊκληοξ ςξ διάρςημα 

αρτάλιρηπ. 

Η αρταλιρςική εςαιοεία θα ποέπει μα έυει έδοα ρε ξπξιαδήπξςε υόοα ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, ςξσ Δσοχπαψκξϋ Οικξμξμικξϋ Φόοξσ (ΔΟΦ) ή ρε υόοα 

πξσ έυει σπξγοάφει ςημ Δ. 

ςημ πεοίπςχρη πξσ η έδοα ςηπ αρταλιρςικήπ εςαιοείαπ δεμ βοίρκεςαι ρςημ 

Αθήμα θα ποέπει μα έυει μϊμιμξ γοατείξ – αμςιποξρχπεία ρςημ Αθήμα ή μα 

ξοίρει αμςίκληςξ ρςημ Αθήμα ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 142 παο. 4 

ςξσ Κ.Πξλ.Δ. 

Σα ρυέδια ςχμ αρταλιρςηοίχμ ρσμβξλαίχμ θα ποέπει σπξβληθξϋμ απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ ρςημ ΑΜ δέκα (10) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ ποιμ ςημ σπξγοατή ςηπ 

ϋμβαρηπ, ποξκειμέμξσ μα ελεγυθξϋμ ϊςι είμαι ρϋμτχμα με ςημ .Τ.  

Σα ποχςϊςσπα αρταλιρςήοια ρσμβϊλαια θα σπξβληθξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ με 

ςημ σπξγοατή ςηπ ϋμβαρηπ, μαζί με ςημ απϊδεινη πληοχμήπ ςηπ ποόςηπ 

δϊρηπ ςχμ αρταλίρςοχμ. 

Σα αρταλιρςήοια ρσμβϊλαια αρςικήπ εσθϋμηπ έμαμςι ςοίςχμ, πξσ ςσυϊμ θα 

απαιςηθξϋμ για ςημ κάλσφη ςηπ αρςικήπ εσθϋμηπ ςξσ Αμαδϊυξσ, λϊγχ ςηπ 

εκςέλερηπ απ‟ ασςϊμ εογαριόμ ρσμςήοηρηπ, επιρκεσήπ ή ρςξ πλαίριξ ςχμ 

άλλχμ ρσμβαςικόμ ςξσ σπξυοεόρεχμ, ποέπει μα σπξβάλλξμςαι ρςημ ΑΜ δέκα 

πέμςε (15) ημεοξλξγιακέπ μέοεπ ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ αμςίρςξιυχμ 

εογαριόμ ρσμςήοηρηπ, επιρκεσήπ κλπ. 

23.1.1 Αρτάλιρη ποξρχπικξϋ 

Όλξ ςξ ποξρχπικϊ πξσ θα απαρυξλεί ξ Αμάδξυξπ ρςξ Έογξ, σπϊ ξπξιαδήπξςε 

ιδιϊςηςα και ρσμβαςική ρυέρη, πξσ ςσυϊμ υοηριμξπξιηθεί ρςξ Έογξ, θα ποέπει 
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μα είμαι αρταλιρμέμξ ρςξ ΙΚΑ και ρςα λξιπά αρταλιρςικά ςαμεία, ρϋμτχμα με 

ςημ ιρυϋξσρα Νξμξθερία. Ο Αμάδξυξπ ρε κάθε πεοίπςχρη σπξυοεξϋςαι μα 

αρταλίρει ςξ ποξρχπικϊ ασςϊ, ρε διατξοεςική πεοίπςχρη δεμ θα μπξοεί μα 

υοηριμξπξιηθεί για ςξ Έογξ. 

Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίζει ρε αρταλιρςική εςαιοεία ςξ 

ποξαματεοϊμεμξ ποξρχπικϊ (ημεδαπϊ ή αλλξδαπϊ) έμαμςι αςσυημάςχμ, ρςιπ 

πεοιπςόρειπ πξσ δεμ σπάγεςαι ρςιπ διαςάνειπ πεοί σπξυοεχςικήπ αρτάλιρηπ 

καλϋπςξμςαπ ςημ εογξδξςική ςξσ εσθϋμη. 

23.1.2 Αρτάλιρη μηυαμημάςχμ 

Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα έυει αρταλίρει ρε αρταλιρςική εςαιοεία ςα 

ξυήμαςα πξσ θα υοηριμξπξιξϋμςαι ρςξ Έογξ ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ 

διαςάνειπ. 

Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει ρε αρταλιρςική εςαιοεία ϊλα ςα 

μηυαμήμαςα (γεοαμξί, μηυαμήμαςα εκρκατήπ ρήοαγγαπ, κςλ), πξσ θα 

υοηριμξπξιηθξϋμ ρςξ Έογξ. 

Σα μηυαμήμαςα πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ρςξ Έογξ, θα ποέπει μα καλϋπςξμςαι 

με αρτάλιρη ςϊρξ καςά παμςϊπ κιμδϋμξσ, για πξρϊ πξσ θα καλϋπςει πλήοχπ 

ςξ κϊρςξπ αμςικαςάρςαρηπ, ϊρξ και για αρςική εσθϋμη, ϊυι μϊμξ καςά ςξ υοϊμξ 

πξσ θα βοίρκξμςαι ρςα εογξςάνια, αλλά και καςά ςη μεςακίμηρη - μεςατξοά 

ςξσπ ρε ασςά. 

Ο Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα διεκδικήρει απϊ ςημ ΑΜ απξζημίχρη για ςιπ 

πεοιπςόρειπ ζημιόμ, βλαβόμ ή απόλειαπ, ξλικήπ ή μεοικήπ, ρε ασςξκίμηςα ή 

μηυαμήμαςα πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ρςξ Έογξ, ακϊμα και ρε πεοιπςόρειπ 

αμχςέοαπ βίαπ ή ςσυεοξϋ. 

23.1.3 Αρτάλιρη Τλικόμ 

Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει για ςξ ρϋμξλξ ςηπ ανίαπ ςξσπ και καςά 

παμςϊπ κιμδϋμξσ (κλξπή, τθξοά, τχςιά, καςξλιρθήρειπ, κλπ), ςα σλικά πξσ 

έυξσμ ειραυθεί ρςα εογξςάνια απϊ ςξμ Αμάδξυξ ή ςξσ έυξσμ παοαδξθεί απϊ ςημ 

ΑΜ,για ςξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ ςημ άτινή ςξσπ μέυοι και ςημ εμρχμάςχρη 

ρςξ Έογξ. 

Δπίρηπ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, ξμξίχπ καςά ςα παοαπάμχ, μα αρταλίρει ςα 

σλικά πξσ ποξμηθεϋεςαι και καςά ςημ μεςατξοά ςξσπ απϊ ςξ ρημείξ 

παοαγχγήπ μέυοι ςα εογξςάνια. 

23.2 Αρτάλιρη καςά παμςόπ κιμδύμξσ ςξσ Έογξσ 

23.2.1 Αμςικείμεμξ αρτάλιρηπ 

Αμςικείμεμξ ςηπ αρτάλιρηπ θα είμαι η ρσμξλική ανία ςξσ Έογξσ (σμβαςικϊ 

Σίμημα), ϊπχπ ασςή θα διαμξοτόμεςαι ρε πεοιπςόρειπ ςσυϊμ 

ρσμπληοχμαςικόμ ρσμβάρεχμ, αμαθεχοήρεχμ, αμαποξραομξγόμ ςξσ 

σμβαςικξϋ Σιμήμαςξπ. 
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Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ζηςά απϊ ςημ αρταλιρςική εςαιοεία, ϊςαμ ασςϊ 

απαιςείςαι, ρϋμτχμα με ςα ποξαματεοϊμεμα, ςημ αμαποξραομξγή ςξσ 

αρταλιζξμέμξσ κεταλαίξσ, και μα εναρταλίζει ϊςι η αρταλιρςική εςαιοεία 

οηςά θα παοαιςείςαι απϊ ςημ επίκληρη πεοίπςχρηπ σπαρτάλιρηπ. 

Η αρταλιρςική κάλσφη θα παοέυεςαι για ςξ πλήοεπ κϊρςξπ αμςικαςάρςαρηπ 

ςχμ κάθε είδξσπ σλικόμ πξσ ςσυϊμ υξοηγξϋμςαι απϊ ςημ ΑΜ, για μα 

εμρχμαςχθξϋμ ρςξ Έογξ. 

Η αρταλιρςική κάλσφη θα παοέυεςαι και για ςιπ ποξρχοιμέπ ή μϊμιμεπ 

εογξςανιακέπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

Δπίρηπ, θα παοέυεςαι αρταλιρςική κάλσφη, για έμα ποϊρθεςξ πξρϊ ίρξ με ςξ 

15% ςξσ αρταλιζϊμεμξσ κεταλαίξσ, ϊπχπ ασςϊ παοαπάμχ ποξρδιξοίζεςαι, για 

ςημ κάλσφη ξπξιξσδήπξςε αποϊβλεπςξσ ποϊρθεςξσ κϊρςξσπ για 

απξκαςάρςαρη απόλειαπ ή ζημιάπ πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ επαγγελμαςικόμ 

αμξιβόμ και ςξσ κϊρςξσπ καθαίοερηπ ή απξμάκοσμρηπ ξπξιξσδήπξςε μέοξσπ 

ςξσ Έογξσ ή και ςχμ ποξψϊμςχμ καθαίοερηπ ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ. 

Δπιςοέπεςαι η ρσμξμξλϊγηρη χπ απαλλαγή ρςημ καςά παμςϊπ κιμδϋμξσ 

αρτάλιρη ςξσ Έογξσ ςξ πξρϊ ςχμ 100.000€ για ςιπ πεοιπςόρειπ εογαριόμ 

διάμξινηπ, ερταλμέμηπ μελέςηπ, καςαρκεσήπ, για πεοιρςαςικά καςαρςοξτόμ 

λϊγχ καιοικόμ ταιμξμέμχμ και ςξ πξρϊ ςχμ 50.000€ για ςιπ λξιπέπ αιςίεπ. 

Οι ρυεςικέπ δαπάμεπ πξσ ατξοξϋμ ςα παοαπάμχ ϊοια απαλλαγήπ θα βαοϋμξσμ 

ςξμ Αμάδξυξ ρε κάθε πεοίπςχρη. 

Η αρταλιρςική κάλσφη θα παοέυεςαι έμαμςι ξπξιαρδήπξςε απόλειαπ, ζημιάπ, 

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

ξπξιξδήπξςε λϊγξ ή αιςία. Καςά ρσμέπεια η κάλσφη θα ποέπει μα παοέυεςαι 

και για πεοιπςόρειπ, αμχςέοαπ βίαπ, ϊπχπ τσρικόμ καςαρςοξτόμ ρσμεπεία 

ρειρμόμ, πλημμσοόμ, αρσμήθιρςχμ βοξυξπςόρεχμ, καςξλιρθήρεχμ, 

ςοξμξκοαςικόμ εμεογειόμ, βαμδαλιρμόμ, ποάνεχμ διαδηλχςόμ, κακϊβξσλχμ 

εμεογειόμ, ςσυαίχμ πεοιρςαςικόμ, καθόπ και για πεοιπςόρειπ λαμθαρμέμηπ 

μελέςηπ, εογαρίαπ, καςαρκεσήπ (manufacturer‟s risk)], ελαςςχμαςικόμ 

σλικόμ, με εναίοερη ςξσπ κιμδϋμξσπ, πξσ ρσμήθχπ εναιοξϋμςαι και δεμ 

καλϋπςξμςαι απϊ ςα ρσμήθη αρταλιρςήοια καςά παμςϊπ κιμδϋμξσ  

(π.υ. πϊλεμξπ, ειρβξλή, αμςαορία, λαψκή ενέγεορη, επαμάρςαρη, μϊλσμρη απϊ 

οαδιεμέογεια ή ιξμίζξσρα ακςιμξβξλία κλπ). 

ςξ αρταλιρςήοιξ ρσμβϊλαιξ η παοευϊμεμη κάλσφη θα είμαι απϊ κξιμξϋ ρςξμ 

Αμάδξυξ και ςημ ΑΜ, δηλαδή η Αςςικϊ Μεςοϊ θα είμαι ρσμαρταλιζϊμεμη. 

23.2.2 Διάοκεια αρτάλιρηπ 

Η αρταλιρςική κάλσφη θα παοέυεςαι απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ϋμβαρηπ μέυοι 

ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ έογξσ καςά ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ϋμβαρηπ 

για ςη ρσμξλική ανία ασςξϋ (σμβαςικϊ Σίμημα). 

ε πεοίπςχρη ςμημαςικόμ παοαδϊρεχμ / επιμέοξσπ ρσμβάρεχμ, καςά ςη 

πεοίξδξ ρσμςήοηρηπ, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει 
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- μα αρταλίζει πιθαμή απόλεια ή ζημιά ρε ςμήμαςα ςξσ αρταλιρμέμξσ έογξσ 

ςα ξπξία παοαλήτθηκαμ ή ςέθηκαμ ρε λειςξσογία, η ξπξία ποξέουεςαι απϊ 

ςιπ εογαρίεπ καςαρκεσήπ πξσ θα ενακξλξσθξϋμ μα είμαι αρταλιρμέμεπ 

ρϋμτχμα με ςξ αρταλιρςήοιξ ρσμβϊλαιξ Καςά Παμςϊπ Κιμδϋμξσ Έογχμ. 

- μα αρταλίζει ςιπ απξπεοαςχμέμεπ εογαρίεπ, απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ έκδξρηπ 

ςηπ βεβαίχρηπ πεοάςχρηπ ςχμ εογαριόμ ςηπ επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ μέυοι ςημ 

ξοιρςική παοαλαβή ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ έογξσ καςά ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ϋμβαρηπ, 

με ρσμβϊλαιξ Απξπεοαςχμέμχμ Έογχμ Πξλιςικξϋ Μηυαμικξϋ. 

23.2.3 Διδικϊπ ϊοξπ ςξσ αρταλιρςηοίξσ καςά παμςϊπ κιμδϋμξσ  

ςξ αρταλιρςήοιξ ρσμβϊλαιξ θα ποέπει μα πεοιλητθεί και ξ παοακάςχ ϊοξπ: 

«ε πεοίπςχρη μεοικήπ ή ξλικήπ καςαρςοξτήπ ή βλάβηπ ςξσ Έογξσ 

πpξκειμέμξσ η αρταλιρςική εςαιοεία μα καςαβάλει ρςξμ Αμάδξυξ ςη ρυεςική με 

ςη ζημιά κςλ απξζημίχρη, ποέπει μα λάβει ποξηγξσμέμχπ ςημ έγγοατη για ςξ 

ρκξπϊ ασςϊ ρσγκαςάθερη ςηπ ΑΜ. 

Δτϊρξμ η ΑΜ δεμ παοέυει ρςημ αρταλιρςική εςαιοεία ςημ εμ λϊγχ 

ρσγκαςάθερη, ασςϊμαςα και υχοίπ άλλεπ διαςσπόρειπ (ειδικέπ ή άλλξσ είδξσπ 

εμςξλέπ, ή ενξσριξδϊςηρη απϊ ςξμ Αμάδξυξ), η απαίςηρη ςξσ Αμαδϊυξσ καςά 

ςηπ αρταλιρςικήπ εςαιοείαπ για ςημ καςαβξλή ςηπ απξζημίχρηπ εκυχοείςαι 

ρςημ ΑΜ και η αρταλιρςική εςαιοεία απξδέυεςαι απϊ ςξϋδε και σπξυοεόμεςαι 

μα καςαβάλει ςη ρυεςική απξζημίχρη ρςημ ΑΜ μεςά απϊ αίςηρη ςηπ ςελεσςαίαπ 

για ςξ ρκξπϊ ασςϊ». 

Σξμίζεςαι χρςϊρξ ϊςι η εκυόοηρη ςηπ απαίςηρηπ ασςήπ ςξσ Αμαδϊυξσ ρςημ ΑΜ 

κας‟ ξσδέμα ςοϊπξ ςξμ απαλλάρρει απϊ ςιπ εσθϋμεπ και σπξυοεόρειπ ςξσ, πξσ 

απξοοέξσμ απϊ ςημ ϋμβαρη. 

23.3 Αρτάλιρη αρςικήπ εσθύμηπ έμαμςι ςοίςχμ 

23.3.1 Αμςικείμεμξ αρτάλιρηπ 

Με ςημ αρτάλιρη ασςή θα καλϋπςεςαι η αρςική εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ έμαμςι 

ςοίςχμ, όρςε η αρταλιρςική εςαιοεία μα καςαβάλει απξζημιόρειπ ρε ςοίςξσπ 

για: ρχμαςικέπ βλάβεπ, θάμαςξ, ηθική βλάβη, φσυική ξδϋμη, σλικέπ ζημιέπ ρε 

ποάγμαςα ακίμηςα ή κιμηςά ή και ζόα, πξσ ποξνεμξϋμςαι καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια 

και εναιςίαπ ςχμ εογαριόμ καςαρκεσήπ, ρσμςήοηρηπ, επιρκεσήπ, 

απξκαςάρςαρηπ ζημιόμ κλπ και άλλχμ ςσυϊμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ, 

ξπξςεδήπξςε γίμξμςαι ασςέπ και ετϊρξμ εκςελξϋμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ ϋμβαρηπ 

ςξσ Έογξσ. 

23.3.2 Διάοκεια αρτάλιρηπ 

Η αρταλιρςική κάλσφη θα παοέυεςαι απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ϋμβαρηπ μέυοι 

ςημ ξοιρςική παοαλαβή καςά ςξσ ϊοξσπ ςηπ ϋμβαρηπ.  
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23.3.3 Όοια απξζημίχρηπ 

Σα ϊοια απξζημίχρηπ για ςα ξπξία θα ποαγμαςξπξιείςαι η αρτάλιρη ρε έμα 

ασςξςελέπ αρταλιρςήοιξ αρςικήπ εσθϋμηπ έμαμςι ςοίςχμ, ποέπει μα είμαι καςά 

πεοιρςαςικϊ ςα ακϊλξσθα: 

23.3.3.1 Για σλικέπ ζημιέπ, θεςικέπ ή απξθεςικέπ ρε ποάγμαςα ςοίςχμ, ρσμεπεία θεςικόμ 

ζημιόμ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ αοιθμϊ ςχμ ςσυϊμ ζημιχθέμςχμ ςοίςχμ: 

16.500.000  ΔΤΡΩ 

23.3.3.2 Για ρχμαςική βλάβη ή θάμαςξ ςοίςχμ, κας‟ άςξμξ και αςϋυημα: 

1.000.000  ΔΤΡΩ 

23.3.3.3 Για ρχμαςική βλάβη ή θάμαςξ ςοίςχμ μεςά απϊ ξμαδικϊ αςϋυημα, αμενάοςηςα 

απϊ ςξμ αοιθμϊ ςχμ παθϊμςχμ: 

12.000.000  ΔΤΡΩ 

23.3.3.4 Αμόςαςξ ϊοιξ εσθϋμηπ αρταλιρςόμ ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ αρτάλειαπ 

35.000.000  ΔΤΡΩ 

 

Δπιςοέπεςαι η ρσμξμξλϊγηρη χπ απαλλαγή ρςημ αρταλιρςική κάλσφη ςηπ 

αρςικήπ εσθϋμηπ πξρξρςϊ 10% κάθε ζημιάπ με ελάυιρςξ πξρϊ 30.000€ και 

αμόςαςξ 80.000€. Οι ρυεςικέπ δαπάμεπ πξσ ατξοξϋμ ςα παοαπάμχ ϊοια 

απαλλαγήπ θα βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ ρε κάθε πεοίπςχρη. 

23.3.4 Διδικξί ϊοξι ςξσ αρταλιρςηοίξσ αρςικήπ εσθϋμηπ  

ςξ αρταλιρςήοιξ ασςϊ θα πεοιλαμβάμξμςαι και ξι ενήπ ειδικξί ϊοξι: 

23.3.4.1 Η ΑΜ ςξ εμ γέμει ποξρχπικϊ ςηπ, ξι ςσυϊμ ρϋμβξσλξί ςηπ και ςξ ποξρχπικϊ 

ςξσπ, θεχοξϋμςαι ςοίςα ποϊρχπα, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ εναιοέρειπ 

ςηπ διαρςασοξϋμεμηπ εσθϋμηπ αλλήλχμ (cross liability). 

23.3.4.2 Η αρταλιρςική εςαιοεία σπξυοεόμεςαι μα απξκοξϋει ξπξιαδήπξςε αγχγή 

εγείοεςαι καςά ςξσ Αμαδϊυξσ ή ςηπ ΑΜ και ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσπ, ρςημ 

πεοίπςχρη πξσ η βλάβη ή ζημιά ξτείλεςαι ρε ποάνη ή παοάλειφη ςχμ 

παοαπάμχ ποξρόπχμ, η ξπξία καλϋπςεςαι απϊ ςξ αρταλιρςήοιξ αρςικήπ 

εσθϋμηπ έμαμςι ςοίςχμ, θα καςαβάλλει δε κάθε πξρϊ εγγϋηρηπ για άορη ςσυϊμ 

καςαρυέρεχμ κλπ. πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ αρςική εσθϋμη μέρα ρςα ϊοια ςχμ 

πξρόμ, πξσ αματέοξμςαι εκάρςξςε ραμ αμόςαςα ϊοια εσθϋμηπ ςχμ 

αρταλιρςόμ. 

23.3.4.3 Με ςξ αρταλιρςήοιξ καλϋπςεςαι και η εσθϋμη ςηπ ΑΜ, πξσ απξοοέει απϊ ςξ 

άοθοξ 922 ςξσ Αρςικξϋ Κόδικα (εσθϋμη ποξρςήραμςξπ). 

23.4 Γεμικξί όοξι πξσ ατξοξύμ ρε όλα ςα αρταλιρςήοια ρσμβόλαια 

ε ϊλα ςα αρταλιρςήοια θα πεοιλαμβάμξμςαι ξπχρδήπξςε ξι ακϊλξσθξι γεμικξί 

ϊοξι: 

23.4.1 Η ΑΜ θα είμαι ρσμαρταλιζϊμεμη. 
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23.4.2 Σα εμ λϊγχ αρταλιρςήοια δεμ δϋμαμςαι μα ακσοχθξϋμ, ςοξπξπξιηθξϋμ ή 

λήνξσμ υχοίπ ςη γοαπςή, με ρσρςημέμη επιρςξλή ποιμ απϊ ενήμςα (60) 

ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ, ρυεςική ειδξπξίηρη ςηπ αρταλιρςικήπ εςαιοείαπ ςϊρξ 

ποξπ ςξμ Αμάδξυξ, ϊρξ και ποξπ ςημ ΑΜ. 

23.4.3 Η αρταλιρςική εςαιοεία παοαιςείςαι απϊ κάθε δικαίχμα αγχγήπ ή αμςαγχγήπ 

καςά ςηπ ΑΜ, ςχμ σπαλλήλχμ ςηπ, ρσμβξϋλχμ και ρσμεογαςόμ ςηπ και ςχμ 

σπαλλήλχμ ςξσπ ρε πεοίπςχρη πξσ η βλάβη ή ζημιά ξτείλεςαι ρε ποάνη ή 

παοάλειφη, ϊυι ηθελημέμη, ςχμ ποξρόπχμ ασςόμ. 

23.5 Γεμικέπ σπξυοεώρειπ ςξσ Αμαδόυξσ χπ ποξπ ςημ αρτάλιρη 

23.5.1 Καςά ςημ ρϋμαφη ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ αρταλίρεχμ ξ Αμάδξυξπ ποέπει μα 

ρσμμξοτόμεςαι και μα λαμβάμει σπϊφη ςιπ διαςάνειπ ςχμ μϊμχμ, μξμξθεςικόμ 

διαςαγμάςχμ, καμξμιρμόμ κλπ, πξσ ιρυϋξσμ εκάρςξςε και έυξσμ εταομξγή 

ρςημ Δλλάδα. 

23.5.2 Ο Αμάδξυξπ ξτείλει μα ρσμμξοτόμεςαι με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ αρταλιρςηοίχμ 

ρσμβξλαίχμ και μα απξζημιόμει ςημ ΑΜ έμαμςι ϊλχμ ςχμ απχλειόμ και 

απαιςήρεχμ πξσ ςσυϊμ θα ποξέλθξσμ απϊ παοάλειφη ςξσ Αμαδϊυξσ μα 

ρσμμξοτχθεί ή μα ςηοήρει ςξσπ ϊοξσπ ςχμ αρταλιρςηοίχμ ρσμβξλαίχμ. Οι 

παοευϊμεμεπ αρταλιρςικέπ καλϋφειπ, ξι ξικξμξμικξί και αρταλιρςικξί ϊοξι, 

εναιοέρειπ, απαλλαγέπ κλπ σπϊκειμςαι ρε κάθε πεοίπςχρη ρςημ ςελική έγκοιρη 

ςηπ ΑΜ. 

23.5.3 Οι παοαπάμχ αρταλίρειπ δεμ απαλλάρρξσμ ή πεοιξοίζξσμ καςά καμέμα ςοϊπξ 

ςιπ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ, πξσ δεμ καλϋπςξμςαι απϊ ςα 

αρταλιρςήοια ρσμβϊλαια δηλαδή ςιπ εναιοέρειπ, εκπςόρειπ, ποξμϊμια, 

πεοιξοιρμξϋπ κλπ και ξ Αμάδξυξπ παοαμέμει απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ςημ 

απξκαςάρςαρη ζημιόμ ρε ποϊρχπα ή/ και ποάγμαςα και πέοαμ απϊ ςα πξρά 

κάλσφηπ ςχμ πιξ πάμχ αρταλιρςηοίχμ. 

23.5.4 ε πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ παοαλείφει ή αμελήρει μα ρσμμξοτχθεί με ςιπ 

παοαπάμχ αρταλιρςικέπ σπξυοεόρειπ ςξσ ή ξι αρταλίρειπ πξσ ρσμξμξλξγήρει 

κοιθξϋμ ραμ μη ικαμξπξιηςικέπ απϊ ςημ ΑΜ, η ςελεσςαία δικαιξϋςαι μα ρσμάφει 

ρςξ ϊμξμα και με δαπάμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ ςα πιξ πάμχ αρταλιρςήοια και μα 

παοακοαςήρει, (εμςϊκχπ με ςξ μϊμιμξ επιςϊκιξ σπεοημεοίαπ), ςξ πξρϊ ςχμ 

αρταλίρςοχμ, είςε απϊ ςα πξρά πξσ έυει μα λάβει ξ Αμάδξυξπ είςε με 

καςάπςχρη αμάλξγξσ πξρξϋ απϊ ςημ εγγσηςική επιρςξλή ςξσ καλήπ 

εκςέλερηπ.  

ςημ πεοίπςχρη ασςή η ΑΜ θα εμεογεί με αμέκκληςη εμςξλή και για 

λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ετϊρξμ θα ατξοά ςξ ρσμτέοξμ ασςήπ. 

Δπίρηπ ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ αμελεί ή δσρςοξπεί μα καςαβάλει ρςημ 

αρταλιρςική εςαιοεία ςξ ξτειλϊμεμξ πξρϊ ςχμ αρταλίρςοχμ, η ΑΜ για μα 

απξτϋγει εμδευϊμεμη ακϋοχρη ςξσ αρταλιρςηοίξσ, δικαιξϋςαι μα καςαβάλει 

ςα αρτάλιρςοα για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ και μα ςα παοακοαςήρει απϊ ςξ 

λαβείμ ςξσ, ρϋμτχμα με ςα ποξαματεοϊμεμα. 

Η ΑΜ επιτσλάρρει ρ‟ ασςή ςξ δικαίχμα μα παοακοαςεί απϊ ςα πξρά πξσ έυει 

μα λάβει ξ Αμάδξυξπ είςε με καςάπςχρη αμάλξγξσ πξρξϋ απϊ ςημ εγγσηςική 
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επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ κάθε πξρϊ, πξσ δεμ θα είμαι δσμαςϊ μα ειρποαυθεί 

απϊ ςημ αρταλιρςική εςαιοεία λϊγχ εναιοέρεχμ, απαλλαγόμ κλπ, ρϋμτχμα με 

ςξσπ ϊοξσπ ςχμ ρυεςικόμ αρταλιρςηοίχμ. 

23.5.5 ε πεοίπςχρη, πξσ η αρταλιρςική εςαιοεία, με ςημ ξπξία ξ Αμάδξυξπ 

ρσμξμξλϊγηρε ςιπ παοαπάμχ αρταλίρειπ, παοαλείφει ή αομηθεί μα ενξτλήρει 

(μεοικά ή ξλικά) ξπξιαδήπξςε βλάβη, ζημιά κλπ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ ή 

αιςία, ξ Αμάδξυξπ έυει ςημ απξκλειρςική εσθϋμη για ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ μη 

ενξτλημέμηπ ζημιάπ ή βλάβηπ κλπ, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ϋμβαρηπ και  

η ΑΜ δικαιξϋςαι μα παοακοαςήρει, απϊ ξπξιξμδήπξςε λξγαοιαρμϊ ςξσ 

Αμαδϊυξσ, ή εγγϋηρη ςξσ, ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ, ςα πξρά, πξσ καςά ςημ κοίρη 

ςηπ απαιςξϋμςαι για ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ εμ λϊγχ ζημιάπ ή βλάβηπ. 

23.5.6 ε πεοίπςχρη ξλικήπ ή μεοικήπ διακξπήπ ςχμ εογαριόμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ 

Αμαδϊυξσ, ςξ Έογξ ρε ξπξιαδήπξςε τάρη και αμ βοίρκεςαι, μπξοεί μα 

αρταλιρςεί έμαμςι ϊλχμ ςχμ ποξαματεοϊμεμχμ και εμδευξμέμχμ κιμδϋμχμ 

λϊγχ ςηπ διακξπήπ, απϊ ςημ ΑΜ και ςα ένξδα ςηπ αρτάλιρηπ ασςήπ θα 

βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ. 

 

 

Άοθοξ 24 Ζμεοξλόγιξ Έογξσ 

24.1 Ο Αμάδξυξπ θα ςηοεί ημεοξλϊγιξ ςξσ Έογξσ και θα έυει έμα (1) αμςίγοατξ ςχμ 

εγκεκοιμέμχμ μελεςόμ ρςξ γοατείξ ςξσ εογξςανίξσ. 

24.2 Οι εγγοατέπ ρςξ Ημεοξλϊγιξ πεοιλαμβάμξσμ πληοξτξοιακά ρςξιυεία για ςιπ 

μεςεχοξλξγικέπ ρσμθήκεπ, ςημ δϋμαμη απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ και 

μηυαμημάςχμ και γεμικά για ςημ παοξυή εικϊμαπ ςξσ Έογξσ, ϊπχπ ξοίζξμςαι 

αμαλσςικά ρςξ άοθοξ 146  ςξσ Ν. 4412/2016. 

24.3 Σξ ημεοξλϊγιξ θα καςαοςιρςεί και θα ποξρκξμιρςεί με μέοιμμα και εσθϋμη ςξσ 

Αμαδϊυξσ ρε βιβλιξδεςημέμα ςεϋυη με διπλϊςσπεπ αοιθμημέμεπ ρελίδεπ και θα 

ςηοείςαι καθημεοιμά απϊ ασςϊμ καςά ςημ εκςέλερη ςξσ Έογξσ. Όλεπ ξι ρελίδεπ 

ςχμ ςεσυόμ θα αοιθμηθξϋμ, θα ρτοαγιρθξϋμ και θα μξμξγοατηθξϋμ απϊ ςημ 

ΑΜ ποξ ςηπ υοήρηπ ςξσπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ. 

24.4 Σξμίζεςαι ϊςι ρςξ ημεοξλϊγιξ ςξσ Έογξσ ξ Αμάδξυξπ θα αμαγοάτει μϊμξ 

πληοξτξοίεπ και ρςξιυεία για ςημ εικϊμα ςξσ Έογξσ και ϊυι ρσμβαςικέπ θέρειπ 

ςξσ. Οι ρσμβαςικέπ θέρειπ θα διαβιβάζξμςαι ρςημ ΑΜ με ςακςική 

αλληλξγοατία. Σξ ημεοξλϊγιξ, μεςά ςημ ρσμπλήοχρή ςξσ απϊ ςξμ Αμάδξυξ, 

θα ςίθεςαι καθημεοιμά σπϊφη ςηπ επίβλεφηπ για ςημ αμαγοατή επ΄ασςξϋ 

ςσυϊμ παοαςηοήρεόμ ςηπ. Η Διεσθϋμξσρα Τπηοερία μπξοεί μα ξοίρει ςημ 

εγγοατή ρςξ Ημεοξλϊγιξ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ ή άλλχμ ρςξιυείχμ 

πξσ ποξριδιάζξσμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ Έογξ ή μα ζηςήρει απϊ ςξμ Αμάδξυξ ςημ 

ςήοηρη και άλλχμ ρςαςιρςικόμ ρςξιυείχμ.  

24.5 Καθημεοιμά ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοαδίδει σπξγεγοαμμέμξ ςξ έμα (1) 

αμςίγοατξ ςξσ διπλϊςσπξσ ςξσ χπ άμχ ημεοξλξγίξσ ρςημ επίβλεφη ςηπ ΑΜ. 

24.6 Όλεπ ξι αμχςέοχ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμξσμ με επιμέλεια, εσθϋμη 

και δαπάμη ςξσ, ςξ δε ρυεςικϊ κϊρςξπ πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμξ ρςημ 

Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ. 



 

ΑΡΦΑΘΟΚΟΓΘΙΔ ΔΡΓΑΘΔ ΙΑΘ ΛΔΣΑΣΟΠΘΔΘ ΔΘΙΣΤΩΜ ΟΙΩ 

ΣΟΤ ΣΛΖΛΑΣΟ Α’ ΣΖ ΓΡΑΛΛΖ 4 «ΑΚΟ ΒΔΪΙΟΤ – 

ΓΟΤΔΖ» ΣΟΤ ΛΔΣΡΟ ΣΖ ΑΗΖΜΑ  

 

ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ 

 

RFP-322/17 

Α.. 66925 

 

ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ ελ. 39 από 57 

 

Άοθοξ 25 Δπιμεςοήρειπ 

25.1 Για ςιπ επιμεςοήρειπ ιρυϋξσμ γεμικά ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 151 ςξσ Ν. 

4412/2016. 

25.2 σμπληοχμαςικά αματέοξμςαι ςα ενήπ: 

25.2.1 Η ΑΜ έυει ςξ δικαίχμα μα αομείςαι ςημ καςαυόοηρη ρςα επιμεςοηςικά τϋλλα 

ελαςςχμαςικόμ εογαριόμ ή ακαςάλληλχμ σλικόμ. 

25.2.2 Η καςαυόοηρη ςσυϊμ επιμεςοηςικόμ ρςξιυείχμ ρςα επιμεςοηςικά τϋλλα (άοθοξ 

151 παο.1 ςξσ Ν. 4412/2016 ) δεμ απξςελεί ρε καμία πεοίπςχρη απϊδεινη ϊςι η 

εογαρία είμαι ικαμξπξιηςική ή ϊςι ςα εμρχμαςχθέμςα σλικά είμαι καςάλληλα.  

25.2.3 Αμ καςά ςημ εκςέλερη ςξσ Έογξσ: 

 ξι ποαγμαςικέπ γεχμεςοικέπ διαρςάρειπ ή / και πξρϊςηςεπ 

καςαρκεσαρθξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ μικοϊςεοεπ απϊ ςιπ αμςίρςξιυεπ ςχμ 

εγκεκοιμέμχμ μελεςόμ, θα γίμξμςαι δεκςέπ απϊ ςημ ΑΜ μϊμξμ ετϊρξμ 

απξδεδειγμέμα και καςϊπιμ κοίρηπ ςηπ, ασςέπ ξι μικοϊςεοεπ γεχμεςοικέπ 

διαρςάρειπ δεμ θέςξσμ ρε κίμδσμξ ςημ αρτάλεια ή ςη λειςξσογία ςξσ Έογξσ 

και δεμ δημιξσογξϋμ κακξςευμία για ςημ ξπξία ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 159 ςξσ Ν. 4412/2016. ΄ ασςήμ ϊμχπ ςημ πεοίπςχρη πξσ 

ποξκϋπςξσμ μικοϊςεοεπ διαρςάρειπ/πξρϊςηςεπ ςχμ εγκεκοιμέμχμ, θα 

απξζημιόμξμςαι ρϋμτχμα με ςημ ποαγμαςική εκςελερθείρα πξρϊςηςα 

εογαρίαπ. 

 ξι ποαγμαςικέπ διαρςάρειπ ή / και πξρϊςηςεπ καςαρκεσαρθξϋμ απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ μεγαλϋςεοεπ απϊ ςιπ αμςίρςξιυεπ ςχμ εγκεκοιμέμχμ μελεςόμ και 

απξδεδειγμέμα δεμ ποξκαλείςαι απϊ ςξ γεγξμϊπ ασςϊ καμέμα ποϊβλημα 

ρςξ Έογξ, ςϊςε θα λαμβάμξμςαι σπϊφη για ςημ επιμέςοηρη και πληοχμή ξι 

διαρςάρειπ ςχμ εγκεκοιμέμχμ μελεςόμ, εκςϊπ αμ σπάουει γοαπςή εμςξλή 

ςηπ ΑΜ για ςιπ μεγαλϋςεοεπ διαρςάρειπ. 

25.3 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ϊπχπ, εμςϊπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςξ Ν. 4412/2016 

ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςηπ ςελικήπ επιμέςοηρηπ, σπξβάλει ςξ αματεοϊμεμξ ρςξ 

άοθοξ 37 ςηπ Τ Μηςοόξ ςξσ Έογξσ και ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 17 ςηπ Τ 

«ϊπχπ Καςαρκεσάρςηκε» ρυέδια, θεχοξσμέμχμ ςξϋςχμ χπ αμαπϊρπαρςξ 

ρςξιυείξ ςηπ ςελικήπ επιμέςοηρηπ. 

 

 

Άοθοξ 26 Ποξκαςαβξλή - Σοόπξπ Πληοχμήπ - Κξγαοιαρμξί – Πιρςξπξιήρειπ ––

Αμαθεώοηρη ςιμώμ 

26.1 Πποκαηαβολή 

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν ύςνπο 5% 
(πέληε ηνηο εθαηό) επί ηεο θάζε Δπηκέξνπο Σύκβαζεο, ρσξίο Αλαζεώξεζε θαη 
ΦΠΑ. Η πξνθαηαβνιή απηή είλαη πξναηξεηηθή θαη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 
ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε. Η ελ ιόγσ πξνθαηαβνιή ρνξεγείηαη γηα θάζε 
επηκέξνπο Σύκβαζε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ από ηνλ Αλάδνρν επί 
ηόπνπ ηνπ έξγνπ.  
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Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιύπηεη παξνρή ηζόπνζεο 
πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο  πξνθαηαβνιήο.  
 
Η απόζβεζε ηεο ιεθζείζεο πξνθαηαβνιήο θάζε Δπηκέξνπο Σύκβαζεο γίλεηαη 
ηκεκαηηθά ζε θάζε πηζηνπνίεζε, κε παξαθξάηεζε από θάζε πιεξσκή πξνο ηνλ 
Αλάδνρν κέρξη ηεο απνζβέζεσο ηνπ πνζνύ ηεο πξνθαηαβνιήο. 
 
Τν πνζό ηεο παξαθξάηεζεο, πνπ ζα γίλεηαη ζε θάζε πηζηνπνίεζε κέρξη ηεο 
απνζβέζεσο απηήο, ζα είλαη πξνζαπμεκέλν κε ηνπο ηόθνπο πνπ αλαινγνύλ ζην 
κέρξη ηόηε αλαπόζβεζην κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο. 
 
Η απόζβεζε πξνθαηαβνιήο, πνπ ζα γίλεηαη ζε θάζε πηζηνπνίεζε κέρξη 
απνζβέζεσο ηνπ πνζνύ ηεο πξνθαηαβνιήο νξίδεηαη από ηνλ ηύπν: 
 

ύνολο Απόζβεζηρ Πιζηοποίηζηρ = Α + Σ 
 
όπνπ: 

 

Α: Η ηκεκαηηθή απόζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ παξαθξαηείηαη από θάζε 
πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν θαη ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ 
αθόινπζε ζρέζε: 

 

A = Δ x Π(%) 
 

Δ: Πνζό ηεο αμίαο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ παξόληνο ινγαξηαζκνύ (όπσο 
πξνθύπηεη από ηελ δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ παξαδνηέσλ κείνλ 
ην πνζό ηεο αμίαο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ ινγαξηαζκνύ). 

 

Π(%): Δθαηνζηηαίν πνζνζηό απόζβεζεο = π/ x 100 x 1,10 

 

π: Τν πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο ζε Δπξώ θαη Σ ην κέξνο ηνπ ζπκβαηηθνύ 
πνζνύ πνπ δελ έρεη αθόκα πιεξσζεί ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηε ρνξήγεζε 
ηεο πξνθαηαβνιήο. 

 

 

 

Σ: Η παξαθξάηεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ζην κέρξη ηόηε 
αλαπόζβεζην κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο, ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε 
ζρέζε: 

 

Σ = Τ x Η x ε(%)/365 
 

Τ: Τν αλαπόζβεζην κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο. 

 

Η: Τν ρξνληθό δηάζηεκα ππνινγηζκνύ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ κεηξνύκελν 
ζε εκέξεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνύ ινγαξηαζκνύ. 
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Γηεπθξηλίδεηαη όηη σο ρξνληθό δηάζηεκα ππνινγηζκνύ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ, 
νξίδεηαη γηα ηελ 1

ε
 πηζηνπνίεζε ην δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο 

πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο 1
εο

 πηζηνπνίεζεο. Γηα ηηο επόκελεο 
πηζηνπνηήζεηο ην δηάζηεκα απηό ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξνεγνύκελεο πηζηνπνίεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο. 

 

ε(%): επηηόθην ίζν κε ην ηζρύνλ επηηόθην ησλ εληόθσλ γξακκαηίσλ ηνπ 
Γεκνζίνπ εμάκελεο δηάξθεηαο,  πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο 
κνλάδεο. 

 

26.2 Σοόπξπ Πληοχμήπ 

26.2.1 Η απνδεκίσζε ησλ μεηαηοπίζευν δικηύυν Ο.Κ.Ω. θαη ησλ κςκλοθοπιακών 

παπακάμτευν, θα γίμεςαι με βάρη ςξ Σιμξλϊγιξ ςηπ Μελέςηπ ςηπ ΑΜ 

εταομϊζξμςαπ ςημ ποξρτεοϊμεμη εμιαία έκπςχρη για ςημ καςηγξοία εογαριόμ 

Α πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςημ Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ.  Δπί ςχμ 

ςιμόμ πξσ ποξκϋπςξσμ σπξλξγίζεςαι ςξ πξρξρςϊ ςξσ Γ.Δ και Ο.Δ ςξ ξπξίξ 

πεοιλαμβάμει ηα αλαγξαθόκελα ζηνπο Γεληθνύο Όξνπο ηνπ Τηκνινγίνπ ηεο 

Μειέηεο ηεο ΑΜ. 

Δάμ ποξκϋφξσμ απξλξγιρςικέπ εογαρίεπ λϊγχ κεηαηνπίζεσλ δηθηύσλ Ο.Κ.Ω. θαη 

θπθινθνξηαθώλ παξαθάκςεσλ, νη εξγαζίεο απηέο ζα απνδεκηώλνληαη 
απνινγηζηηθά  θαη επί ησλ ηηκώλ ζα εθαξκόδεηαη ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό 
έθπησζεο γηα ηελ θαηεγνξία εξγαζηώλ Α επί ησλ Γεληθώλ Δμόδσλ θαη Όθεινο 
ηνπ Αλαδόρνπ (Γ.Δ & Ο.Δ.). 

26.2.2 Η απνδεκίσζε ησλ απσαιολογικών επγαζιών ζα γίλεηαη απνινγηζηηθά 
(πξαγκαηηθή δαπάλε) ζύκθσλα κε ηα λόκηκα απνδεηθηηθά πιεξσκήο, 
εθαξκόδνληαο ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο γηα ηελ θαηεγνξία 
εξγαζηώλ Β πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ, επί 
ησλ Γεληθώλ Δμόδσλ θαη Όθεινο ηνπ Αλαδόρνπ (Γ.Δ & Ο.Δ.). 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα Γ.Δ. θαη Ο.Δ. πεξηιακβάλνπλ ηα αλαγξαθόκελα ζηνπο 
Γεληθνύο Όξνπο ηνπ Τηκνινγίνπ ηεο Μειέηεο ηεο ΑΜ. 

Σπγθεθξηκέλα, ξ Αμάδξυξπ θα εκςελέρει ςιπ αουαιξλξγικέπ και ςσυϊμ λξιπέπ 

απξλξγιρςικέπ εογαρίεπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 154 ςξσ Ν. 4412/2016. 

Διδικϊςεοα, ϊρξμ ατξοά ςημ απξζημίχρη ςξσ ποξρχπικξϋ, ςχμ μηυαμημάςχμ-

ασςξκιμήςχμ και ςχμ σλικόμ και άλλχμ μέρχμ ρημειόμξμςαι ςα ενήπ: 

1. Έμμιρθξ επιρςημξμικϊ ποξρχπικϊ (αουαιξλϊγξι κλπ) και λξιπϊ έμμιρθξ 

ποξρχπικϊ (τϋλακεπ κλπ): 

Ο Αμάδξυξπ θα απξζημιόμεςαι απξλξγιρςικά (μιρθϊπ ρσμ κοαςήρειπ ρσμ 

εογξδξςικέπ ειρτξοέπ) για έκαρςξ ςχμ αμχςέοχ με ποξρκϊμιρη μημιαίχμ 

μιρθξλξγικόμ καςαρςάρεχμ ςξσ ΙΚΑ ή ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξϋ 

Οογαμιρμξϋ. 

Οι αμξιβέπ ςξσ εμ λϊγχ ποξρχπικξϋ δε θα σπεοβαίμξσμ ςιπ καθξοιζϊμεμεπ 

για κάθε ειδικϊςηςα απϊ ςιπ εκάρςξςε ιρυϋξσρεπ σλλξγικέπ σμβάρειπ 

Δογαρίαπ και ςημ Δογαςική Νξμξθερία και ρςξ πλαίριξ ςχμ ξοίχμ ασςόμ θα 

εγκοίμξμςαι απϊ ςημ Διεσθϋμξσρα Τπηοερία. 
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2. Δογαςικϊ ποξρχπικϊ (εογάςεπ αμειδίκεσςξι ή ειδικεσμέμξι, ςευμίςεπ κλπ): 

Ο Αμάδξυξπ θα απξζημιόμεςαι απξλξγιρςικά βάρει ςχμ χοόμ εογαρίαπ εμϊπ 

εκάρςξσ, με ποξρκϊμιρη αμαλσςικόμ μιρθξλξγικόμ καςαρςάρεχμ ςξσ ΙΚΑ 

καθόπ και ςχμ αμςίρςξιυχμ ΑΠΔ ςξσ ΙΚΑ, για κάθε έμαμ απϊ ςξ ποξρχπικϊ 

πξσ απαρυϊληρε. 

Η ΑΜ δϋμαςαι μα ξοίρει αμόςαςξ ϊοιξ ςιμήπ χοιαίαπ απαρυϊληρηπ ρϋμτχμα 

με αμςίρςξιυεπ ςιμέπ ςηπ αγξοάπ. 

Ο αοιθμϊπ ςξσ απαιςξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ, η καςάςανη ασςξϋ καςά 

ειδικϊςηςα και η αμξιβή ςξσ, θα εγκοίμξμςαι απϊ ςημ Διεσθϋμξσρα 

Τπηοερία. 

3. Μηυαμήμαςα και ασςξκίμηςα: 

Ο Αμάδξυξπ θα απξζημιόμεςαι για υοήρη μηυαμημάςχμ και ξυημάςχμ, είςε 

ιδιϊκςηςχμ είςε μιρθχμέμχμ, απξλξγιρςικά βάρει ςχμ εγκεκοιμέμχμ και 

βεβαιχμέμχμ χοόμ επί καθημεοιμήπ βάρεχπ ρςξ ειδικϊ ημεοξλϊγιξ ςξσ 

Έογξσ απϊ ςξμ Δπιβλέπξμςα ςξσ Έογξσ. 

Για ςξ εϋλξγξ ςχμ παοαπάμχ δαπαμόμ και ποιμ ςημ έμαονη ςχμ ρυεςικόμ 

εογαριόμ, η ΑΜ δϋμαςαι μα ξοίρει αμόςαςξ ϊοιξ ςιμήπ χοιαίαπ 

απξζημίχρηπ, ςξ ξπξίξ θα ποξκϋπςει απϊ έοεσμα αγξοάπ μέρχ 

ποξρκϊμιρηπ ςοιόμ (3) ςξσλάυιρςξμ ποξρτξοόμ απϊ ςιπ ξπξίεπ θα ενάγεςαι 

ξ μέρξπ ϊοξπ. 

Ο Αμάδξυξπ θα απξζημιόμεςαι για υοήρη μιρθχμέμχμ μηυαμημάςχμ και 

ασςξκιμήςχμ με ποξρκϊμιρη ςχμ ρυεςικόμ ενξτλημέμχμ ςιμξλξγίχμ (μϊμιμα 

θεχοημέμχμ). 

ε πεοίπςχρη πξσ ςα μηυαμήμαςα ή/και ασςξκίμηςα απξςελξϋμ ιδιξκςηρία 

ςξσ Αμαδϊυξσ, η ιδιξκςηρία απξδεικμϋεςαι με καςξυή μϊμιμηπ άδειαπ 

ετϊρξμ ασςή ποξβλέπεςαι απϊ ςη μξμξθερία ή άλλχπ με μϊμιμα 

παοαρςαςικά ιδιξκςηρίαπ ρςξ ϊμξμα ςξσ Αμαδϊυξσ, ρε πεοίπςχρη 

κξιμξποανίαπ ρςξ ϊμξμα μέλξσπ ςηπ ή ρςξ ϊμξμα ςσυϊμ επικληθέμςχμ 

ςοίςχμ.  

4. Τλικά και Δνξπλιρμϊπ: 

 Ο Αμάδξυξπ θα απξζημιόμεςαι απξλξγιρςικά για ςιπ αγξοέπ ςχμ σλικόμ με 

ποξρκϊμιρη ςχμ ρυεςικόμ ενξτλημέμχμ ςιμξλξγίχμ αγξοάπ, μϊμιμα 

θεχοημέμχμ. Ο ενξπλιρμϊπ θα μιρθόμεςαι ετϊρξμ ασςϊ είμαι ετικςϊ, άλλχπ 

θα αγξοάζεςαι. Ο Αμάδξυξπ θα απξζημιόμεςαι για ςημ μίρθχρη ή ςημ αγξοά 

με ποξρκϊμιρη ςχμ ρυεςικόμ ενξτλημέμχμ ςιμξλξγίχμ μϊμιμα θεχοημέμχμ. 

Για ςξ αμέτικςξ ςηπ μίρθχρηπ απξταίμεςαι η ΑΜ. Η ϊλη διαδικαρία θα είμαι 

ρϋμτχμα και με ςα αματεοϊμεμα ρςημ §3 ςηπ Ποξδιαγοατήπ GS1100 

«ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ» (Γεμικέπ Ποξδιαγοατέπ Σϊμξπ Ι).  

Για ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δαπαμόμ και ποιμ ςημ έγκοιρη ασςόμ η ΑΜ 

δϋμαςαι μα ξοίρει αμόςαςξ ϊοιξ ςιμήπ, ςξ ξπξίξ θα ποξκϋπςει απϊ έοεσμα 

αγξοάπ μέρχ ποξρκϊμιρηπ ςοιόμ (3) ςξσλάυιρςξμ ποξρτξοόμ απϊ ςιπ 

ξπξίεπ θα ενάγεςαι ξ μέρξπ ϊοξπ. 
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Σξ απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ, ξ υοϊμξπ απαρυϊληρήπ ςξσ, ςα 

υοηριμξπξιξϋμεμα μηυαμήμαςα και ασςξκίμηςα καθόπ και ςα σλικά και άλλα 

μέρα, θα καςαγοάτξμςαι ρςξ ειδικϊ Ημεοξλϊγιξ ςξσ Έογξσ και θα 

σπξγοάτξμςαι απϊ ςξμ Δπιβλέπξμςα Μηυαμικϊ ςξσ Έογξσ, ρϋμτχμα με ςα 

ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 154 ςξσ Ν. 4412/2016. 

Για ςημ πληοχμή, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα σπξβάλλει ϊλα ςα αμαγκαία, 

ρϋμτχμα με ςη ϋμβαρη και ςξ μϊμξ, δικαιξλξγηςικά. ε πεοίπςχρη σπξβξλήπ 

ςιμξλξγίχμ, ασςά ποέπει μα είμαι ενξτλημέμα. Καςά ςα λξιπά, ιρυϋξσμ ϊρα 

αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 154 ςξσ Ν. 4412/2016. 

26.2.3 Η απνδεκίσζε ησλ απαηηνύκελσλ μελεηών και ηυν ηοπογπαθικών επγαζιών 
ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ θαλνληζκό πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 53 παξ. 8 ηνπ Ν. 4412/2016. Σηηο ηηκέο απηέο εθαξκόδεηαη ε 
πξνζθεξόκελε έθπησζε ζηε θαηεγνξία Γ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ θαη αθνξά ζε κειέηεο.  

Σπγθεθξηκέλα, ηα θόζηε γηα ηηο ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο, κειέηεο θαη 
εξγαζίεο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 107 ησλ Πξνδηαγξαθώλ Μειεηώλ 
(εθηόο ηεο παξαγξάθνπ 107.1.1.ε όπνπ ην θόζηνο ηεο είλαη αλεγκέλν ζηελ 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ) θαη ηεο θαηαγξαθήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, όπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 104 ησλ Πξνδηαγξαθώλ Μειεηώλ (εθηόο ησλ 
παξαγξάθσλ 104.1.1.2 θαη 104.1.1.4 όπνπ ην θόζηνο ηνπο ζα πιεξώλεηαη 
απνινγηζηηθά αλάινγα κε ηνλ ρξόλν απαζρόιεζεο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 
πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ) ζα πιεξώλνληαη κε βάζε ηνλ θαλνληζκό 
πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ε ακνηβή γηα ηελ εθπόλεζε ησλ απαηηνύκελσλ Μειεηώλ 
Δθαξκνγήο δελ ζα απνδεκηώλεηαη ηδηαίηεξα θαζόζνλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο Τηκέο 
κνλάδνο ηνπ Τηκνινγίνπ ηεο Μειέηεο ηεο ΑΜ. 

26.2.4 Η απνδεκίσζε ηυν επγαζιών πος απαιηούνηαι για ηη διαμόπθυζη ηυν 

επγοηαξιακών σώπυν, πποκειμένος να εκηελεζηούν οι επγαζίερ ηος 

Έπγος, όπσο θαηεδαθίζεηο, άξζε ξπξιξμδήπξςε εμπξδίχμ, κεηαθνξά 

πεξηπηέξσλ, πηλαθίδσλ, νηθίζθσλ, κεηαθνξά ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ, εθδνηεξίσλ 
εηζηηεξίσλ, ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ, πξόρεηξσλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ ηνπ 
ΟΑΣΑ ή Γήκσλ, ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ, ηζηώλ θσηηζκνύ, θακεξώλ 
θπθινθνξίαο, απνκάθξπλζε πξνηνκώλ, αγαικάησλ, ζηληξηβαληώλ, δηάθνξσλ 
Έξγσλ Τέρλεο θιπ, ζα απνδεκηώλνληαη από ηηο ηηκέο ηνπ Τηκνινγίνπ Μειέηεο 
ηεο ΑΜ, εθόζνλ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό, δηαθνξεηηθά ε απνδεκίσζε   ζα 
γίλεηαη απνινγηζηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνύ έθπησζεο επί ησλ Γεληθώλ 
Δμόδσλ θαη Όθεινο ηνπ Αλαδόρνπ (Γ.Δ & Ο.Δ.), από ην θνλδύιη ησλ 
απνινγηζηηθώλ ηεο θαηεγνξίαο εξγαζηώλ Α: Μεηαηνπίζεηο Γηθηύσλ Ο.ΚΩ. 

26.2.5 ημειόμεςαι ϊςι, κάθε αμαγκαία καςαρκεσή λϊγχ αουαιξλξγικόμ αμαγκόμ 

(πάρραλξι, αμςιρςηοίνειπ κλπ) θα απξζημιόμεςαι ρϋμτχμα με ςξ Σιμξλϊγιξ ςηπ 

Μελέςηπ ςηπ ΑΜ. 

26.3 Κξγαοιαρμξί – Πιρςξπξιήρειπ 

26.3.1 Οι λξγαοιαρμξί για ςιπ εογαρίεπ πξσ εκςελέρθηκαμ θα ρσμςάρρξμςαι ρϋμτχμα 

με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 152 ςξσ Ν. 4412/2016 ϊπχπ ασςέπ ιρυϋξσμ, ρε 

υοξμικά διαρςήμαςα ϊυι μικοϊςεοα απϊ έμα (1) μήμα. Ο ςοϊπξπ ρϋμςανηπ ςχμ 



 

ΑΡΦΑΘΟΚΟΓΘΙΔ ΔΡΓΑΘΔ ΙΑΘ ΛΔΣΑΣΟΠΘΔΘ ΔΘΙΣΤΩΜ ΟΙΩ 

ΣΟΤ ΣΛΖΛΑΣΟ Α’ ΣΖ ΓΡΑΛΛΖ 4 «ΑΚΟ ΒΔΪΙΟΤ – 

ΓΟΤΔΖ» ΣΟΤ ΛΔΣΡΟ ΣΖ ΑΗΖΜΑ  

 

ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ 

 

RFP-322/17 

Α.. 66925 

 

ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ ελ. 44 από 57 

λξγαοιαρμόμ θα είμαι ρϋμτχμα με ςιπ σπξδείνειπ ςηπ ΑΜ. Θα σπξβάλλξμςαι 

και ρε φητιακά αουεία ςα ξπξία θα μπξοξϋμ μα επενεογάζξμςαι απϊ ςημ ΑΜ.  

26.3.2 Μεςά ςξμ έλεγυξ ςχμ λξγαοιαρμόμ απϊ ςημ ΑΜ και ςιπ ςσυϊμ διξοθόρειπ ςξσπ, 

ποξωπϊθερη πληοχμήπ ςηπ πιρςξπξίηρηπ είμαι η ποξρκϊμιρη απϊ ςξμ Αμάδξυξ 

ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πληοχμήπ, ϊπχπ κοαςήρειπ, τξοξλξγική 

εμημεοϊςηςα κλπ, πξσ απαιςξϋμςαι απϊ ςξμ Ν. 4412/2016 και ςημ σπϊλξιπη 

κείμεμη μξμξθερία. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ν Αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε:  
 

 παξαθξάηεζε ύςνπο 0,06%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε 
πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
Σπκβάζεσλ, ε νπνία βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν (άξζξν 4 ηνπ Ν. 4013/2011 όπσο 
ηζρύεη).  Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ε ελ ιόγσ θξάηεζε επηβαξύλεηαη κε ραξηόζεκν 3% 
θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηό 20% επί ηνπ 
ραξηνζήκνπ. 

 παξαθξάηεζε 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 
εθηόο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο. Τν 
πνζό απηό παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην 
όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη 
Πξνκεζεηώλ.  Η ελ ιόγσ θξάηεζε επηβαξύλεηαη κε ην αλαινγνύλ ραξηόζεκν 
θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. 
 

 Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 
θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζύκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ. Η ελ ιόγσ 
θξάηεζε επηβαξύλεηαη κε ην αλαινγνύλ ραξηόζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. 

 νπνηαδήπνηε άιιε λόκηκε θξάηεζε ππέξ ηξίησλ πξνθύπηεη βάζεη ηεο 
λνκνζεζίαο.  

26.3.3 ε κάθε πληοχμή ποξπ ςξμ Αμάδξυξ ποαγμαςξπξιξϋμςαι κοαςήρειπ, ξι ξπξίεπ 

αμέουξμςαι ρε πέμςε ςξιπ εκαςϊ (5%) ςηπ πιρςξπξιημέμηπ ανίαπ ςχμ εογαριόμ 

μεςά ςηπ αμαλξγξϋραπ αμαθεόοηρηπ και ρε δέκα (10%) ςηπ ανίαπ ςχμ σλικόμ 

πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ποξρχοιμά ρςημ πιρςξπξίηρη, μέυοιπ ϊςξσ ασςά 

εμρχμαςχθξϋμ ρςιπ εογαρίεπ. 

Σα ςιμξλϊγια, πξσ θα εκδίδει ξ Αμάδξυξπ θα εκδίδξμςαι ρςξ ϊμξμα ςηπ 

εςαιοείαπ ή ρε πεοίπςχρη Κξιμξποανίαπ ρςξ ϊμξμα ςηπ Κξιμξποανίαπ, θα έυξσμ 

θεχοηθεί απϊ ςημ αομϊδια Δτξοία, θα είμαι ρςημ ελλημική γλόρρα και ρε 

έμςσπα με ςξ λξγϊςσπξ ςξσ Αμαδϊυξσ και με ςημ σπξγοατή ςξσ εκποξρόπξσ 

ςξσ Αμαδϊυξσ. 

ε πεοίπςχρη Κξιμξποανίαπ, ςα ςιμξλϊγια θα έυξσμ ςημ σπξγοατή ςξσ κξιμξϋ 

εκποξρόπξσ ςηπ Αμαδϊυξσ Κξιμξποανίαπ, ϊπχπ ασςϊπ έυει διξοιρθεί με ςη 

ρσμβξλαιξγοατική ποάνη ρϋρςαρηπ ςηπ Κξιμξποανίαπ. 
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26.4 Αμαθεώοηρη ςιμώμ 

Για ςημ αμαθεόοηρη ςηπ ανίαπ ςχμ εογαριόμ ςξσ παοϊμςξπ Έογξσ θα 

εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 153 ςξσ Ν. 4412/2016 ϊπχπ κάθε τξοά 

ιρυϋξσμ. 

 

 

Άοθοξ 27 Ασνξμειώρειπ Δογαριώμ – Δπί Έλαρρξμ Δαπάμη – Μέεπ Δογαρίεπ – Δπείγξσρεπ 

Ποόρθεςεπ Δογαρίεπ 

27.1 Για ςσυϊμ ασνξμειόρειπ εογαριόμ έυξσμ εταομξγή ξι διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 

155, 156 και 337 ςξσ Ν. 4412/2016. Δπιρημαίμεςαι ϊςι, ρε πεοίπςχρη πξσ 

απαιςηθξϋμ ρσμπληοχμαςικέπ ρσμβάρειπ, ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςχμ ρσμβάρεχμ 

ασςόμ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ 50% ςξσ πξρξϋ ςηπ ανίαπ ςηπ αουικήπ 

ρσμτχμίαπ – πλαίριξ. Δπίρηπ, ξι ρσμβαςικέπ πξρϊςηςεπ εογαριόμ ςχμ 

επιμέοξσπ ρσμβάρεχμ επιςοέπεςαι μα μειχθξϋμ και η δαπάμη πξσ 

ενξικξμξμείςαι (“επί έλαρρξμ δαπάμη”) μα υοηριμξπξιηθεί για ςημ εκςέλερη 

άλλχμ εογαριόμ ςηπ επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ ρσμςοέυξσμ ρχοεσςικά ξι 

ποξωπξθέρειπ ςηπ παο. 3β ςξσ άοθοξσ 156 ςξσ Ν. 4412/2016. Διεσκοιμίζεςαι 

ϊςι, ρε κάθε πεοίπςχρη μεςά ςξ πέοαπ κάθε επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ, η δαπάμη 

πξσ ενξικξμξμείςαι μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί για ςημ εκςέλερη εογαριόμ ςηπ 

ίδιαπ καςηγξοίαπ άλλχμ επιμέοξσπ ρσμβάρεχμ.   

27.2 Η έκπςχρη πξσ θα ποέπει μα εταομϊζεςαι καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 156 

Ν. 4412/2016 για ςημ ρϋμςανη Σιμόμ Μξμάδξπ Νέχμ Δογαριόμ ποξρδιξοίζεςαι 

απϊ ςημ έκπςχρη ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

27.3 Ο ρςαθεοϊπ ρσμςελερςήπ «ρ», ςηπ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 156 ςξσ Ν. 4412/2016 , 

πξσ υοηριμξπξιείςαι για ςξμ πξλλαπλαριαρμϊ ςχμ Σιμόμ Μξμάδξπ Νέχμ 

Δογαριόμ, θα σπξλξγίζεςαι για κάθε επιμέοξσπ ρϋμβαρη. 

27.4 Σξ πξρξρςϊ για Γ.Δ. και Ο.Δ. ςξ ξπξίξ θα εταομϊζεςαι ϊπξσ ςξ άοθοξ 156 Ν. 

4412/2016 ποξβλέπει, ξοίζεςαι ρε 18%. 

27.5 Η ρϋμςανη ςιμόμ μξμάδξπ ςσυϊμ μέχμ εογαριόμ θα γίμεςαι ρϋμτχμα με ςιπ 

πεοιπςόρειπ 5(α), 5(β) και 5(γ) ςξσ άοθοξσ 156 ςξσ Ν. 4412/2016. Για ςη 

πεοίπςχρη 5(β) ςξσ άοθοξσ 156 ςξσ Ν. 4412/2016 εγκεκοιμέμα ςιμξλϊγια είμαι 

ςα Δμιαία Σιμξλϊγια (Έογχμ Οδξπξιίαπ, Τδοασλικόμ, Οικξδξμικόμ, Λιμεμικόμ, 

Ποαρίμξσ και Ηλεκςοξμηυαμξλξγικόμ Δογαριόμ για έογα Οδξπξιίαπ, 

Τδοασλικόμ και Λιμεμικόμ), ϊπχπ θα ιρυϋξσμ μέυοι και ςημ ημεοξμημία λήνηπ 

ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςηπ Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

Διεσκοιμίζεςαι ϊςι για ςημ ρϋμςανη ςιμόμ μξμάδξπ ςσυϊμ μέχμ εογαριόμ 

ποχςίρςχπ λαμβάμεςαι σπϊφη η ρσμάτεια ςηπ ςιμξλξγξϋμεμηπ εογαρίαπ με ςημ 

πεοιγοατή ςξσ επιλευθέμςξπ άοθοξσ, αμεναοςήςχπ ςηπ καςηγξοίαπ ςχμ 

εμιαίχμ ςιμξλξγίχμ ρςημ ξπξία ςξ άοθοξ αμήκει. 

ςημ πεοίπςχρη πξσ σπάουξσμ πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία ςιμέπ ρςα εμιαία 

ςιμξλϊγια, η πεοιγοατή ςχμ ξπξίχμ ςασςίζεςαι ακοιβόπ με ςημ ποξπ 

ςιμξλϊγηρη εογαρία, ςϊςε για ςημ ςιμξλϊγηρή ςηπ επιλέγεςαι ςξ άοθοξ απϊ ςημ 

καςηγξοία ςιμξλξγίχμ πξσ είμαι πιξ ρυεςική με ςημ τϋρη ςηπ εογαρίαπ. 

ε κάθε πεοίπςχρη η εκςέλερη ςχμ μέχμ εογαριόμ θα είμαι ρϋμτχμη με ςιπ 
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ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ ϋμβαρηπ. 

 

 

Άοθοξ 28 Τγεία και Αρτάλεια καςά ςημ Δκςέλερη ςξσ Έογξσ 

28.1 Ο Αμάδξυξπ είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ςημ ςήοηρη ςχμ καμϊμχμ για 

ςημ ποξρςαρία ςηπ Τγείαπ και Αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ ασςξϋ, ςχμ 

ποξρόπχμ πξσ με ξιαδήπξςε ρυέρη απαρυξλεί ρςξ Έογξ, ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ 

ΑΜ, ςχμ ενξσριξδξςημέμχμ απϊ ασςήμ ποξρόπχμ καθόπ και κάθε ςοίςξσ, 

ρςξσπ υόοξσπ πξσ εκςελξϋμςαι ξι εογαρίεπ για ςξ Έογξ. 

28.2 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίζει ςημ αρταλή ποϊρβαρη και 

κσκλξτξοία ςχμ αμχςέοχ ποξρόπχμ ρςξ Έογξ. 

28.3 Δτϊρξμ ξ Αμάδξυξπ ποξςίθεςαι μα υοηριμξπξιήρει ρσμεογεία για ςημ εκςέλερη 

εογαριόμ, αμενάοςηςα απϊ ςξ μξμικϊ υαοακςήοα ςηπ ρυέρηπ πξσ ςξμ ρσμδέει 

με ασςά, θα ποέπει μα γμχρςξπξιεί ρςημ ΑΜ. ςα ρςξιυεία ασςόμ και ςξμ αοιθμϊ 

ςχμ ποξρόπχμ πξσ θα απαρυξληθξϋμ ποιμ ςημ αμάληφη ξπξιαρδήπξςε 

εογαρίαπ. Σα εμ λϊγχ ρςξιυεία θα καςαγοάτξμςαι ρςξ ημεοξλϊγιξ ςξσ Έογξσ. 

28.4 Οι σπξυοεόρειπ ςχμ εογξδξςόμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ μξμξθερία για ςημ 

ςήοηρη ςχμ καμϊμχμ Τγείαπ και Αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ ρε έογα ϊπχπ ςξ 

εκςελξϋμεμξ, θα ποέπει μα ςηοξϋμςαι απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ Αμάδξυξ, ρε κάθε 

πεοίπςχρη, χπ δική ςξσ ρσμβαςική σπξυοέχρη με εσθϋμη, επιμέλεια και 

δαπάμη ςξσ, χπ ποξπ ϊλξσπ ςξσπ απαρυξλξϋμεμξσπ πξσ υοηριμξπξιεί με 

ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ ρςξ Έογξ.  

28.5 Ο Αμάδξυξπ ρε κάθε πεοίπςχρη και αμενάοςηςα απϊ ςξ μξμικϊ υαοακςήοα ςηπ 

ρυέρηπ πξσ ςξμ ρσμδέει με ςξ ποξρχπικϊ πξσ απαρυξλεί ρςξ Έογξ, δεμ 

δικαιξϋςαι μα επικαλερθεί διαςάνειπ πξσ αματέοξμςαι ρε σπξυοεόρειπ ςχμ 

εογξδξςόμ ρε ζηςήμαςα καμϊμχμ Τγείαπ και Αρτάλειαπ (π.υ σμςξμιρςήπ 

Σευμικϊπ Αρταλείαπ, Ιαςοϊπ εογαρίαπ κλπ) ρε πεοιπςόρειπ υοηριμξπξίηρηπ 

ποξρχπικξϋ πξσ δεμ είμαι σπάλληλξί ςξσ, ετϊρξμ ασςέπ ξι σπξυοεόρειπ θα 

ποέπει μα ςηοξϋμςαι απϊ ςξμ ίδιξ καςά ςα ποξαματεοϊμεμα. 

28.6 ε πεοίπςχρη μη ςήοηρηπ ςχμ ποξαματεοϊμεμχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ 

η ΑΜ. θα δικαιξϋςαι μα απαγξοεϋρει ςημ απαρυϊληρη ςχμ αμχςέοχ ποξρόπχμ 

ρςξ Έογξ. 

28.7 Καςά ςα λξιπά ιρυϋει η Ποξδιαγοατή GS0750 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΤΓΔΙΑ & 

ΑΥΑΛΔΙΑ», ϊπχπ ασςή αματέοεςαι ρςιπ «Γεμικέπ Ποξδιαγοατέπ Σϊμξπ Ι». 

28.8 Όλεπ ξι δαπάμεπ εταομξγήπ ςχμ διαςάνεχμ Τγείαπ και Αρτάλειαπ για 

ξπξιξμδήπξςε και με ξπξιαδήπξςε ρυέρη απαρυξλείςαι ρςξ Έογξ βαοϋμξσμ ςξμ 

Αμάδξυξ και έυξσμ ρσμσπξλξγιρθεί απ‟ ασςϊμ καςά ςη διαμϊοτχρη ςηπ 

Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ ςξσ και πεοιλαμβάμξμςαι αμηγμέμεπ ρε ασςήμ. 

 

 

Άοθοξ 29 Ποξρςαρία Πεοιβάλλξμςξπ 

Όλεπ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ και εογαρίεπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα είμαι ρϋμτχμεπ με ςιπ 

ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ ςηπ Δλλημικήπ και Κξιμξςικήπ μξμξθερίαπ. 
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Ο Αμάδξυξπ είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ ςήοηρη ςχμ εγκεκοιμέμχμ 

Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ ςξσ Έογξσ  (Απϊταρη με θέμα: “Έγκοιρη 

Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ για ςημ πεοιβαλλξμςική αδειξδϊςηρη ςξσ 

ςμήμαςξπ «Άλρξπ Βεψκξσ - Γξσδή» ςηπ Γοαμμήπ 4 ςξσ Μεςοϊ ςηπ Αθήμαπ”  

με Α.Π.ξικ.9724/21-5-2018) και ϊρχμ ποξβλέπξμςαι ρςημ εγκεκοιμέμη 

ΜΠΔ (Μελέςη Πεοιβαλλξμςικόμ Δπιπςόρεχμ Γοαμμήπ 4 Μεςοϊ: Άλρξπ 

Βεψκξσ – Γξσδή [Σευμική Έκθερη – Παοαοςήμαςα – Σευμικϊπ Υάκελξπ 

Έογξσ] – Ιαμξσάοιξπ 2017) και ρςη ρ-ΠΜ (Πεοιβαλλξμςική Μελέςη 

Διατξοξπξιήρεχμ πξσ ποξέκσφαμ καςά ςη Διαδικαρία Διαβξϋλεσρηπ επί 

ςηπ ΜΠΔ Γοαμμήπ Μεςοϊ 4 – Οκςόβοιξπ 2017)πξσ επιρσμάπςξμςαι ρςη 

.Τ. και απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ. 

Δπίρηπ, ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ για ςημ κάλσφη ςχμ 

πεοιβαλλξμςικόμ απαιςήρεχμ καςά ςη διάοκεια ςξσ Έογξσ 

πεοιλαμβάμξμςαι και ςα αματεοϊμεμα ρςιπ Γεμικέπ Ποξδιαγοατέπ (Βλέπε 

GS0180: „‟Μελέςεπ & Μέςοα Αμςιμεςόπιρηπ ςχμ Πεοιβαλλξμςικόμ 

Δπιπςόρεχμ‟‟). 

 

 

Άοθοξ 30 Σήοηρη Μόμχμ, Αρςσμξμικώμ Διαςάνεχμ – Έκδξρη Αδειώμ 

30.1 Ο Αμάδξυξπ ρε ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςξσ Έογξσ σπξυοεξϋςαι μα 

ρσμμξοτόμεςαι με ςξσπ μϊμξσπ ςξσ κοάςξσπ, ςα διαςάγμαςα, ςξσπ 

καμξμιρμξϋπ, ςιπ αρςσμξμικέπ και πσοξρβερςικέπ διαςάνειπ κλπ καθόπ και με 

ςιπ μϊμιμεπ απαιςήρειπ ξπξιαρδήπξςε δημϊριαπ, δημξςικήπ ή άλληπ αουήπ πξσ 

ατξοξϋμ άμερα ή έμμερα ρςιπ εογαρίεπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

30.2 Ο Αμάδξυξπ χπ σπεϋθσμξπ μα ςηοεί ςξσπ μϊμξσπ κλπ, σπξυοεξϋςαι μα 

αμακξιμόμει αμέρχπ ρςημ ΑΜ ςιπ διαςαγέπ πξσ απεσθϋμξμςαι ή κξιμξπξιξϋμςαι 

ρε ασςϊμ καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςξσ Έογξσ και ςα έγγοατα ςχμ 

διατϊοχμ αουόμ ρυεςικά με σπξδεικμσϊμεμα μέςοα ελέγυξσ, αρταλείαπ κλπ. 

30.3 Ο Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ποξβεί ρε ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ εμέογειεπ 

ποξπ ςιπ αομϊδιεπ Δημϊριεπ Αουέπ, Οογαμιρμξϋπ και Τπηοερίεπ (Ο.Κ.Ω., 

Αουαιξλξγική Τπηοερία, Δήμξσπ, Τπξσογεία, ΟΑΑ, Αρςσμξμική Αουή, κλπ.), 

ποξκειμέμξσ μα γίμξσμ ξι καςάλληλεπ ρσμεμμξήρειπ, μα δξθξϋμ ξι ρυεςικέπ 

εγκοίρειπ ή και μα εκδξθξϋμ εγκαίοχπ ϊλεπ ξι αμαγκαίεπ άδειεπ πξσ θα 

απαιςηθξϋμ για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ 

αμςικείμεμξ ςξσ Έογξσ. Ποιμ απϊ κάθε αίςημα ςξσ Αμαδϊυξσ για ςιπ καςά ςα 

αμχςέοχ άδειεπ, θα εμημεοόμεςαι η ΑΜ για ρσγκαςάθερη και ρσμηγξοία για ςη 

υξοήγηρή ςξσπ.  

 

 

Άοθοξ 31 Διδικέπ Τπξυοεώρειπ ςξσ Αμαδόυξσ για ςιπ Πεοιπςώρειπ Τπεοχοιακήπ, 

Μσκςεοιμήπ Δογαρίαπ και Δογαρίαπ ρε Αογίεπ & Δξοςέπ 

31.1 Ο Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα εκςελέρει ςιπ εογαρίεπ πξσ απαιςξϋμςαι για 

ςημ καςαρκεσή ςξσ Έογξσ μέρα ρςημ ξοιζϊμεμη σμβαςική Ποξθερμία υχοίπ μα 
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δικαιξϋςαι ποϊρθεςη απξζημίχρη για ςσυϊμ σπεοχοιακή ή μσκςεοιμή εογαρία ή 

εογαρία καςά ςιπ αογίεπ και εξοςέπ. 

31.2 Η εκςέλερη σπεοχοιακήπ ή μσκςεοιμήπ εογαρίαπ και εογαρίαπ καςά ςιπ αογίεπ 

και εξοςέπ θα γίμεςαι ρϋμτχμα με ϊρα ρυεςικά ξοίζξμςαι απϊ ςξσπ μϊμξσπ ςξσ 

κοάςξσπ και ςιπ λξιπέπ διαςάνειπ πξσ έυξσμ εκδξθεί ρε εκςέλερη ασςόμ.  

Καςά ςημ εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ εογαριόμ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα 

εναρταλίρει ςιπ ρυεςικέπ άδειεπ και μα ςηοεί ϊλξσπ ςξσπ μϊμξσπ και διαςάνειπ 

ϊπχπ αρςσμξμικέπ, καμξμιρμξϋπ, κςλ, πξσ ατξοξϋμ ςέςξιεπ εογαρίεπ. Αμ ξ 

Αμάδξυξπ δεμ μπξοέρει μα εναρταλίρει έγκοιρη για σπεοχοιακή εογαρία, ασςϊ 

δεμ θα απξςελέρει δικαιξλξγία για παοάςαρη ςχμ ποξθερμιόμ εκςέλερηπ ςξσ 

Έογξσ.  

 

 

Άοθοξ 32 Ποξεγκοίρειπ / Παοαγγελίεπ Τλικώμ, σρκεσώμ, Δνξπλιρμξύ, Έςξιμχμ 

Ποξψόμςχμ κλπ ειδώμ 

32.1 Για ςα διάτξοα αμςικείμεμα ϊπχπ σλικά, ρσρκεσέπ, ενξπλιρμϊπ, έςξιμα 

ποξψϊμςα κλπ, ποξέλεσρηπ ενχςεοικξϋ ή ερχςεοικξϋ, πξσ ςσυϊμ θα 

εμρχμαςχθξϋμ ρςξ Έογξ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ποιμ απϊ ςημ παοαγγελία 

ςξσπ μα σπξβάλει για έγκοιρη ρςημ ΑΜ ςα Υϋλλα Τπξβξλήπ Τλικόμ (ΜSS) 

πλήοχπ ςεκμηοιχμέμα και ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςχμ ρσμβαςικόμ 

ςεσυόμ, όρςε μα απξδεικμϋεςαι ϊςι ασςά πξσ θα παοαγγελθξϋμ ρσμτχμξϋμ με 

ςιπ ποξδιαγοατέπ και εμ γέμει ςιπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ.  

Οι παοαγγελίεπ ασςέπ θα γίμξμςαι έγκαιοα ρςιπ ημεοξμημίεπ πξσ καθξοίζξμςαι 

ρςξ υοξμξδιάγοαμμα καςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ. 

32.2 Σα παοαπάμχ ρςξιυεία και ρυέδια θα ποέπει μα σπξβάλλξμςαι ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςη Ποξδιαγοατή GS0200 «ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΜΔΛΔΣΩΝ» (Γεμικέπ 

Ποξδιαγοατέπ Σϊμξπ Ι), ρε καςάλληλξ υοϊμξ, όρςε η ρσμβαςικά 

ποξγοαμμαςιζϊμεμη ςελική έγκοιρή ςξσπ μα γίμεςαι ποιμ απϊ ςημ εμρχμάςχρη 

ςξσπ ρςξ Έογξ.  

Μη εγκεκοιμέμα σλικά, ρσρκεσέπ, ενξπλιρμϊπ, έςξιμα ποξψϊμςα κλπ είδη, 

ποξέλεσρηπ ενχςεοικξϋ ή ερχςεοικξϋ δεμ θα εμρχμαςόμξμςαι ρςξ Έογξ. 

 Η ΑΜ θα ελέγνει ςημ εμαομϊμιρη ςχμ ςευμικόμ υαοακςηοιρςικόμ με ςιπ 

ρσμβαςικέπ ποξβλέφειπ και ςιπ απαιςήρειπ ςηπ ρυεςικήπ Μελέςηπ Δταομξγήπ. Η 

διαδικαρία ελέγυξσ θα είμαι ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι ρςημ Ποξδιαγοατή 

«GS0200 - Απαιςήρειπ Μελεςόμ» ςχμ Γεμικόμ Ποξδιαγοατόμ Σϊμξπ Ι, ςηπ ΑΜ. 

32.3 Η έγκοιρη ςχμ ςευμικόμ ρςξιυείχμ ςχμ αμςικειμέμχμ ασςόμ απϊ ςημ ΑΜ, δεμ 

απαλλάρρει ςξμ Αμάδξυξ απϊ ςιπ εσθϋμεπ ςξσ και ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ, ετϊρξμ 

καςά ςιπ δξκιμέπ και παοαλαβέπ, θα ποέπει μα απξδειυθεί ϊςι είμαι ρϋμτχμα 

με ςα ρσμβαςικά ςεϋυη. 

32.4 Οπξιαδήπξςε καθσρςέοηρη ποξκϋφει απϊ ςσυϊμ ερταλμέμη επιλξγή ειδόμ απϊ 

ςξμ Αμάδξυξ, απϊοοιφή ςξσπ απϊ ςημ ΑΜ και επαμσπξβξλή με μέα ρςξιυεία, 

δεμ θα απξςελέρει λϊγξ για ςξμ Αμάδξυξ μα ζηςήρει παοάςαρη ςηπ ποξθερμίαπ 

πεοάςχρηπ ςξσ Έογξσ. 
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32.5 Ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςηπ κάθε εογαρίαπ, ξ Αμάδξυξπ, αμ απαιςείςαι, ποέπει μα 

παοαδόρει ρςημ ΑΜ δείγμαςα ςχμ ποξαματεοϊμεμχμ αμςικειμέμχμ, ςα ξπξία 

ποϊκειςαι μα εμρχμαςόρει ρςξ Έογξ μαζί με ςα ρςξιυεία ςχμ ποξμηθεσςόμ, 

ποιμ ασςά παοαγγελθξϋμ. Σα καςαςιθέμεμα δείγμαςα, ποέπει μα είμαι 

αμςιποξρχπεσςικά για ϊλη ςημ πξρϊςηςα και ςα αμςίρςξιυα αμςικείμεμα δεμ θα 

υοηριμξπξιηθξϋμ ποιμ εγκοιθξϋμ ςα δείγμαςα.  

 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι η απξρςξλή σλικόμ και ενξπλιρμξϋ πξσ ποξμηθεϋεςαι  

ξ Αμάδξυξπ για ςξ Έογξ, θα γίμεςαι ρε ημεοξμημία πξσ θα εναρταλίζει ςημ 

ςήοηρη ςξσ Φοξμξδιαγοάμμαςξπ.   

Όςαμ η απξρςξλή ςηπ ποξμήθειαπ ποξηγείςαι ςηπ εμρχμάςχρήπ ςηπ ρςξ Έογξ, 

ςϊςε θα απξθηκεϋεςαι με δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ και με ςέςξιξ ςοϊπξ όρςε μα 

ποξρςαςεϋεςαι απϊ κακέπ καιοικέπ ρσμθήκεπ, ζημιέπ και κιμδϋμξσπ. 

32.6 Όλα ςα ποξρκξμιζϊμεμα απϊ ςξμ Αμάδξυξ σλικά και ενξπλιρμϊπ για 

εμρχμάςχρη ρςξ Έογξ, θα είμαι καιμξϋογια, υχοίπ ελαςςόμαςα και θα 

πληοξϋμ ςξσπ αμςίρςξιυξσπ ρσμβαςικξϋπ ϊοξσπ, πξσ καθξοίζξσμ ςξμ ςϋπξ, 

καςηγξοία και λξιπά υαοακςηοιρςικά ςχμ. 

32.7 Η ΑΜ έυει ςξ δικαίχμα ελέγυξσ, κάθε αμςικειμέμξσ πξσ έουεςαι ρςξ εογξςάνιξ, 

και μπξοεί μα διαςάνει ςημ απξμάκοσμρή ςξσ εάμ καςά ςημ κοίρη ςηπ δεμ 

πληοξί ςξσπ ρσμβαςικξϋπ ϊοξσπ, πξσ αματέοξμςαι ρςημ πξιϊςηςα και ςα 

υαοακςηοιρςικά ςξσ. 

 

 

Άοθοξ 33 Διαρτάλιρη Πξιόςηςαπ και Πξιξςικόπ Έλεγυξπ Έογξσ 

33.1 Ο Πξιξςικϊπ Έλεγυξπ Έογξσ, ατξοά σλικά και εογαρίεπ ςξσ Έογξσ, καςά ςιπ 

διακοίρειπ ςξσ άοθοξσ 32 ςηπ σγγοατήπ Τπξυοεόρεχμ και πεοαιςέοχ ςχμ 

ξλξκληοχμέμχμ καςαρκεσόμ ςξσ Έογξσ, ποαγμαςξπξιείςαι ρϋμτχμα με ςα 

ρσμβαςικά ςεϋυη και ςιπ αματεοϊμεμεπ ρε ασςά ποξδιαγοατέπ, καμξμιρμξϋπ, 

κόδικεπ, ποϊςσπα, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 5 ςηπ Τ, ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 

4412/2016 και ςιπ ρυεςικέπ εγκσκλίξσπ πξσ διέπξσμ παοϊμξια έογα. 

33.2 Όλξι ξι έλεγυξι πξσ ποξβλέπξμςαι ρϋμτχμα με ςα ρσμβαςικά ςεϋυη και ςιπ 

αματεοϊμεμεπ ρ‟ ασςά ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, κόδικεπ κλπ, διεμεογξϋμςαι με 

μέοιμμα και εσθϋμη ςξσ Αμαδϊυξσ και η δαπάμη πεοιλαμβάμεςαι ρςημ 

Οικξμξμική ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ. 

33.3 Ο Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα σπξβάλει ρςημ ΑΜ εμςϊπ ενήμςα (60) 

ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ϋμβαρηπ – σμτχμίαπ 

Πλαίριξ, ςημ ςεκμηοίχρη ςξσ σρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ Πξιϊςηςαπ (ΔΠ) καθόπ 

και ςξ Ποϊγοαμμα Πξιϊςηςαπ ςξσ Έογξσ (ΠΠΔ) ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα 

ρςιπ Γεμικέπ Ποξδιαγοατέπ και ςξ άοθοξ 158 ςξσ Ν4412/2016. 

 Η ΑΜ εμςϊπ δέκα (10) εογαρίμχμ ημεοόμ θα επιρςοέφει ρςξμ Αμάδξυξ ςιπ χπ 

άμχ σπξβξλέπ με ςσυϊμ παοαςηοήρειπ, ςιπ ξπξίεπ ξ Αμάδξυξπ είμαι 

σπξυοεχμέμξπ μα εμρχμαςόρει ρςιπ αμαθεχοημέμεπ εκδϊρειπ ςξσ σρςήμαςξπ 

Διαυείοιρηπ Πξιϊςηςαπ (ΔΠ) και ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Πξιϊςηςαπ Έογξσ (ΠΠΔ) και 

μα ςιπ σπξβάλει εμςϊπ είκξρι (20) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ απϊ ςημ απάμςηρη 

ςηπ ΑΜ. 
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 Κάθε πιθαμή αμαθεόοηρη ςξσ παοαπάμχ ΠΠΔ, θα σπξβάλλεςαι για έγκοιρη 

ρςη ΑΜ. 

33.4 Μέρα ρε ενήμςα (60) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ϋμβαρηπ – 

σμτχμίαπ Πλαίριξ ξ Αμάδξυξπ θα σπξβάλλει ρςημ ΑΜ για έλεγυξ ςα Γεμικά 

ποξγοάμμαςα Δλέγυχμ και Δξκιμόμ, ρϋμτχμα με ςιπ Γεμικέπ Ποξδιαγοατέπ 

Σϊμξπ Ι, Ποξδιαγοατή GS0650 «ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΦΟ». Πλήοειπ διαδικαρίεπ για 

κάθε ρςξιυείξ ςχμ χπ άμχ Ποξγοαμμάςχμ θα σπξβάλλξμςαι ρςημ ΑΜ ποξπ 

έγκοιρη ποιμ απϊ ςημ έμαονη κάθε μέαπ τάρηπ ςξσ Έογξσ. Σα 

ποξαματεοϊμεμα Ποξγοάμμαςα ποέπει μα ρυεςίζξμςαι άμερα με ςξ Ποϊγοαμμα 

Πξιϊςηςαπ Έογξσ. 

33.5 Ο έλεγυξπ πξιϊςηςαπ θα γίμεςαι με εσθϋμη και δαπάμεπ ςξσ Αμαδϊυξσ και ςξ 

ρυεςικϊ κϊρςξπ πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμξ ρςξ σμβαςικϊ Σίμημα, και θα ατξοά 

και ςα δoκιμαρςικά ςμήμαςα (μεςοήρειπ, δξκιμέπ, ανία σλικόμ, υοήρη 

μηυαμημάςχμ, απϊδξρη εογαρίαπ κλπ).   

Ο Αμάδξυξπ θα ποαγμαςξπξιήρει ξπξιαδήπξςε δξκιμή ή έλεγυξ πξσ θα 

απαιςήρει η ΑΜ ρςξ πλαίριξ ςχμ Καμξμιρμόμ και Ποξδιαγοατόμ ςηπ ϋμβαρηπ 

για ςημ άρκηρη ςξσ δικξϋ ςηπ ελέγυξσ πξιϊςηςαπ, διαθέςξμςαπ ςξ απαιςξϋμεμξ 

ποξρχπικϊ, ενξπλιρμϊ ή σλικά για ςξ ρκξπϊ ασςϊ και γεμικά θα διεσκξλϋμει ςξ 

ποξρχπικϊ ςηπ ΑΜ για ςημ άρκηρη ςχμ ελέγυχμ ασςόμ, με δικέπ ςξσ δαπάμεπ. 

33.6 Οι ρυεςικξί καμξμιρμξί και ςα κοιςήοια, πξσ καθξοίζξσμ ςα απαιςξϋμεμα 

ποϊςσπα για ςα σλικά και ςημ πξιϊςηςα εογαρίαπ, αματέοξμςαι ρςα σμβαςικά 

Σεϋυη.  

ςα ποξγοάμμαςα ελέγυχμ και δξκιμόμ θα ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη ϊλεπ ξι 

απαιςήρειπ ασςόμ ςχμ καμξμιρμόμ και ςχμ κοιςηοίχμ.  

33.7 Ο Αμάδξυξπ, για ςιπ εογαρίεπ πξσ εκςελεί ξ ίδιξπ, θα είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ 

πξιϊςηςα ϊλχμ ςχμ σλικόμ και ενξπλιρμξϋ πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ρςξ Έογξ 

καςά ςα παοαπάμχ και γεμικϊςεοα για ςημ πξιϊςηςα ςξσ Έογξσ.  

33.8 Κάθε ποϊγοαμμα ελέγυχμ και δξκιμόμ θα πεοιλαμβάμει ςα παοακάςχ βαρικά 

ρςξιυεία, πξσ ποέπει μα ρσμπληοόμξμςαι και μα εμημεοόμξμςαι με ποϊρθεςεπ 

πληοξτξοίεπ με ςέςξια ρσυμϊςηςα όρςε μα πληοξϋμςαι ξι απαιςήρειπ 

πξιϊςηςαπ: 

 Δείγμαςα ςχμ ποξςειμϊμεμχμ εμςϋπχμ ελέγυχμ, εμςϋπχμ δξκιμόμ και 

εμςϋπχμ αματξοόμ. 

 Καςάλξγξ αμςικειμέμχμ, καςά ςιπ διακοίρειπ ςξσ άοθοξσ 32 ςηπ σγγοατήπ 

Τπξυοεόρεχμ και εογαριόμ πξσ θα ελεγυθξϋμ απϊ ςημ ΑΜ ρςα διάτξοα 

ρςάδια ςηπ καςαρκεσήπ, μαζί με ςιπ διαδικαρίεπ ελέγυξσ, ςξσπ ςϋπξσπ ςχμ 

δξκιμόμ και ςη ρσυμϊςηςά ςξσπ. 

 Καςάλξγξ ςχμ αμςικειμέμχμ καςά ςα παοαπάμχ πξσ υοειάζξμςαι 

επιθεόοηρη / έλεγυξ ρςξ εογξρςάριξ ςξσ ποξμηθεσςή, με ςημ απαιςξϋμεμη 

διαδικαρία ελέγυξσ πξιϊςηςαπ. 

33.9 Για ςξμ έλεγυξ πξιϊςηςαπ θα ςηοξϋμςαι λεπςξμεοή και εμημεοχμέμα ρςξιυεία 

ρε καςάλληλη μξοτή για ςα σλικά, ςξμ ενξπλιρμϊ, κςλ πξσ έυξσμ 
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παοαγγελθεί, παοαδξθεί, βοεθεί ελαςςχμαςικά κλπ., καςά ςη διάοκεια ςχμ 

εογαριόμ. Ποϊρθεςα ρςξιυεία θα σπξβάλλξμςαι ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 

ϋμβαρηπ και ςα εγκεκοιμέμα ποξγοάμμαςα ελέγυχμ και δξκιμόμ. Σα ρυέδια 

ςξσ Αμάδξυξσ και ςα ρςξιυεία πξσ θα σπξβληθξϋμ θα ρσμτχμξϋμ με ςιπ 

ρυεςικέπ ποξδιαγοατέπ ςχμ ρσμβαςικόμ ςεσυόμ. 

33.10 Ο Αμάδξυξπ θα παοέυει ϊλα ςα δείγμαςα πξσ ποϊκειςαι μα σπξρςξϋμ δξκιμή 

και θα εναρταλίρει ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ μεςατξοέπ, όρςε μα είμαι δσμαςή η 

εκςέλερη ςχμ ποξγοαμμάςχμ ελέγυχμ και δξκιμόμ, πξσ εγκοίθηκαμ απϊ ςημ 

ΑΜ, με δικέπ ςξσ δαπάμεπ. 

33.11 Σα ποξγοάμμαςα ελέγυχμ και δξκιμόμ πξσ θα ποξςαθξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ και 

θα εγκοιθξϋμ απϊ ςημ ΑΜ, θα ακξλξσθξϋμςαι καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, εκςϊπ αμ δξθξϋμ διατξοεςικέπ ξδηγίεπ απϊ ςημ ΑΜ για 

ρσγκεκοιμέμα θέμαςα. 

33.12 Ο Αμάδξυξπ με ςξ καςάλληλξ ποξρχπικϊ θα εκςελεί ϊλξσπ ςξσπ απαοαίςηςξσπ 

ελέγυξσπ, ςιπ δξκιμέπ και επιθεχοήρειπ, ςϊρξ ρςα εογξρςάρια ςχμ 

ποξμηθεσςόμ ϊρξ και επί ςϊπξσ ςξσ Έογξσ, όρςε μα εναρταλιρςεί ϊςι ςξ Έογξ 

εκςελείςαι ρϋμτχμα με ςιπ μελέςεπ και ςιπ ποξδιαγοατέπ και θα παοέυεςαι ρε 

κάθε ρςιγμή ποϊρβαρη ρςξσπ αομϊδιξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ ΑΜ ποξκειμέμξσ μα 

επιθεχοήρξσμ ςξ Έογξ και μα παοακξλξσθήρξσμ ςιπ εκςελξϋμεμεπ δξκιμέπ. O 

Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα σπξβάλει μημιαία έκθερη ϊπξσ αμαλσςικά θα 

πεοιγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ πξιξςικξϋ ελέγυξσ και ςξσ ςξμέα ςηπ 

διαυείοιρηπ πξιϊςηςαπ ςξσ Έογξσ. 

33.13 ε κάθε πεοίπςχρη, η ςήοηρη ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ διαδικαριόμ δεμ 

απαλλάρρει ςξμ Αμάδξυξ απϊ ςημ εσθϋμη για ςη καλή πξιϊςηςα ςχμ 

αμςικειμέμχμ πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ρςξ Έογξ και για ςημ άοςια, αρταλή και 

έμςευμη εκςέλερη ςξσ Έογξσ. 

33.14 Όλεπ ξι αμχςέοχ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμξσμ με επιμέλεια, εσθϋμη 

και δαπάμη ςξσ, ςξ δε ρυεςικϊ κϊρςξπ πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμξ ρςημ 

Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ. 

 

 

Άοθοξ 34 Ακαςαλληλόςηςα Τλικώμ – Δλαςςώμαςα – Παοάλειφη σμςήοηρηπ 

34.1 ε πεοίπςχρη πξσ καςά ςημ διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςξσ Έογξσ και μέυοι ςημ 

ξοιρςική παοαλαβή ςξσ, ξι εογαρίεπ ή ςα σλικά πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ή πξσ 

υοηριμξπξιήθηκαμ για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ρε ςμήμα ή ρςξ ρϋμξλξ ςξσ 

Έογξσ είμαι καςά ςημ κοίρη ςηπ ΑΜ ελαςςχμαςικά, αςελή, ή ακαςάλληλα ή δεμ 

πληοξϋμ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ ποξδιαγοατόμ και γεμικά δε ρσμτχμξϋμ με 

εκείμα πξσ ξοίζξμςαι ρςη ϋμβαρη, ςϊςε εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 

159 ςξσ Ν. 4412/2016. 

34.2 Ο Αμάδξυξπ δεμ μπξοεί ρε καμία πεοίπςχρη μα επικαλερςεί ςημ παοξσρία ςξσ 

επιβλέπξμςα ή ξπξιξσδήπξςε άλλξσ εκποξρόπξσ ςηπ ΑΜ επί ςϊπξσ ςξσ Έογξσ, 

για μ‟ απαλλαγεί απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ ςξσ, εκεί πξσ 

διαπιρςόθηκαμ ελαςςχμαςικέπ εογαρίεπ, παοαλείφειπ ή αςέλειεπ. Ο Αμάδξυξπ 
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παοαμέμει απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ςημ πξιϊςηςα ςχμ εογαριόμ πξσ 

εκςελέρθηκαμ. 

 

 

Άοθοξ 35 Βλάβεπ ρςα Έογα – Αμχςέοα Βία 

Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει ςξ ρϋμξλξ ςξσ Έογξσ καςά παμςϊπ 

κιμδϋμξσ και για πεοιπςόρειπ αμχςέοαπ βίαπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 23 ςηπ Τ. 

Καςά ςα λξιπά και για ςσυϊμ βλάβεπ ρςξ Έογξ, ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 157 ςξσ Ν. 4412/2016. 

 

 

Άοθοξ 36 Κξιπέπ Τπξυοεώρειπ ςξσ Αμαδόυξσ 

36.1 Δμημέοχρη Κξιμξϋ 

 Θα καθιεοχθεί ποϊγοαμμα εμημέοχρηπ ςξσ κξιμξϋ, ςηπ Τπηοερίαπ 

Δπικξιμχμίαπ ςηπ ΑΜ, για ςημ εδοαίχρη απξςελερμαςικόμ ρυέρεχμ με ςξ Δήμξ 

ή άλλξσπ τξοείπ και επιυειοήρειπ πληρίξμ ςηπ πεοιξυήπ εκςέλερηπ ςχμ 

εογαριόμ. Ωπ ςμήμα ςξσ ποξγοάμμαςξπ ασςξϋ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, ρε 

ρσμεογαρία με ςημ ΑΜ μα καθιεοόρει και διαςηοήρει ρσμευή επατή με ςα 

άςξμα ςχμ ξπξίχμ ξι ιδιξκςηρίεπ καςαλαμβάμξμςαι ή έυξσμ επιυειοήρειπ ρςημ 

πεοιξυή ςχμ εογξςανιακόμ υόοχμ, ποξπ ελαυιρςξπξίηρη ξυλήρεχμ πξσ 

ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ καςαρκεσή. 

 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, ρε ρσμεογαρία με ςημ Τπηοερία Δπικξιμχμίαπ ςηπ ΑΜ 

μα έουεςαι ρε επατή με ςξσπ καςξίκξσπ και επιυειοημαςίεπ ρςξσπ ξπξίξσπ 

εμδέυεςαι μα σπάονξσμ επιπςόρειπ απϊ ςιπ εογαρίεπ καςαρκεσήπ, μα ςξσπ 

γμχοίρξσμ ςξ ϊμξμα ςξσ εογξςανιακξϋ εκποξρόπξσ ςξσ Αμαδϊυξσ, σπεϋθσμξσ 

για ςα θέμαςα επατήπ με ςξ κξιμϊ και μα ςξσπ σπξδείνξσμ ςοϊπξσπ με ςξσπ 

ξπξίξσπ μπξοξϋμ μα έλθξσμ γοήγξοα ρε επατή με ςξμ εμ λϊγχ εκποϊρχπξ. Ο 

Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ρσμδοάμει ςημ ΑΜ ρςημ διεναγχγή ςακςικόμ 

ρσμαμςήρεχμ με ςξϋπ ςξπικξϋπ ή/και σπεοςξπικξϋπ τξοείπ ρςιπ ξπξίεπ θα 

παοξσριάζξμςαι μελλξμςικά ρυέδια, η καςάρςαρη ςχμ έογχμ και θέμαςα 

γεμικξϋ εμδιατέοξμςξπ για ςξϋπ τξοείπ ρε ρυέρη με ςξ Έογξ. 

36.2 Ο Αμάδξυξπ έυει ςξ δικαίχμα αλλά και ςημ σπξυοέχρη (αμ ςξσ ςξ ζηςήρει η 

Δπίβλεφη) μα απαγξοεϋρει ςημ ποξρπέλαρη ρςξσπ υόοξσπ εογαρίαπ 

ξπξιξσδήπξςε ποξρόπξσ πξσ δεμ είμαι ρυεςικϊ με ςημ εκςέλερη ςηπ ϋμβαρηπ,  

με ςημ εναίοερη ςχμ ενξσριξδξςημέμχμ απϊ ςημ ΑΜ αςϊμχμ. 

 Ο Αμάδξυξπ θα ποέπει μα διαρταλίζει και τσλάρρει ϊλεπ ςιπ πεοιξυέπ 

εκςέλερηπ εογαριόμ, απξθηκόμ κλπ. Ο Αμάδξυξπ ϊμςαπ απξκλειρςικά 

σπεϋθσμξπ, θα ποέπει μα παίομει ϊλα ςα αμαγκαία μέςοα για ςημ διατϋλανη 

ϊλχμ ςχμ στιρςάμεμχμ καςαρκεσόμ, ςημ διαςήοηρη και ςημ ρσμςήοηρη ςξσπ. 

36.3 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εοεσμήρει ρυεςικά και μα βοει ςιπ καςάλληλεπ 

θέρειπ για ςη ρϋμδερη ςχμ ποξρχοιμόμ ή μϊμιμχμ απξυεςεϋρεχμ ςχμ σδάςχμ, 

πξσ απξμακοϋμξμςαι απϊ ςημ πεοιξυή ςξσ Έογξσ, με ςξ ρυεςικϊ δίκςσξ ςηπ 

πϊληπ. 
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 ςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ στιρςάμεμξ δίκςσξ είμαι αμεπαοκέπ και διαπιρςόμεςαι 

αδσμαμία για ςη διάθερη ςχμ μεοόμ πξσ αμςλξϋμςαι ρε στιρςάμεμα τοεάςια 

κξμςά ρςιπ θέρειπ εκοξήπ ςξσπ απϊ ςιπ αμςλίεπ, ςα μεοά ασςά θα διξυεςεϋξμςαι 

ρε θέρειπ πξσ θα σπξδείνει η ΔΤΔΑΠ. 

36.4 Οι μιρθξί, ςα ημεοξμίρθια, ξι σπεοχοίεπ, η εογαρία ρε πεοιρρϊςεοεπ βάοδιεπ ή 

ρε ημέοεπ αογιόμ ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ, η αρτάλιρη (ρςξ ΙΚΑ, 

αρταλιρςικέπ εςαιοείεπ, άλλξσπ ημεδαπξϋπ και αλλξδαπξϋπ αρταλιρςικξϋπ 

Οογαμιρμξϋπ κλπ. καςά πεοίπςχρη ϊπχπ απαιςείςαι), ςα δόοα εξοςόμ, ςα 

επιδϊμαςα αδείαπ κλπ., ςξσ κάθε είδξσπ επιρςημξμικξϋ και διεσθϋμξμςξπ ςξ 

Έογξ ποξρχπικξϋ, ςξσ ειδικεσμέμξσ ή ϊυι ποξρχπικξϋ, ςχμ γοατείχμ 

εογξςανίχμ, μηυαμημάςχμ, ρσμεογείχμ κλπ., ημεδαπξϋ ή αλλξδαπξϋ 

ποξρχπικξϋ, εογαζξμέμξσ ρςξμ ςϊπξ ςξσ Έογξσ ή αλλξϋ, απξςελξϋμ 

σπξυοέχρη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

36.5 Η απξκαςάρςαρη ςσυϊμ ζημιόμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ Αμαδϊυξσ, κςηοίχμ ή 

καςαρκεσόμ ή άλλχμ έογχμ ή εγκαςαρςάρεχμ (δικςϋχμ Οογαμιρμόμ Κξιμήπ 

Ωτελείαπ, γέτσοεπ, ξδξρςοόμαςα κλπ), ή/και άλλχμ απαιςξϋμεμχμ ειδικόμ 

μέςοχμ, απξςελξϋμ σπξυοέχρη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

36.6 Όλεπ ξι αμχςέοχ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμξσμ με επιμέλεια, εσθϋμη 

και δαπάμη ςξσ, ςξ δε ρυεςικϊ κϊρςξπ πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμξ ρςημ 

Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ. 

 

 

Άοθοξ 37 Ληςοώξ ςξσ Έογξσ 

37.1 Σξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςα άοθοα 25.3 και 39.2 ςηπ σγγοατήπ Τπξυοεόρεχμ 

μηςοόξ ςξσ Έογξσ, πξσ θα ρσμξδεϋει ςημ ςελική επιμέςοηρη, θα πεοιλαμβάμει 

απαοαίςηςα και ςα παοακάςχ: 

37.1.1 Πίμακα απξγοατήπ πξσ θα εμταμίζει με πεοιληπςική πεοιγοατή, ςα επί μέοξσπ 

ςμήμαςα πξσ ρσγκοξςξϋμ ςξ Έογξ. 

37.1.2 Σεϋυη και ρυέδια ςξπξγοατικόμ ξοιζξμςιξγοατικόμ και σφξμεςοικόμ δικςϋχμ 

και ρυέδια «ϊπχπ καςαρκεσάρςηκε» ςξπξγοατικόμ απξςσπόρεχμ. 

37.1.3 Σεϋυξπ με αμαλσςικέπ ξδηγίεπ για ςημ λειςξσογία ςχμ ρσρςημάςχμ ςχμ 

δικςϋχμ Ο.Κ.Ω. ςξσ Έογξσ. 

37.2 Όλα ςα πιξ πάμχ ρςξιυεία ςξσ μηςοόξσ ςξσ Έογξσ θα είμαι αοιθμημέμα και 

ςανιμξμημέμα ρε τακέλξσπ και θα σπξβληθξϋμ ρςημ ΑΜ ρε ςέρρεοα (4) 

αμςίγοατα και δϋξ (2) ρε ηλεκςοξμική μξοτή. Ο δε Αμάδξυξπ δεμ θα 

απξζημιχθεί ιδιαίςεοα για ςημ ρυεςική εογαρία και ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

37.3 Σα ρςξιυεία ςξσ μηςοόξσ θεχοξϋμςαι καςά ρσμβαςική έμμξια ιρϊςιμα με ςιπ 

επιμεςοήρειπ και ρσμεπόπ η μη σπξβξλή ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ θα ρσμεπάγεςαι 

αμςίρςξιυη καθσρςέοηρη ςηπ σπξβξλήπ ςηπ ςελικήπ επιμέςοηρηπ. Δπιςοέπεςαι 

πάμςχπ η καςά ςμήμαςα σπξβξλή ςξσπ. Ιδιαίςεοα για ςα αματεοϊμεμα ρςξ 

άοθοξ 17.4 ςηπ Τ «Όπχπ Καςαρκεσάρςηκε» ρυέδια, η ΑΜ μπξοεί μα ζηςήρει 

ςημ καςά ςμήμαςα μεςά ςξ πέοαπ ςχμ αμςίρςξιυχμ εογαριόμ άμερη σπξβξλή 

ςξσπ, αμ καςά ςημ κοίρη ςηπ απαιςηθεί. 
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37.4 Η ΑΜ θα ελέγνει ςημ ξοθϊςηςα ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ μηςοόξσ ςξσ Έογξσ. 

Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα διξοθόρει ςα ϊπξια ςσυϊμ ρτάλμαςα και μα ςα 

επαμσπξβάλει ρϋμτχμα με ςιπ παοαςηοήρειπ ςηπ ΑΜ.  

37.5 Όλεπ ξι αμχςέοχ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμξσμ με επιμέλεια, εσθϋμη 

και δαπάμη ςξσ, ςξ δε ρυεςικϊ κϊρςξπ πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμξ ρςημ 

Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ. 

 

 

Άοθοξ 38 Βεβαίχρη Πεοάςχρηπ Δογαριώμ 

Η Βεβαίχρη Πεοάςχρηπ Δογαριόμ κάθε επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ θα εκδξθεί 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 168 ςξσ Ν. 4412/2016. Δκδίδεςαι απϊ 

ςημ ΑΜ γοαπςόπ, επιτσλαρρξμέμχμ ςχμ δικαιχμάςχμ ςηπ για κοσμμέμα 

ελαςςόμαςα, απάςη ή βαοέα ρτάλμαςα πξσ ιρξδσμαμξϋμ με απάςη, ϊπχπ και 

ςχμ δικαιχμάςχμ ςηπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ παοξϋρα .Τ. και ςα ρσμβαςικά 

ςεϋυη ςχμ Ποξδιαγοατόμ. 

 

 

Άοθοξ 39 Ποξρχοιμή Παοαλαβή – Διξικηςική Παοαλαβή για Φοήρη 

39.1 Για ςημ ποξρχοιμή παοαλαβή ςξσ Έογξσ ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 170 

ςξσ Ν. 4412/2016. 

39.2 Η ποξρχοιμή παοαλαβή θα γίμεςαι ςμημαςικά για κάθε επιμέοξσπ ρϋμβαρη 

μεςά ςημ εκπλήοχρη ϊλχμ ςχμ ρυεςικόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ.  

ϋμτχμα με ςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 170 ςξσ Ν. 4412/2016  με ςημ ςελική 

επιμέςοηρη σπξβάλλεςαι και ςξ Μηςοόξ ςξσ Έογξσ. 

39.3 Καςά ςημ κοίρη ςηπ ΑΜ και ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 

4412/2016, μπξοεί μα δξθεί ρε υοήρη ςμήμα ή ξλϊκληοξ ςξ Έογξ, ποιμ απϊ 

ςημ ποξρχοιμή παοαλαβή ςξσ και ατξϋ ποόςα γίμει διξικηςική παοαλαβή για 

υοήρη (άοθοξ 169 ςξσ Ν. 4412/2016). 

 Ποξκειμέμξσ μα γίμει η διξικηςική παοαλαβή για υοήρη, ή ποξρχοιμή 

παοαλαβή ασςξςελξϋπ ςμήμαςξπ ςξσ Έογξσ ή και ςξσ ρσμϊλξσ ασςξϋ, ξ 

Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ, ετϊρξμ ζηςηθεί απϊ ςη Διεσθϋμξσρα Τπηοερία, 

μα πιρςξπξιήρει, σπξγοάτξμςαπ ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ, ςημ επιςσυή 

ξλξκλήοχρη ςχμ εογαριόμ ρε πλήοη ρσμμϊοτχρη με ςιπ ποξβλέφειπ ςχμ 

επιμέοξσπ ρσμβάρεχμ.  

 

 

Άοθοξ 40 Φοόμξπ σμςήοηρηπ ςξσ Έογξσ 

40.1 Για ςημ σπξυοεχςική ρσμςήοηρη ςξσ Έογξσ ιρυϋει ςξ άοθοξ 171 ςξσ Ν. 

4412/2016. 

40.2 Ο υοϊμξπ εγγϋηρηπ καςά ςξμ ξπξίξ ξ Αμάδξυξπ τέοει ξλϊκληοη ςημ εσθϋμη 

ςξσ Έογξσ και σπξυοεξϋςαι ρςημ ρσμςήοηρή ςξσ, ξοίζεςαι ρε δεκαπέμςε (15) 

μήμεπ απϊ ςημ βεβαιχμέμη πεοάςχρή ςηπ κάθε επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ και με ςημ 

ποξωπϊθερη έγκαιοηπ σπξβξλήπ ςηπ ρυεςικήπ Σελικήπ Δπιμέςοηρηπ άλλχπ απϊ 

ςημ ημεοξμημία πξσ σπξβλήθηκε ή με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ ρσμςάυθηκε η 
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ρυεςική ςελική επιμέςοηρη, κας‟ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 171 ςξσ 

Ν. 4412/2016. 

 Καςά ςξ υοξμικϊ ασςϊ διάρςημα, ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα επιθεχοεί 

ςακςικά ςξ Έογξ, μα ςξ διαςηοεί ρε ικαμξπξιηςική καςάρςαρη και μα εκςελεί 

ϊλεπ ςιπ εογαρίεπ πξσ ατξοξϋμ επιρκεσή, αμακαςαρκεσή, απξκαςάρςαρη 

ελαςςχμάςχμ, κακξςευμιόμ, βλαβόμ ή ζημιόμ πξσ δεμ ξτείλξμςαι ρε ρσμήθη 

υοήρη, καςαρκεσαρςικόμ αςελειόμ ή άλλχμ μειξμεκςημάςχμ πξσ ςσυϊμ 

εμταμιρθξϋμ ρςξ Έογξ. 

 Σα αμςαλλακςικά, σλικά και ενξπλιρμϊπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςιπ αμχςέοχ 

εογαρίεπ και για ςη διαρτάλιρη ςηπ καλήπ λειςξσογίαπ  ςχμ δικςϋχμ καςά ςη 

διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ εγγϋηρηπ, απξςελξϋμ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ ρςξ 

πλαίριξ ςηπ εγγϋηρηπ. 

40.3 Όλεπ ξι αμχςέοχ σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμξσμ με επιμέλεια, εσθϋμη 

και δαπάμη ςξσ, ςξ δε ρυεςικϊ κϊρςξπ πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμξ ρςημ 

Οικξμξμική Ποξρτξοά ςξσ. 

 

 

Άοθοξ 41 Οοιρςική Παοαλαβή 

41.1 Για ςημ ξοιρςική παοαλαβή κάθε επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ ςξσ Έογξσ εταομϊζξμςαι 

ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 172 ςξσ Ν. 4412/2016 . 

41.2 Η ξοιρςική παοαλαβή κάθε επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ ποέπει μα διεμεογηθεί μέρα ρε 

δϋξ (2) μήμεπ απϊ ςημ παοέλεσρη ςξσ υοϊμξσ εγγϋηρηπ και σπξυοεχςικήπ 

ρσμςήοηρηπ ςξσ ςμήμαςξπ ςξσ Έογξσ πξσ παοελήτθη. 

 

 

Άοθοξ 42 Έκπςχρη Αμαδόυξσ – Διάλσρη ύμβαρηπ – Λαςαίχρη Διάλσρηπ – Απξζημίχρη 

Αμαδόυξσ 

42.1 Αμ ξ Αμάδξυξπ δεμ εκπληοόμει ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και δεμ 

ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ γοαπςέπ εμςξλέπ ςηπ ΑΜ, πξσ είμαι ρϋμτχμεπ με ςη 

ϋμβαρη ή ςξ Νϊμξ, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ εογξλαβία. 

Η διαδικαρία έκπςχρηπ κιμείςαι σπξυοεχςικά καςά ςξσ Αμαδϊυξσ αμ 

ρσμςοέυξσμ μια απϊ ςιπ πεοιπςόρειπ ςξσ άοθοξσ  160 ςξσ Ν. 4412/2017 : 

(α) Καθσρςεοήρει σπαίςια, πέοαμ ςξσ μημϊπ απϊ ςηπ σπξγοατήπ ςηπ 

επιμέοξσπ ρϋμβαρηπ: 

(i) ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ ή 

(ii) ςημ σπξβξλή ςξσ αμαλσςικξϋ υοξμξδιαγοάμμαςξπ ρϋμτχμα και με ςα 

ποξβλεπϊμεμα ρςημ επιμέοξσπ ρϋμβαρη. 

(β) Τπεοβεί με σπαιςιϊςηςά ςξσ, για υοϊμξ πεοιρρϊςεοξ ςξσ μημϊπ, ςξμ 

ποξβλεπϊμεμξ ρςημ επιμέοξσπ ρϋμβαρη υοϊμξ για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 

εογξςανιακήπ ςξσ αμάπςσνηπ. 

(γ) Τπεοβεί με σπαιςιϊςηςα ςξσ, καςά δϋξ (2) ςξσλάυιρςξμ μήμεπ, έρςχ και 

μια απξκλειρςική ποξθερμία ςξσ εγκεκοιμέμξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ.  
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Κας‟ εναίοερη, αμ η εκςέλερη ςχμ εογαριόμ καθσρςεοεί, αλλά ξ 

Αμάδξυξπ έυει ήδη εκςελέρει εογαρίεπ πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρε πξρξρςϊ 

ςξσλάυιρςξμ 80% ςξσ ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ, ϊπχπ έυει διαμξοτχθεί με 

ςιπ ςσυϊμ σπξγοατείρεπ ρσμπληοχμαςικέπ επιμέοξσπ ρσμβάρειπ, είμαι 

δσμαςή η υξοήγηρη παοάςαρηπ ςχμ ποξθερμιόμ ποξπ ςξ ρσμτέοξμ ςξσ 

Έογξσ, έρςχ και αμ η καθσρςέοηρη ςχμ εογαριόμ ξτείλεςαι ρε 

σπαιςιϊςηςά ςξσ. Η παοάςαρη υξοηγείςαι ρςημ πεοίπςχρη ασςή υχοίπ 

αμαθεόοηρη ςιμόμ και με επιβξλή ςχμ ποξβλεπξμέμχμ ρςιπ διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 148 ςξσ Ν.4412/2017. 

(δ) Οι εογαρίεπ ςξσ είμαι καςά ρϋρςημα κακϊςευμεπ ή ςα σλικά πξσ 

υοηριμξπξιεί δεμ αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ ποξδιαγοατέπ. 

(ε) Παοεκκλίμει επαμειλημμέμα απϊ ςα εγκεκοιμέμα ρυέδια ή παοαλείπει 

ρσρςημαςικά ςημ ςήοηρη ςχμ καμϊμχμ αρταλείαπ ςχμ εογαζξμέμχμ ή 

ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ. 

(ρς) Διαπιρςχθεί ϊςι ποξρκϊμιρε πλαρςή εγγσηςική επιρςξλή. 

Η διαδικαρία πξσ θα ακξλξσθείςαι μέυοιπ ϊςξσ καςαρςεί η έκπςχρη ξοιρςική, 

θα είμαι η ποξβλεπϊμεμη ρςξ άοθοξ 160 ςξσ Ν. 4412/2016. Όςαμ η έκπςχρη 

γίμει ξοιρςική, ξ Αμάδξυξπ απξβάλλεςαι απϊ ςξ Έογξ. Μεςά ςημ ξοιρςική 

έκπςχρη ςξσ Αμαδϊυξσ ακξλξσθείςαι η διαδικαρία εκκαθάοιρηπ ςξσ χπ άμχ 

άοθοξσ. 

42.2 ε πεοίπςχρη πξσ διαλσθεί η ϋμβαρη απϊ ςημ ΑΜ, ακξλξσθείςαι η διαδικαρία 

ςξσ άοθοξσ 161 ςξσ Ν. 4412/2016. 

42.3 Δτ‟ ϊρξμ ςξ επιθσμεί ξ Αμάδξυξπ δϋμαςαι μα μαςαιχθεί η διάλσρη ςηπ 

εογξλαβίαπ και εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 162 ςξσ Ν. 4412/2016 . 

 

 

Άοθοξ 43 Δπίλσρη Διατξοώμ 

43.1 Η ΑΜ και ξ Αμάδξυξπ ρσμτχμξϋμ ϊςι καθ‟ ϊλη ςημ διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ 

ϋμβαρηπ θα ρσμεογάζξμςαι αομξμικά ςηοόμςαπ πιρςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 

4412/2016  ϊπχπ ασςά έυξσμ ρσμπληοχθεί ή ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋξσμ, καθόπ 

και ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςα ρσμβαςικά ςεϋυη. 

43.2 Δάμ παοά ςαϋςα ποξκϋφξσμ διατχμίεπ καςά ςημ εκςέλερη ςξσ Έογξσ ασςέπ θα 

επιλϋξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 174 και 175 ςξσ 

Ν. 4412/2016. 

 

Άοθοξ 44 Φοήρη Σευμξλξγίαπ Τπξλξγιρςώμ από ςξμ Αμάδξυξ 

44.1 Όλα ςα ρςξιυεία πξσ ρϋμτχμα με ςα ρσμβαςικά ςεϋυη σπξυοεξϋςαι ξ Αμάδξυξπ 

μα παοαδίδει ρε ξλϊκληοη ςημ διάοκεια ςξσ Έογξσ, μέυοι και ςημ ξοιρςική 

παοαλαβή ςξσ, ρςημ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., θα ποέπει μα παοαδίμξμςαι και ρε 

ηλεκςοξμική μξοτή, ρϋμτχμα και με ςευμικέπ ξδηγίεπ πξσ θα δίμξμςαι απϊ ςημ 

ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. 
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44.2 Όλα ςα πεοιγοατϊμεμα ρςξιυεία ρςξ άοθοξ 37 (Μηςοόξ Έογξσ) θα 

σπξβληθξϋμ, επιπλέξμ ςξσ ξοιζξμέμξσ ςοϊπξσ ρςη παοάγοατξ 37.2, ειπ 

διπλξϋμ ρςημ ΑΜ ρε ηλεκςοξμικϊ μέρξ (CD για ϊγκξ αουείχμ μέυοι 700 Mb και 

DVD για μεγαλϋςεοξ ϊγκξ αουείχμ). 

44.3 Σα παοαδξςέα πξσ ποέπει μα παοαδξθξϋμ ρε ηλεκςοξμική μξοτή, καθόπ και 

ςξ ηλεκςοξμικϊ «format» ρςξ ξπξίξ θα παοαδίμξμςαι είμαι, μεςανϋ άλλχμ,  

ςα ακϊλξσθα: 

44.3.1 Tα υοξμξδιαγοάμμαςα ςξσ Έογξσ ρε αουεία PRIMAVERA. 

44.3.2 Οι τχςξγοατίεπ ρε αουεία jpeg με υαμηλή ρσμπίερη και σφηλή πξιϊςηςα. 

44.3.3 Σα πάρηπ τϋρεχπ κείμεμα (αματξοέπ, επιρςξλέπ, κλπ.) ρε αουεία MICROSOFT 

Word 2000 ή μεϊςεοη έκδξρη. 

44.3.4 Οι πάρηπ τϋρεχπ πίμακεπ (αματξοέπ, ρςαςιρςικά, διαγοάμμαςα) ρε αουεία 

MICROSOFT Excel 2000 ή μεϊςεοη έκδξρη. 

44.3.5 Σα πάρηπ τϋρεχπ καςαρκεσαρςικά ρυέδια ρε αουεία dwg (AutoCAD 2002 ή 

μεϊςεοη έκδξρη). 

44.3.6 υεδιαγοάμμαςα, λξγικά διαγοάμμαςα ή άλλξσ είδξσπ ρυέδια εκςϊπ ςχμ 

καςαρκεσαρςικόμ ρε αουεία MICROSOFT Visio 2000 ή μεόςεοη έκδξρη. 

44.4 Μελέςεπ ή ειδικξί σπξλξγιρμξί, ετϊρξμ ασςξί ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ υοήρη 

ενειδικεσμέμξσ λξγιρμικξϋ μέρχ ηλεκςοξμικξϋ σπξλξγιρςή, θα ποέπει μα 

παοαδξθξϋμ και ασςά ρε ηλεκςοξμική μξοτή.  

 

 

Άοθοξ 45 Τπξυοέχρη Δυεμύθειαπ 

Καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ϋμβαρηπ αλλά και μεςά ςη λήνη ασςήπ,  

ξ Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα ςηοήρει εμπιρςεσςικά και μα μημ 

γμχρςξπξιήρει ρε ςοίςξσπ, υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη ρσγκαςάθερη ςηπ 

ΑΜ, ξπξιαδήπξςε έγγοατα ή πληοξτξοίεπ πεοιήλθαμ ρε γμόρη ςξσ καςά ςημ 

εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ και ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ςξσ βάρει ςηπ 

ϋμβαρηπ. 

Ο Αμάδξυξπ δεμ θα ποξβεί ρε καμία αμαγγελία, δεμ θα λάβει ξπξιερδήπξςε 

τχςξγοατίεπ και δεμ θα κξιμξπξιήρει πληοξτξοίεπ ξι ξπξίεπ ατξοξϋμ ςξ 

Έογξ και γεμικϊςεοα ςξ μεςοϊ ςηπ Αθήμαπ ποξπ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ, 

αουή, ξογαμιρμϊ, τξοέα ή ξιξμδήπξςε ςοίςξ, εκςϊπ και αμ έυει λάβει 

ποξηγξσμέμχπ ςη γοαπςή ρσμαίμερη ςηπ ΑΜ. 
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