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1. ΓΓΝΙΚΑ 

1.1. Ακηηθείμεκμ 

Πμ πανυκ ηεφπμξ ηεξ Γηδηθήξ Οογγναθήξ Ρπμπνεχζεςκ (ΓΟΡ) αθμνά ημοξ γεκηθμφξ ζομβαηηθμφξ υνμοξ, με βάζε ημοξ 

μπμίμοξ, ζε ζοκδοαζμυ με ημοξ υνμοξ ηςκ ιμηπχκ ηεοπχκ δεμμπνάηεζεξ θαη ζημηπείςκ ηεξ μειέηεξ.  

ζα εθηειεζημφκ απυ ημκ Ακάδμπμ πμο ζα ακαδεηπζεί: 

 θαηαζθεοή ημηπίμο ακηηζηήνηλεξ άκςζεκ ημο θμημεηενίμο ηεξ Δεμμηηθήξ Ημηκυηεηαξ Παληανπχκ ημο Δήμμο Θέζβμο, 

μήθμοξ 75 μέηνςκ πενίπμο θαη μεηαβιεημφ φρμοξ απυ 1,5 έςξ 3 μέηνα. 

Πμ ακηηθείμεκμ ημο ένγμο, πμο πενηγνάθεηαη ακαιοηηθά ζηεκ Πεπκηθή Νενηγναθή, πενηιαμβάκεη ζοκμπηηθά ηα ελήξ:  

 Γεκηθέξ εθζθαθέξ θαη εθζθαθέξ ζεμειίςκ ηεπκηθχκ ένγςκ. 

 Ηαηαζθεοή μπιηζμέκμο ημηπείμο απυ ζθονυδεμα C20/25  ζηηξ δηαημμέξ πμο πνμβιέπμκηαη ζηεκ πανμφζα μειέηε. 

 

1.2. Νμμμζεζία 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ Δηαθήνολε θαη ηεκ πανμφζα. Όπμο γίκεηαη ακαθμνά ζε κμμμζεζία πμο έπεη ηνμπμπμηεζεί με 

μεηαγεκέζηενα, ηυηε ηζπφεη ημ ηνμπμπμηεμέκμ θείμεκμ. 

1.3. Πνμδηαγναθέξ θαη Κακμκηζμμί 

Γηα ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 21 ημο Κ 1418/84.   

Γεκηθχξ γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο ένγμο θαη ηςκ επί μένμοξ ενγαζηχκ έπμοκ εθανμμγή: 

 Πα «Γονςπασθά Ννυηοπα», υπςξ έπμοκ εγθνηζεί απυ ηεκ Γονςπασθή Γπηηνμπή Ποπμπμίεζεξ (CΓΚ). 

 Πα δηεζκή πνυηοπα, υπςξ έπμοκ εγθνηζεί απυ ημ Δηεζκή Μνγακηζμυ Ποπμπμίεζεξ (ISO). 

 Μη ΓΠΓΝ υπςξ εγθνίζεθακ βάζεη ηεξ ΔΖΝΑΔ/ΜΖΗ/273/17.07.2012 (ΦΓΗ 2221/30.07.2012 ηεφπμξ Β’). 

Γηα ζέμαηα πμο δεκ θαιφπημκηαη απυ ηηξ παναπάκς Γιιεκηθέξ πνμδηαγναθέξ, θακμκηζμμφξ θαη πνυηοπα, μπμνμφκ κα 

εθανμμζζμφκ ηα θαηςηένς ακαθενυμεκα εκαιιαθηηθά εζκηθά θαη δηεζκή πνυηοπα: 

 Γιιεκηθέξ πνμδηαγναθέξ θαη θακμκηζμμί (ΓΘΜΠ, ΝΠΝ θηι.) 

 Γενμακηθμί θακμκηζμμί θαη πνμδηαγναθέξ (DΖΚ, VDΓ) 

 Βνεηακηθέξ πνμδηαγναθέξ θαη θακμκηζμμί (ΒS) 

 Γαιιηθέξ πνμδηαγναθέξ θαη θακμκηζμμί (AFΚOR) 

 Αμενηθακηθέξ πνμδηαγναθέξ (ΑSΠΙ, AASHTO, ΑWWΑ) 

Νάκηςξ ακ ηοπυκ ζηηξ πνμδηαγναθέξ αοηέξ οπάνπμοκ εομεκέζηενμη υνμη, δηαηάλεηξ, πενημνηζμμί ή θαη ανηζμεηηθά 

υνηα πμο ένπμκηαη ζε ακηίζεζε με υζα μνίδμκηαη πνμδηαγναθέξ γηα ημ ίδημ ζέμα, ζα ηζπφμοκ μη υνμη θαη μη δηαηάλεηξ 

ηςκ πνμδηαγναθχκ. 



Ηάζε επημένμοξ πνυηοπμ ζα πνεζημμπμηείηαη θαζ' μιμθιενία θαη μ Ακάδμπμξ ζα είκαη οπεφζοκμξ χζηε κα 

ελαζθαιίδεη υηη ηα επί μένμοξ ζημηπεία ή ημήμαηα ηςκ θαηαζθεοχκ θαη ημο ελμπιηζμμφ είκαη ζομβαηά μεηαλφ ημοξ, 

χζηε ημ ζφκμιμ ημο ένγμο κα ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ απαηηήζεηξ πμηυηεηαξ. 

Δηεοθνηκίδεηαη υηη ηα ένγα ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ οπυθεηκηαη ζηηξ δηαηάλεηξ ηςκ ηζπουκηςκ θακμκηζμχκ θαη ηςκ 

ζπεηηθχκ με αοηέξ Γγθοθιίςκ θαη Απμθάζεςκ ημο ΡΝΓΩΔΓ (υπςξ π.π. μ θακμκηζμυξ μπιηζμέκμο ζθονμδέμαημξ, μ 

θακμκηζμυξ θυνηηζεξ δμμηθχκ ένγςκ θηι). 

Γθηυξ ακ πνμδηαγνάθεηαη δηαθμνεηηθά, υια ηα πνυηοπα θαη θακμκηζμμί πμο ζα εθανμμζημφκ, ζα πνέπεη κα είκαη ζηηξ 

πημ πνυζθαηεξ εθδυζεηξ ημοξ ςξ πνμξ ημ πνυκμ δεμμπνάηεζεξ ημο οπυρε ένγμο, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ 

ζπεηηθχκ ηνμπμπμηήζεχκ ημοξ. 

1.4. Γπηθμηκςκία – Κμηκμπμίεζε εγγνάθςκ 

1.4.1. Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 4 ημο Άνζνμο 26 θαζχξ θαη ζημ Άνζνμ 29 ημο ΝΔ 609/85. 

1.4.2. Μ Ακηίθιεημξ ημο Ακαδυπμο ζα είκαη ελμοζημδμηεμέκμξ γηα ηεκ παναιαβή ηςκ εγγνάθςκ ζηηξ Ρπενεζίαξ πμο 

απεοζφκμκηαη ή θμηκμπμημφκηαη ζημκ Ακάδμπμ απυ ηα γναθεία ζηηξ Δηεοζφκμοζαξ Ρπενεζίαξ ή ζηηξ Ννμσζηάμεκεξ 

Ανπήξ.  

1.4.3. Οοκαηκέζεηξ, εγθνίζεηξ, πνμζδημνηζμμί, εηδμπμηήζεηξ, αηηήζεηξ, εκζηάζεηξ, δειχζεηξ, πμο απαηημφκηαη ζηα 

πιαίζηα ζηηξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο πνέπεη: 

1.4.3.1. κα γίκμκηαη εγγνάθςξ με ηεκ έκκμηα ημο Ηχδηθα Νμιηηηθήξ Δηθμκμμίαξ,  

1.4.3.2. κα επηβεβαηχκεηαη ε πναγμαημπμίεζή ζηηξ με θάζε κυμημμ ηνυπμ θαη 

1.4.3.3. κα γίκμκηαη ζηηξ δειςμέκεξ με ηα έγγναθα ζηηξ πνμζθμνάξ ή ζηηξ ζφμβαζεξ δηεοζφκζεηξ, εθηυξ εάκ έπμοκ 

ιάβεη πχνα μεηαβμιέξ, μη μπμίεξ ζηηξ έπμοκ γκςζημπμηεζεί εγγνάθςξ, άιιςξ μη ακςηένς πνάλεηξ ιμγίδεηαη υηη 

γίκμκηαη εγθφνςξ ζηηξ ήδε δειςμέκεξ δηεοζφκζεηξ. 

1.5. ύμβαζε 

1.5.1. Ε ζφμβαζε γηα ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο ζα οπμγναθεί ζφμθςκα με υζα μνίδμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 1 ημο 

Άνζνμο 5 ημο Κ 1418/84, ζηηξ παναγνάθμοξ 1, 2, 3 θαη 4 ημο Άνζνμο 26 ημο ΝΔ 609/85 θαη ζηε Δηαθήνολε 

Δεμμπναζίαξ.  

1.5.2. Ιε ημκ υνμ «Οφμβαζε» κμείηαη ε ζφμβαζε πμο πενηγνάθεηαη ζηε Δηαθήνολε Δεμμπναζίαξ, ζε ζοκδοαζμυ με 

ηα ιμηπά ηεφπε δεμμπνάηεζεξ, με βάζε ηα μπμία μ Ακάδμπμξ: 

1.5.2.1. Θα εθηειέζεη ηηξ ενγαζίεξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πανμφζα, ζηεκ πανμφζα θαη ακαιφμκηαη ζηεκ Πεπκηθή 

Νενηγναθή θαη ηα ιμηπά ηεφπε δεμμπνάηεζεξ, 

1.5.2.2. Θα εθηειέζεη ηηξ ηοπυκ ακαγθαίεξ ζομπιενςμαηηθέξ ένεοκεξ γηα ημ ένγμ, υπςξ ακαθένεηαη ζηεκ πανμφζα, 

πμο ζα πνμηείκεη θαη ζα εγθνηζμφκ απυ ηεκ Ρπενεζία, 

1.5.2.3. Θα εθπμκήζεη ηηξ ηοπυκ ακαγθαίεξ μειέηεξ εθανμμγήξ γηα ημ ένγμ, υπμο αοηυ επηηνέπεηαη ζφμθςκα με ημ ΝΔ 

696/74 θαη ηεκ Γγθ. 37/95, υπςξ μνίδεηαη ζηεκ πανμφζα, 

1.5.2.4. Θα ζοκηενήζεη ημ ένγμ με μένημκα θαη δαπάκεξ ημο θαηά ημ πνμκηθυ δηάζηεμα πμο μνίδεηαη ζηεκ πανμφζα. 

1.6. Γθπώνεζε δηθαηςμάηςκ - οπμθαηάζηαζε 

Ε εθπχνεζε ημο ένγμο ή/θαη ηςκ δηθαηςμάηςκ πμο απμννέμοκ απυ ηε ζφμβαζε δηέπεηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγνάθμο 6 

ημο Άνζνμο 5 ημο Κ 1418/84 θαη ηςκ παναγνάθςκ 1 έςξ 4 ημο Άνζνμο 51 ημο ΝΔ 609/85 υπςξ αοηά έπμοκ ηνμπμπμηεζεί 

με ημκ Κ. 3263/2004.  

1.7. Μειέηεξ ημο ένγμο 

1.7.1. Ρπάνπμοζεξ μειέηεξ θαηά ηε δεμμπνάηεζε ημο ένγμο 

1.7.1.1. Ηαηά ηεκ εμενμμεκία έγθνηζεξ ηεξ Δηαθήνολεξ Δεμμπναζίαξ, ηα ακηίγναθα ηςκ μειεηχκ πμο βνίζθμκηαη ζηε 

δηάζεζε ηςκ δηαγςκηδμμέκςκ είκαη :  

- Οπέδηα πμο ζοκμδεφμοκ ηηξ ακςηένς μειέηεξ 

Ηαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο ζα παναδμζμφκ ζημκ Ακάδμπμ εγθεθνημέκεξ μη 

μειέηεξ πμο πενηγνάθμκηαη ημοιάπηζημκ ζε επίπεδμ μνηζηηθήξ μειέηεξ, θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ ΝΔ 696/74 θαη ηεκ 

Γγθ. 37/95. 

1.7.1.2. Μη Δηαγςκηδυμεκμη οπμπνεμφκηαη κα ιάβμοκ γκχζε υιςκ ηςκ ζημηπείςκ πμο οπάνπμοκ απυ ένεοκεξ ή θαη 

μειέηεξ πμο έπμοκ γίκεη ή αθυμε θαη με ακαδεηήζεηξ / ζοκεκηεφλεηξ ζημοξ θμνείξ, μνγακηζμμφξ, γναθεία γεςηεπκηθχκ 

ενεοκχκ θηι., πμο έπμοκ εθπμκήζεη ζπεηηθέξ μειέηεξ / ένεοκεξ γηα ηεκ Ρπενεζία θαη ημ ένγμ.  Μη Δηαγςκηδυμεκμη ζα 



πνέπεη επίζεξ κα πνμβμφκ θαη ζε δηθέξ ημοξ ένεοκεξ εδάθμοξ / οπεδάθμοξ, ημοιάπηζημκ ζηηξ παναθηενηζηηθέξ ζέζεηξ 

ορειχκ επηπςμάηςκ, μεγάιςκ ηεπκηθχκ, ιαημμηθχκ πχνςκ, πενημπχκ εθζθαθχκ, ημίπςκ ακηηζηήνηλεξ  θηι.  Ε έθηαζε 

ηςκ ενεοκχκ / ακαδεηήζεςκ πμο ακαθένμκηαη ακςηένς εκαπυθεηηαη ζηεκ θνίζε ηςκ Δηαγςκηδμμέκςκ. 

1.7.2. Έιεγπμξ ηεπκηθήξ μειέηεξ ημο ένγμο απυ ημκ Ακάδμπμ 

1.7.2.1. Ιέζα ζηηξ πνμζεζμίεξ πμο πνμζδημνίδμκηαη ζηεκ πανμφζα (παν. 7.2) θαη εκδεπμμέκςξ ζηα ακηίζημηπα άνζνα 

ηεξ πανμφζα, μ Ακάδμπμξ ζα πναγμαημπμηήζεη πιήνε έιεγπμ ηςκ ηεπκηθχκ μειεηχκ ημο ένγμο, με ηοπυκ δηεκένγεηα 

ενγαζηενηαθχκ ειέγπςκ, πενημνηζμέκςκ δεηγμαημιεπηηθχκ ενεοκχκ θηι. 

1.7.2.2. Οηα ακςηένς πιαίζηα, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ειέγλεη ηεκ πιενυηεηα θαη επάνθεηα ηςκ οθηζηαμέκςκ 

γεςηεπκηθχκ μειεηχκ θαη ενεοκχκ θαη κα δηενεοκήζεη ηεκ ακαγθαηυηεηα εθηέιεζεξ ζομπιενςμαηηθχκ ενεοκχκ, 

επηζεμαίκμκηαξ έγθαηνα ημ εκδεπυμεκμ αοηυ ζηεκ Ρπενεζία εκηυξ ηεξ πνμβιεπυμεκεξ γηα ημ ζθμπυ αοηυ πνμζεζμίαξ 

(παν. 7.2 ηεξ πανμφζαξ). Οε πενίπηςζε πμο θνίκεη υηη απαηημφκηαη ζομπιενςμαηηθέξ ένεοκεξ οπμπνεμφηαη: 

1.7.2.2.1. κα ζοκηάλεη ζφμθςκα με ηηξ θαηεοζοκηήνηεξ μδεγίεξ ηεξ Ρπενεζίαξ πνυγναμμα ακαγθαίςκ 

ζομπιενςμαηηθχκ γεςηεπκηθχκ ενεοκχκ  

1.7.2.2.2. κα οπμβάιεη ημ πνυγναμμα αοηυ ζηεκ Ρπενεζία πνμξ έγθνηζε. 

1.7.2.3. Μ έιεγπμξ ηςκ ηεπκηθχκ μειεηχκ θαη ε δηενεφκεζε ηεξ ακαγθαηυηεηαξ εθηέιεζεξ ζομπιενςμαηηθχκ ενεοκχκ, 

θαηά ηηξ δφμ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμοξ, οπάγεηαη ζηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν. 4.1.1.2 ηεξ πανμφζαξ, πμο αθμνά ζε 

επαιήζεοζε ηςκ δηαηηζέμεκςκ ζημηπείςκ, γηα ηεκ μπμία δεκ πνμβιέπεηαη θαηαβμιή αμμηβήξ ζημκ Ακάδμπμ, επεηδή ε 

δαπάκε ηεξ πενηιαμβάκεηαη ακεγμέκα ζηηξ ηημέξ ηεξ πνμζθμνάξ.   

1.7.2.4. Μ έιεγπμξ ζα ακαθένεηαη ζηηξ εγθεθνημέκεξ ζομβαηηθέξ ηεπκηθέξ μειέηεξ ή/θαη ένεοκεξ θαη ζα έπεη ζθμπυ 

ημκ εκημπηζμυ θαη, ζηε ζοκέπεηα, ζομπιήνςζε ηοπυκ ειιείρεςκ θαη επί μένμοξ ζεμάηςκ, με ζθμπυ κα πνμθφρεη με 

βάζε ηηξ εγθεθνημέκεξ ζομβαηηθέξ ηεπκηθέξ μειέηεξ, υπςξ αοηέξ πμο ηοπυκ ζα ζομπιενςζμφκ ςξ ακςηένς, ζοκμιηθυ 

ένγμ ηεπκηθά άνηημ θαη ιεηημονγηθυ πμο κα ακηαπμθνίκεηαη ζημκ πνμμνηζμυ ημο θαη κα επηηογπάκεη ηεκ 

πνμδηαγναθυμεκε δηάνθεηα δςήξ ημο. 

1.7.2.5. Οηεκ ίδηα πνμζεζμία με αοηήκ πμο ακαθένεηαη ζηηξ ακςηένς παναγνάθμοξ 1.6.2.1 θαη 2, μ Ακάδμπμξ ζα 

οπμβάιιεη ζηε Δηεοζφκμοζα Ρπενεζία ηεπκηθή έθζεζε πμο ζα πενηιαμβάκεη ηηξ παναηενήζεηξ ημο μεηά ημκ έιεγπμ ηςκ 

πνμεγμφμεκςκ παναγνάθςκ θαη επίζεξ ημκ ακαιοηηθυ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ ηειηθήξ δαπάκεξ (ζπέδημ Ακαθεθαιαηςηηθμφ 

Νίκαθα Γνγαζηχκ) ημο ένγμο ζφμθςκα με ηα ακςηένς. 

1.7.2.6. Πμ ζπέδημ Ακαθεθαιαηςηηθμφ Νίκαθα Γνγαζηχκ ζα ζοκμδεφεηαη απυ έθζεζε, ζηεκ μπμία ζα ακαθένμκηαη 

ακαιοηηθά μη πνμηεηκυμεκεξ απυ ημκ Ακάδμπμ ζομπιενχζεηξ ηςκ ηεπκηθχκ μειεηχκ, με πιήνε ηεθμενίςζή ημοξ θαη 

ακάιοζε ηςκ πνμηεηκυμεκςκ με ημ ζπέδημ Ακαθεθαιαηςηηθμφ Νίκαθα Γνγαζηχκ, δηαθμνμπμηήζεςκ ηςκ πμζμηήηςκ ηςκ 

ζομβαηηθχκ ενγαζηχκ ή/θαη ηςκ ηοπυκ απαηημφμεκςκ ηημχκ μμκάδμξ κέςκ ενγαζηχκ. 

1.7.2.7. Ε οπμβμιή ημο οπυρε ζπεδίμο Ακαθεθαιαηςηηθμφ Νίκαθα Γνγαζηχκ δεκ ακαζηέιιεη ηεκ οπμπνέςζε ημο 

Ακαδυπμο κα εθηειεί ημ ένγμ, ζφμθςκα με ηηξ οπάνπμοζεξ εγθεθνημέκεξ ηεπκηθέξ μειέηεξ θαη κα ζομμμνθχκεηαη με ηα 

πνμβιεπυμεκα ζηα ζομβαηηθά ηεφπε ηεξ ενγμιαβίαξ, μέπνηξ υημο απμθαζηζζμφκ ακ θαη πμηεξ ζα γίκμοκ δεθηέξ απυ ηηξ 

ανμυδηεξ Ρπενεζίεξ. 

1.7.2.8. Γθυζμκ πνμηαζμφκ ηνμπμπμηεηηθέξ ζομπιενχζεηξ ηςκ εγθεθνημέκςκ μειεηχκ, ζα θαιείηαη μ μειεηεηήξ πμο 

ηηξ ζοκέηαλε, πνμθεημέκμο κα δηαηοπχζεη ηηξ απυρεηξ ημο θαη θαηά ηα ιμηπά ζα εθανμυδμκηαη ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 

30 ημο ΝΔ 609/85. 

1.7.2.9. Μη εγθνίζεηξ, ζφμθςκα με ηα ακςηένς, ηςκ ακαγθαίςκ ζομπιενχζεςκ εγθεθνημέκςκ μειεηχκ ζα γίκμκηαη με 

Απυθαζε ηεξ Ννμσζηάμεκεξ Ανπήξ, πμο εθδίδεηαη φζηενα απυ γκχμε ημο ανμμδίμο Πεπκηθμφ Οομβμοιίμο θαη θαηά ηα 

ιμηπά ηζπφμοκ ηα ακαθενυμεκα ζηεκ παν. 10 ημο Άνζνμο 4 ημο Κ 1418/84. 

1.7.2.10. Οπεηηθά με ηηξ αολμμεηχζεηξ ενγαζηχκ ή ηηξ κέεξ ενγαζίεξ πμο ζα πνμθφρμοκ είηε απυ ηεκ εθπυκεζε ηςκ 

μειεηχκ ηςκ πνμεγμφμεκςκ παναγνάθςκ, είηε απυ άιιεξ αηηίεξ, επηζεμαίκεηαη υηη έπμοκ ηζπφ μη δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 

8 ημο Κ 1418/84 θαη ημ Άνζνμ 43 ημο ΝΔ 609/85. 

1.7.2.11. Πμ πνμκμδηάγναμμα θαηαζθεοήξ ημο ένγμο ζα ακαπνμζανμμζζεί ζφμθςκα με ηηξ εκδεπυμεκεξ ηνμπμπμηήζεηξ 

πμο ζα απμδεπζεί ε Ρπενεζία, βάζεη ηςκ ακςηένς πνμηάζεςκ ημο Ακαδυπμο, φζηενα απυ ζφκηαλε θαη έγθνηζε ημο 

θαηά ημ κυμμ πνμβιεπυμεκμο ΑΝΓ. Ε ακαπνμζανμμγή ημο πνμκμδηαγνάμμαημξ είκαη δοκαηυκ κα ζοκεπάγεηαη θαη 

πανάηαζε ηςκ πνμζεζμηχκ (ημεμαηηθχκ ή θαη ζοκμιηθήξ) εθυζμκ οπάνλεη ανμυδηα έγθνηζε. 

1.7.3. Γθπυκεζε μειεηχκ θαη ιήρε ζημηπείςκ απυ ημκ Ακάδμπμ, ε αμμηβή ηςκ μπμίςκ πνέπεη κα εμπενηέπεηαη 

ακεγμέκα ζηηξ ηημέξ ηεξ πνμζθμνάξ 

1.7.3.1. Ακελάνηεηα απυ ημκ έιεγπμ ηεξ ηεπκηθήξ μειέηεξ θαη ηςκ ηοπυκ πανεπυμεκςκ δναζηενημηήηςκ ηςκ 

παναγνάθςκ 1.6.1 θαη 1.6.2 ακςηένς, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ιάβεη υια ηα ζημηπεία πμο είκαη ακαγθαία γηα ηεκ 

εθηέιεζε ηςκ ένγςκ, ηε ζφκηαλε ηςκ επημεηνήζεςκ θαη, γεκηθυηενα, ηε πνμκηθή, πμζμηηθή, πμημηηθή θαη μηθμκμμηθή 



ηεθμενίςζε ημοξ, υπςξ μνίδεηαη ζηεκ πανμφζα θαη ηα ιμηπά ζομβαηηθά ηεφπε.  Οηεκ θαηεγμνία αοηή εμπίπημοκ, 

εκδεηθηηθά θαη υπη πενημνηζηηθά, ε απμηφπςζε ηεξ μμνθήξ ημο θοζηθμφ εδάθμοξ θαη ε πανάδμζε ηςκ ζημηπείςκ ζηε 

μμνθή πμο μνίδεηαη, ε ηοπυκ πνμζανμμγή ηςκ εγθεθνημέκςκ μνηζηηθχκ μειεηχκ ζε επίπεδμ μειεηχκ εθανμμγήξ, ε 

ζφκηαλε θαη εκεμένςζε ημο πνμκμδηαγνάμμαημξ αδεημδμηήζεςκ, μειεηχκ, οπμβμιχκ, ενγαζηχκ θαηαζθεοήξ, δμθημχκ, 

ειέγπςκ θηι., ε ζφκηαλε θαη εκεμένςζε πνμγνάμμαημξ δηαζθάιηζεξ πμηυηεηαξ θαη ημ ΟΑΡ θαη ΦΑΡ, ε εθπυκεζε 

Ιειεηχκ Νενηβαιιμκηηθχκ Γπηπηχζεςκ γηα ιαημμεία, δακεημζαιάμμοξ, πχνμοξ απυζεζεξ θηι. πμο ηοπυκ ζα 

απαηηεζμφκ, ε εθπυκεζε μειεηχκ θαη ε ζφκηαλε ζπεδίςκ ζήμακζεξ θαη αζθάιηζεξ ηςκ πνμζςνηκχκ νοζμίζεςκ ηεξ 

θοθιμθμνίαξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαηαζθεοήξ, θηι. 

1.7.3.2. Μη ςξ άκς μειέηεξ ή/θαη ένεοκεξ ζα εθπμκεζμφκ ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ (ΝΔ 696/74, Κ 

1418/84, Κ 3010/02 θηι.) απυ ακελάνηεηε, πνμξ ηεκ ενγμιεπηηθή επηπείνεζε πμο ζοκηζηά ημκ Ακάδμπμ, Μμάδα 

Ιειεηχκ ή/θαη Γνεοκχκ, πμο ζα δηαζέηεη ηα πνμζυκηα πμο μνίδμκηαη ζηεκ πανμφζα, εκχ ζα πνέπεη κα δμζεί ηδηαίηενε 

πνμζμπή θαη κα ηεζεί οπυρε ηεξ Ρπενεζίαξ ε αιιειμοπία οπμβμιήξ υιςκ ηςκ μειεηχκ ή/θαη ενεοκχκ ημο ένγμο. Ε 

οπμβμιή ηςκ μειεηχκ αοηχκ ζα γίκεηαη έγθαηνα ζηε Δηεοζφκμοζα Ρπενεζία, γηα ηεκ ανμυδηα έγθνηζε, πμο ζα 

πναγμαημπμηείηαη ζφμθςκα με υζα ακαθένμκηαη ζηεκ πανμφζα. 

1.7.3.3. Ρπεκζομίδεηαη υηη ηυζμ γηα ηεκ εθανμμγή ηςκ μειεηχκ, υζμ θαη γηα ηεκ πμηυηεηα θαη ακημπή ηςκ ένγςκ, 

μυκμξ οπεφζοκμξ είκαη μ Ακάδμπμξ ηεξ θαηαζθεοήξ θαη μ έιεγπμξ πμο ζα αζθεζεί απυ ηεκ Ρπενεζία, δεκ απαιιάζζεη 

ημκ Ακάδμπμ απυ ηεκ εοζφκε αοηή, ή ηεκ μπμηαδήπμηε άιιε πμο πνμθφπηεη γη’ αοηυκ απυ ηηξ ζομβαηηθέξ ημο 

οπμπνεχζεηξ θαη ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ. 

1.7.3.4. Πνυπμξ οπμβμιήξ, ειέγπμο θαη εγθνίζεηξ μειεηχκ ημο Ακαδυπμο 

1.7.3.5. Γηα ηεκ εθπυκεζε θαη οπμβμιή ηςκ μειεηχκ πμο ακαθένμκηαη ζημ πανυκ άνζνμ, μ Ακάδμπμξ πένα απυ ημ 

γεκηθυ πνμκμδηάγναμμα θαηαζθεοήξ ημο ένγμο ζα εθπμκήζεη θαη εηδηθυ ακαιοηηθυ πνμκμδηάγναμμα μειεηχκ ή/θαη 

ενεοκχκ, ζοκδοαζμέκμ με ημ πνμκμδηάγναμμα θαηαζθεοήξ, ημ μπμίμ ζα οπμβάιεη γηα έγθνηζε μέζα ζηεκ πνμβιεπυμεκε 

ζηεκ παν. 7.2 ηεξ πανμφζαξ πνμζεζμία. Μη οπμβμιέξ ηςκ μειεηχκ πμο ζα εθπμκήζεη μ Ακάδμπμξ ζα γίκμοκ ζφμθςκα 

με ημ εγθεθνημέκμ πνμκμδηάγναμμα μειεηχκ ημο ένγμο. 

1.7.3.6. Μη εγθνίζεηξ ηςκ οπμβαιιμμέκςκ μειεηχκ ή/θαη απμηειεζμάηςκ ενεοκχκ ζα γίκμκηαη, οπυ ηεκ πνμτπυζεζε 

επανθμφξ πιενυηεηαξ θαη μνζυηεηάξ ηςκ, μεηά απυ έιεγπμ, εκηυξ ηεξ πνμζεζμίαξ πμο μνίδεηαη ζηεκ πανμφζα, 

ιαμβάκμκηαξ οπυρε θαη ημκ δηαηηζέμεκμ, απυ ημ πνμκηθυ πνμγναμμαηηζμυ ημο ένγμο, πνυκμ. Οε πενίπηςζε ειιηπμφξ ή 

ιακζαζμέκεξ μειέηεξ ή/θαη ένεοκαξ, ε οπμβμιή ζα επηζηνέθεηαη θαη μ πνυκμξ ειέγπμο θαη έγθνηζεξ ζα εθθηκεί απυ ηε 

ζομπιήνςζε / δηυνζςζε θαη επακοπμβμιή ηεξ. Μ πνυκμξ ζομπιήνςζεξ / δηυνζςζεξ θαη επακέιεγπμο δεκ 

ακαγκςνίδεηαη ςξ αηηία θαζοζηένεζεξ ηςκ ενγαζηχκ ημο ένγμο θαη ηςκ μειεηχκ ή/θαη ενεοκχκ. 

1.7.3.7. Ε Ρπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα πνμβεί ζε ιεπημμενή έιεγπμ μενηθχκ ή θαη ημο ζοκυιμο ηςκ μειεηχκ 

ή/θαη ενεοκχκ ημο Ακαδυπμο, με ή πςνίξ ηε ζφμπναλε Οομβμφιςκ. Ακ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγπμο πνμθφρμοκ 

αμθηζβεηήζεηξ ςξ πνμξ ηεκ επάνθεηα ηςκ ζπεηηθχκ οπμιμγηζμχκ ή ηςκ εθανμμδμμέκςκ οπμιμγηζηηθχκ μεζυδςκ, ε 

Ρπενεζία δφκαηαη κα δεηήζεη πνυζζεημοξ οπμιμγηζμμφξ ή/θαη ειέγπμοξ με ηεκ εθανμμγή άιιςκ ζοκαθχκ 

οπμιμγηζηηθχκ μεζυδςκ. 

1.7.3.8. Όιεξ μη οπμβμιέξ ζα γίκμκηαη ζηεκ Ρπενεζία ζε ηέζζενα (4) ακηίηοπα εθ ηςκ μπμίςκ ε μηα ζεηνά ζα είκαη ηα 

πνςηυηοπα ζπέδηα. Οπεηηθά ζα αθμιμοζείηαη ε ακηίζημηπε πνμδηαγναθή ημο ΝΔ 696/74 γηα ηεκ ηεοπμπμίεζε, 

ζοζθεοαζία θηι. 

1.7.3.9. Ιεηά ηεκ έγθνηζε ε Ρπενεζία ζα παναδίδεη ζημκ Ακάδμπμ μηα (1) ζεςνεμέκε ζεηνά. 

1.7.4. Αιιειμοπία μειεηχκ θαη θαηαζθεοχκ 

1.7.4.1. Μοδεμία θαηαζθεοή ζα εθηειείηαη ακ πνμεγμομέκςξ δεκ έπεη εγθνηζεί ε ηοπυκ απαηημφμεκε μειέηε. Πμφημ 

αθμνά θαη ηα εκδηάμεζα ζηάδηα θαηαζθεοήξ ηςκ πνμζςνηκχκ ή ηςκ μυκημςκ ένγςκ. 

1.7.4.2. Μ Ακάδμπμξ μθείιεη κα πνμγναμμαηίζεη θαηάιιεια ηηξ θαηαζθεοαζηηθέξ ημο δναζηενηυηεηεξ, χζηε κα οπάνπεη 

επανθήξ πνυκμξ γηα ηεκ εθπυκεζε ηςκ μειεηχκ ή/θαη ενεοκχκ θαη γηα ηηξ ακηίζημηπεξ εγθνίζεηξ. 

1.7.4.3. Ε έγθνηζε ηςκ μειεηχκ ή/θαη ενεοκχκ (οπμιμγηζμχκ, ζπεδίςκ, θηι.) απυ ηεκ Ρπενεζία δεκ απαιιάζζεη ημκ 

Ακάδμπμ απυ ηηξ εοζφκεξ ημο πμο απμννέμοκ απυ ηε ζφμβαζε. 

1.7.4.4. Οε ελαηνεηηθέξ πενηπηχζεηξ, πμο οθίζηαηαη ακάγθε άμεζεξ θαηαζθεοαζηηθήξ επέμβαζεξ πνμξ απμηνμπή 

θηκδφκμο αηοπήμαημξ, μ υνμξ ηεξ παν. 1.6.4 μπμνεί, θαηά ηεκ απυιοηε θνίζε ηεξ Ρπενεζίαξ, κα μεκ εθανμυδεηαη.  

Όμςξ θαη ηυηε μη ζπεηηθέξ εγθνίζεηξ ζα αθμιμοζμφκ. 

1.7.5. Γιχζζα μειεηχκ / ενεοκχκ / ζπεδίςκ 

Πυζμ μη ακαγναθέξ ζηα ζπέδηα υζμ θαη μη παναδμπέξ μειέηεξ θαη μη οπμιμγηζμμί ζα είκαη ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα.  

Λεκυγιςζζεξ εθηοπχζεηξ ζα είκαη απμδεθηέξ μυκμ γηα οπμιμγηζμμφξ απυ ειεθηνμκηθυ οπμιμγηζηή, εθυζμκ αοημί 

ζοκμδεφμκηαη απυ μεηάθναζε - οπυμκεμα ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα, πμο ζα ηφπεη ηεξ απμδμπήξ ηεξ Ρπενεζίαξ. 



1.8. Πανμπή θαη μένημκα ηςκ ηεοπώκ 

1.8.1. Μη δηαγςκηδυμεκμη ζα παναιάβμοκ ηα ηεφπε δεμμπνάηεζεξ πμο ακαθένμκηαη ζηε Δηαθήνολε θαη οπμπνεμφκηαη 

κα ιάβμοκ γκχζε ηςκ οπμιμίπςκ ηεοπχκ, ζπεδίςκ θηι.,  ζηα γναθεία ηεξ Ρπενεζίαξ, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηε 

Δηαθήνολε. 

1.8.2. Μη δηαγςκηδυμεκμη οπμπνεμφκηαη κα μειεηήζμοκ θαη εκδεπυμεκα κα πάνμοκ ακηίγναθα με μένημκα θαη δαπάκε 

ημοξ, μπμηςκδήπμηε απυ ηα ζημηπεία θαη ηηξ μειέηεξ πμο οπάνπμοκ.  Οημηπεία ηςκ μειεηχκ, πμο οπάνπμοκ, μπμνμφκ 

κα πνμμεζεοζμφκ μη δηαγςκηδυμεκμη απυ ηεκ Ρπενεζία. 

1.8.3. Όμμηα με ηα ακςηένς γηα ηηξ μειέηεξ, μη  δηαγςκηδυμεκμη μπμνμφκ κα μειεηήζμοκ, θαη εκδεπυμεκα κα πάνμοκ 

ακηίγναθα, με μένημκα θαη δαπάκεξ ημοξ, γηα υιεξ ηηξ γεςηεπκηθέξ ή/θαη  άιιεξ ένεοκεξ πμο έπμοκ εθηειεζζεί, μέζς 

ηεξ Ρπενεζίαξ. 

1.8.4. Οπεηηθά με ηηξ μειέηεξ πμο έπμοκ εθπμκεζεί ή ζα εθπμκεζμφκ γηα ημ ένγμ, γίκεηαη ακαθμνά ζημ Άνζνμ 1.6 

ηεξ πανμφζαξ. 

1.8.5. Οημκ Ακάδμπμ, θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, ζα πμνεγεζεί μία ζεηνά ηςκ ηεοπχκ ηεξ μειέηεξ,  

Πεπκηθχκ Ννμδηαγναθχκ θαη αθμνμφκ ζημ ένγμ. 

1.8.6. Πα ζομβαηηθά ηεφπε ημο ένγμο ζα είκαη ζηεκ θαημπή ηεξ Ρπενεζίαξ θαη ζα θοιάζζμκηαη με μένημκά ηεξ.  Οημκ 

Ακάδμπμ, θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, ζα πμνεγεζμφκ δφμ ζεηνέξ ζεςνεμέκςκ ακηηγνάθςκ ζπεδίςκ ηςκ 

οπανπμοζχκ ηεπκηθχκ μειεηχκ, θαζχξ θαη ηςκ ηοπηθχκ ζπεδίςκ ηεξ Ρπενεζίαξ, εθυζμκ αοηά ηα ηειεοηαία 

δηαηίζεκηαη.  Μ Ακάδμπμξ μπμνεί κα πανάγεη γηα ηηξ ακάγθεξ ημο πνυζζεηα ακηίγναθα ηςκ ακςηένς ηεοπχκ, με 

μένημκα θαη δαπάκεξ ημο. 

1.8.7. Όια ηα ηεπκηθά έγγναθα, ηεφπε, ιμγηζμηθυ θηι., πμο ζα ζοκηαπζμφκ απυ ημκ Ακάδμπμ θαηά ηεκ εθηέιεζε ημο 

ένγμο, υπςξ, ζπέδηα, μειέηεξ, θαηαμεηνεηηθά / επημεηνεηηθά ζημηπεία, εθανμμγέξ πνμγναμμάηςκ Ε/Ρ θηι. ζα είκαη 

ζηεκ θαημπή ημο Ακαδυπμο θαη ζα θοιάζζμκηαη με μένημκά ημο, μέπνηξ υημο παναδμζμφκ μνηζηηθά ζηεκ Ρπενεζία.  Μ 

Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πανέπεη ζηεκ Ρπενεζία ακηίγναθα ηςκ ακςηένς ηεοπχκ, με μένημκα θαη δαπάκεξ ημο, 

υπμηε δεηεζεί απυ ηεκ Ρπενεζία ή ημοξ εθπνμζχπμοξ ηεξ.  

1.8.8. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θοιάζζεη επί ηυπμο ημο ένγμο έκα ημοιάπηζημκ ακηίγναθμ ηςκ ζομβαηηθχκ 

ηεοπχκ θαη ηςκ ηοπυκ ηνμπμπμηήζεχκ ημοξ, ηςκ πνμδηαγναθχκ θαη πνμηφπςκ πμο ακαθένμκηαη ζηα ζομβαηηθά ηεφπε, 

ηςκ ηεπκηθχκ ηεοπχκ πμο μ ίδημξ ζοκέηαλε θαηά ηεκ πνμεγμφμεκε πανάγναθμ, θαζχξ θαη ηεξ αιιειμγναθίαξ ημο 

ένγμο.  Ε Ρπενεζία ζα δηθαημφηαη κα έπεη πνυζβαζε ζηα ακςηένς θαηά ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη χνεξ ή θαηά ηηξ χνεξ 

ιεηημονγίαξ ημο ενγμηαλίμο, εθυζμκ αοηέξ οπενβαίκμοκ ηηξ θαηά ηα ακςηένς ενγάζημεξ. 

1.8.9. Γθυζμκ οπμπίπηεη ζηεκ ακηίιερε εκυξ εθ ηςκ ζομβαιιμμέκςκ μενχκ ζθάιμα ή ειάηηςμα ηεπκηθήξ θφζεξ ζε 

μπμημδήπμηε έγγναθμ, ζπέδημ, μειέηε θηι., πμο πνμμνίδεηαη γηα πνήζε θαηά ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο, ημ οπυρε μένμξ 

ζα εκεμενχζεη άμεζα ημ άιιμ μένμξ ζπεηηθά. 

1.9. Καζοζηένεζε ζηε πμνήγεζε ζπεδίςκ ή μδεγηώκ 

1.9.1. Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 2 ημο Άνζνμο 7 ημο Κ 1418/84 με ηηξ θαηςηένς δηεοθνηκήζεηξ. 

1.9.2. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εηδμπμηήζεη εγγνάθςξ ηεκ Ρπενεζία μπμηεδήπμηε δηαθαίκεηαη πενίπηςζε 

θαζοζηένεζεξ ή, με μπμημδήπμηε ηνυπμ, παναθχιοζεξ ηςκ ενγαζηχκ, ζε πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία θάπμημ ζπέδημ, 

μδεγία θηι. δεκ παναζπεζεί ζε αοηυκ απυ ηεκ Ρπενεζία ή ημοξ ηοπυκ ζομβμφιμοξ ηεξ μέζα ζε εφιμγε δημνία.  Ε 

έγγναθε εηδμπμίεζε ζα πενηέπεη ιεπημμένεηεξ ημο πενηεπμμέκμο ημο απαηημφμεκμο ζπεδίμο, μδεγίαξ θηι., ιεπημμενή 

αηηημιυγεζε ημο ζθμπμφ πμο αοηυ ζα ελοπενεηήζεη, θαζχξ θαη ηεξ δημνίαξ πμο αοηυ ζα πνέπεη κα ηεζεί ζηε δηάζεζε 

ημο Ακαδυπμο, θαη ιεπημμένεηεξ ηεξ θφζεξ θαη ηεξ έθηαζεξ ηςκ πνμβιεμάηςκ πμο ηοπυκ ζα δεμημονγεζμφκ εάκ ημ 

δεημφμεκμ έγγναθμ, μδεγία θηι. δεκ εθδμζεί έγθαηνα. 

1.9.3. Ακ ε Ρπενεζία θαηαζηεί οπενήμενε ζηεκ έθδμζε ημο θαηά ηα ακςηένς αηηεζέκημξ εγγνάθμο, μδεγίαξ θηι. θαη 

μ Ακάδμπμξ οπμζηεί απμδεδεηγμέκα θαζοζηένεζε ή αολεμέκμ θυζημξ θαηά ηεκ εθπιήνςζε ηςκ ζομβαηηθχκ ημο 

οπμπνεχζεςκ ςξ άμεζμ απμηέιεζμα ηεξ οπυρε οπενεμενίαξ ηεξ Ρπενεζίαξ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εκεμενχζεη 

εγγνάθςξ ηεκ Ρπενεζία ζπεηηθά θαη ζα δηθαημφηαη: 

1.9.3.1. Κα οπμβάιεη πιήνςξ αηηημιμγεμέκε αίηεζε πανάηαζεξ ηςκ πνμζεζμηχκ, εθυζμκ παναβηαζηεί ή οπάνπεη 

θίκδοκμξ παναβίαζεξ ημεμαηηθήξ ή ζοκμιηθήξ πνμζεζμίαξ ημο ένγμο (θαηά ηα Άνζνα 7.2 θαη 7.4 ηεξ πανμφζαξ) θαη  

1.9.3.2. Κα οπμβάιεη πιήνςξ αηηημιμγεμέκε αίηεζε γηα ηεκ θαηαβμιή ζε αοηυκ απμδεμίςζεξ μυκμ γηα ηηξ ζεηηθέξ ημο 

δεμίεξ. 

1.10. Κονηόηεηα θαη πνήζε ηςκ εγγνάθςκ ημο Ακαδόπμο από ημκ ΚηΓ 

1.10.1. Μ Ακάδμπμξ δηαηενεί ηα δηθαηχμαηα δεμημονγμφ (copyright) θαη ηα πκεομαηηθά δηθαηχμαηα ηςκ εγγνάθςκ, 

ζπεδίςκ, μειεηχκ, ιμγηζμηθμφ, εθανμμγχκ ιμγηζμηθμφ θηι., πμο ακαθένμκηαη ζηεκ παν. 1.6.7 ακςηένς πμο 

ζοκηάπζεθακ απυ αοηυκ ή γηα ιμγανηαζμυ ημο με δηθή ημο δαπάκε.  Ιε ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, μ Ακάδμπμξ 



ζεςνείηαη υηη παναπςνεί ζημκ ΗηΓ θαη ημοξ κμμίμμοξ εθπνμζχπμοξ ημο ημ δςνεάκ ακέθθιεημ δηθαίςμα ηεξ πνήζεξ 

ηςκ οπυρε εγγνάθςκ, ζπεδίςκ, μειεηχκ, ιμγηζμηθμφ, εθανμμγχκ ιμγηζμηθμφ θηι., ζομπενηιαμβακμμέκμο θαη ημο 

δηθαηχμαημξ ηνμπμπμηήζεςκ, βειηηχζεςκ θηι. αοηχκ, θαζχξ θαη ημο δηθαηχμαημξ πνήζεξ ηςκ οπυρε ηνμπμπμηεμέκςκ 

ή/θαη βειηηςμέκςκ εθδυζεςκ γηα ηηξ ακάγθεξ ημο ένγμο θαζ΄ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ςθέιημεξ ή ηεξ πναγμαηηθήξ δςήξ 

ημο ένγμο. 

1.10.2. Ε θονηυηεηα ηςκ πνμγναμμάηςκ Ε/Ρ θαη ιμγηζμηθμφ εμπμνίμο πμο ηοπυκ ζα πνεζημμπμηεζμφκ απυ ημκ 

Ακάδμπμ παναμέκεη ζε αοηυκ, υμςξ μ ΗηΓ έπεη ημ δηθαίςμα κα ηα πνεζημμπμηεί πςνίξ θαμία επηβάνοκζε θαη πςνίξ 

θακέκα πενημνηζμυ θαηά ηε δηάνθεηα θαη γηα ηηξ ακάγθεξ ηεξ ζφμβαζεξ. 

1.10.3. Γάκ ηα θαηά ηα ακςηένς έγγναθα, ζπέδηα, μειέηεξ,  εθανμμγέξ πνμγναμμάηςκ Ε/Ρ θηι. εονίζθμκηαη ζηεκ 

θαημπή ημο Ακαδυπμο, ζα παναδμζμφκ ζημκ ΗηΓ θαηά ηεκ με μπμημδήπμηε ηνυπμ ιήλε ή ιφζε ηεξ ζφμβαζεξ.  Οε 

πενίπηςζε ανπείςκ με ζημηπεία ζε ειεθηνμκηθή μμνθή, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ζοκμδεφζεη ηεκ πανάδμζή ημοξ με 

έγγναθε ηεθμενίςζή ημοξ θαη με μδεγίεξ γηα ηεκ ακάθηεζε / δηαπείνηζή ημοξ. 

1.11. Κονηόηεηα θαη πνήζε ηςκ εγγνάθςκ ημο ΚηΓ από ημκ Ακάδμπμ 

Μ ΗηΓ δηαηενεί ηα δηθαηχμαηα δεμημονγμφ (copyright) θαη ηα πκεομαηηθά δηθαηχμαηα ηςκ ηεπκηθχκ ή άιιςκ μειεηχκ, ηςκ 

εγπεηνηδίςκ πμηυηεηαξ, ηςκ ηοπηθχκ ζπεδίςκ θηι. πμο ζοκηάπζεθακ απυ αοηυκ ή γηα ιμγανηαζμυ ημο.  Μ Ακάδμπμξ ζα έπεη ημ 

δηθαίςμα, με μένημκα θαη δαπάκε ημο, κα πνεζημμπμηήζεη θαη κα πανάγεη ακηίγναθα ηςκ οπυρε εγγνάθςκ γηα ηηξ ακάγθεξ ηεξ 

ζφμβαζεξ.  Πα οπυρε έγγναθα δεκ ζα ακηηγναθμφκ, θμηκμπμηεζμφκ ή πνεζημμπμηεζμφκ, θαηά μπμημδήπμηε ηνυπμ, απυ ηνίηα 

πνυζςπα πένακ ημο Ακαδυπμο θαη ηςκ οπενγμιάβςκ ημο, πανά μυκμ γηα ηηξ ακάγθεξ ημο ένγμο θαη με ηεκ έγγναθε 

ζογθαηάζεζε ηεξ Ρπενεζίαξ. 

1.12. Γμπηζηεοηηθόηεηα 

1.12.1. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ζέζεη οπυρε ηεξ Ρπενεζίαξ υια ηα ζημηπεία πμο ζα ημο δεηεζμφκ εθάζημηε, 

αθυμα θαη ηα ζεςνμφμεκα ςξ εμπηζηεοηηθά (θμζημιμγηθά θ.ά.), πμο εφιμγα ζα επηηνέρμοκ ζηεκ Ρπενεζία κα 

δηαπηζηχζεη ηε ζομμυνθςζε ημο Ακαδυπμο με ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ. 

1.12.2. Γθηυξ εάκ μνίδεηαη δηαθμνεηηθά, μ Ακάδμπμξ ακαιαμβάκεη κα ηενήζεη εμπηζηεοηηθά θαη κα μεκ γκςζημπμηήζεη 

πνμξ ηνίημοξ (ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ εθπνμζχπςκ ημο ειιεκηθμφ θαη δηεζκμφξ ηφπμο, γναπημφ ή/θαη 

ειεθηνμκηθμφ) μπμηαδήπμηε έγγναθα ή/θαη πιενμθμνίεξ, πμο ζα πενηέιζμοκ ζε γκχζε ημο θαηά ηεκ εθηέιεζε ημο 

ένγμο θαη ηεκ εθπιήνςζε ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο, πςνίξ πνμεγμφμεκε έγγναθε άδεηα ημο ΗηΓ. 

1.13. ομμόνθςζε με ημ ζεζμηθό πιαίζημ – ηήνεζε αζηοκμμηθώκ δηαηάλεςκ 

1.13.1. Μ Ακάδμπμξ ακαιαμβάκεη ηε ζομβαηηθή οπμπνέςζε κα ηενεί ημ ζφκμιμ ηςκ θακυκςκ ημο εζςηενηθμφ δηθαίμο, 

ηεκ θμηκμηηθή κμμμζεζία, θαζχξ θαη ηε δηεζκή κμμμζεζία, πμο έπεη θαηαζηεί εζςηενηθυ δίθαημ.  Ε θαηά ηα 

πνμεγμφμεκα ζομβαηηθή οπμπνέςζε ημο Ακαδυπμο ακαθένεηαη ζημοξ θακυκεξ δηθαίμο πμο δηέπμοκ ηηξ πνάλεηξ ή 

παναιείρεηξ εθπιήνςζεξ ηςκ ζομβαηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ ή πνάλεηξ ή παναιείρεηξ πμο έγηκακ θαηά ηεκ εθπιήνςζε 

ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο αοηχκ θαη βνίζθμκηαη ζε ζοκάθεηα με αοηέξ.  Γπηπνμζζέηςξ, μ Ακάδμπμξ ακαιαμβάκεη ηε 

ζομβαηηθή οπμπνέςζε κα ηενεί ημοξ θακυκεξ δηθαίμο ηεξ εζςηενηθήξ κμμμζεζίαξ άιιςκ θναηχκ, εθυζμκ μη ηειεοηαίμη 

δηέπμοκ πνάλεηξ ή παναιείρεηξ εθπιήνςζεξ ηςκ ζομβαηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ ή πνάλεηξ ή παναιείρεηξ πμο έγηκακ 

θαηά ηεκ εθπιήνςζε ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο αοηχκ θαη βνίζθμκηαη ζε ζοκάθεηα με αοηέξ. 

1.13.2. Μη ακςηένς οπμπνεχζεηξ ημο Ακαδυπμο επεθηείκμκηαη θαη ζηεκ ηήνεζε ημο δηθαίμο ηεξ δηεζκμφξ εοζφκεξ 

γηα ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ηοπυκ έπμοκ εθανμμγή θαη ηεξ μπμίαξ μ μεπακηζμυξ θηκείηαη αοηυμαηα θαη απεηιμφκηαη 

θονχζεηξ ηυζμ θαηά ημο οπαίηημο Ακαδυπμο υζμ θαη θαηά ημο θνάημοξ ηεξ οπεθμυηεηάξ ημο ή ηεξ έδναξ ημο. 

1.13.3. Γπίζεξ μ Ακάδμπμξ ακαιαμβάκεη ηεκ οπμπνέςζε κα ακαθμηκχκεη αμέζςξ ζηεκ Ρπενεζία ημ πενηεπυμεκμ υιςκ 

ηςκ δηθμγνάθςκ ή άιιςκ δεμμζίςκ ή ηδηςηηθχκ εγγνάθςκ, πμο ημο θμηκμπμημφκηαη θαη ακαθένμκηαη ζηεκ εθπιήνςζε 

ηςκ ζομβαηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ.  Ε οπμπνέςζή ημο αοηή θαιφπηεη θαη έγγναθα πμο εθδυζεθακ απυ ανπέξ ηεξ 

αιιμδαπήξ. 

1.13.4. Μ Ακάδμπμξ,  ςξ οπεφζοκμξ γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ Κυμςκ, ηςκ Αζηοκμμηθχκ θαη ιμηπχκ δηαηάλεςκ, 

οπμπνεμφηαη εηδηθυηενα κα ακαθμηκχκεη πςνίξ αμέιεηα ζηε Δηεοζφκμοζα Ρπενεζία ηηξ ζπεηηθέξ δηαηαγέξ θαη εκημιέξ 

ηςκ δηαθυνςκ Ανπχκ ζπεηηθά με οπμδεηθκουμεκα μέηνα ειέγπμο θαη αζθαιείαξ θηι., πμο απεοζφκμκηαη ή 

θμηκμπμημφκηαη ζε αοηυκ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ηζπφμξ ηεξ ζφμβαζεξ. 

1.14. Γοζύκε μειώκ θμηκμπναλίαξ 

Ε εοζφκε μειχκ Ημηκμπναλίαξ δηέπεηαη απυ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 7 ημο Άνζνμο 5 ημο Κ 1418/84 θαη ζηηξ 

παναγνάθμοξ 3 θαη 4 ημο Άνζνμο 35 ημο ΝΔ 609/85 υπςξ έπμοκ ηνμπμπμηεζεί θαη ηζπφμοκ. 



2. Ο ΓΡΓΟΔΟΣΗ (ΚηΓ) 

2.1. Απαιιμηνηώζεηξ 

2.1.1. Μ ΗηΓ ακαιαμβάκεη ηεκ οπμπνέςζε κα εκενγήζεη υιεξ ηηξ απαηημφμεκεξ δηαηοπχζεηξ γηα ηεκ απαιιμηνίςζε 

δεμμηηθχκ, θμηκμηηθχκ, Κ.Ν.Δ.Δ. ή ηδηςηηθχκ γεπέδςκ, θαημηθηχκ θηι., απαναίηεηςκ γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ μμκίμςκ 

ένγςκ, οπέπμκηαξ θαη υιεξ ηηξ οιηθέξ θαη δηθαζηηθέξ εοζφκεξ γηα ηε δηαδηθαζία ηςκ οπυρε απαιιμηνηχζεςκ.   

2.1.2. Μ ΗηΓ οπμπνεμφηαη, μέζα ζε εφιμγμ πνμκηθυ δηάζηεμα απυ ηεκ εγθαηάζηαζε ημο Ακαδυπμο, κα παναδχζεη 

ζημκ Ακάδμπμ ηα απαναίηεηα γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ ένγςκ γήπεδα, ειεφζενα απυ θάζε δέζμεοζε. 

2.1.3. Ε Ρπενεζία έπεη ιάβεη οπυρε ηεξ ηεκ πνυμδμ ηςκ απαιιμηνηχζεςκ θαηά ηε ζφκηαλε ηςκ υνςκ 

δεμμπνάηεζεξ θαη γηα ημκ θαζμνηζμυ ηςκ ηοπυκ ημεμαηηθχκ πνμζεζμηχκ θαη ηεξ ζοκμιηθήξ πνμζεζμίαξ. Ακηίζημηπα μ 

Ακάδμπμξ ζεςνείηαη, υηη έπεη ιάβεη οπυρε ημο ημ γεγμκυξ αοηυ θαηά ηε δηαμυνθςζε ηεξ πνμζθμνάξ ημο θαη γηα ηε 

δηαμυνθςζε ημο πνμκμδηαγνάμμαημξ, ελαζθαιίδμκηαξ ηε μέγηζηε δοκαηή ακάπηολε ενγαζηχκ. 

2.1.4. Γθηυξ ακ νεηά μνίδεηαη ημ ακηίζεημ, μ ΗηΓ μοδεμία οπμπνέςζε ακαιαμβάκεη γηα κα απαιιμηνηχζεη ή θαη 

παναπςνήζεη πχνμοξ γηα ίδνοζε ιαημμείςκ, γηα δακεημιερία, γηα απυζεζε, γηα εγθαηαζηάζεηξ ενγμηαλίςκ θηι. Μη 

πχνμη αοημί ζα πνέπεη κα ελεονεζμφκ θαη εκμηθηαζημφκ ή/θαη αγμναζζμφκ απυ ημκ Ακάδμπμ με απμθιεηζηηθή ημο 

μένημκα θαη δαπάκε. 

2.2. Άδεηεξ θαη Γγθνίζεηξ 

2.2.1. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηεκ έθδμζε ή ελαζθάιηζε, με μένημκα, εοζφκε θαη δαπάκεξ ημο, ηςκ θάζε είδμοξ 

αδεηχκ ή οπμπνεςηηθχκ παναζηαηηθχκ ζημηπείςκ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηε κμμμζεζία ή αιιαπμφ θαη πμο είκαη 

απαναίηεηεξ πνμτπμζέζεηξ  γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ θάζε είδμοξ ενγαζηχκ. Ννμξ ημφημ μ Ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα 

οπμβάιιεη ημ ζπεηηθυ αίηεμά ημο ζηεκ θαηά πενίπηςζε, ανμυδηα Ρπενεζία ημο ΗηΓ ή αιιμφ. Νανάιιεια μθείιεη κα 

θμηκμπμηεί ημ αίηεμά ημο (με ακηίγναθα υιςκ ηςκ ζοκαθχκ δηθαημιμγεηηθχκ) ζηεκ Γπίβιερε.  Ε οπμπνέςζε αοηή 

ηζπφεη θαη γηα ηηξ πενηπηχζεηξ αδεηχκ ή οπμπνεχζεςκ πνεμαημμηθμκμμηθήξ θφζεξ. 

2.2.2. Γθηυξ ακ νεηά μνίδεηαη ημ ακηίζεημ, μ ΗηΓ μοδεμία οπμπνέςζε ακαιαμβάκεη γηα κα πανάζπεη ζημκ Ακάδμπμ 

ηηξ απαηημφμεκεξ δημηθεηηθέξ άδεηεξ γηα ηε δηεκένγεηα ηςκ πνάλεςκ εθπιήνςζεξ ηςκ ζομβαηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ. 

2.2.3. Όζμκ αθμνά άδεηεξ πμο μπμνμφκ κα εθδμζμφκ θαηά δηαθνηηηθή εοπένεηα ηεξ ανμυδηαξ δημηθεηηθήξ ανπήξ, μ 

Ακάδμπμξ ελαθμιμοζεί κα θένεη απμθιεηζηηθά ημκ θίκδοκμ με έθδμζήξ ημοξ. Ηαη' ελαίνεζε, μ ΗηΓ ακαιαμβάκεη ηεκ 

οπμπνέςζε κα ημκ ζοκδνάμεη, εθυζμκ ζοκηνέπμοκ μη αθυιμοζεξ πνμτπμζέζεηξ: 

2.2.3.1. Μ κυμμξ θαηαιείπεη ζημκ ΗηΓ ηε δηαθνηηηθή εοπένεηα κα πανάζπεη ηε ζοκδνμμή αοηή ή υπη. 

2.2.3.2. Ε πανμπή ηεξ ζοκδνμμήξ αοηήξ δεκ ζα ζοκηζημφζε θαθή πνήζε ηεξ δηαθνηηηθήξ ημο εοπένεηαξ ή θαηάπνεζε 

ελμοζίαξ. 

2.2.4. Μ ΗηΓ ακαιαμβάκεη κα πανάζπεη ηε ζοκδνμμή ημο θαηυπηκ ζπεηηθμφ αηηήμαημξ ημο Ακαδυπμο θαη μυκμ με ημοξ 

ηφπμοξ θαη ηα μέζα, πμο ημο επηηνέπεη ή ημο επηβάιιεη ε θαηά πενίπηςζε εθανμμζηέα γηα ηεκ έθδμζή ηεξ άδεηαξ 

δημηθεηηθή ή απμδεηθηηθή δηαδηθαζία. 

2.2.5. Γηα ηε ζέζε ηςκ ειεθηνμμεπακμιμγηθχκ εγθαηαζηάζεςκ ζε ιεηημονγηθή εημημυηεηα απαηηείηαη ε έθδμζε ηςκ 

αδεηχκ ιεηημονγίαξ απυ ημ Ρπμονγείμ Βημμεπακίαξ ή/θαη απυ ηε ΔΓΕ.  Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηε ζφκηαλε ηςκ 

ζπεδίςκ θαη ιμηπχκ ζημηπείςκ πμο απαηημφκηαη θαη ηεκ έγθαηνε εκένγεηα, χζηε κα μεκ πνμθφπηεη θαμία θαζοζηένεζε 

γηα ηεκ έκανλε ιεηημονγίαξ ηςκ εγθαηαζηάζεςκ. 

2.2.6. Οπεηηθά με ηεκ πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ, γηα ηηξ ζπεηηθέξ άδεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ γίκεηαη ακαθμνά ζημ 

Άνζνμ 4.16 ηεξ πανμφζαξ. 

2.2.7. Δεκ πμνεγείηαη ζημκ Ακάδμπμ αηέιεηα ή απαιιαγή απυ ημοξ δαζμμφξ θαη ημοξ οπυιμηπμοξ θυνμοξ, εηζθμνέξ 

θαη δηθαηχμαηα ζηα οιηθά θαη είδε ελμπιηζμμφ ημο ένγμο.  Ηάζε ηοπμφζα απαιιαγή, πμο ζα δμζεί θαηά ηεκ εθηέιεζε 

ημο ένγμο, απυ μπμηαδήπμηε απυ ηηξ ακςηένς επηβανφκζεηξ, ζα εθπίπηεηαη πνμξ υθειμξ ημο ένγμο. 

2.2.8. Μ Ακάδμπμξ δεκ απαιιάζζεηαη απυ ηα ηέιε δημδίςκ ηςκ θάζε είδμοξ μεηαθμνηθχκ ημο μέζςκ.  Γπίζεξ μ 

Ακάδμπμξ δεκ απαιιάζζεηαη απυ ημοξ δαζμμφξ θαη απυ θάζε άιιμ θυνμ, ηέιμξ ή δηθαίςμα οπέν ημο Δεμμζίμο, γηα 

θαφζημα θαη ιηπακηηθά, ζφμθςκα με ημ Κ 2366/53 (ΦΓΗ 83Α/10.4.53) Κ 1081/71 (ΦΓΗ 273Α/27.12.71) θαη Κ 

893/79 (ΦΓΗ 86Α/28.4.79). 

2.3. Πνμζςπηθό ημο ΚηΓ 

Μ ΗηΓ ζα είκαη οπεφζοκμξ κα δηαζθαιίζεη υηη ημ πνμζςπηθυ ημο, μη ζοκενγάηεξ ημο, μη ηοπυκ ζφμβμοιμί ημο θαη μη 

ηοπυκ ιμηπμί ενγμιήπηεξ πμο ενγάδμκηαη γηα ιμγανηαζμυ ημο ζημ ενγμηάλημ: 

2.3.1. Οοκενγάδμκηαη με ημκ Ακάδμπμ ζηα πιαίζηα ηεξ εθπιήνςζεξ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο ζφμθςκα με ημ Άνζνμ 

4.6 ηεξ πανμφζαξ 



2.3.2. Οομπενηθένμκηαη θαηά ηνυπμ πμο πνμζήθεη με ηα υζα απαηημφκηαη απυ ημκ Ακάδμπμ ζηεκ πανμφζα. 

2.4. Γθπιήνςζε μηθμκμμηθώκ οπμπνεώζεςκ ημο ΚηΓ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ παναγνάθμοξ 9, 10 θαη 11 ημο Άνζνμο 5 θαη ζηεκ πανάγναθμ 2 ημο Άνζνμο 7 ημο Κ 1418/84 

υπςξ έπμοκ δημνζςζεί θαη ηζπφμοκ. 

2.5. Αληώζεηξ ημο ΚηΓ  

2.5.1. Γάκ μ ΗηΓ ζεςνεί υηη δηθαημφηαη μπμηαδήπμηε απμδεμίςζε ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηα ζομβαηηθά ηεφπε θαη 

ζηα πιαίζηα ηεξ ζφμβαζεξ, ε Ρπενεζία ζα εηδμπμηήζεη ημκ Ακάδμπμ ζπεηηθά, εγγνάθςξ θαη ηεθμενηςμέκα.  Πμ πανυκ 

άνζνμ δεκ αθμνά θαη΄ ανπήκ πενηπηχζεηξ εθπιήνςζεξ οπμπνεχζεςκ ημο Ακαδυπμο, ή/θαη άιιςκ πμο απμννέμοκ απυ 

ηε ζφμβαζε, μη μπμίεξ αοημκυεηα ζα ηαθημπμημφκηαη αοηυμαηα απυ ημκ Ακάδμπμ πςνίξ ακάγθε υπιεζεξ εθ μένμοξ ηεξ 

Ρπενεζίαξ, υπςξ επίζεξ δεκ αθμνά ζε πενηπηχζεηξ επηβμιήξ πνμζηίμςκ ή/θαη πμηκηθχκ νεηνχκ ζημκ Ακάδμπμ. 

2.5.2. Ε εηδμπμίεζε ζα θαηαηίζεηαη ημ ζοκημμυηενμ δοκαηυ απυ ημ πνυκμ θαηά ημκ μπμίμ οπέπεζε ζηεκ ακηίιερε 

ημο ΗηΓ ημ γεγμκυξ ή μη πενηζηάζεηξ πμο ζημηπεημζεημφκ ηεκ αλίςζή ημο θαη μέζα ζηηξ εθάζημηε πνμζεζμίεξ πμο 

ηοπυκ μνίδμκηαη ζηεκ πανμφζα θαη ζηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 1.4 ηεξ πανμφζαξ. Οηεκ εηδμπμίεζε ζα 

θαζμνίδεηαη θαη ε πνμζεζμία μέζα ζηεκ μπμία πνέπεη κα θαηαβιεζμφκ ηα μθεηιυμεκα. 

2.5.3. Οε πενίπηςζε με εμπνυζεζμεξ θαηαβμιήξ ηςκ μθεηιμμέκςκ απυ ημκ Ακάδμπμ, μη ζπεηηθέξ δαπάκεξ ζα 

επηβανφκμκηαη με ημ κυμημμ ηυθμ οπενεμενίαξ. Οε πενίπηςζε πμο πανέιζεη ηνίμεκμ πςνίξ ε θαηαβμιή κα έπεη 

ζοκηειεζζεί, μ ΗηΓ έπεη ημ δηθαίςμα: 

- κα ζομρεθίζεη ημ ζπεηηθυ πμζυ (με ημοξ ηυθμοξ οπενεμενίαξ) με επυμεκε θαηαβμιή πνμξ ημκ Ακάδμπμ, ακ 

οπάνπεη, είηε 

- κα εθπέζεη ημ ζπεηηθυ πμζυ (με ημοξ ηυθμοξ οπενεμενίαξ) απυ ηηξ μπμηαζδήπμηε θφζεξ εγγοήζεηξ ημο Ακαδυπμο 

πμο έπεη ζηα πένηα ημο, είηε 

- κα ακαδεηήζεη ημ μθεηιυμεκμ πμζυ (με ημοξ ηυθμοξ οπενεμενίαξ) με ηηξ κυμημεξ δηαδηθαζίεξ είζπναλεξ μθεηιήξ 

πνμξ ημ Δεμυζημ. 

Μη ηυθμη οπενεμενίαξ ζα οπμιμγίδμκηαη απυ ηεκ εμενμμεκία θμηκμπμίεζεξ πνμξ ημκ Ακάδμπμ ηςκ μθεηιμμέκςκ πμζχκ. 

3. Ο ΓΠΙΒΛΓΠΩΝ 

3.1. Καζήθμκηα θαη δηθαημδμζία ημο Γπηβιέπμκηα 

3.1.1. Ε Ρπενεζία δημηθεί, παναθμιμοζεί θαη επηβιέπεη ημ ένγμ θαη εθπνμζςπείηαη απυ ημ πνμζςπηθυ επίβιερεξ 

ημο ένγμο, ημ μπμίμ δηεοζφκεη μ Ννμσζηάμεκμξ ηεξ Δηεοζφκμοζαξ Ρπενεζίαξ. Μ Ακάδμπμξ οπυθεηηαη ζημκ έιεγπμ ηεξ 

Ρπενεζίαξ θαη μθείιεη κα επηηνέπεη ειεφζενα ηεκ είζμδμ ζημοξ επηβιέπμκηεξ θαη ζε υιμοξ ημοξ εκηεηαιμέκμοξ γηα ηεκ 

επίβιερε ημο ένγμο οπαιιήιμοξ ηεξ Ρπενεζίαξ, υπςξ επίζεξ θαη ζημοξ ζομβμφιμοξ, πμο ηοπυκ ζα πνεζημμπμηήζεη ε 

Ρπενεζία γηα κα ηε ζοκδνάμεη θαη γηα υπμημκ άιιμ ε Ρπενεζία απμθαζίζεη κα δχζεη ζπεηηθή έγθνηζε. 

3.1.2. Πμ γεγμκυξ υηη ε Ρπενεζία επηβιέπεη ημ ένγμ δεκ απαιιάζζεη ημκ Ακάδμπμ απυ μπμηαδήπμηε εοζφκε πμο 

πνμθφπηεη απυ ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ θαη ημοξ ηζπφμκηεξ κυμμοξ (βι. θαη Άνζνμ 16.2 ηεξ πανμφζαξ).  

3.1.3. Ηαηά ηα ιμηπά ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ παναγνάθμοξ 1, 2, 3, 5 θαη 9 ημο Άνζνμο 6 ημο Κ 1418/84 θαη ζηηξ 

παναγνάθμοξ 1, 2, 3, 5 θαη 6 ημο Άνζνμο 28 ημο ΝΔ 609/85 υπςξ έπμοκ ηνμπμπμηεζεί θαη ηζπφμοκ. 

3.2. Μεηαβίβαζε ανμμδημηήηςκ εθ μένμοξ ημο Γπηβιέπμκηα 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ παν. 3.1.1 θαη 3.1.3 ακςηένς. 

3.3. Οδεγίεξ ημο Γπηβιέπμκηα 

Μ Ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα ζομμμνθχκεηαη πνμξ ηηξ πνμθμνηθέξ ή έγγναθεξ εκημιέξ ηεξ Ρπενεζίαξ πμο 

δίκμκηαη γηα ηεκ θακμκηθή θαη έκηεπκε εθηέιεζε ημο ένγμο. Ηαηά ηα ιμηπά ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 2 ημο 

Άνζνμο 34 ημο ΝΔ 609/85. 

3.4. Ακηηθαηάζηαζε Γπηβιέπμκηα 

Μ ΗηΓ δηαηενεί ημ δηθαίςμα ηεξ ακηηθαηάζηαζεξ ημο πνμζςπηθμφ ηεξ Δηεοζφκμοζαξ Ρπενεζίαξ ή ηεξ Ννμσζηαμέκεξ 

Ανπήξ μπμηεδήπμηε θαη γηα μπμημδήπμηε αηηία, πςνίξ εθ ημο ιυγμο ημφημο κα ζεςνείηαη υηη πνμζβάιιεηαη έκκμμμ ζομθένμκ 

ημο Ακαδυπμο ή κα ζημηπεημζεηείηαη δηθαίςμα ζημκ Ακάδμπμ κα αληχζεη απμδεμίςζε ή πανάηαζε πνμζεζμηχκ. 



4. Ο ΑΝΑΔΟΥΟ 

4.1. Τπμπνεώζεηξ ημο Ακαδόπμο  

4.1.1. Γπαιήζεοζε ζημηπείςκ πμο πμνεγμφκηαη 

4.1.1.1. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, μεηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, αιιά θαη υιμη μη δηαγςκηδυμεκμη θαηά ηε θάζε 

ημο δηαγςκηζμμφ εθυζμκ ημ θνίκμοκ ακαγθαίμ, κα επαιεζεφζεη υια ηα ζηε δηάζεζή ημοξ ζημηπεία απυ ηεκ Ρπενεζία θαη 

κα εθηειέζεη θαη ηοπυκ ζομπιενςμαηηθέξ ένεοκεξ θαη μειέηεξ εθανμμγήξ, πνμθεημέκμο κα μνηζηηθμπμηεζμφκ ηα 

θαηαζθεοαζηηθά ζπέδηα ηςκ ένγςκ.  

4.1.1.2. Ε επαιήζεοζε ηςκ δηαηηζεμέκςκ ζημηπείςκ με επί ηυπμο μεηνήζεηξ οπάγεηαη ζηεκ θαηεγμνία ηςκ εηδηθχκ 

οπμπνεχζεςκ ημο Ακαδυπμο, γηα ηηξ μπμίεξ δεκ πνμβιέπεηαη θαηαβμιή αμμηβήξ ζημκ Ακάδμπμ. Οπεηηθά με ηεκ 

απμηφπςζε ηεξ μμνθήξ ημο θοζηθμφ εδάθμοξ ηζπφμοκ ηα ακαθενυμεκα ζηα Άνζνμ 4.8 ηεξ πανμφζαξ. 

4.1.2. Ηαηαζθεοή ημο ένγμο 

4.1.2.1. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θαηαζθεοάζεη ημ ένγμ ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 1 ημο Άνζνμο 7 

θαη ζημ Άνζνμ 8 ημο Κ 1418/84 θαζχξ θαη ζηηξ παναγνάθμοξ 1, 3, 4, 5, 6, 11 ημο Άνζνμο 34 ημο ΝΔ 609. 

4.1.2.2. Μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα εθηειέζεη ηα δηάθμνα ένγα ζφμθςκα με ημοξ θακυκεξ ηεξ ηέπκεξ θαη ζφμθςκα με ηηξ 

δηαηάλεηξ ηεξ πανμφζαξ θαη ηα ζπέδηα ηεξ εγθεθνημέκεξ μειέηεξ ή/θαη ηεξ μειέηεξ εθανμμγήξ, πμο ζα οπμβάιεη ζηεκ 

Ρπενεζία. Μ Ακάδμπμξ δηαηενεί ηεκ πιήνε εοζφκε γηα ηεκ θαιή εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ (βι. θαη Άνζνμ 16.2 ηεξ 

πανμφζαξ). 

4.2. Νόμημμξ Γθπνόζςπμξ Ακαδόπμο 

Οφμθςκα με υζα μνίδμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2 ημο Άνζνμο 29, ζηηξ παναγνάθμοξ 4 θαη 5 ημο Άνζνμο 35 ημο ΝΔ 

609/85 θαζχξ θαη ζηεκ πανάγναθμ 6 ημο ‘Άνζνμο 6 ημο Κ 1418/84, ζπεηηθά με ημ πνμζςπηθυ ημο Ακαδυπμο, 

ηζπφμοκ θαη ηα αθυιμοζα: 

4.2.1. Πμ βναδφηενμ ζε ηνηάκηα (30) εμενμιμγηαθέξ μένεξ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο, 

ζα ακαιάβεη ηα θαζήθμκηά ημο μ πνμσζηάμεκμξ ημο ενγμηαληαθμφ γναθείμο θαη γεκηθυξ δηεοζοκηήξ ημο ένγμο (εάκ 

απαηηείηαη) γηα ιμγανηαζμυ ημο Ακαδυπμο.  Μ πνμσζηάμεκμξ ημο ενγμηαληαθμφ γναθείμο ζα δηαζέηεη ηα πνμζυκηα θαη 

ηεκ εμπεηνία πμο μνίδμκηαη ζπεηηθά ζηεκ πανμφζα. 

4.2.2. Γηα ηεκ έγθνηζε ημο ακςηένς πνμηεηκυμεκμο πνμσζηάμεκμο ημο ενγμηαληαθμφ γναθείμο, μ Ακάδμπμξ ζα 

οπμβάιεη ζηεκ οπενεζία ημ έγγναθμ δημνηζμμφ ημο, ηεκ δήιςζε απμδμπήξ αοημφ θαζχξ θαη βεβαίςζε αζθαιηζηηθμφ 

θμνέα. Ε Ρπενεζία μπμνεί, θαηά ηεκ απυιοηε θνίζε ηεξ, κα μεκ δχζεη ηεκ έγθνηζή ηεξ γηα ημκ πνμηεηκυμεκμ, ζε 

πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία ζεςνήζεη υηη αοηυξ δεκ έπεη ηα απαναίηεηα πνμζυκηα θαη πείνα ή δεκ είκαη θαηάιιειμξ γηα 

ηεκ ακςηένς ζέζε. Μ πνμσζηάμεκμξ ημο ενγμηαληαθμφ γναθείμο μθείιεη κα μμηιεί, δηαβάδεη θαη γνάθεη άνηζηα ηεκ 

Γιιεκηθή γιχζζα. Οε ακηίζεηε πενίπηςζε ζα οπάνπεη μυκημα εηδηθυξ ηεπκηθυξ δηενμεκέαξ. 

4.2.3. Μ πνμσζηάμεκμξ ημο ενγμηαληαθμφ γναθείμο εάκ θνηζεί απυ ηεκ οπενεζία ζα είκαη απμθιεηζηηθήξ 

απαζπυιεζεξ γηα ημ οπυρε ένγμ θαη ε απμοζία ημο απυ ημ ενγμηάλημ ζα είκαη αηηημιμγεμέκε θαη ζα μθείιεηαη μυκμ ζε 

ιυγμοξ πμο έπμοκ κα θάκμοκ με εθηυξ ενγμηαλίμο απαζπυιεζε πμο αθμνά ζημ οπυρε ένγμ. Όηακ μ πνμσζηάμεκμξ ημο 

ενγμηαληαθμφ γναθείμο απμοζηάδεη, ςξ ακςηένς, ζα οπάνπεη ζημ ενγμηάλημ μ ακαπιενςηήξ ημο πμο ζα έπεη εγθνηζεί 

απυ ηεκ Ρπενεζία. 

4.2.4. Μ πνμσζηάμεκμξ ημο ενγμηαληαθμφ γναθείμο ζα είκαη πιήνςξ ελμοζημδμηεμέκμξ με ζομβμιαημγναθηθυ 

πιενελμφζημ κα εθπνμζςπεί ημκ Ακάδμπμ ζε υια ηα ζέμαηα ημο ενγμηαλίμο, πενηιαμβακμμέκεξ ηεξ παναιαβήξ ηςκ 

εκημιχκ, εηδμπμηήζεςκ, μδεγηχκ ή παναηενήζεςκ ηεξ Ρπενεζίαξ επί ηυπμο ημο ένγμο θαη ηεξ οπμγναθήξ θάζε 

εγγνάθμο θαη ζημηπείμο πμο ε οπμγναθή ημο πνμβιέπεηαη επί ηυπμο ημο ένγμο (παναιαβέξ, επημεηνήζεηξ, εμενμιυγηα 

θηι). 

4.2.5. Μ πνμσζηάμεκμξ ημο ενγμηαληαθμφ γναθείμο είκαη ανμυδημξ γηα ηεκ έγθαηνε, έκηεπκε, άνηηα θαη αζθαιή 

εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ θαη γηα ηε ιήρε θαη εθανμμγή ηςκ απαηημφμεκςκ μέηνςκ πνμζηαζίαξ θαη αζθάιεηαξ ηςκ 

ενγαδμμέκςκ ζημ ένγμ, θαζχξ θαη θάζε ηνίημο. Γη αοηυ μ πνμσζηάμεκμξ ημο ενγμηαληαθμφ γναθείμο πνέπεη κα 

οπμβάιεη ζηεκ Ρπενεζία οπεφζοκε δήιςζε, με ηεκ μπμία κα απμδέπεηαη ημ δημνηζμυ ημο θαη ηηξ εοζφκεξ ημο. 

4.2.6. Ε Ρπενεζία δφκαηαη θαηά ηεκ απυιοηε θνίζε ηεξ κα ακαθαιέζεη ηεκ έγγναθε έγθνηζή ηεξ γηα ημκ μνηζμυ ημο 

πνμσζηάμεκμο ημο ενγμηαληαθμφ γναθείμο ή ημο ακαπιενςηή ημο, μπυηε μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ημοξ απμμαθνφκεη 

θαη κα ημοξ ακηηθαηαζηήζεη με άιιμοξ, ηςκ μπμίςκ μ δημνηζμυξ ζα οπυθεηηαη επίζεξ ζηεκ έγγναθε έγθνηζε ηεξ 

Ρπενεζίαξ.  

4.2.7. Ξεηά θαζμνίδεηαη υηη μ δημνηζμυξ ηςκ οπυρε πνμζχπςκ ημο Ακαδυπμο ζε θαμία πενίπηςζε δεκ απαιιάζζεη 

ημκ ηειεοηαίμ απυ ηηξ εοζφκεξ θαη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο, μ δε Ακάδμπμξ παναμέκεη πάκημηε απμθιεηζηηθά θαη ελ 

μιμθιήνμο οπεφζοκμξ απέκακηη ζηεκ Ρπενεζία. 



4.3. Τπενγμιάβμη  

4.3.1. Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ παν. 6 θαη 8 ημο Άνζνμο 5 ημο Κ 1418/84 υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ θαη 

ζομπιενχζεθακ με ηεκ παν.1, ημο Άνζνμο 7 ημο Κ.3263/04. 

4.3.2. Οε πενίπηςζε πνεζημμπμίεζεξ οπενγμιάβςκ γηα ηεκ εθηέιεζε εηδηθήξ θφζεξ ενγαζηχκ, μ Ακάδμπμξ 

παναμέκεη μυκμξ θαη απμθιεηζηηθυξ οπεφζοκμξ γηα ηηξ οπυρε ενγαζίεξ, ηηξ ζοκοθαζμέκεξ ζοκέπεηεξ θαη εοζφκεξ, έζης 

θαη ακ μη οπενγμιάβμη αοημί έπμοκ ηφπεη ηεξ έγθνηζεξ ηεξ Ρπενεζίαξ. 

4.3.3. Ε Ρπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα δεηήζεη θάζε ζημηπείμ (ζομβαηηθυ, μηθμκμμηθυ, πνμυδμο, μιμθιήνςζεξ 

θηι.) πμο ζπεηίδεηαη με ηεκ εθπιήνςζε ηςκ οπμπνεχζεςκ ηςκ οπενγμιάβςκ, ςξ εάκ αοηά αθμνμφζακ ηεκ εθπιήνςζε 

ζομβαηηθχκ οπμπνεχζεςκ ημο Ακαδυπμο θαηά ηε ζφμβαζε. 

4.3.4. Οε πενίπηςζε πνεζημμπμίεζεξ οπενγμιάβςκ, γηα ημ πμζυ ηεξ ζφμβαζεξ οπενγμιαβίαξ μ ακάδμπμξ δεκ 

δηθαημφηαη πηζημπμηεηηθυ εμπεηνίαξ γηα πνήζε ζημ Ι.Γ.ΓΝ., εκχ ηα ζηειέπε ημο ακαδυπμο δηθαημφκηαη πηζημπμηεηηθυ 

εμπεηνίαξ, ημ μπμίμ γηα ηεκ ελέιηλε ζημ Ιεηνχμ Γμπεηνίαξ Ηαηαζθεοαζηχκ (Ι.Γ.Η.) ακάγεηαη ζημ μηζυ ημο πνυκμο 

επίβιερεξ. 

4.4. Γθπώνεζε δηθαηςμάηςκ Τπενγμιαβίαξ  

           Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 6 ημο Άνζνμο 5 ημο Κ 1418/84 θαη ζηηξ παναγνάθμοξ 1 έςξ 4 ημο          

Άνζνμο 51 ημο ΝΔ 609/85 υπςξ έπμοκ ζομπιενςζεί θαη ηζπφμοκ. 

4.5. οκενγαζία με ημκ Κύνημ ημο Ένγμο, ημ πνμζςπηθό ηεξ Γπίβιερεξ θαη με ηνίημοξ 

4.5.1. Γεκηθά ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 6 ημο Άνζνμο 2 ημο Κ 1418/84 θαζχξ θαη ζηεκ πανάγναθμ 4 

ημο Άνζνμο 28 θαη ηεκ πανάγναθμ 11 ημο Άνζνμο 34 ημο ΝΔ 609/85. 

4.5.2. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα δηεοθμιφκεη ηεκ εθηέιεζε ενγαζηχκ απυ ηεκ Ρπενεζία ή απυ άιιμοξ ενγμιήπηεξ 

πμο πνεζημμπμημφκηαη απυ ημκ Ηφνημ ημο Ένγμο ζε ενγαζίεξ πανάπιεονςκ πχνςκ, πμο δεκ πενηιαμβάκμκηαη ζηε 

ζφμβαζε ημο, εκχ πνέπεη κα ζοκενγαζηεί, θαηά ημ δοκαηυκ, με ημοξ ηοπυκ πνμεγμφμεκμοξ ή επυμεκμοξ ακαδυπμοξ ηςκ 

ένγςκ γηα ηεκ ηάπηζηε απμηφπςζε θαη παναιαβή ηεξ πανμφζαξ θαηάζηαζεξ ηςκ ένγςκ ςξ έπμοκ.   

4.5.3. Γκδεηθηηθά, ακαθένμκηαη ςξ μέηνα δηεοθυιοκζεξ, ε ελαζθάιηζε δηειεφζεςκ (μπεμάηςκ / μεπακεμάηςκ / 

πνμζςπηθμφ / οιηθχκ) άιιςκ ενγμιεπηχκ, ε νφζμηζε ηεξ ζεηνάξ ηςκ ενγαζηχκ ημο χζηε κα ζοκημκίδμκηαη με ηηξ 

ενγαζίεξ απυ ηεκ πανμοζία άιιςκ ενγμιεπηχκ ζημοξ πχνμοξ εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ ή/θαη απυ ηεκ εγθαηάζηαζε 

ελμπιηζμμφ ημο ΗηΓ ή άιιςκ. Ηαηά ημκ ίδημ ηνυπμ ζα πνέπεη κα ζομπενηθένεηαη θαη με ηα ζοκενγεία ή ημοξ 

ενγμιήπηεξ ηςκ Γηαηνεηχκ θαη Μνγακηζμχκ Ημηκήξ Ωθέιεηαξ, πμο ηοπυκ ζα ενγάδμκηαη ζηα ενγμηάληα ή ηηξ πανοθέξ 

ημο ένγμο. 

4.6. Μέηνα Αζθαιείαξ – Πνόιερε αηοπεμάηςκ – Έιεγπμξ επηβιαβώκ αενίςκ 

4.6.1. Μ Ακάδμπμξ μθείιεη κα παίνκεη ηα επηβαιιυμεκα γηα θάζε πενίπηςζε μέηνα αζθαιείαξ, γηα ηεκ πνυιερε 

μπμημοδήπμηε αηοπήμαημξ θαη μπμηαζδήπμηε δεμηάξ θαηά ηε δηάνθεηα εθηέιεζεξ ηςκ ένγςκ, είκαη δε μυκμξ οπεφζοκμξ 

γη' αοηά θαη έπεη απμθιεηζηηθά αοηυξ υιεξ ηηξ αζηηθέξ θαη πμηκηθέξ εοζφκεξ γηα θάζε ηη πμο ζα ηφπεη, είηε απυ δηθή 

ημο οπαηηηυηεηα (απυ πνάλεηξ ή/θαη παναιείρεηξ ημο), είηε απυ ηα ενγαιεία θαη μεπακήμαηα πμο απαζπμιμφκηαη ζημ 

ένγμ ημο.  Μη ζπεηηθέξ εοζφκεξ ημο Ακαδυπμο μνίδμκηαη πεναηηένς ζημ Άνζνμ 16 ηεξ πανμφζαξ. 

4.6.2. Οε πενηπηχζεηξ πμο απαηηείηαη ακηηζηήνηλε ή πνμζηαζία γεηημκηθήξ θαηαζθεοήξ, θαηυπηκ εκημιήξ ηεξ 

Ρπενεζίαξ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πνμβεί ζηηξ απαναίηεηεξ θαηαζθεοέξ θαζχξ θαη ζηε ιήρε θάζε άιιμο μέηνμο, 

γηα ηεκ απμθογή πνυθιεζεξ δεμηχκ ζε ηνίημοξ ή θαη ζημ ένγμ, θαη απμδεμηχκεηαη γηα αοηά με βάζε ηηξ ηημέξ ημο 

ζομβαηηθμφ Πημμιμγίμο ή με βάζε ηηξ ηημέξ μμκάδμξ κέςκ ενγαζηχκ γηα ηηξ με πνμβιεπυμεκεξ απυ ημ ζομβαηηθυ 

Πημμιυγημ ενγαζίεξ. 

4.6.3. Γηα ηεκ πνμζηαζία θαη ακηημεηχπηζε πονθαγηχκ ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηςκ ενγμηαληαθχκ πχνςκ θαη ζημοξ 

πχνμοξ εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ, θαζχξ θαη ζε θάζε μεπάκεμα ημο ελμπιηζμμφ ημο, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα 

θνμκηίδεη : 

4.6.3.1. Γηα ηεκ εγθαηάζηαζε θαηάιιειμο ελμπιηζμμφ πονυζβεζεξ. 

4.6.3.2. Γηα ημκ πενημδηθυ θαζανηζμυ ηςκ πχνςκ απυ επηθίκδοκα γηα ακάθιελε οιηθά θαη ηεκ θαηάιιειε δηάζεζή ημοξ. 

4.6.3.3. Κα μεκ πναγμαημπμηεί ενγαζίεξ ζογθμιιήζεςκ ή ενγαζίεξ ακμηθηήξ θιυγαξ θμκηά ζε πχνμοξ απμζήθεοζεξ 

θαοζίμςκ ή άιιςκ εφθιεθηςκ οιχκ, ημο ενγμηαλίμο θαη ηςκ γεηημκηθχκ ηδημθηεζηχκ πμο ακήθμοκ ζε ηνίημοξ. 

4.6.3.4. Γηα ηεκ αζθαιή απμζήθεοζε ηςκ εθνεθηηθχκ οιχκ, πμο ζα γίκεηαη θαηυπηκ θαη ζφμθςκα με ζπεηηθή άδεηα ηεξ 

ανμυδηαξ Ανπήξ θαη βάζεη ηςκ θείμεκςκ δηαηάλεςκ δηαπείνηζήξ ημοξ. 

4.6.4. Γπίζεξ μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα παίνκεη υια ηα εκδεδεηγμέκα μέηνα γηα ηεκ απμθογή δεμηχκ θαη αηοπεμάηςκ 

απυ ηε πνήζε εθνεθηηθχκ οιχκ, υπςξ π.π. ειεγπυμεκεξ εθνήλεηξ, ζοζηήμαηα ζοκαγενμμφ γηα ηεκ απμμάθνοκζε αηυμςκ 

απυ ημοξ πχνμοξ ηςκ εθνήλεςκ, ιήρε πνμζηαηεοηηθχκ μέηνςκ γηα οπενθείμεκεξ, οπμθείμεκεξ ή παναθείμεκεξ 



θαηαζθεοέξ θαη ηδημθηεζίεξ θηι., εθυζμκ βεβαίςξ ημο επηηναπεί απυ ηεκ Ρπενεζία κα πνεζημμπμηήζεη εθνεθηηθέξ φιεξ 

ζηηξ εθζθαθέξ.  Πέιμξ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα αθμιμοζεί υιεξ ηηξ οπμδείλεηξ ηςκ εκηεηαιμέκςκ μνγάκςκ ημο 

Ηνάημοξ (Γπηζεχνεζε Γνγαζίαξ, Γπηζεχνεζε Ιεηαιιείςκ θηι.). 

4.6.5. Ξεηά θαζμνίδεηαη υηη, ακελάνηεηα απυ ηα ακςηένς, μ Ακάδμπμξ παναμέκεη μυκμξ θαη απμθιεηζηηθά 

οπεφζοκμξ γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ ενγαδμμέκςκ ή ηςκ με άιιμ ηνυπμ εμπιεθμμέκςκ ζηα ένγα θαη είκαη δηθή ημο εοζφκε 

ε ιήρε ηςκ εκδεδεηγμέκςκ θαη μνζχκ μέηνςκ αζθαιείαξ θαη ε ηήνεζε ηςκ ζπεηηθχκ θακμκηζμχκ. Γηα ζέμαηα πνυιερεξ 

αηοπεμάηςκ ηζπφμοκ υζα μνίδμκηαη απυ ηεκ Γιιεκηθή κμμμζεζία, υπςξ εθάζημηε ηζπφεη, θαηά ημ πνυκμ εθανμμγήξ ηςκ 

ζπεηηθχκ δηαηάλεςκ. 

4.6.6. Όιεξ μη δαπάκεξ, πμο ζοκεπάγμκηαη ηα ακςηένς, βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ θαη ζεςνμφκηαη ακεγμέκεξ ζηηξ 

ηημέξ ηεξ πνμζθμνάξ ημο. 

4.7. Δηαζθάιηζε πμηόηεηαξ 

4.7.1. Νμηυηεηα θαη πνμέιεοζε οιηθχκ θαη εημίμςκ ή εμηθαηενγαζμέκςκ πνμσυκηςκ 

4.7.1.1. Μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα πνεζημμπμηήζεη οπμπνεςηηθά ηα οιηθά θαη ηα έημημα ή εμηθαηενγαζμέκα πνμσυκηα πμο 

πνμδηαγνάθμκηαη γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο ένγμο, ζοκμδεουμεκα, υπμο απαηηείηαη ζηα ζομβαηηθά ηεφπε, απυ θαηάιιεια 

πηζημπμηεηηθά πμημηηθήξ ζομμυνθςζεξ.  Απαγμνεφεηαη ε πνεζημμπμίεζε οιηθχκ απνμζδηυνηζηεξ πμηυηεηαξ ή άγκςζηεξ 

πνμέιεοζεξ ή ε εκζςμάηςζε ζημ ένγμ οιηθχκ πμο δεκ έπμοκ πνμεγμομέκςξ ηφπεη ηεξ έγθνηζεξ ηεξ Ρπενεζίαξ. 

4.7.1.2. Όια ηα πνμζθμμηδυμεκα απυ ημκ Ακάδμπμ είδε θαη οιηθά γηα εκζςμάηςζε ζηα ένγα ζα είκαη θαηκμφνγηα, πςνίξ 

ειαηηχμαηα θαη ζα πιενμφκ ημοξ ακηίζημηπμοξ ζομβαηηθμφξ υνμοξ, πμο θαζμνίδμοκ ημκ ηφπμ, θαηεγμνία θαη ιμηπά 

παναθηενηζηηθά ηςκ εηδχκ θαη οιηθχκ πμο ζα πνεζημμπμηεζμφκ. 

4.7.1.3. Γηδηθυηενα ςξ πνμξ ημκ έιεγπμ πνμζθμμηδυμεκςκ εηδχκ θαη οιηθχκ θαη ηεκ παναιαβή οιηθχκ με δφγηζε 

ηζπφμοκ ηα παναθάης: 

4.7.1.3.1. Όια ηα είδε θαη οιηθά γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο ένγμο ή ηεκ εκζςμάηςζή ημοξ ζε αοηυ ζα πιενμφκ ηηξ 

απαηηήζεηξ ηςκ ακηίζημηπςκ ΠΝ, υπςξ μνίδεηαη ζηα ζομβαηηθά ηεφπε. 

4.7.1.3.2. Γηα ηε ιήρε ηςκ ζπεηηθχκ εγθνίζεςκ οιηθχκ απυ ηεκ Ρπενεζία μοζηαζηηθά δηθαημιμγεηηθά ζεςνμφκηαη μη 

ηεπκηθέξ εγθνίζεηξ θαη πηζημπμηήζεηξ θαη ηα ζήμαηα πμηυηεηαξ πμο έπμοκ εθδμζεί ζηηξ πχνεξ παναγςγήξ ηςκ, αιιά 

θαη ζε άιιεξ πχνεξ ηεξ ΓΓ θαη ημο ΓΜ, ηεξ Γιβεηίαξ, ηςκ ΕΝΑ θαη ημο Ηακαδά. 

4.7.1.3.3. Οπεηηθά με ηεκ παναιαβή θαη ημκ έιεγπμ ηεξ πμηυηεηαξ ηςκ οιηθχκ πμο πνεζημμπμημφκηαη ζηεκ 

θαηαζθεοή ημο ένγμο ή πνμμνίδμκηαη γηα εκζςμάηςζε ζε αοηυ, θαζχξ θαη γηα ημκ παναθηενηζμυ ηςκ εδαθχκ, ηζπφμοκ 

ηα πνμβιεπυμεκα ζημ Άνζνμ 6 ημο Κ 1418/84. 

4.7.1.3.4. Οπεηηθά με ηεκ απμδμπή ηςκ οιηθχκ θαη εηδχκ πμο πνυθεηηαη κα πνεζημμπμηεζμφκ ζηεκ θαηαζθεοή ημο 

ένγμο, ζα εθανμυδμκηαη μη ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο ΝΔ 334/94 «Ννμσυκηα Δμμηθχκ Ηαηαζθεοχκ». 

4.7.1.3.5. Ε παναιαβή οιηθχκ πμο γίκεηαη με δφγηζε, γηα υζεξ ενγαζίεξ ημο ένγμο θαηαηάζζμκηαη ζε αοηήκ ηεκ 

θαηεγμνία, ζα γίκεηαη ζφμθςκα με ηα ζομβαηηθά ηεφπε. 

4.7.2. Ρπμβμιή ηεπκηθχκ ζημηπείςκ θαη δεηγμάηςκ οιηθχκ 

4.7.2.1. Οε εφιμγμ δηάζηεμα, μ Ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα έπεη πνμζθμμίζεη ζηεκ Ρπενεζία, γηα πνμέγθνηζε ηεξ 

παναγγειίαξ ημοξ, ηα ακαγθαία ηεπκηθά ζημηπεία (πνμέιεοζε, δηαθεμηζηηθά θαη θονίςξ ηεπκηθά θοιιάδηα, ηεπκηθά 

παναθηενηζηηθά, πηζημπμηεηηθά πμηυηεηαξ, ακάιοζε ιεηημονγίαξ θαη ιμηπά πνήζημα ζημηπεία, ζφμθςκα με ηηξ απαηηήζεηξ 

ηεξ Ρπενεζίαξ) θαη δείγμαηα υιςκ ηςκ βαζηθχκ οιηθχκ θαη ημο ελμπιηζμμφ, πμο εκζςμαηχκμκηαη ζημ ένγμ, θαζχξ θαη 

υιςκ ηςκ ζοζθεοχκ, μνγάκςκ θαη ιμγηζμηθμφ, ηα μπμία πνυθεηηαη κα πνεζημμπμηεζμφκ απυ ημκ Ακάδμπμ ή/θαη 

οπενγμιάβμοξ ημο θαηά ηεκ θαηαζθεοή ημο ένγμο. 

4.7.2.2. Γπηζεμαίκεηαη υηη ε Ρπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα μεκ εγθνίκεη ηε πνεζημμπμίεζε μπμημοδήπμηε οιηθμφ, 

ελμπιηζμμφ, μνγάκμο ή ζοζθεοήξ ή/θαη επί μένμοξ ζημηπείμο ημο ένγμο, γηα ημ μπμίμ δεκ ηεθμενηχκεηαη, θαηά ηεκ θνίζε 

ηεξ Ρπενεζίαξ, υηη ηα παναθηενηζηηθά θαη μη επηδυζεηξ είκαη ζε πιήνε ζομμυνθςζε με ηα ζομβαηηθά ηεφπε.  Γπίζεξ ζα 

ιεθζεί οπυρε ε αλημπηζηία ημο πνμμεζεοηηθμφ μίθμο ή βημμεπακίαξ, ε φπανλε μνγακςμέκεξ ακηηπνμζςπείαξ ζηεκ 

Γιιάδα γηα εηζαγυμεκα είδε, ε πανεπυμεκε οπμζηήνηλε μεηά ηεκ πχιεζε θηι.  Απυ εκδεπυμεκε απυννηρε ημο 

πνμηεηκυμεκμο οιηθμφ ή είδμοξ απυ ηεκ Ρπενεζία ιυγς ειιηπμφξ ηεθμενίςζεξ, δεκ πνμθφπηεη γηα ημκ Ακάδμπμ θακέκα 

δηθαίςμα μηθμκμμηθήξ ή άιιεξ θφζεξ ή/θαη πανάηαζεξ πνμζεζμίαξ. 

4.7.2.3. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πνμζθμμίζεη ζημηπεία ηεθμενίςζεξ ηεξ ζομμυνθςζήξ ημοξ με ηηξ απαηηήζεηξ ηεξ 

ζφμβαζεξ θαη δείγμαηα (θαηά πενίπηςζε), γηα ηα οιηθά, είδε, υνγακα θαη ζοζθεοέξ πμο πενηιαμβάκμκηαη ζηα ζομβαηηθά 

ηεφπε θαη ζα εκζςμαηςζμφκ ζημ ένγμ. 



4.7.3. Γηδηθέξ οπμπνεχζεηξ γηα παναγγειίεξ μεπακεμάηςκ, οιηθχκ, ζοζθεοχκ, εημίμςκ πνμσυκηςκ 

4.7.3.1. Γηα ηα δηάθμνα μεπακήμαηα, οιηθά, ζοζθεοέξ θηι., μπμηαζδήπμηε πνμέιεοζεξ, πμο παναγγέιιμκηαη έημημα απυ 

ημ εμπυνημ (δει. δεκ θαηαζθεοάδμκηαη εηδηθά με ζογθεθνημέκεξ πνμδηαγναθέξ γηα ημ ένγμ), ηςκ μπμίςκ μη ηδηυηεηεξ θαη 

ηα παναθηενηζηηθά ηοπυκ δεκ θαζμνίδμκηαη επαθνηβχξ ζηα ζομβαηηθά ηεφπε θαη γηα ηεκ πνυιερε πηζακχκ 

πανενμεκεηχκ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, πνηκ απυ ηεκ παναγγειία, με μένημκα θαη δαπάκε ημο, κα οπμβάιιεη γηα 

έγθνηζε ζηεκ Ρπενεζία δείγμαηα οιηθχκ, ζοζθεοχκ ή μεπακεμάηςκ, ηα μπμία πνυθεηηαη κα ζομπενηιάβεη ζημ ένγμ, μαδί 

με ηα μκυμαηα πνμμεζεοηχκ θαη ηοπυκ οπάνπμκηα δηθαηχμαηα εονεζηηεπκίαξ, πμο ζα ζοκμδεφμκηαη απυ ηα ακηίζημηπα 

ηεπκηθά παναθηενηζηηθά ημο θαηαζθεοαζηή ημοξ, χζηε κα απμδεηθκφεηαη, θαη΄ έκδεηλε, υηη ηα είδε πμο ζα 

παναγγειζμφκ ζομθςκμφκ με ημοξ γεκηθμφξ υνμοξ ηςκ ζομβαηηθχκ ηεοπχκ.  

4.7.3.2. Πα θαηαηηζέμεκα δείγμαηα ζα πνέπεη κα είκαη ακηηπνμζςπεοηηθά γηα υιε ηεκ απμζημιή θαη ηα οιηθά δεκ ζα 

πνεζημμπμηεζμφκ πνηκ ειεγπζμφκ θαη εγθνηζμφκ ανμυδηα ηα δείγμαηα. 

4.7.3.3. Οε υζεξ πενηπηχζεηξ δεκ οπάνπμοκ δείγμαηα, μ Ακάδμπμξ ζα οπμβάιιεη πηζημπμηεηηθά δμθημχκ, 

ζοκμδεουμεκα απυ ηεπκηθά θοιιάδηα θαη ηεπκηθά παναθηενηζηηθά ημο θαηαζθεοαζηή ημοξ εηξ ηνηπιμφκ, μεηαθναζμέκα 

ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. 

4.7.3.4. Γηα ηηξ πενηπηχζεηξ πμο αοηυ έπεη ζεμαζία γηα ηα ένγα, μ Ακάδμπμξ ζα ζοκμδεφεη ηα οπμβαιιυμεκα ζημηπεία 

με γεκηθά ζπέδηα, πμο ζα εμθακίδμοκ ζε θαηάιιειε θιίμαθα ηε δηάηαλε ηςκ μεπακεμάηςκ θαη ζοζθεοχκ πμο ζα 

παναγγειζμφκ, μέζα ζημοξ πχνμοξ εγθαηάζηαζεξ ημοξ θαη πμο ζα ακαγνάθμοκ ηηξ γεκηθέξ ελςηενηθέξ δηαζηάζεηξ 

ημοξ. 

4.7.3.5. Μη ακςηένς οπμβμιέξ ζημηπείςκ ζηεκ Ρπενεζία γηα έγθνηζε, πνέπεη κα γίκμκηαη έγθαηνα πνηκ απυ ηεκ 

παναγγειία, θαηά ηνυπμκ χζηε ε Ρπενεζία, αθμφ εθηειέζεη ηηξ μπμηεζδήπμηε θαη΄ αοηήκ ακαγθαίεξ δμθημέξ θαη 

δηενεοκήζεη θαηάιιεια ημ ζέμα, κα έπεη ζηε δηάζεζή ηεξ επανθή πνυκμ γηα κα δηαηοπχζεη δηαθςκία, απμδμπή, ή 

μπμηαδήπμηε παναηήνεζε θαη κα απμμέκεη επίζεξ επανθήξ πνυκμξ ζημκ Ακάδμπμ γηα κα ακαπνμζανμυζεη, ζφμθςκα με 

ηηξ απυρεηξ ηεξ Ρπενεζίαξ ηεκ παναγγειία ημο.  Πα πνμκηθά πενηζχνηα πμο πνμβιέπμκηαη ακςηένς γηα οπμβμιή 

ζημηπείςκ απυ ημκ Ακάδμπμ, έθθναζε απυρεςκ ηεξ Ρπενεζίαξ θαη ηοπυκ ακαπνμζανμμγή ηεξ παναγγειίαξ μνίδμκηαη 

ζηεκ πανμφζα.  

4.7.3.6. Οφμθςκα με ηα ακςηένς, ζημ πνμκμδηάγναμμα ημο ένγμο ζα ελαζθαιίδμκηαη ηα θαηάιιεια πνμκηθά πενηζχνηα 

πνηκ απυ ηηξ παναγγειίεξ ηςκ εκ ιυγς μεπακεμάηςκ, οιηθχκ, ζοζθεοχκ θαη έημημςκ πνμσυκηςκ θαη ζα γίκεηαη έγθαηνε 

πνυβιερε παναγγειηχκ, χζηε κα με δεμημονγμφκηαη θαζοζηενήζεηξ ζηεκ εθηέιεζε ηςκ ένγςκ. 

4.7.3.7. Ιία ζεηνά ηςκ ζημηπείςκ θηι. πμο οπέβαιε μ Ακάδμπμξ, επηζηνέθεηαη ζε αοηυκ μαδί με ηεκ θαηά ηα ακςηένς 

έθθναζε ηςκ απυρεςκ ηεξ Ρπενεζίαξ. 

4.7.3.8. Ε έγθνηζε ηςκ εηδχκ αοηχκ απυ ηεκ Ρπενεζία, πμο γίκεηαη γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ παναγγειίαξ απυ ημκ 

Ακάδμπμ, δεκ απαιιάζζεη ημκ Ακάδμπμ απυ ηηξ εοζφκεξ ημο θαη ηεκ οπμπνέςζε ημο κα είκαη ηα είδε πμο ζα 

εγθαηαζηήζεη ζφμθςκα με ηα ζομβαηηθά ηεφπε θαη κα απμδεηπζεί ημφημ θαηά ηηξ δμθημέξ θαη παναιαβέξ ηςκ 

εγθαηαζηάζεςκ. 

4.7.3.9. Γλάιιμο παναμέκεη ζημ αθέναημ ημ δηθαίςμα ηεξ Ρπενεζίαξ κα πνμβεί ζε ηοπαία δεηγμαημιερία επί ηςκ 

οιηθχκ, ζοζθεοχκ, μεπακεμάηςκ, έημημςκ πνμσυκηςκ θηι. πμο πνμζθμμίζζεθακ ζημ ενγμηάλημ θαη κα εθηειέζεη δμθημέξ 

παναιαβήξ, ζφμθςκα με ηα ζομβαηηθά ηεφπε, κα δηαηάλεη δε ηεκ άμεζε απμμάθνοκζε απυ ημ ενγμηάλημ θάζε είδμοξ 

οιηθμφ, μεπακήμαημξ, ζοζθεοήξ, εημίμμο πνμσυκημξ θηι., πμο δεκ πιενμί ημοξ ζομβαηηθμφξ υνμοξ πμο ακαθένμκηαη 

ζηεκ πμηυηεηα θαη ηα παναθηενηζηηθά ημο. 

4.7.3.10. Μπμηαδήπμηε θαζοζηένεζε πνμθφρεη απυ ηοπυκ εζθαιμέκε επηιμγή απυ ημκ Ακάδμπμ θαη απυννηρε ηεξ απυ 

ηεκ Ρπενεζία, θαζχξ θαη ε επακοπμβμιή κέςκ ζημηπείςκ απυ ημκ Ακάδμπμ, δεκ ζα απμηειεί ιυγμ γηα πανάηαζε ηςκ 

ζομβαηηθχκ πνμζεζμηχκ απμπενάηςζεξ ημο ένγμο. 

4.7.3.11. Γπηζεμαίκεηαη υηη ε Ρπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα μεκ εγθνίκεη ηεκ εκζςμάηςζε ζημ ένγμ πνμσυκηςκ γηα 

ηα μπμία ζα εθθνάδμκηαη αμθηβμιίεξ δηαζεζημυηεηαξ ακηαιιαθηηθχκ, αλημπηζηίαξ ηεξ παναγςγήξ (βημηεπκηθήξ ή 

βημμεπακηθήξ) ή φπανλεξ μνγακςμέκεξ ακηηπνμζςπείαξ ζηεκ Γιιάδα (γηα εηζαγυμεκα πνμσυκηα απυ ημ ελςηενηθυ).  

Γπηπνυζζεηα, ε Ρπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα αλημιμγήζεη μυκε εθείκε υηη ηα μπμηαδήπμηε ζπεηηθά πνμσυκηα ζα 

ιεηημονγμφκ αληυπηζηα θάης απυ ηηξ ζοκζήθεξ γηα ηηξ μπμίεξ πνμμνίδμκηαη, επί ηε πνμκηθή πενίμδμ γηα ηεκ μπμία 

πνμμνίδμκηαη, θαη με πνμτπυζεζε εφιμγεξ δαπάκεξ ζοκηήνεζεξ, θαηά ηα ιμηπά υπςξ ηοπυκ μνίδεηαη ζηεκ πανμφζα. 

Απυ ηα θαηά ηα ακςηένς δηθαηχμαηα ηεξ Ρπενεζίαξ γηα πνμσυκηα, θαηά ηα άιια ζφμθςκα με ηα ζομβαηηθά ηεφπε, δεκ 

πνμθφπηεη γηα ημκ Ακάδμπμ θακέκα δηθαίςμα μηθμκμμηθήξ ή άιιεξ θφζεξ ή/θαη πανάηαζεξ πνμζεζμίαξ. 

4.7.4. Φφιαλε οιηθχκ 

Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα δηαπςνίδεη θαη θοιάζζεη, με μένημκα θαη δαπάκε ημο, ζε ηδηαίηενμοξ θοιαζζυμεκμοξ 

πχνμοξ υζα οιηθά έπμοκ οπμζηεί πμημηηθυ έιεγπμ. Μμμίςξ, ζε ηδηαίηενμοξ πχνμοξ ζα θοιάζζμκηαη ηα θαηά ηα 

ακςηένς δείγμαηα οιηθχκ, ζοζθεοχκ, μεπακεμάηςκ, θηι. 



Μη πχνμη απμζήθεοζεξ οιηθχκ πμο έπμοκ οπμζηεί πμημηηθυ έιεγπμ θαη δεηγμάηςκ ζα οπάνπμοκ ζημ ενγμηάλημ ή ζε 

θαηάιιειμ ενγμηαληαθυ πχνμ ημο Ακαδυπμο, υπςξ ζα ζομθςκεζεί μεηαλφ ημο Ακαδυπμο θαη ηεξ Ρπενεζίαξ, γηα ηεκ 

θαιφηενε δοκαηή απμδμηηθυηεηα θαη ηεκ αλημπηζηία ηεξ πμηυηεηαξ ημο ένγμο.  

4.7.5. Ιεηαθμνά ελμπιηζμμφ θαη οιηθχκ 

4.7.5.1. Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηα Άνζνα 4.12 θαη 4.13 ηεξ πανμφζαξ 

4.7.5.2. Μ Ακάδμπμξ, ημοιάπηζημκ είθμζη (20) εμένεξ πνηκ απυ ηεκ εθηέιεζε μεηαθμνάξ βανέςξ ελμπιηζμμφ ή 

αζοκεζχκ θμνηίςκ (ζε βάνμξ, δηαζηάζεηξ ή θφζε) ζα πνέπεη κα εηδμπμηεί ηεκ Γπίβιερε γηα ηεκ επηβεβαίςζε ιήρεξ 

ηςκ μέηνςκ πμο μνίδμκηαη ζημ Άνζνμ 4.14 ηεξ πανμφζαξ. 

4.7.6. Ανπείμ ένγμο 

Μ Ακάδμπμξ ζα μνγακχζεη έκα ιεηημονγηθυ θαη απμηειεζμαηηθυ ανπείμ ζημηπείςκ θαη βηβιημζήθε ζηεκ μπμία ζα 

θαηαπςνμφκηαη ε αιιειμγναθία, ηα πνςηυθμιια, ηα ζομθςκεηηθά, ηα ζπέδηα θηι., θαη ζα ειέγπεηαη ε δηακμμή ημοξ.  

4.8. ημηπεία πεδίμο ημο ένγμο 

4.8.1. Ιειέηε θαη γκχζε ηςκ ζοκζεθχκ θαηαζθεοήξ 

4.8.1.1. Ε ζομμεημπή ζηε δεμμπναζία με ηεκ οπμβμιή πνμζθμνάξ απμηειεί αμάπεημ ηεθμήνημ υηη μη δηαγςκηδυμεκμη 

έπμοκ επηζθεθζεί θαη πιήνςξ ειέγλεη ηε θφζε θαη ηεκ ημπμζεζία ημο ένγμο, θαη έπμοκ πιήνε γκχζε ηςκ γεκηθχκ θαη 

ημπηθχκ ζοκζεθχκ θαηαζθεοήξ ημφημο, θονίςξ ζε υηη αθμνά ηηξ θάζε θφζεξ πεγέξ ιήρεξ οιηθχκ, ζέζεηξ πνμζςνηκήξ 

ή μνηζηηθήξ απυζεζεξ οιηθχκ, δοκαηυηεηα ελαζθάιηζεξ ενγαημηεπκηθμφ γεκηθά πνμζςπηθμφ, κενμφ, ειεθηνηθμφ 

νεφμαημξ, θοζηθμφ αενίμο θαη μδχκ πνμζπέιαζεξ, ηηξ μεηεςνμιμγηθέξ ζοκζήθεξ πμο ζοκήζςξ επηθναημφκ, ηα 

οδνμιμγηθά ζημηπεία, ηηξ δηάθμνεξ δηαθομάκζεηξ ηεξ ζηάζμεξ ημο κενμφ ηςκ πμηαμχκ, πεημάννςκ, παιίννμηαξ ή 

πανυμμηεξ θοζηθέξ ζοκζήθεξ ζημκ ηυπμ ηςκ ένγςκ, ηε δηαμυνθςζε θαη θαηάζηαζε ημο εδάθμοξ, ημ είδμξ, ηεκ πμηυηεηα 

θαη πμζυηεηα ηςκ εονηζθμμέκςκ ζηεκ πενημπή θαηάιιειςκ εθμεηαιιεφζημςκ οιηθχκ, ημ είδμξ θαη ηα μέζα 

(μεπακήμαηα, οιηθά θαη οπενεζίεξ ζηεκ Γιιάδα θαη ζημ ελςηενηθυ) πμο ζα απαηηεζμφκ πνηκ απυ ηεκ έκανλε θαη θαηά 

ηεκ εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ, ηηξ δοζπένεηεξ πμο είκαη δοκαηυ κα πνμθφρμοκ απυ ηοπυκ ενγαζίεξ πμο ζα εθηειμφκηαη 

ηαοηυπνμκα ζηεκ πενημπή ημο ένγμο απυ ημκ ΗηΓ ή απυ άιιμοξ ενγμιήπηεξ, ηηξ εθηειεζζείζεξ απαιιμηνηχζεηξ θαη 

εθείκεξ πμο παναμέκμοκ αθυμε ακεθηέιεζηεξ θαη μπμηαδήπμηε άιια ζέμαηα πμο μπμνμφκ με μπμημδήπμηε ηνυπμ κα 

επενεάζμοκ ηηξ ενγαζίεξ, ηεκ πνυμδμ ή ημ θυζημξ αοηχκ ζε ζοκδοαζμυ με ημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ. 

4.8.1.2. Γπίζεξ μ δηαγςκηδυμεκμξ απμδέπεηαη υηη έπεη μειεηήζεη, με ζθμπυ ηε ζομμυνθςζή ημο, ημ ηζπφμκ ζεζμηθυ 

πιαίζημ, ηα εγθεθνημέκα δηαγνάμμαηα θαη ζπέδηα ηεξ μειέηεξ, ημοξ πενηβαιιμκηηθμφξ υνμοξ γηα ηεκ οπυρε πενημπή θαη 

ηηξ ζοκζήθεξ ημο ένγμο, ηα ηοπυκ δηαηηζέμεκα ζημηπεία θαη πιενμθμνίεξ απυ ηηξ Πμπηθέξ Ανπέξ, Δεμυζηεξ 

Γπηπεηνήζεηξ θαη Μνγακηζμμφξ, θαζχξ θαη ηα ιμηπά ζομβαηηθά ζημηπεία ηεξ ενγμιαβίαξ πμο ζομπενηιαμβάκμκηαη ζημ 

θάθειμ ηεξ δεμμπναζίαξ θαη απμηειμφκ μαδί με ηε δηαθήνολε ηε βάζε ηεξ πνμζθμνάξ ημο, θαζχξ θαη υηη απμδέπεηαη 

θαη ακεπηθφιαθηα ακαιαμβάκεη κα εθηειέζεη υιεξ ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο, πμο απμννέμοκ απυ ηηξ ακςηένς ζοκζήθεξ θαη 

υνμοξ. 

4.8.1.3. Πμκίδεηαη υηη ηα ζημηπεία ζπεηηθά με ηηξ οθηζηάμεκεξ ζοκζήθεξ, υπςξ π.π., πμηυηεηα οπεδάθμοξ, 

απμηειέζμαηα θάζε θφζεξ ενεοκχκ, ζημηπεία θάζε θφζεξ παναηενήζεςκ θηι., πμο έγηκακ ή γίκμκηαη απυ ηεκ Ρπενεζία 

ή απυ άιιμοξ, ηίζεκηαη ζηε δηάζεζε ηςκ δηαγςκηδυμεκςκ γηα εκεμένςζή ημοξ θαη μυκμ. Πα ζημηπεία αοηά είκαη 

εκδεηθηηθά θαη δεκ δεζμεφμοκ ζομβαηηθά ηεκ Ρπενεζία, αιιά μπμνμφκ κα πνεζημεφζμοκ ςξ βμήζεμα γηα ηε ζφκηαλε ηςκ 

πνμζθμνχκ. Αθήκεηαη πάκηςξ ζηεκ θνίζε ηςκ δηαγςκηδμμέκςκ κα αλημιμγήζμοκ ηα ζημηπεία αοηά ή θαη κα πνμβμφκ με 

δηθή ημοξ εοζφκε, θνμκηίδα θαη δαπάκε ζε μπμηεζδήπμηε ζομπιενςμαηηθέξ ένεοκεξ ή παναηενήζεηξ γηα επαιήζεοζε, 

επέθηαζε ή/θαη αθνηβέζηενμ θαζμνηζμυ ηςκ ζημηπείςκ πμο ημοξ δηαηέζεθακ.  Μ Ακάδμπμξ με ηεκ πνμζθμνά ημο 

ζεςνείηαη υηη έπεη πιήνςξ εκεμενςζεί ζηηξ επηηυπηεξ ζοκζήθεξ ζφμθςκα θαη με ηεκ πανμφζα ζογγναθή. 

4.8.1.4. Νανάιεηρε ημο Ακαδυπμο πνμξ εκεμένςζή ημο με θάζε δοκαηή πιενμθμνία πμο αθμνά ζημοξ υνμοξ ηεξ 

ζφμβαζεξ, δεκ ημκ απαιιάζζεη απυ ηεκ εοζφκε γηα ηεκ πιήνε ζομμυνθςζή ημο πνμξ ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ 

θαη δεκ πνμθφπηεη γηα ημκ Ακάδμπμ θακέκα δηθαίςμα μηθμκμμηθήξ ή άιιεξ θφζεξ ή/θαη πανάηαζεξ πνμζεζμίαξ ελ αηηίαξ 

αοημφ ημο ιυγμο. 

4.9. Γγθαηαζηάζεηξ Γπηπεηνήζεςκ θαη Ονγακηζμώκ Κμηκήξ Ωθειείαξ (ΟΚΩ) 

4.9.1. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, φζηενα απυ ένεοκα πμο ζα δηελάγεη ζηα γναθεία ηςκ ανμμδίςκ ΜΗΩ, κα 

ακαδεηήζεη ζημηπεία γηα ημοξ οθηζηάμεκμοξ, ζηεκ πενημπή ηςκ ένγςκ, αγςγμφξ φδνεοζεξ θαη απμπέηεοζεξ θηι., μη 

μπμίμη εμπιέθμκηαη με ημ ένγμ. Ε επαιήζεοζε θαη ζομπιήνςζε ηςκ ζημηπείςκ αοηχκ απμηειεί εοζφκε ημο Ακαδυπμο. 

4.9.2. Οε πενίπηςζε πμο απαηηείηαη μεηαηυπηζε ηςκ αγςγχκ ή δηθηφςκ, μ Ακάδμπμξ μοδεμία μηθμκμμηθή ή ηεπκηθή 

ακάμηλε ζα έπεη με ηηξ ενγαζίεξ αοηέξ, οπμπνεμφηαη υμςξ αοηυξ κα δηεοθμιφκεη πςνίξ πνμθάζεηξ ηεκ εθηέιεζε ηςκ 



ςξ άκς ενγαζηχκ, πςνίξ κα δηθαημφηαη ελ αηηίαξ αοημφ ημο ιυγμο ηδηαίηενε απμδεμίςζε ιυγς θαζοζηένεζεξ ή 

δοζπενεηχκ πμο ηοπυκ πανμοζηάδμκηαη ζηηξ ενγαζίεξ πμο εθηειμφκηαη απυ αοηυκ. 

4.9.3. Οηεκ πενίπηςζε πμο ε μεηαηυπηζε ηςκ δηθηφςκ δεκ είκαη εθηθηή ή δεκ απαηηείηαη, μ Ακάδμπμξ αμέζςξ μεηά 

ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ οπμπνεμφηαη: ζηε ιήρε μδεγηχκ θαη πιενμθμνηχκ απυ ημοξ ανμυδημοξ θμνείξ (ΜΠΓ, ΔΓΕ, 

Ύδνεοζε, Απμπέηεοζε, Φοζηθυ Αένημ θηι.) γηα ηηξ ζέζεηξ ηςκ αγςγχκ ζημ ένγμ, θαζχξ θαη ζηεκ απμθάιορε θαη 

αθνηβή πνμζδημνηζμυ ημφηςκ πνηκ απυ ηεκ έκανλε μπμηαζδήπμηε ενγαζίαξ, υπςξ θαη ζηε μεηέπεηηα πνμζηαζία ηςκ 

πνμξ απμθογή δεμηχκ, ε απμθαηάζηαζε ή ε απμδεμίςζε ηςκ μπμίςκ ζα βανφκεη απμθιεηζηηθά ημκ Ακάδμπμ. 

Γηδηθά γηα ημ δίθηομ φδνεοζεξ θαη ιυγς ηεξ ελαηνεηηθήξ ζεμαζίαξ πμο έπεη ημ δίθηομ αοηυ γηα ηε δςή θαη ηεκ ογεία 

ηςκ θαημίθςκ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εκηείκεη ηα μέηνα γηα ηεκ απμθογή δεμηχκ ζημ δίθηομ. Οε πενίπηςζε πμο 

παν' υια ηα εκ ιυγς μέηνα, ζομβμφκ δεμίεξ ζημ δίθηομ φδνεοζεξ, ηυηε μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηεκ άμεζε θαη ημ 

ανγυηενμ εκηυξ 4χνμο μνηζηηθή απμθαηάζηαζε ηεξ δεμίαξ. Μ Ακάδμπμξ με ηε ζομμεημπή ημο ζημ δηαγςκηζμυ, 

απμδεηθκφεη υηη έπεη ιάβεη γκχζε ημο υνμο αοημφ θαη ημκ απμδέπεηαη ακεπηθφιαθηα. 

Γηα δεμηέξ εηδηθά ζημ δίθηομ φδνεοζεξ ε δαπάκε επηζθεοήξ αιιά θαη ε δεμία ιυγς ηεξ αλίαξ ημο απμιεζζέκημξ φδαημξ 

βανφκεη ημκ Ακάδμπμ θαη μπμνεί κα παναθναηείηαη απυ ηα μθεηιυμεκα ζε αοηυκ απυ ηεκ οπυρε ενγμιαβία ή άιιε ή 

εθυζμκ αοηά δεκ επανθμφκ εηζπνάηηεηαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ γηα είζπναλε Δεμμζίςκ Γζυδςκ. 

4.10. Γπάνθεηα ζομθςκεμέκμο ενγμιαβηθμύ ακηαιιάγμαημξ 

4.10.1. Μ Ακάδμπμξ απμδέπεηαη, με ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, υηη ημ ζομθςκεμέκμ ενγμιαβηθυ ακηάιιαγμα 

επανθεί γηα ηεκ θάιορε ηςκ θάζε θφζεξ οπμπνεχζεχκ ημο πμο απμννέμοκ απυ ηε ζφμβαζε. 

4.10.2. Μη δηαγςκηδυμεκμη ζα πνέπεη, θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ Ννμζθμνάξ ημοξ, κα έπμοκ ζοκεθηημήζεη με επάνθεηα 

ημοξ επηπεηνεμαηηθμφξ θηκδφκμοξ θαη υιεξ ηηξ ζοκζήθεξ πμο ζα επενεάζμοκ ηε δηαμυνθςζε ηεξ Ννμζθμνάξ ημοξ, 

θαζχξ θαη ημοξ πνυκμοξ πμο απαηημφκηαη: 

4.10.2.1. γηα ηηξ δηαηοπχζεηξ εθηειςκηζμμφ οιηθχκ, εθμδίςκ θαη μεπακεμάηςκ, πμο ηοπυκ ζα εηζάγμοκ απυ ημ 

ελςηενηθυ. 

4.10.2.2. γηα ηηξ εγθνίζεηξ μειεηχκ θηι. θαζχξ θαη ηηξ δηαηοπχζεηξ θαη δηαδηθαζίεξ έθδμζεξ ηςκ θάζε θφζεξ αδεηχκ. 

4.11. Απνόβιεπηεξ θοζηθέξ ζοκζήθεξ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηα Άνζνα 4.8 θαη 4.9 ηεξ πανμφζαξ. 

4.12. Πνμζβάζεηξ θαη άιιεξ οπμδμμέξ 

Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, με δηθή ημο εοζφκε, μένημκα θαη δαπάκε, κα ελαζθαιίζεη ηα δηθαηχμαηα γηα πνμζςνηκέξ 

ή/θαη εηδηθέξ πνμζβάζεηξ ζηα ενγμηάληα, γηα εθηάζεηξ, εγθαηαζηάζεηξ, θαη θάζε θφζεξ οπμδμμέξ είηε ζηα ενγμηάληα 

είηε εθηυξ αοηχκ, είηε κα μηζζχζεη ή/θαη κα θαηαζθεοάζεη ηηξ οπυρε οπμδμμέξ, εθυζμκ απαηηείηαη, γηα ηεκ εθπιήνςζε 

ηςκ ζομβαηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ. Μπμηεζδήπμηε δαπάκεξ ζε αδεημδμηήζεηξ, αγμνέξ, εκμηθηάζεηξ, οιηθά, μεπακήμαηα, 

ελμπιηζμυ θαη ενγαηηθυ δοκαμηθυ απαηηεζμφκ γηα ημκ ακςηένς ζθμπυ ζα βανφκμοκ απμθιεηζηηθά ημκ Ακάδμπμ θαη ζα 

είκαη ακεγμέκεξ ζηηξ ηημέξ ηεξ πνμζθμνάξ ημο. 

4.13. Πνμζβάζεηξ θαη άιιεξ οπμδμμέξ - Απμθογή όπιεζεξ 

4.13.1. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, με δηθή ημο εοζφκε, μένημκα θαη δαπάκε, κα ελαζθαιίζεη ηα δηθαηχμαηα γηα 

πνμζςνηκέξ ή/θαη εηδηθέξ πνμζβάζεηξ ζηα ενγμηάληα, γηα εθηάζεηξ, εγθαηαζηάζεηξ, θαη θάζε θφζεξ οπμδμμέξ είηε ζηα 

ενγμηάληα είηε εθηυξ αοηχκ, είηε κα μηζζχζεη ή/θαη κα θαηαζθεοάζεη ηηξ οπυρε οπμδμμέξ, εθυζμκ απαηηείηαη, γηα ηεκ 

εθπιήνςζε ηςκ ζομβαηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ. Μπμηεζδήπμηε δαπάκεξ ζε αδεημδμηήζεηξ, αγμνέξ, εκμηθηάζεηξ, οιηθά, 

μεπακήμαηα, ελμπιηζμυ θαη ενγαηηθυ δοκαμηθυ απαηηεζμφκ γηα ημκ ακςηένς ζθμπυ ζα βανφκμοκ απμθιεηζηηθά ημκ 

Ακάδμπμ θαη ζα είκαη ακεγμέκεξ ζηηξ ηημέξ ηεξ πνμζθμνάξ ημο. 

4.13.2. Μ Ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε, με μένημκα θαη δαπάκε ημο, κα παίνκεη υιεξ ηηξ πνμθοιάλεηξ θαη ακαγθαία 

μέηνα θαη, ζε εηδηθέξ πενηπηχζεηξ, κα πνμθοιάζζεη θαηάιιεια ηηξ γεηημκηθέξ ηδημθηεζίεξ, πνμθεημέκμο κα 

απμθεοπζμφκ μπμηεζδήπμηε ζεμακηηθέξ μπιήζεηξ ζ' αοηέξ.  

4.13.3. Ε ακςηένς οπμπνέςζε ημο Ακαδυπμο εθηείκεηαη ζε υιεξ ηηξ πενημπέξ υπμο εθηειμφκηαη ενγαζίεξ, υπςξ π.π. 

ηα ενγμηάληα θαζαοηά, ηα άθνα ημο ένγμο, ηα ιαημμεία, μη δακεημζάιαμμη, μη πχνμη απυζεζεξ, μη δνυμμη πμο 

πνεζημμπμημφκηαη απυ ηνίημοξ θηι. 

4.14. Πνμζβαζημόηεηα μδώκ πνμζπέιαζεξ - Γλαζθάιηζε ηεξ θοθιμθμνίαξ θαηά ηεκ θαηαζθεοή 

4.14.1. Μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα παίνκεη υια ηα θαηάιιεια μέηνα γηα κα πνμιάβεη θάζε βιάβε ζε ηεπκηθά ένγα θαη 

δνυμμοξ θάζε θφζεξ, πμο ελοπενεημφκ ηεκ πενημπή, απυ ηε πνήζε ημοξ ςξ μδχκ μεηαθμνάξ γηα ηηξ ακάγθεξ ημο. 

Γηδηθυηενα ζα πνέπεη κα ιαμβάκεη οπυρε πενημνηζμμφξ ζηα θοθιμθμνμφκηα θμνηία, υηακ επηιέγεη ηηξ μδμφξ μεηαθμνάξ 



θαη ηα μεηαθμνηθά μέζα, με ζθμπυ κα απμθφγεη θάζε δεμηά ή αζοκήζε θζμνά ηςκ οπυρε οπμδμμχκ, αθυμα θαη 

πςμαηυδνμμςκ. 

4.14.2. Οε πενίπηςζε πμο πνμθιεζμφκ αζοκήζεηξ θζμνέξ ή βιάβεξ ζημ μδηθυ δίθηομ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζε 

απμθαηάζηαζή ημοξ. Ακ αμειήζεη, ε Ρπενεζία ζα έπεη ημ δηθαίςμα κα εθηειέζεη ηηξ απαηημφμεκεξ απμθαηαζηάζεηξ ζε 

βάνμξ θαη γηα ιμγανηαζμυ ημο Ακαδυπμο θαη, επηπιέμκ, ζα πνμβαίκεη ζηεκ επηβμιή πμηκηθήξ νήηναξ ακά εμένα 

θαζοζηένεζεξ απμθαηάζηαζεξ ηςκ θζμνχκ, υπςξ μνίδεηαη ζηεκ πανμφζα. 

4.14.3. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ελαζθαιίζεη μυκημε, ζοκεπή θαη ειεφζενε πνμζπέιαζε πνμξ θαη απυ ηηξ ζέζεηξ 

θαηαζθεοήξ ημο ένγμο θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ θαηαζθεοαζηηθχκ πενηυδςκ. Μπμηεζδήπμηε δαπάκεξ ζε μεπακήμαηα, 

ελμπιηζμυ θαη ενγαηηθυ δοκαμηθυ απαηηεζμφκ γηα ημκ ακςηένς ζθμπυ ζα βανφκμοκ απμθιεηζηηθά ημκ Ακάδμπμ θαη ζα 

είκαη ακεγμέκεξ ζηηξ ηημέξ ηεξ πνμζθμνάξ ημο. 

4.14.4. Ιεηά ηεκ πενάηςζε ημο ένγμο, ηα με εκζςμαηςζέκηα ζημηπεία πμο ζα έπμοκ πιενςζεί, ζα παναδμζμφκ ζηεκ 

Ρπενεζία θαη ζα θμνημεθθμνηςζμφκ θαη μεηαθενζμφκ με έλμδα ημο Ακαδυπμο ζε απμζήθεξ, πμο ζα οπμδείλεη αοηή. 

4.14.5. Γηα ηηξ θοθιμθμνηαθέξ νοζμίζεηξ απαγμνεφεηαη ε πνήζε οπμβαζμηζμέκςκ οιηθχκ, υπςξ, π.π. ζηδενά βανέιηα, 

θμνδέιεξ, πνυπεηνεξ πηκαθίδεξ, πνυπεηνμη μεηαιιηθμί μνημδείθηεξ, ζθαιςζηέξ, θηι, επηηνεπυμεκςκ ημφηςκ μυκμ γηα 

εκηειχξ πνμζςνηκήξ θαη ειαπίζηεξ πνμκηθήξ δηάνθεηαξ επείγμοζεξ ημπηθέξ νοζμίζεηξ. 

4.14.6. Ε ζήμακζε πνμζςνηκχκ νοζμίζεςκ ηεξ θοθιμθμνίαξ ζα γίκεηαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηηξ ΜΙΜΓ – 

ΟΓΓΜ (Μδεγίεξ Ιειεηχκ Μδηθχκ Ένγςκ – Οήμακζεξ Γθηειμομέκςκ Ένγςκ ζε Μδμφξ) ηεξ ΓΓΔΓ/ΡΝΓΩΔΓ. 

4.14.7. Μ ελμπιηζμυξ πμο ζα πνεζημμπμηεζεί ζα είκαη μ πνμβιεπυμεκμξ απυ ηηξ ΜΙΜΓ – ΟΓΓΜ.  Γκδεηθηηθά θαη υπη 

πενημνηζηηθά, αοηυξ πενηιαμβάκεη πιενμθμνηαθέξ θαη νοζμηζηηθέξ πηκαθίδεξ, ακαιάμπμκηα  ζήμαηα, μάηηα γάηαξ, 

αοημθυιιεηεξ ηαηκίεξ, πιαζηηθά βανέιηα θαη ζηεζαία αζθαιείαξ, θχκμοξ ζήμακζεξ θηι. πμο ιεπημμενχξ ζα 

θαζμνίδμκηαη ζε θάζε μειέηε αοημφ ημο άνζνμο. 

4.14.8. Μ Ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα πνμγναμμαηίζεη ηηξ ενγαζίεξ ημο έηζη χζηε, ζε θάζε πνμκηθή ζηηγμή, κα έπεη υζμ ημ 

δοκαηυκ ιηγυηενα ακμηθηά μνφγμαηα, ακαβαζμμφξ, γεηημκηθέξ ιςνίδεξ θοθιμθμνίαξ δηαθμνεηηθχκ ορμμέηνςκ, θαζχξ 

θαη ενγμηάληα θαη ιμηπά ένγα πμο πανεμπμδίδμοκ ηεκ θοθιμθμνία. Αθυμε, μ Ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα δχζεη ηδηαίηενε 

βανφηεηα ζηεκ έγθαηνε θαη απμηειεζμαηηθή ακηημεηχπηζε ηςκ πνμζςνηκχκ ή μμκίμςκ νοζμίζεςκ ηεξ θοθιμθμνίαξ πμο 

ζα πνεηαζζμφκ θαη μθείιεη κα ιάβεη ηα θαηάιιεια μέηνα θαηά ηεκ εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ, χζηε κα μεκ πανεμπμδίδεηαη 

ε θοθιμθμνία μπεμάηςκ, πεδχκ, μέζςκ μαδηθήξ μεηαθμνάξ ζηαζενήξ ηνμπηάξ (απυ ηε δηαθίκεζε ηςκ μεπακηθχκ ημο 

μέζςκ, ηεκ εθηέιεζε ηςκ ένγςκ, ηεκ απμζήθεοζε οιηθχκ, ηε δεμημονγία βμεζεηηθχκ εγθαηαζηάζεςκ θαη θαηαζθεοχκ, 

ηε μεηαθμνά οιηθχκ θηι.), ζομμμνθμφμεκμξ πάκημηε με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ θαη με ηηξ οπμδείλεηξ ηεξ Ρπενεζίαξ. 

4.14.9. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ζοκηενεί ηα ζήμαηα, ζεμαημδυηεξ θαη ηα ιμηπά πνμζηαηεοηηθά μέηνα / ένγα ηεξ 

θοθιμθμνίαξ θαη κα απμθαζηζηά αμέζςξ ηοπυκ θζμνέξ ή απχιεηέξ ημοξ. Ζδηαίηενε πνμζμπή πνέπεη κα δμζεί, γηα 

απμθογή θηκδφκςκ ζφγποζεξ, απυ ημοξ πνήζηεξ ηεξ θςημζήμακζεξ γηα ηεκ πνμζηαζία ζέζεςκ εθηειμομέκςκ ένγςκ, 

με ηε θςηεηκή ζεμαημδυηεζε ηεξ θαζμδήγεζεξ ηεξ μδηθήξ θοθιμθμνίαξ. 

4.14.10. Μ Ακάδμπμξ μθείιεη κα πνμβαίκεη ζηεκ άμεζε επηθάιορε με αζθαιηυμηγμα ηςκ ημμχκ ημο μδμζηνχμαημξ πμο 

γίκμκηαη απυ αοηυκ ζε μπμηεζδήπμηε οπάνπμοζεξ αζθαιημζηνςμέκεξ μδμφξ με ζοκεπηδυμεκε θοθιμθμνία, γηα ηεκ 

απμθογή αηοπεμάηςκ θαη ημκ πενημνηζμυ, ζηα ειάπηζηα δοκαηά πνμκηθά υνηα, ηςκ δοζθμιηχκ μη μπμίεξ πνμθαιμφκηαη 

ζηεκ θοθιμθμνία, ιυγς ηεξ εθηέιεζεξ ηςκ ένγςκ. Ακάιμγεξ απαηηήζεηξ ηζπφμοκ γηα άμεζε θάιορε ημμχκ ζε με 

αζθαιημζηνςμέκεξ μδμφξ πμο ελοπενεημφκ ηεκ θοθιμθμνία. 

4.14.11. Οε πενίπηςζε πμο εθηειμφκηαη θαηαζθεοαζηηθέξ ενγαζίεξ πάκς απυ μδμφξ, πεδμδνυμηα θαη ιμηπέξ 

πνμζβάζεηξ, ζηηξ μπμίεξ δεκ έπεη δηαθμπεί ε θοθιμθμνία θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαηαζθεοήξ, ζα πνέπεη κα 

ελαζθαιίδμκηαη παναθηενηζηηθά ειεφζενμο πχνμο θαη κα οπάνπεη πνμζηαηεοηηθή ζθεπή, ε μπμία κα απμθιείζεη ηεκ 

πενίπηςζε πηχζεξ ενγαιείςκ, οιηθχκ ηεξ θαηαζθεοήξ θηι. επί ηεξ θοθιμθμνμφμεκεξ πνυζβαζεξ. Ε θαηαζθεοή ηεξ 

ςξ άκς πνμζηαηεοηηθήξ ζθεπήξ ακήθεη ζηεκ θαηεγμνία ηςκ ενγαζηχκ γηα ηηξ μπμίεξ δεκ πνμβιέπεηαη ηδηαίηενε αμμηβή 

ημο Ακαδυπμο. Ηαηά ζοκέπεηα ηεκ ενγαζία αοηή ζα πνέπεη μ Ακάδμπμξ κα ηεκ πενηιάβεη, θαηά ακεγμέκμ ηνυπμ, ζηεκ 

πνμζθμνά ημο. 

4.14.12. Οομπιενςμαηηθά, μνίδεηαη υηη μοδεμία ενγαζία εθζθαθχκ γεκηθά ή απνήζηεοζε μδμφ ή ημήμαημξ δηαημμήξ 

μδμφ, ή ενείζμαημξ, ή πεδμδνμμίμο ή άιιεξ πνυζβαζεξ επηηνέπεηαη, πνηκ εγθνηζεί ανμυδηα θαη μιμθιενςζεί πιήνςξ ε 

θαηαζθεοή απυ ημκ Ακάδμπμ πνμζςνηκήξ δηάβαζεξ ηνμπμθυνςκ ή πεδχκ. 

4.14.13. Ε με ηήνεζε ηςκ πνμακαθενζέκηςκ μέηνςκ απμηειεί πανάβαζε ηςκ πνμβιεπυμεκςκ ζηηξ δηαηάλεηξ ηςκ 

παναγνάθςκ 5 θαη 6 ημο άνζνμο 15 ημο Κ 1418/1984, υπςξ ηζπφμοκ θαη ημο άνζνμο 7 ηεξ οπ’ ανηζμ. 

Δ17α/5/77/ΦΚ312/16.12.94 Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ ΝΓΩΔΓ (ΦΓΗ 553 Β ηεφπμξ), θαη επηζφνμοκ ηηξ απυ ηηξ 

δηαηάλεηξ αοηέξ πνμβιεπυμεκεξ δημηθεηηθέξ πμηκέξ θαη δημηθεηηθέξ θαη πανεπυμεκεξ πνεμαηηθέξ θονχζεηξ. Γπίζεξ ε 

με ηήνεζε ηςκ μέηνςκ αοηχκ απμηειεί πανάβαζε ηςκ πνμβιεπυμεκςκ ζηηξ Ννμδηαγναθέξ Οήμακζεξ εθηειμομέκςκ 

ένγςκ εκηυξ ή θαη εθηυξ θαημηθεμέκςκ πενημπχκ πμο εγθνίζεθακ με ηηξ απμθάζεηξ ημο ΡΔΓ α) ΒΙ 5/30058/6.12.82 



(ΦΓΗ 121Β/23.3.83) θαη β) ΒΙ 5/30428/17.6.80 (ΦΓΗ 589Β/30.6.80) θαη επηζφνμοκ ηηξ πνμβιεπυμεκεξ απυ ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 21 ημο Κ 1418/1984, υπςξ ηζπφεη, πμηκηθέξ θαη δημηθεηηθέξ θονχζεηξ. 

4.14.14. ςνίξ ζημ παναμηθνυ κα μεηχκεηαη ε εοζφκε ημο Ακαδυπμο γηα ηεκ ηθακμπμίεζε ηςκ υνςκ αοημφ ημο άνζνμο, 

ε Ρπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα ζομπιενχκεη εκένγεηεξ ημο Ακαδυπμο, ακ ημφημ απαηηείηαη, ζε βάνμξ θαη γηα 

ιμγανηαζμυ ημο.  Ε Ρπενεζία μπμνεί κα αζθήζεη ημ δηθαίςμα αοηυ υηακ μ Ακάδμπμξ αμειήζεη ή απμδεηπζεί ακίθακμξ κα 

ηθακμπμηήζεη ηηξ απαηηήζεηξ αοημφ ημο άνζνμο.  Νένακ ημο θαηαιμγηζμμφ ηςκ ζπεηηθχκ δαπακχκ γηα ηεκ πενίπηςζε 

εθηέιεζεξ ενγαζηχκ / εκενγεηχκ απυ ηεκ Ρπενεζία, ε με ηθακμπμίεζε ηςκ υνςκ ημο πανυκημξ άνζνμο ζοκηζηά 

ακηηζομβαηηθή ζομπενηθμνά ημο Ακαδυπμο θαη επηζφνεη ηεκ εθανμμγή ζομβαηηθχκ θονχζεςκ, μία απυ ηηξ μπμίεξ είκαη 

ε επηβμιή πνμζηίμμο(ςκ). 

4.14.15. Όιμη μη πνμακαθενζέκηεξ υνμη ημο πανυκημξ Άνζνμο ηζπφμοκ γηα υιμοξ ημοξ πχνμοξ / πενημπέξ, ζηηξ μπμίεξ 

μ Ακάδμπμξ ζα επηηειέζεη θάπμηα δναζηενηυηεηα. Πέημημη πχνμη / πενημπέξ μπμνεί κα είκαη ιαημμεία, δακεημζάιαμμη, 

πχνμη απυζεζεξ, εγθαηαζηάζεηξ πνμθαηαζθεοήξ ημεμάηςκ ημο ένγμο θηι.  Οηεκ θαηεγμνία αοηή οπάγεηαη θαη ημ μδηθυ 

δίθηομ ημο Δεμμζίμο, ζημ μπμίμ μ Ακάδμπμξ ζα πναγμαημπμηεί, ζφμθςκα με δηθή ημο εοζφκε θαη εθυζμκ επηηναπεί απυ 

ηηξ ανμυδηεξ Ανπέξ, απμζέζεηξ πενηζζεομάηςκ πνμσυκηςκ μνογμάηςκ ή/θαη άιιςκ οιηθχκ. 

4.15. Γλμπιηζμόξ Ακαδόπμο 

4.15.1. Μ Ακάδμπμξ με εοζφκε θαη δαπάκε ημο, οπμπνεμφηαη κα πνμμεζεφζεη θαη κα μεηαθένεη επί ηυπμο ημο ένγμο 

υια ηα μεπακήμαηα, ενγαιεία θαη ιμηπυ απαναίηεημ ελμπιηζμυ γηα ηεκ έκηεπκε θαη εμπνυζεζμε εθηέιεζε ημο ένγμο. 

Ρπμπνεμφηαη κα δηαζέηεη επανθή μεηαθμνηθά, ακορςηηθά θαη άιια μεπακηθά μέζα, ενγαιεία θαη ζοζθεοέξ γηα ηεκ 

εγθαηάζηαζε, ημκ έιεγπμ, ημκ εκημπηζμυ ηοπυκ βιαβχκ θαη ηεκ απμθαηάζηαζή ημοξ μεηά ημκ έιεγπμ, πνμθεημέκμο κα 

ακηαπμθνηζεί ζηηξ οπμπνεχζεηξ πμο απμννέμοκ απυ ηε ζφμβαζε.  

4.15.2. Ακ, παν' υια αοηά, θαη θαηά ηεκ απυιοηε θνίζε ηεξ Ρπενεζίαξ, δεκ θνηζμφκ θαηάιιεια ή επανθή ηα μεπακηθά 

θαη ιμηπά μέζα πμο εηζθμμίζζεθακ ζημ ένγμ γηα ηεκ εμπνυζεζμε θαη έκηεπκε πενάηςζε ηςκ ενγαζηχκ, ηυηε μ 

Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, μέζα ζε 15μενε πνμζεζμία απυ ηε ιήρε ζπεηηθήξ γναπηήξ εκημιήξ ηεξ Ρπενεζίαξ, κα 

ακηηθαηαζηήζεη ή εκηζπφζεη ημκ επί ηυπμο οπάνπμκηα  ελμπιηζμυ ημο, ζφμθςκα με ηηξ οπμδείλεηξ ηεξ Ρπενεζίαξ.   

4.15.3. Οε θάζε πενίπηςζε μ Ακάδμπμξ είκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ πνυμδμ ημο ένγμο, ζφμθςκα με ημ εγθεθνημέκμ απυ 

ηεκ Ρπενεζία πνμκμδηάγναμμα θαηαζθεοήξ έζης θαη ακ ε Ρπενεζία  έθακε ή υπη πνήζε ημο πανυκημξ Άνζνμο. 

4.15.4. Γηδηθυηενα γηα ημκ θφνημ θαη ελεηδηθεομέκμ  μεπακηθυ ελμπιηζμυ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο, υπςξ αοηυξ 

πνμθφπηεη απυ ηα ζομβαηηθά ηεφπε, μνίδεηαη υηη αοηυξ ζα πνέπεη κα γίκεη απμδεθηυξ απυ ηεκ Ρπενεζία πνηκ απυ ηεκ 

πνμζθυμηζή ημο ζημ ένγμ γηα έκανλε ηεξ εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ θαηαζθεοήξ. 

4.15.5. Γηα ημκ ακςηένς ιυγμ μ Ακάδμπμξ ζα πνέπεη  κα θμηκμπμηεί πνμεγμφμεκα ζηεκ Ρπενεζία ημοξ ηφπμοξ ηςκ 

μεπακεμάηςκ με ηα ακαγθαία ηεπκηθά παναθηενηζηηθά θαηαζθεοήξ θαη απυδμζεξ, πμο ζα είκαη ζφμθςκα με ηηξ 

απαηηήζεηξ ηςκ υνςκ δεμμπνάηεζεξ θαη ηηξ παναδμπέξ πμο οπμζηενίπζεθακ ζε πηζακή αηηημιυγεζε ηεξ πνμζθμνάξ. 

4.15.6. Γπίζεξ, με εοζφκε θαη δαπάκε ημο, μ Ακάδμπμξ μθείιεη κα εγθαηαζηήζεη θαη κα ελμπιίζεη πιήνςξ υιεξ ηηξ 

πνμβιεπυμεκεξ ενγμηαληαθέξ εγθαηαζηάζεηξ, υπςξ αοηέξ απαηημφκηαη γηα ηεκ εθπιήνςζε ηςκ ζομβαηηθχκ ημο 

οπμπνεχζεςκ ή/θαη μνίδμκηαη ζηα ζομβαηηθά ηεφπε. 

4.15.7. Όιεξ μη ακςηένς ενγαζίεξ θαη εγθαηαζηάζεηξ δεκ ζα πιενςζμφκ ηδηαηηένςξ επεηδή ε δαπάκε ημοξ 

πενηιαμβάκεηαη ακεγμέκε ζηα θμκδφιηα ηςκ ηημχκ ηεξ πνμζθμνάξ ημο Ακαδυπμο. 

4.16. Πνμζηαζία πενηβάιιμκημξ 

4.16.1. Γεκηθά 

4.16.1.1. Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 4 ημο Άνζνμο 34 ημο ΝΔ 609/85. 

4.16.1.2. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα οπμβάιεη  πνμηάζεηξ γηα ηεκ πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκηαξ ζηεκ πενημπή ημο 

ένγμο. Μη πνμηάζεηξ αοηέξ ζα θαζμνίδμοκ με ιεπημμένεηα υια ηα μέηνα πμο ζα ιεθζμφκ γηα κα πνμζηαηεοζμφκ ε 

οπάνπμοζα βιάζηεζε, ηα δέκηνα, μη ζάμκμη θαη μη θαιιηενγεμέκεξ εθηάζεηξ γφνς απυ ημοξ πχνμοξ πμο ζα δηαηεζμφκ 

απυ ηεκ Ρπενεζία γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ ένγςκ, θαζχξ θαη γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ηςκ πενημπχκ, πμο οπμπνεςηηθά ζα 

οπμζημφκ δεμηέξ απυ ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο.  Μη πνμηάζεηξ αοηέξ πνέπεη κα ζομθςκμφκ με ημοξ πενηβαιιμκηηθμφξ 

υνμοξ πμο έπμοκ εγθνηζεί γηα ημ ένγμ. 

4.16.1.3. Γκδεηθηηθά, ηέημηα μέηνα ζα είκαη, μεηά ηεκ πενάηςζε ημο ένγμο, μ πιήνεξ θαζανηζμυξ ηςκ ενγμηαλίςκ, ε 

απμλήιςζε υιςκ ηςκ πνμζςνηκχκ εγθαηαζηάζεςκ, ε απμθμμηδή υιςκ ηςκ πιεμκαδυκηςκ οιηθχκ θαη απνήζηςκ θαη 

θάζε άιιμ θαηάιιειμ μέηνμ, χζηε ηειηθά ε επηννμή ημο εθηειεζζέκημξ ένγμο ζημ πενηβάιιμκ κα είκαη ε ειάπηζηε 

δοκαηή. 

4.16.1.4. Πμκίδεηαη υηη μ Ακάδμπμξ ζα είκαη μυκμξ οπεφζοκμξ γηα θάζε δεμηά πμο ζα πνμθαιέζεη ζε ηνίημοξ απυ 

αοζαίνεηε θμπή ή βιάβε δέκδνςκ, απυ απμζήθεοζε οιηθχκ, απυ θαθυ πεηνηζμυ ηςκ μεπακεμάηςκ ημο ή θαηαπάηεζε 



θοηεμέκςκ πενημπχκ απυ ηα μεπακηθά μέζα πμο δηαζέηεη, θαη ζα θνμκηίδεη γηα ηεκ απμθαηάζηαζε θάζε ηέημηαξ δεμηάξ 

με δηθέξ ημο δαπάκεξ. 

4.17. Γλμπιηζμόξ ΚηΓ θαη πνμμήζεηα δςνεάκ οιηθμύ 

Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θοιάζζεη με δαπάκεξ ημο ηα μεπακήμαηα, ενγαιεία, οιηθά θηι. πμο παναδίδμκηαη ζε αοηυκ 

απυ ημκ ΗηΓ γηα πνήζε ή εκζςμάηςζε ζημ ένγμ.  Πμ ίδημ ηζπφεη θαη γηα υζα απυ ηα ακςηένς ηοπυκ πηζημπμηεζμφκ πνηκ 

απυ ηεκ εκζςμάηςζή ημοξ ζημ ένγμ. 

4.18. Φύιαλε ημο ενγμηαλίμο 

Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θοιάζζεη ημοξ ενγμηαληαθμφξ πχνμοξ απυ άημμα με έπμκηα ενγαζία ή με δηαπηζηεομέκα ή 

με δηθαημφμεκα γηα μπμημδήπμηε ιυγμ κα εονίζθμκηαη ζημοξ πχνμοξ πμο εθηειμφκηαη ένγα. Γηα ημ ζθμπυ αοηυ, ζα 

πνεζημμπμημφκηαη, υπμο πανίζηαηαη ακάγθε, θφιαθεξ οπάιιειμη ημο Ακαδυπμο γεκηθά ζε υια ηα ενγμηάληα ημο ένγμο 

θαηά ηεκ εμένα θαη ηε κφπηα. Πα ακςηένς μέηνα ζα ιαμβάκμκηαη με εοζφκε θαη δαπάκε ημο Ακαδυπμο. 

4.19. Δναζηενηόηεηεξ Ακαδόπμο ζημ ενγμηάλημ 

4.19.1. Ννμζςνηκέξ εγθαηαζηάζεηξ 

4.19.1.1. Όιεξ μη απαηημφμεκεξ πνμζςνηκέξ εγθαηαζηάζεηξ (οπυζηεγα απμζήθεοζεξ, ζάιαμμη δηαμμκήξ, ενγαζηήνηα, 

γναθεία θηι.), γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ ηεξ ενγμιαβίαξ, ζα ακεγενζμφκ με μένημκα, δαπάκε θαη εοζφκε ημο 

Ακαδυπμο, ζε ζέζεηξ επηηνεπυμεκεξ απυ ηεκ Ρπενεζία θαη ηηξ ιμηπέξ ανμυδηεξ Ανπέξ. 

4.19.1.2. Μ Ακάδμπμξ δεκ δηθαημφηαη θαμίαξ απμδεμίςζεξ ή πανάηαζεξ πνμζεζμίαξ πενάηςζεξ ημο ένγμο ιυγς ηοπυκ 

ακεπάνθεηαξ ηςκ πχνςκ ενγμηαλίςκ ή απυ μπμηαδήπμηε άιιε ζπεηηθή αηηία, δηυηη, θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ 

ημο, δειχκεηαη ζαθχξ υηη μ Ακάδμπμξ έιαβε γκχζε ηςκ ημπηθχκ ζοκζεθχκ. 

4.19.1.3. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, κα πνμβεί έγθαηνα ζηεκ ακαδήηεζε, θαηάιερε θαη δηεοζέηεζε ηςκ θαηάιιειςκ 

πχνςκ ζηεκ άμεζε πενημπή ημο ένγμο γηα ηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ ενγμηαλίςκ, εηδμπμηχκηαξ γη' αοηυ ηεκ Ρπενεζία. Μη 

θαηαιαμβακυμεκμη πχνμη ακ βνίζθμκηαη μέζα ζηεκ πενημπή ηδημθηεζίαξ ημο ΗηΓ, ζα πνέπεη επίζεξ κα ηφπμοκ ηεξ 

έγθνηζεξ ηεξ Ρπενεζίαξ. 

4.19.1.4. Όιεξ μη δαπάκεξ γηα εκμηθίαζε ή/θαη αγμνά ηέημηςκ πχνςκ βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ θαη είκαη ακεγμέκεξ ζηηξ 

ηημέξ ηεξ πνμζθμνάξ ημο. 

4.19.1.5. Ακ μη ζοκζήθεξ ημο ένγμο ή μ θίκδοκμξ δεμηχκ ζ' αοηυ, δεκ επηηνέπμοκ, θαηά ηεκ απυιοηε θνίζε ηεξ 

Ρπενεζίαξ, ηεκ απυζεζε οιηθχκ ζημοξ πχνμοξ απμζήθεοζεξ, ηυηε ζα απμηίζεκηαη μυκμκ ηα οιηθά ενγαζίαξ μηαξ 

εμέναξ, πςνίξ κα πνμθφπηεη δηθαίςμα ημο Ακαδυπμο γηα απμδεμίςζε, ιυγς πνυζζεηςκ ή πιάγηςκ μεηαθμνχκ, 

θμνημεθθμνηχζεςκ θηι., γηαηί ζεςνείηαη υηη υιεξ αοηέξ πενηιαμβάκμκηαη ζηηξ ηημέξ ηεξ πνμζθμνάξ ημο. 

4.19.1.6. Μ Ακάδμπμξ, με δηθή ημο μένημκα θαη δαπάκε, ζα δηαννοζμίζεη θαηάιιεια ημκ (ημοξ) ενγμηαληαθυ (μοξ) πχνμ 

(μοξ), πμο ζα πενηιαμβάκεη (μοκ) υιεξ ηηξ εγθαηαζηάζεηξ πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο ένγμο, υπςξ επίζεξ 

θαη ηηξ πνμζπειάζεηξ πνμξ ημοξ πχνμοξ αοημφξ. Γπίζεξ οπμπνεμφηαη κα μεκ εμπμδίδεη ηε ιεηημονγία άιιςκ 

εγθαηαζηάζεςκ θαηά ηεκ εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ. Όιεξ μη ςξ άκς εγθαηαζηάζεηξ ζα πιενμφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ 

ζομβαηηθχκ ηεοπχκ θαη ηηξ ηοπυκ θαηά πενίπηςζε εκημιέξ ηεξ Ρπενεζίαξ. 

4.19.1.7. Όιμη μη πχνμη ογηεηκήξ ζα ζπεδηαζημφκ θαη θαηαζθεοαζημφκ ζφμθςκα με ηηξ εηδηθυηενεξ απαηηήζεηξ ηεξ ΓΟΡ 

θαη ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ηεξ Ρπενεζίαξ. 

4.19.1.8. Όιεξ μη εγθαηαζηάζεηξ (οδναοιηθέξ, ειεθηνμιμγηθέξ, ιμηπέξ) ζα ζπεδηαζημφκ, θαηαζθεοαζζμφκ θαη 

ιεηημονγμφκ ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ πμο δηέπμοκ ηηξ οπυρε εγθαηαζηάζεηξ θαη ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ηεξ 

Ρπενεζίαξ. 

4.19.1.9. Πα έλμδα ιεηημονγίαξ θαη ζοκηήνεζεξ υιςκ ηςκ ενγμηαληαθχκ εγθαηαζηάζεςκ είηε πνυθεηηαη γηα πχνμοξ ημο 

Ακαδυπμο είηε πνυθεηηαη γηα πχνμοξ ηεξ απμθιεηζηηθήξ πνήζεξ ηεξ Ρπενεζίαξ, βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ, μ μπμίμξ θαη 

είκαη οπεφζοκμξ γηα ηε ιεηημονγία θαη ζοκηήνεζή ημοξ ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ ηεξ δεμυζηαξ ηάλεξ, 

αζθάιεηαξ θαη ογηεηκήξ. 

4.19.2. Ηαζανηζμυξ ενγμηαλίςκ, θαηαζθεοχκ θαη εγθαηαζηάζεςκ 

4.19.2.1. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη με δαπάκε ημο θαη πνηκ απυ ηεκ πανάδμζε πνμξ πνήζε θάζε ημήμαημξ ένγμο, 

θαζχξ θαη μεηά ηεκ πενάηςζε μιυθιενμο ημο ένγμο, κα αθαηνέζεη θαη απμμαθνφκεη απυ ημοξ πενί ημ επίμαπμ ημήμα 

ημο ένγμο πχνμοξ θαη γεκηθά απυ ηα ενγμηάληα, θάζε πνμζςνηκή θαηαζθεοή ή εγθαηάζηαζε πμο απαηηήζεθε, ηα 

απμννίμμαηα, ενγαιεία θαη ηθνηχμαηα, μεπακήμαηα, πιεμκάδμκηα οιηθά πνήζημα ή άπνεζηα, πνμζςνηκέξ εγθαηαζηάζεηξ 

μεπακεμάηςκ θηι., κα άνεη θάζε βμεζεηηθυ ένγμ θηι., ημ μπμίμ ζα οπμδεηπζεί απυ ηεκ Ρπενεζία ςξ άπνεζημ ή 

επηδήμημ γηα ηε μεηέπεηηα ιεηημονγία ημο ένγμο ή ημήμαημξ αοημφ, κα ηζμπεδχζεη ημοξ πχνμοξ ζημοξ μπμίμοξ αοηά 

είπακ απμηεζεί ή εγθαηαζηαζεί θαη κα παναδχζεη ηειείςξ θαζανέξ/μφξ ηυζμ ηηξ θαηαζθεοέξ υζμ θαη ημοξ πχνμοξ 



γφνς απυ ημ ενγμηάλημ θαη γεκηθά κα μενημκήζεη γηα μηηδήπμηε άιιμ ζπεηηθυ απαηηείηαη γηα ηεκ πανάδμζε ημο ένγμο 

χζηε κα ιεηημονγήζεη εφνοζμα, θαηά ημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ. 

4.19.2.2. Γπίζεξ μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πνμβαίκεη, απυ ηε ζηηγμή πμο ελέιηπε μ ιυγμξ, θαηά ηεκ θνίζε ηεξ 

Ρπενεζίαξ, θαη ζηεκ άνζε (θαζαίνεζε, απμθυμηζε θηι.) θάζε πνμζηαηεοηηθήξ θαηαζθεοήξ πμο θαηαζθεοάζηεθε θηι. γηα 

ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο  

4.19.2.3. Γάκ μέζα ζε δέθα (10) εμένεξ απυ ηεκ έγγναθε οπυμκεζε εθ μένμοξ ηεξ Δηεοζφκμοζαξ Ρπενεζίαξ δεκ πνμβεί 

μ Ακάδμπμξ ζηεκ έκανλε θαη, μέζα ζε εφιμγε πνμζεζμία, πενάηςζε  ηςκ ακςηένς ενγαζηχκ, αοηέξ εθηειμφκηαη ζε 

βάνμξ ημο Ακαδυπμο θαη εθπίπηεη ε δαπάκε πμο έγηκε απυ ηεκ πνχηε επυμεκε πιενςμή ή ηεκ εγγφεζε θαιήξ 

εθηέιεζεξ ή θαηά μπμημδήπμηε άιιμ ηνυπμ ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ, πένα απυ ηε με έθδμζε βεβαίςζεξ 

εμπνυζεζμεξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο ή ημήμαημξ αοημφ ελ αηηίαξ αοημφ ημο ιυγμο. 

4.20. Γονήμαηα ανπαημιμγηθμύ ή άιιμο εκδηαθένμκημξ 

4.20.1. Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 10 ημο Άνζνμο 34 ημο ΝΔ 609/85. 

4.20.2. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, αμέζςξ μυιηξ δηαπηζηχζεη ηεκ φπανλε ανπαημηήηςκ, μπμηαζδήπμηε ειηθίαξ, ένγςκ 

ηέπκεξ ή άιιςκ εονεμάηςκ, κα εηδμπμηήζεη ηεκ Ρπενεζία θαη ηεκ ανμυδηα Ανπαημιμγηθή ή άιιε Ρπενεζία θαη κα 

δηαθυρεη αμέζςξ θάζε ενγαζία ζηεκ πενημπή ηςκ εονεμάηςκ, ιαμβάκμκηαξ ζογπνυκςξ υια ηα απαναίηεηα μέηνα γηα 

ηεκ ακέπαθε δηαηήνεζε θαη δηαθφιαλε ηςκ οπυρε εονεμάηςκ. 

4.20.3. Ιεηά ημκ πνχημ παναθηενηζμυ ηςκ εονεμάηςκ απυ ηεκ Ανπαημιμγηθή ή άιιε Ρπενεζία, ζα δμζμφκ μδεγίεξ 

ζημκ Ακάδμπμ είηε γηα ηε ζοκέπηζε ηςκ ενγαζηχκ είηε γηα ηε δηεκένγεηα ένεοκαξ με δηθά ημο μέζα θαη ηεκ επίβιερε ηεξ 

Ανπαημιμγηθήξ ή άιιεξ Ρπενεζίαξ είηε γηα ηεκ πνμζςνηκή δηαθμπή ηςκ ενγαζηχκ, γηα ημ δηάζηεμα θαηά ημ μπμίμ ε 

ανμυδηα Ρπενεζία ζα δηεκενγεί ένεοκεξ με ηα δηθά ηεξ μέζα θαη γηα ηε μεηαθμνά ημο ελμπιηζμμφ θαη ημο πνμζςπηθμφ 

ημο ζε άιιμ μέηςπμ ενγαζίαξ, με ακάιμγε ηνμπμπμίεζε ημο πνμκμδηαγνάμμαημξ. 

4.20.4. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, άμεζα μυιηξ απαηηεζεί θαηά ηεκ θνίζε ηεξ Ρπενεζίαξ, κα μεηαθηκεί πςνίξ ηδηαίηενε 

απμδεμίςζε ημκ ελμπιηζμυ θαη ημ πνμζςπηθυ ημο απυ ημ έκα μέηςπμ ενγαζίαξ ζε άιιμ θαη κα μεηχκεη με ημκ ηνυπμ 

αοηυκ ηηξ θαζοζηενήζεηξ απυ ηηξ ανπαημιμγηθέξ ένεοκεξ. 

4.20.5. Νανάηαζε ημεμαηηθχκ ή/θαη ηεξ ζοκμιηθήξ πνμζεζμίαξ ζα ακαγκςνίδεηαη ζημκ Ακάδμπμ ιυγς 

θαζοζηενήζεςκ απυ ανπαημιμγηθέξ ένεοκεξ, μυκμκ ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο οπάνπεη νεηή πνυβιερε πνμξ ημφημ ζηεκ 

ΓΟΡ.   

4.20.6. Γηα ηεκ πενίπηςζε ενεοκεηηθχκ ενγαζηχκ πμο ζα εθηειεζζμφκ απυ ηεκ Ανπαημιμγηθή Ρπενεζία, μ Ακάδμπμξ 

οπμπνεμφηαη κα πανέπεη ηηξ απαηημφμεκεξ δηεοθμιφκζεηξ θαη κα ζοκημκίδεη με αοηήκ ηηξ οπυιμηπεξ ενγαζίεξ ημο. 

4.20.7. Δηεοθνηκίδεηαη υηη γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ημο θυζημοξ ηςκ ακαζθαθχκ γηα ηα ανπαημιμγηθά εονήμαηα ζα 

γίκεηαη πνυβιερε ζε εηδηθυ άνζνμ «έλμδα ανπαημιμγίαξ» ηδηαίηενα ακ οπάνπμοκ ζημηπεία υηη ζηεκ πενημπή ημο ένγμο 

είκαη πηζακή ε φπανλε ανπαημιμγηθχκ πχνςκ.  Οηεκ πενίπηςζε αοηή, είκαη δοκαηυ μ Ακάδμπμξ κα οπμπνεςζεί κα 

εθηειέζεη πνυγναμμα δηενεοκεηηθχκ ημμχκ. Ε ποθκυηεηα ηςκ ημμχκ θαη ε θφζε θαη έθηαζε ηςκ ηοπυκ ενεοκεηηθχκ 

ενγαζηχκ, πμο πνυθεηηαη κα εθηειεζζμφκ ζηηξ ζπεηηθέξ πενημπέξ, ζα θαζμνηζζεί απυ ηεκ ανμυδηα Ρπενεζία. Μη ημμέξ 

ζα πνέπεη κα δηεκενγεζμφκ με πνμεηδμπμίεζε ημοιάπηζημκ ηεζζάνςκ (4) ενγαζίμςκ εμενχκ πνμξ ηεκ επηβιέπμοζα 

οπενεζία πνμθεημέκμο κα παναζηεί. Οε μπμηαδήπμηε πενίπηςζε, ηα έλμδα γηα ηηξ ακςηένς ένεοκεξ ζα πιενχκμκηαη 

ζημκ Ακάδμπμ απμιμγηζηηθά με ηημμιυγηα πανμπήξ οπενεζηχκ. 

4.20.8. Όια ηα ανπαημιμγηθά ή άιια εονήμαηα, μπμηαζδήπμηε θφζεξ θαη αλίαξ, πμο ακαθαιφπημκηαη θαηά ηεκ 

εθηέιεζε ημο ένγμο ακήθμοκ ζημ Γιιεκηθυ Δεμυζημ θαη ζε θάζε ηέημηα πενίπηςζε ηζπφεη ε Γιιεκηθή κμμμζεζία . 

4.21. Πανμπή ειεθηνηζμμύ, ηειεθώκμο, κενμύ  

4.21.1. Μ Ακάδμπμξ με δηθή ημο εοζφκε, θνμκηίδα θαη δαπάκε, ζα ελαζθαιίζεη απυ ηε ΔΓΕ ζε θαηάιιειεξ ζέζεηξ 

ειεθηνηθή εκένγεηα ζηηξ πμζυηεηεξ θαη ζηεκ ηάζε πμο ζα ημο είκαη απαναίηεηε. Μ Ακάδμπμξ πανάιιεια ζα θνμκηίζεη 

κα έπεη ζηα ενγμηάληά ημο ηηξ θαηάιιειεξ βμεζεηηθέξ εγθαηαζηάζεηξ, γηα πνμζςνηκή πανμπή ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ, 

είηε γηα ηεκ πενίπηςζε θαζοζηένεζεξ ηςκ ακαγθαίςκ ενγαζηχκ ηεξ ΔΓΕ γηα ηεκ ελαζθάιηζε ηεξ εκένγεηαξ απυ ημ 

εζκηθυ δίθηομ, είηε γηα ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ημ δίθηομ οπμζηεί βιάβε ή οπάνλμοκ δηαθμπέξ ζηεκ πανμπή εκένγεηαξ 

θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαηαζθεοήξ ηςκ ένγςκ. Μη βμεζεηηθέξ εγθαηαζηάζεηξ ζα θαιφπημοκ ημοιάπηζημκ ημκ 

ειεθηνμθςηηζμυ αζθαιείαξ, ηα ηοπυκ ζοζηήμαηα αζθάιεηαξ θαζχξ θαη ηεκ ηνμθμδυηεζε ηςκ ειεθηνμκηθχκ 

οπμιμγηζηχκ ηεξ Γπίβιερεξ θαη ημο Ακαδυπμο. 

4.21.2. Ακάιμγα με ημ μέγεζμξ ηςκ θμνηίςκ θαη ημκ ειάπηζημ ακαγθαίμ πνυκμ ζοκεπμφξ πανμπήξ ειεθηνηθμφ 

νεφμαημξ, μπμνεί κα πνεζημμπμηεζμφκ ςξ βμεζεηηθέξ εγθαηαζηάζεηξ εθεδνηθά ζοζηήμαηα παναγςγήξ 

(ειεθηνμπαναγςγά δεφγε, γεκκήηνηεξ) ή απμζήθεοζεξ θαη απυδμζεξ ειεθηνηθμφ νεφμαημξ (ζοζζςνεοηέξ, ζφζηεμα 

αδηάιεηπηεξ πανμπήξ ειεθηνηθμφ νεφμαημξ - UPS). Πα οπυρε ζοζηήμαηα μπμνεί κα είκαη ηφπμο "STAND BY" εθυζμκ 



μη ειεθηνμκηθμί οπμιμγηζηέξ έπμοκ δοκαηυηεηα ιεηημονγίαξ γηα ημ πνμκηθυ δηάζηεμα εκενγμπμίεζεξ ημο ζοζηήμαημξ 

"STAND BY", αιιηχξ ζα πνέπεη κα ελαζθαιηζζμφκ ζοζηήμαηα ηφπμο "ON LINE". 

4.21.3. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πνμβεί ζε υιεξ ηηξ απαναίηεηεξ εκένγεηεξ θαη κα θαηαβάιιεη υιεξ ηηξ ζπεηηθέξ 

δαπάκεξ γηα ηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ θαηάιιειςκ οπμζηαζμχκ θαη ηεκ θαηαζθεοή ηςκ απαναίηεηςκ δηθηφςκ γηα ηε 

μεηαθμνά θαη δηακμμή ημο ειεθηνηθμφ νεφμαημξ, πμο ζα πνεηαζζεί γηα ηηξ ενγαζίεξ ημο, απυ ηα ζεμεία πανμπήξ ζηα 

ζεμεία πνήζεξ. 

4.21.4. Μ Ακάδμπμξ με δηθή ημο εοζφκε, θνμκηίδα θαη δαπάκεξ ζα ελαζθαιίζεη απυ επηπεηνήζεηξ πανμπήξ οπενεζηχκ 

ζηαζενήξ ηειεθςκίαξ κα γίκεη ζφκδεζε ημοιάπηζημκ δφμ ελςηενηθχκ γναμμχκ (μηαξ ζηα ενγμηαληαθά ημο γναθεία θαη 

μηαξ ζηα γναθεία Γπίβιερεξ), θαζχξ επίζεξ θαη πανμπή πυζημμο κενμφ ή άιιεξ εγθαηάζηαζεξ πανμπήξ οπενεζίαξ 

θμηκήξ ςθέιεηαξ γηα ηηξ ακάγθεξ ημο ένγμο. 

4.21.5. Όιεξ μη δαπάκεξ πμο αθμνμφκ ζηηξ οπμπνεχζεηξ ημο πανυκημξ Άνζνμο, δεκ ζα πιενςζμφκ  ηδηαηηένςξ, θαη 

ζα πνέπεη κα έπμοκ ζοκοπμιμγηζζεί ακεγμέκα ζηηξ ηημέξ πνμζθμνάξ ημο Ακαδυπμο. 

4.22. ήμακζε θαη αζθάιεηα ενγμηαλίμο θαηά ημ ζηάδημ εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηώκ 

4.22.1. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηηξ ενγμηαληαθέξ ζέζεηξ θαη ζηηξ ζέζεηξ πμο εθηειμφκηαη μη ενγαζίεξ, κα 

πνμβαίκεη ζηεκ ημπμζέηεζε ηςκ γεκηθά απαηημφμεκςκ, ακάιμγα με ηε θφζε ηςκ ένγςκ (ζογθμηκςκηαθά, οδναοιηθά, 

μηθμδμμηθά θηι.), ζεμάηςκ θαη πηκαθίδςκ αζθαιείαξ, πνμεηδμπμηεηηθχκ, νοζμηζηηθχκ, πιενμθμνηαθχκ θαη κα 

επημειείηαη ηεξ ζοκηήνεζεξ αοηχκ. Οηηξ επηθίκδοκεξ γηα ηεκ θοθιμθμνία ζέζεηξ ζα ημπμζεημφκηαη οπμπνεςηηθά 

πενίθναλε, ηδηαίηενε ζήμακζε, αοηυμαηα ζήμαηα πμο ζα ακαβμζβήκμοκ (FLASH LIGHTS) θαη θαηάιιειεξ δηαηάλεηξ 

αζθαιείαξ, ιαμβακμμέκμο οπυρε ημο Ηχδηθα Μδηθήξ Ηοθιμθμνίαξ, υπςξ ηζπφεη. 

4.22.2. Γπίζεξ ζα πνεζημμπμημφκηαη υπμο πανίζηαηαη ακάγθε θαη ηνμπμκυμμη οπάιιειμη ημο Ακαδυπμο γηα ηεκ αζθαιή 

θαζμδήγεζε πεδχκ θαη ηνμπμθυνςκ, γηα ηεκ απνυζθμπηε θαη αζθαιή θοθιμθμνία ζηηξ μδμφξ θαη ζηηξ παναθαμπηήνηεξ 

θαη πνμζπειάζεηξ θαη γεκηθά ζε υια ηα ενγμηάληα ημο ένγμο θαηά ηεκ εμένα θαη ηε κφπηα. Πα ακςηένς μέηνα ζα 

ιαμβάκμκηαη με εοζφκε θαη δαπάκε ημο Ακαδυπμο. 

4.22.3. Μ Ακάδμπμξ εοζφκεηαη πμηκηθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηφπεμα πμο μθείιεηαη ζηε με ιήρε ηςκ απαναίηεηςκ 

μέηνςκ αζθαιείαξ. 

4.22.4. Οε θαηάιιειμ ζεμείμ, γηα ζεμεηαθά ένγα, θαη ζηεκ ανπή θαη ζημ ηέιμξ, γηα γναμμηθά ένγα, θαη ζε εμθακείξ 

ζέζεηξ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, με δηθά ημο έλμδα, κα ημπμζεηήζεη πηκαθίδεξ, μη μπμίεξ ζα ακαγνάθμοκ ημκ ηίηιμ 

ηεξ Ανπήξ πμο εθηειεί ηα ένγα, ηεκ μκμμαζία ημο εθηειμφμεκμο ένγμο, ημ πνεμαημδυηε, ηεκ επςκομία (ή 

μκμμαηεπχκομμ) ημο Ακαδυπμο, ημο Ιειεηεηή θαη ημο ηοπυκ Πεπκηθμφ ή άιιμο Οομβμφιμο. Μ Ακάδμπμξ δεκ 

δηθαημφηαη κα ημπμζεηεί πιενμθμνηαθέξ πηκαθίδεξ μπμηαζδήπμηε δηαζηάζεςξ, πμο έμμεζα ή άμεζα ημκ δηαθεμίδμοκ, 

πςνίξ ηεκ έγγναθε απμδμπή ημο θεημέκμο ηεξ πηκαθίδαξ απυ ηε Δηεοζφκμοζα Ρπενεζία.  Γηα ένγα πμο 

ζογπνεμαημδμημφκηαη απυ ηα Δηανζνςηηθά Παμεία, ε ςξ άκς ζήμακζε ζα ζομμμνθχκεηαη επηπιέμκ θαη με ηηξ ζπεηηθέξ 

δηαηάλεηξ πενί δεμμζηυηεηαξ ηςκ εθηειμφμεκςκ ένγςκ, υπςξ αοηέξ εθάζημηε ηζπφμοκ. 

5. ΓΡΓΑΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

5.1. Πνόζιερε ενγαηηθμύ δοκαμηθμύ θαη ιμηπμύ πνμζςπηθμύ 

5.1.1. Ακ δεκ μνίδεηαη δηαθμνεηηθά ζηε ζφμβαζε, μ Ακάδμπμξ ζα είκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ ελεφνεζε, πνυζιερε θαη 

θηκεημπμίεζε ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ υιμο ημο πνμζςπηθμφ πμο απαηηείηαη γηα ηεκ εθπιήνςζε ηςκ 

ζομβαηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ, ενγαημηεπκηθμφ, επηζηεμμκηθμφ ή άιιμο, εμεδαπμφ ή αιιμδαπμφ, θαζχξ θαη γηα ηεκ 

πανμπή ζε αοηυ ηςκ μέζςκ, ενγαιείςκ θηι. γηα ηεκ άζθεζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημο.  Οπεηηθά ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ 

παν. 3 θαη 6 ημο Άνζνμο 34 ημο ΝΔ 609/85. 

5.1.2. Μ Ακάδμπμξ μπμνεί κα πνεζημμπμηήζεη ειιεκηθυ ή αιιμδαπυ πνμζςπηθυ, ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα 

κμμμζεζία. Πμ αιιμδαπυ πνμζςπηθυ ημο Ακαδυπμο πνέπεη κα εθμδηαζηεί με ζπεηηθή άδεηα παναμμκήξ θαη ενγαζίαξ 

ζηεκ Γιιάδα, με εοζφκε, μένημκα θαη δαπάκε ημο Ακαδυπμο θαη ζφμθςκα με ηεκ εθάζημηε ηζπφμοζα ενγαηηθή θαη ιμηπή 

κμμμζεζία. 

5.2. Αμμηβέξ θαη Κακμκηζμόξ Γνγαζίαξ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ παν. 4 θαη 7 ημο Άνζνμο 34 ημο ΝΔ 609/85. 

5.3. Πνμζςπηθό ημο ΚηΓ 

Μ Ακάδμπμξ δεκ δηθαημφηαη κα πνμζιάβεη ή κα απμπεηναζεί κα πνμζιάβεη πνμζςπηθυ πμο ενγάδεηαη, με μπμηαδήπμηε 

ζπέζε ενγαζίαξ, γηα ιμγανηαζμυ ημο ΗηΓ. 



5.4. Γνγαηηθή κμμμζεζία 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 4 ημο Άνζνμο 34 ημο ΝΔ 609/85. 

5.5. Ωνάνημ ενγαζίαξ – οπενςνηαθή, κοπηενηκή ενγαζία – ανγίεξ θαη εμνηέξ 

5.5.1. Πμ ςνάνημ ενγαζίαξ ζα είκαη αοηυ πμο εθάζημηε μνίδεηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ρπμονγείμο Γνγαζίαξ γηα ηηξ 

εθηειμφμεκεξ θαηά πενίπηςζε ενγαζίεξ. 

5.5.2. Γκχ θαη’ ανπή ζα πνέπεη κα απμθεφγεηαη, ζε εηδηθέξ πενηπηχζεηξ θαη πνμθεημέκμο κα ακηημεηςπηζημφκ 

έθηαθηα πενηζηαηηθά πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνμζηαζία δςήξ ή πενημοζίαξ ή αζθάιεηαξ ηςκ ένγςκ ή γηα κα θαηαζηεί 

δοκαηή ε ηήνεζε ημο πνμκμδηαγνάμμαημξ, επηηνέπεηαη ε εθηέιεζε οπενςνηαθήξ ή κοθηενηκήξ ενγαζίαξ θαη ενγαζίαξ 

θαηά ηηξ ανγίεξ θαη εμνηέξ ζφμθςκα με υζα ζπεηηθά μνίδμκηαη απυ ηεκ Γιιεκηθή κμμμζεζία .  Οε πενίπηςζε εθηέιεζεξ 

ηέημηαξ ενγαζίαξ, μ Ακάδμπμξ δεκ δηθαημφηαη κα δεηήζεη πνυζζεηε απμδεμίςζε. Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ακςηένς 

ενγαζίαξ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ελαζθαιίδεη ηηξ ζπεηηθέξ άδεηεξ  θαη κα ηενεί υιμοξ ημοξ Κυμμοξ θαη 

θακμκηζμμφξ, πμο αθμνμφκ ηέημηα ενγαζία. Γθυζμκ θαζίζηαηαη ακαγθαία ε οπενςνηαθή ή κοθηενηκή ενγαζία ή ε 

εθηέιεζε ενγαζίαξ θαηά ηηξ ανγίεξ θαη εμνηέξ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηεκ εθηειεί πςνίξ ακηίννεζε, 

ακαιαμβάκμκηαξ θαη υιεξ ηηξ δαπάκεξ. Οε μπμηαδήπμηε πενίπηςζε οπενςνηαθήξ απαζπυιεζεξ μ Ακάδμπμξ 

οπμπνεμφηαη κα εκεμενχκεη έγθαηνα ηεκ Ρπενεζία. 

5.5.3. Γηδηθά γηα ηεκ οπενςνηαθή ενγαζία ε Ρπενεζία ζα ζοκεγμνήζεη, εθυζμκ θνίκεηαη απαναίηεηε θαη δεκ οπάνπεη 

άιιε δοκαηυηεηα γηα ελαζθάιηζε πενηζζμηένμο πνμζςπηθμφ, αιιά δεκ μπμνεί κα εγγοεζεί ηεκ ελαζθάιηζε ηεξ ζπεηηθήξ 

έγθνηζεξ απυ ηηξ ανμυδηεξ Ανπέξ. 

5.5.4. Ακ μ Ακάδμπμξ δεκ μπμνέζεη κα ελαζθαιίζεη έγθνηζε γηα οπενςνηαθή ενγαζία, αοηυ δεκ ζα απμηειέζεη 

δηθαημιμγία γηα πανάηαζε ηςκ πνμζεζμηχκ εθηέιεζεξ ημο ένγμο. 

5.5.5. Ηαηά ηεκ εθηέιεζε κοθηενηκήξ ενγαζίαξ μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πανέπεη με δαπάκε ημο πνυζζεημ θαη 

ηθακμπμηεηηθυ θςηηζμυ γηα ηεκ αζθάιεηα ημο πνμζςπηθμφ ημο, ημο θμηκμφ θαη εκ γέκεη θάζε θφζεξ θοθιμθμνίαξ, θαζχξ 

θαη θαηάιιεια μέζα, πμο κα επηηνέπμοκ ηεκ θαιή ημπμζέηεζε θαη επηζεχνεζε οιηθχκ θαη ηεκ απυ θάζε άπμρε μνζή 

εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ. 

5.5.6. Μ Ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα ιάβεη οπυρε ημο ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία γηα επμνφπακζε θαη χνεξ θμηκήξ εζοπίαξ 

ζηεκ πενημπή, γηα ημκ πνμγναμμαηηζμυ εθηέιεζεξ ημο ένγμο.  Ηαηά ηηξ χνεξ θμηκήξ εζοπίαξ θαη ηηξ κοθηενηκέξ χνεξ 

ζα πνέπεη κα απμθεφγεηαη εθηέιεζε ενγαζηχκ πμο επμνοπαίκμοκ ηεκ πενημπή θαη κα ιαμβάκμκηαη θαηάιιεια πνμξ 

ημφημ μέηνα. 

5.6. Τπμδμμέξ ενγαηηθμύ δοκαμηθμύ θαη ιμηπμύ πνμζςπηθμύ 

5.6.1. Γθηυξ εάκ μνίδεηαη δηαθμνεηηθά ζηε ζφμβαζε, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πανέπεη ζημ πνμζςπηθυ ημο υιεξ 

ηηξ δηεοθμιφκζεηξ ζε οπμδμμέξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ εθπιήνςζε ηςκ ζομβαηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ θαη ηεκ άζθεζε 

ηςκ θαζεθυκηςκ ημο πνμζςπηθμφ ημο.  

5.6.2. Μη ακςηένς δηεοθμιφκζεηξ πανέπμκηαη με εοζφκε, θνμκηίδα θαη δαπάκε ημο Ακαδυπμο θαη ζεςνμφκηαη 

ακμηγμέκεξ ζηηξ ηημέξ ηεξ πνμζθμνάξ ημο. 

5.7. Αζθάιεηα θαη ογηεηκή 

5.7.1. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί θαη εκεμενχκεη ημ οπάνπμκ Οπέδημ Αζθαιείαξ θαη Ργείαξ (ΟΑΡ) θαζχξ 

θαη ημκ Φάθειμ Αζθαιείαξ θαη Ργείαξ (ΦΑΡ) ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ ΝΔ 305/96, άνζνμ 3.  Πα ακςηένς 

ΟΑΡ θαη ΦΑΡ ζα ζοκηαπζμφκ έηζη, χζηε κα είκαη ζομβαηά με ηα ζπεηηθά οπμδείγμαηα πμο έπμοκ ζοκηαπζεί απυ ημ 

ΠΓΓ (ΠΓΓ/10068/22-4-98 έγγναθμ πνμξ Ρπμονγμφξ ΝΓΩΔΓ θαη Γνγαζίαξ θαη Ημηκςκηθχκ Αζθαιίζεςκ). 

5.7.2. Μ ακάδμπμξ πνέπεη κα μνίζεη έκα μέιμξ ημο ενγμηαλίμο ημο ζακ Ρπεφζοκμ Αζθαιείαξ. Πμ εκ ιυγς μέιμξ ημο 

ενγμηαλίμο ζα έπεη οπμπνέςζε γηα εκεμένςζε θαη παναθμιμφζεζε ηήνεζεξ υιςκ ηςκ θακυκςκ ογηεηκήξ θαη αζθάιεηαξ 

απυ υιμοξ ημοξ ενγαδυμεκμοξ. Μ πνμσζηάμεκμξ ημο ενγμηαληαθμφ γναθείμο ημο Ακαδυπμο παναμέκεη πάκηα ηειηθυξ 

οπεφζοκμξ γηα ηεκ ογηεηκή θαη αζθάιεηα. 

5.7.3. Ξεηά θαζμνίδεηαη υηη μ Ακάδμπμξ παναμέκεη μυκμξ θαη απμθιεηζηηθά οπεφζοκμξ γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ 

ενγαδμμέκςκ ζηα ένγα θαη είκαη δηθή ημο εοζφκε ε ιήρε ηςκ εκδεδεηγμέκςκ θαη μνζχκ μέηνςκ αζθαιείαξ θαη ε ηήνεζε 

ηςκ ζπεηηθχκ θακμκηζμχκ. Γηα ζέμαηα πνυιερεξ αηοπεμάηςκ ηζπφμοκ υζα μνίδμκηαη απυ ηεκ Γιιεκηθή κμμμζεζία, 

υπςξ εθάζημηε ηζπφεη θαηά ημ πνυκμ ηεξ εθανμμγήξ ηςκ δηαηάλεςκ. 

5.7.4. Όιεξ μη δαπάκεξ εθανμμγήξ ηςκ δηαηάλεςκ ογηεηκήξ θαη αζθάιεηαξ βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ θαη ζα πνέπεη κα 

έπμοκ ζοκοπμιμγηζζεί απ’ αοηυκ θαηά ηε δηαμυνθςζε ηεξ πνμζθμνάξ ημο θαηά ακεγμέκμ ηνυπμ ζηηξ ηημέξ ηεξ 

πνμζθμνάξ ημο. 



5.8. Πνμζςπηθό Ακαδόπμο 

Οφμθςκα με υζα ακαθένμκηαη ζηα άνζνα 29, 34 θαη 35 ημο ΝΔ 609/85 θαη ζηεκ πανάγναθμ 6 ημο άνζνμο 6 ημο Κ 

1418/84, ζπεηηθά με ημ πνμζςπηθυ ημο Ακαδυπμο,  

Ε Ρπενεζία δφκαηαη θαηά ηεκ απυιοηε θνίζε ηεξ κα δεηήζεη ηεκ απμμάθνοκζε μέιμοξ ή μειχκ ημο πνμζςπηθμφ ημο 

Ακαδυπμο απυ ημ ένγμ, μπυηε μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ημοξ απμμαθνφκεη θαη κα ημοξ ακηηθαηαζηήζεη με άιιμοξ, 

ηςκ μπμίςκ μ δημνηζμυξ ζα οπυθεηηαη ζημοξ υνμοξ ηεξ πανμφζαξ παναγνάθμο.  Γπίζεξ, ε Ρπενεζία μπμνεί κα 

δηαηάζζεη ηε ζηειέπςζε ημο ενγμηαλίμο με πνυζζεημ πνμζςπηθυ, υπμηε, θαηά ηεκ θνίζε ηεξ, γίκεηαη απαναίηεημ. 

Ξεηά θαζμνίδεηαη υηη μ δημνηζμυξ ηςκ οπυρε πνμζχπςκ ημο Ακαδυπμο ζε θαμία πενίπηςζε δεκ απαιιάζζεη ημκ 

ηειεοηαίμ απυ ηηξ εοζφκεξ θαη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο, μ δε Ακάδμπμξ παναμέκεη πάκημηε απμθιεηζηηθά θαη ελ μιμθιήνμο 

οπεφζοκμξ απέκακηη ζηεκ Ρπενεζία. 

5.9. Ακάνμμζηε ζομπενηθμνά 

Μ Ακάδμπμξ είκαη ελ μιμθιήνμο οπεφζοκμξ γηα ηε ιήρε ηςκ απαναίηεηςκ μέηνςκ χζηε κα πνμιεθζεί μπμηαδήπμηε 

αηαζζαιία, πανακμμία, βίαηε δηαηάναλε ηάλεξ ή θαηά μπμημδήπμηε ηνυπμ ακάνμμζηε ζομπενηθμνά εθ μένμοξ ημο 

πνμζςπηθμφ ημο θαη γηα ηε δηαηήνεζε μμαιχκ ζοκζεθχκ θαη πνμζηαζίαξ πνμζχπςκ θαη πενημοζηχκ ζημοξ 

ενγμηαληαθμφξ πχνμοξ ή γφνς απυ αοημφξ. 

6. ΓΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΓΑΙΑ 

6.1. Σνόπμξ εθηέιεζεξ 

6.1.1. Γθηυξ εάκ μνίδεηαη δηαθμνεηηθά ζηε ζφμβαζε, μ Ακάδμπμξ είκαη ελ μιμθιήνμο μυκμξ οπεφζοκμξ με δηθή ημο 

δαπάκε γηα ηεκ επηιμγή θαη πανμπή ηςκ απαναίηεηςκ ενγαηηθχκ, οιηθχκ θαη μεπακεμάηςκ, ηε μεηαθμνά ημοξ απυ ηηξ 

πεγέξ πνμμεζείαξ ημοξ, θαζχξ θαη γηα ηε πνεζημμπμίεζε ημοξ θαη ηεκ εκ γέκεη εθηέιεζε ηςκ ένγςκ θαηά ημοξ υνμοξ 

ηεξ πανμφζαξ, ηςκ ζπεηηθχκ Ννμηφπςκ Πεπκηθχκ Ννμδηαγναθχκ θαη ηςκ ιμηπχκ εγθεθνημέκςκ ζομβαηηθχκ ηεοπχκ 

θαη ζπεδίςκ. 

6.1.2. Μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα εθηειέζεη ηα δηάθμνα ένγα ζφμθςκα με ηα γεκηθά θαη ιεπημμενεηαθά ζπέδηα ηεξ 

εγθεθνημέκεξ μειέηεξ, θαζχξ θαη με ηοπυκ ζομπιενςμαηηθά, θαηά ημ ζηάδημ ηεξ θαηαζθεοήξ, πμο ζα εγθνηζμφκ απυ 

ηεκ Ρπενεζία. 

6.1.3. Οε πενίπηςζε πμο, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο θαη μέπνη ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο, μη 

ενγαζίεξ ή ημήμα ημοξ ή ηα οιηθά πμο πνεζημμπμημφκηαη ή πμο πνεζημμπμηήζεθακ γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ είκαη, 

θαηά ηεκ θνίζε ηεξ Ρπενεζίαξ, ειαηηςμαηηθά, αηειή ή αθαηάιιεια ή δεκ πιενμφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ πνμδηαγναθχκ 

θαη γεκηθά δεκ ζομθςκμφκ με εθείκα πμο μνίδμκηαη ζηε ζφμβαζε, ηυηε εθανμυδμκηαη μη ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 

7 ημο Κ 1418/84, ημο άνζνμο 46 ημο ΝΔ 609/85  

6.1.4. Ιε ηεκ επηθφιαλε ηζπφμξ υιςκ ηςκ δηθαηςμάηςκ ηεξ Γπίβιερεξ γηα ημοξ ειέγπμοξ οιηθχκ θαη θαηαζθεοχκ, 

θακέκα οιηθυ ή θαηαζθεοή / ελμπιηζμυξ δεκ ζα γίκμκηαη απμδεθηά απυ ημκ ΗηΓ, εάκ δεκ έπμοκ ειεγπζεί θαη εγθνηζεί 

απυ ημκ Ρπεφζοκμ Νμηυηεηαξ ημο Ακαδυπμο.  Δηεοθνηκίδεηαη υηη γηα ηε ιήρε ηςκ ζπεηηθχκ εγθνίζεςκ, μοζηαζηηθά 

δηθαημιμγεηηθά ζεςνμφκηαη μη εγθνηηηθέξ απαηηήζεηξ πμο έπμοκ εθδμζεί ζηηξ πχνεξ παναγςγήξ ημοξ αιιά θαη ζε άιιεξ 

πχνεξ, υπμο έπμοκ θαηαζθεοαζηεί ακάιμγα ένγα. 

6.1.5. Μ Ακάδμπμξ δεκ δηθαημφηαη ζε θαμία πενίπηςζε, κα επηθαιεζηεί ηεκ πανμοζία εθπνυζςπςκ ηεξ Ρπενεζίαξ 

ζημκ ηυπμ ημο ένγμο, γηα κα απαιιαπζεί απυ ηηξ ζομβαηηθέξ οπμπνεχζεηξ ημο, εθεί υπμο δηαπηζηχζεθακ, 

μεηαγεκέζηενα, ειαηηςμαηηθέξ ενγαζίαξ, παναιείρεηξ ή αηέιεηεξ, εθηυξ ακ αοηέξ μθείιμκηαη ζε γναπηέξ εκημιέξ ή 

μδεγίεξ ηεξ Ρπενεζίαξ. 

6.1.6. Μ Ακάδμπμξ ζα έπεη υιε ηεκ εοζφκε γηα θάζε θαζοζηένεζε ζηεκ πνυμδμ ή απμπενάηςζε ημο ένγμο απυ ηεκ 

εθανμμγή ημο πανυκημξ άνζνμο, εθηυξ ακ ηα απμηειέζμαηα ηςκ ενγαζηενηαθχκ δμθημχκ απμβμφκ οπέν ημο Ακαδυπμο 

ή ακ απμδεηπζεί υηη ηα ένγα δεκ είκαη θαθυηεπκα. 

6.2. Τπμβμιή δεηγμάηςκ οιηθώκ / ελμπιηζμμύ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 4.7.1 ηεξ πανμφζαξ. 

6.3. Γπηζεώνεζε 

6.3.1. Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ παναγνάθμοξ 1 θαη 2 ημο Άνζνμο 6 θαη ζημ Άνζνμ 22  ημο Κ 1418/84, θαζχξ θαη 

ζημ Άνζνμ 28 ημο ΝΔ 609/85.  

6.3.2. Ε Ρπενεζία έπεη ημ δηθαίςμα κα πνμβαίκεη ζε μπμηαδήπμηε επηζεχνεζε θαη έιεγπμ ήζειε θνίκεη ακαγθαίμ 

ζπεηηθά με ηεκ ηθακυηεηα θαη ηεκ επάνθεηα ημο πνμζςπηθμφ ημο Ακαδυπμο, ηα οιηθά, ηηξ μεζυδμοξ ενγαζίαξ, ηεκ 

πνυμδμ ηςκ ενγαζηχκ, ημ ενγαηηθυ θυζημξ θηι. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί με αθνίβεηα θαη πιήνε εκεμενυηεηα, 



ζφμθςκα με ημοξ εθάζημηε κυμμοξ, υια γεκηθά ηα ιμγηζηηθά βηβιία, ζημηπεία θαη μεηνχα πμο αθμνμφκ ζημ πνμζςπηθυ 

πμο απαζπμιεί, ημοξ μηζζμφξ, ηα εμενμμίζζηα θαη ηα επηδυμαηα, ηηξ αζθαιηζηηθέξ θαη άιιεξ εηζθμνέξ θηι., ηηξ 

απμγναθέξ ημο ελμπιηζμμφ, ηςκ μεπακεμάηςκ, ηςκ ενγαιείςκ θαη οιηθχκ πμο πνμζθμμίζζεθακ ζημ ενγμηάλημ θαη 

πνεζημμπμημφκηαη ζε αοηυ θαη γεκηθά υια ηα βηβιία, δειηία θαη θαηαζηάζεηξ ζπεηηθέξ με ηεκ πνυμδμ ηςκ ενγαζηχκ, ηα 

δηαγνάμμαηα, ημοξ ακαθεθαιαηςηηθμφξ πίκαθεξ θαη ιμηπά ζημηπεία πμο ήζειε δεηήζεη ε Ρπενεζία. Μ Ακάδμπμξ είκαη 

οπμπνεςμέκμξ κα πμνεγεί ζηεκ Ρπενεζία, μεηά απυ ζπεηηθή αίηεζή ηεξ, ακηίγναθα απυ ηηξ εθζέζεηξ θαηαζηάζεηξ θηι., 

πμο ακαθένζεθακ πνμεγμομέκςξ. 

6.4. Δμθημέξ 

6.4.1. Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 46 ημο ΝΔ 609/85 θαη ζημ Άνζνμ 6.1 ηεξ πανμφζαξ. 

6.4.2. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πανάζπεη θάζε οιηθυ, ζοζθεοή, ελμπιηζμυ, υνγακμ, ζοκδνμμή, ζομβαηηθυ ή άιιμ 

ηεφπμξ ή πιενμθμνία, ειεθηνηθυ νεφμα, θαφζημα, ακαιχζημα, θαζχξ θαη ημ θαηάιιειμ ενγαημηεπκηθυ θαη επηζηεμμκηθυ 

πνμζςπηθυ πμο απαηηείηαη θαηά ηεκ απυιοηε θνίζε ηεξ Ρπενεζίαξ γηα ηεκ απμδμηηθή εθηέιεζε ηςκ δμθημχκ πμο 

πνμδηαγνάθμκηαη ζηα ζομβαηηθά ηεφπε. 

6.4.3. Ιεηά ηεκ μιμθιήνςζε θάζε μηαξ ηςκ θαηά ηα ακςηένς δμθημχκ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, ζε εφιμγμ 

πνμκηθυ δηάζηεμα πμο ζα ζομθςκεζεί με ηεκ Ρπενεζία, κα παναδίδεη ηηξ εθζέζεηξ ηςκ δμθημχκ, με ηηξ θαηαγναθέξ 

ηςκ μεηνήζεςκ, ηα απμηειέζμαηα πμο ελήπζεζακ απυ ενγαζηενηαθή ή άιιε επελενγαζία θαη ημ ζφμθςκμ ή υπη με ηηξ 

πνμδηαγναθέξ  

6.5. Απόννηρε  

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 46 ημο ΝΔ 609/85 θαη ζημ Άνζνμ 6.1 ηεξ πανμφζαξ. 

6.6. Γπακμνζςηηθέξ ενγαζίεξ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 46 ημο ΝΔ 609/85 θαη ζημ Άνζνμ 6.1 ηεξ πανμφζαξ. 

6.7. Ιδημθηεζηαθό θαζεζηώξ εκζςμαηςμέκμο ελμπιηζμμύ θαη οιηθώκ 

Πα οιηθά θαη μ ελμπιηζμυξ, πμο πνμμνίδμκηαη κα εκζςμαηςζμφκ ζηα μυκημα ένγα πμο πενηιαμβάκμκηαη ζηε ζφμβαζε, 

ζα πενηένπμκηαη ζηεκ ηδημθηεζία ημο ΗηΓ είηε θαηά ηε πνμκηθή ζηηγμή ηεξ πνμζθυμηζήξ ημοξ ζημ ενγμηάλημ είηε θαηά 

ηε πνμκηθή ζηηγμή θαηά ηεκ μπμία μ Ακάδμπμξ δηθαημφηαη κα εηζπνάλεη ημ ακηίηημμ ηςκ οπυρε οιηθχκ θαη ελμπιηζμχκ 

θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 7.10 ηεξ πανμφζαξ, μπμημδήπμηε απυ ηα δφμ ακςηένς γεγμκυηα επέιζεη κςνίηενα.   

7. ΓΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΤΣΓΡΗΓΙ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΡΓΑΙΩΝ 

7.1. Έκανλε ενγαζηώκ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 4 ημο Άνζνμο 5 ημο Κ 1418/84, ζηεκ πανάγναθμ 1 ημο Άνζνμο 26 θαη ζηεκ 

πανάγναθμ 2 ημο Άνζνμο 36 ημο ΝΔ 609/85. 

7.2. Πνμζεζμία πενάηςζεξ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 4 ημο Άνζνμο 5 ημο Κ 1418/84 θαη ζημ Άνζνμ 48 ημο κ 3669/08 θαη ζημ 

άνζνμ 5 ημο Κ. 3263/04  Οπεηηθά με ηεκ επηννμή ηςκ πνμζεζμηχκ ζηεκ ακαζεχνεζε, ηζπφεη ε πανάγναθμξ 2 ημο 

άνζνμο 10 ημο Κ 1418/84, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε θαη ηζπφεη. 

7.2.1. Οοκμιηθή πνμζεζμία 

Γηα ηεκ πενάηςζε υιμο ημο ένγμο μνίδεηαη ζοκμιηθή πνμζεζμία ίζε με ηνεηξ (3) μήκεξ απυ ηεκ εμένα πμο ζα 

οπμγναθεί ε ζφμβαζε.  Οηεκ οπυρε ζοκμιηθή πνμζεζμία, πενηιαμβάκμκηαη θαη μη πνμζεζμίεξ πμο ακαθένμκηαη ζημ 

Άνζνμ 1.7 ηεξ πανμφζαξ γηα ηεκ ηοπυκ εθπυκεζε θαη έγθνηζε μειεηχκ.  

7.2.2. Πμεμαηηθέξ πνμζεζμίεξ 

7.2.2.1. Έκκμηεξ - μνηζμμί 

Γθηυξ απυ ηε ζοκμιηθή πνμζεζμία, μ ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα ηενήζεη ηηξ: 

(α) Πμεμαηηθέξ πνμζεζμίεξ ( άνζνμ 48 ημο κ3669/08 ), γηα πανάδμζε ημεμάηςκ ημο ένγμο, πμο ε έγθαηνε 

απμπενάηςζή ημοξ έπεη ηδηαίηενε ζεμαζία γηα ημκ θφνημ ημο ένγμο. 

(β) Πμεμαηηθέξ πνμζεζμίεξ (άνζνμ 48 ημο κ3669/08), πμο θαζμνίδμκηαη ςξ ζηαζμμί εκδηάμεζμο ειέγπμο ηεξ 

πνμυδμο ημο ένγμο. 



7.2.2.2. Ηαζμνηζμυξ βαζηθχκ ημεμαηηθχκ πνμζεζμηχκ απμθιεηζηηθχκ/εκδεηθηηθχκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ: 

7.2.2.2.1. Γκηυξ δέθα πέκηε (15) εμενμιμγηαθχκ εμενχκ απυ ημκ  Ακάδμπμ παναδίδμκηαη: 

Α)Βεβαίςζε / δήιςζε παναιαβήξ απυ ηεκ Ρπενεζία υιςκ ηςκ δηαζέζημςκ ζημηπείςκ ζπεηηθά με ημ ένγμ 

ζοκμδεουμεκε απυ ακηίζημηπμ πίκαθα, εμθαίκμκηα ηα οπυρε ζημηπεία θαη ηεκ εμενμμεκία παναιαβήξ 

ημοξ. 

Β)Ακηίγναθμ πηζημπμηεηηθμφ ημο Ακαδυπμο ή μειχκ ηεξ Ακαδυπμο Ημηκμπναλίαξ, ζε πενίπηςζε πμο μ 

Ακάδμπμξ ή επηπεηνήζεηξ-μέιε ηεξ Ημηκμπναλίαξ δηαζέημοκ πηζημπμηεμέκμ ζφζηεμα πμηυηεηαξ ή/θαη 

δήιςζε υηη βνίζθμκηαη ζημ ζηάδημ ηεξ πνμεημημαζίαξ ή ηεξ πηζημπμίεζεξ. 

Γ)Πμ πνμκμδηάγναμμα θαηαζθεοήξ ημο ένγμο . 

 

                            Όπη ανγυηενα απυ ηνηάκηα (30) εμενμιμγηαθέξ εμένεξ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ απυ ημκ Ακάδμπμ  

                            μιμθιενχκμκηαη, οπμβάιιμκηαη ή/θαη παναδίδμκηαη  

 
α) Ακηίγναθμ Μνηζηηθχκ Αζθαιηζηενίςκ Οομβμιαίςκ (ακ θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ οπμβιήζεθε μυκμκ ημ COVER 

NOTE ή ακ θαηά ημκ έιεγπμ πνμέθορακ παναηενήζεηξ) ζφμθςκα με ηηξ απαηηήζεηξ ημο Άνζνμο 19 ηεξ πανμφζαξ θαη ηηξ 

εκδεπυμεκεξ παναηενήζεηξ ηεξ Ρπενεζίαξ. Πμ πμζυ ημο Αζθαιηζηενίμο Οομβμιαίμο ζα είκαη ίζμ με ημκ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ 

οπενεζίαξ θαη ε δηάνθεηά ημο ζα θαιφπηεη ημκ πνυκμ μέπνη θαη ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ηεξ οπενεζίαξ 

β) Πμ μνγακυγναμμα ημο ενγμηαλίμο (ζφμθςκα με ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 32 ημο ΝΔ 609), ε θαηακμμή ανμμδημηήηςκ θαη ε 

πενηγναθή ηςκ ζέζεςκ ενγαζίαξ (απμθιεηζηηθή πνμζεζμία).  

γ) Πμ μνγακυγναμμα ηεξ Μμάδαξ Ιειεηχκ – Γνεοκχκ, εθυζμκ πνμβιέπεηαη, με ημ γεκηθυ Οοκημκηζηή θαη πίκαθα θαηακμμήξ 

ανμμδημηήηςκ.  

δ) Δήιςζε ακάιερεξ θαζεθυκηςκ ημο πνμσζηαμέκμο ημο ενγμηαληαθμφ γναθείμο θαη ζπεηηθυ πιενελμφζημ (απμθιεηζηηθή 

πνμζεζμία).  

ε) Ννμηάζεηξ γηα ημοξ πχνμοξ εγθαηάζηαζεξ ημο ενγμηαλίμο θαη ημπμζέηεζεξ πηκαθίδςκ ημο ένγμο, θαζχξ θαη πηζακχκ 

εκαιιαθηηθχκ πχνςκ ιήρεξ θαη απυζεζεξ οιηθχκ.  

δ) Ννυγναμμα Ργηεηκήξ θαη Αζθάιεηαξ ζφμθςκα με ημ ΝΔ 305/96 (απμθιεηζηηθή πνμζεζμία).  

 

7.2.2.2.2. Όιεξ μη ενγαζίεξ ζα έπμοκ πεναηςζεί  μέπνη ημ ηέιμξ ηςκ ηνηχκ (3) μεκχκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ  

                     ζφμβαζεξ θαη ζομθχκα με ημκ   πνμκμδηάγναμμα θαηαζθεοήξ ημο ένγμο. 

 

7.3. Υνμκμδηάγναμμα θαηαζθεοήξ ημο ένγμο 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 4 ημο Άνζνμο 5 ημο Κ 1418/84 θαη ζηηξ παναγνάθμοξ 1, 2 θαη 3 ημο Άνζνμο 32 

ημο ΝΔ 609/85. 

7.4. Πανάηαζε πνμζεζμίαξ πενάηςζεξ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 4 ημο Άνζνμο 5 θαη ζηηξ παναγνάθμοξ 2 θαη 3 ημο Άνζνμο 10 ημο Κ 1418/84, 

θαζχξ θαη ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 36 ημο ΝΔ 609/85.υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ Κ. 3263/04 

7.5. Καζοζηενήζεηξ με οπαηηηόηεηα ηςκ Ανπώκ 

7.5.1. Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 2 ημο Άνζνμο 7 ημο Κ 1418/84. 

7.5.2. Γθυζμκ ηζπφμοκ μη ελήξ ζοκζήθεξ: 

7.5.2.1. Μ Ακάδμπμξ αθμιμφζεζε επημειχξ ηηξ δηαδηθαζίεξ θαη θακμκηζμμφξ πμο μνίδμκηαη απυ ηηξ Δεμυζηεξ Ανπέξ 

ηεξ πχναξ θαη 

7.5.2.2. μη οπυρε Ανπέξ θαζοζηενμφκ ή άιιςξ παναθςιφμοκ ηηξ ενγαζίεξ ημο Ακαδυπμο θαη 

7.5.2.3. ε θαηά ηα ακςηένς θαζοζηένεζε ή παναθχιοζε είκαη με πνμβιέρημε ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηε ζφμβαζε 

θαη ηα ιμηπά ζομβαηηθά ηεφπε, 

ηυηε, εθυζμκ απμδεηπζεί υηη δεκ μθείιεηαη ζε οπαηηηυηεηα ημο Ακαδυπμο, ε θαηά ηα ακςηένς θαζοζηένεζε ή 

παναθχιοζε είκαη δοκαηυ κα ζεςνεζεί ςξ αηηία γηα πμνήγεζε πανάηαζεξ πνμζεζμίαξ, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ 

Άνζνμ 7.4. ηεξ πανμφζαξ. 

7.6. Ροζμόξ πνμόδμο ενγαζηώκ 

7.6.1. Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο ζα ζογθαιείηαη, με ζοπκυηεηα ή θαηά ηα πνμκηθά μνυζεμα πμο ζα 

μνίδμκηαη ζηεκ πανμφζα, ζφζθερε μεηαλφ ηεξ επίβιερεξ θαη ακηηπνμζχπςκ ημο Ακαδυπμο, γηα θαηαγναθή 



πνμβιεμάηςκ, έιεγπμ πνμυδμο, παναθμιμφζεζε ηήνεζεξ ή ηνμπμπμίεζεξ ημο πνμκμδηαγνάμμαημξ θαηαζθεοήξ θαη 

ιήρεξ υιςκ ηςκ απαναίηεηςκ μέηνςκ, χζηε κα μεκ επενεαζημφκ μη ημεμαηηθέξ ή άιιεξ πνμκηθέξ πνμζεζμίεξ ημο 

ένγμο.  

7.6.2. Γάκ μπμηεδήπμηε θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο ε πναγμαηηθή πνυμδμξ ηςκ ενγαζηχκ 

οπμιείπεηαη ηεξ ακαμεκυμεκεξ ή ηεξ πνμγναμμαηηζμέκεξ, θαηά ημ Άνζνμ 7.3 ηεξ πανμφζαξ, θαη εθυζμκ δεκ μθείιεηαη 

ζε αηηία πμο ζα ακηημεηςπηζηεί θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 7.4 ηεξ πανμφζαξ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη με εκημιή 

ηεξ Ρπενεζίαξ κα οπμβάιεη ακαζεςνεμέκμ πνμκμδηάγναμμα, ζοκμδεουμεκμ απυ αηηημιμγηθή έθζεζε, ζηεκ μπμία μ 

Ακάδμπμξ ζα πενηγνάρεη ηηξ πνμηεηκυμεκεξ μεζυδμοξ πμο ζθμπεφεη κα οημζεηήζεη γηα ηεκ επηηάποκζε ηςκ ενγαζηχκ 

θαη ηεκ εμπνυζεζμε εθπιήνςζε ηςκ ζομβαηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ. 

7.6.3. Γθηυξ εάκ μνίζεη δηαθμνεηηθά ε Ρπενεζία, μ Ακάδμπμξ ζα εθανμυζεη ηηξ οπυρε πνμηεηκυμεκεξ μεζυδμοξ, μη 

μπμίεξ μπμνεί κα πνμτπμζέημοκ αφλεζε ηςκ ςνχκ ενγαζίαξ ή ημο ανηζμμφ πνμζςπηθμφ θαη ημο ελμπιηζμμφ ή άιιεξ 

ηνμπμπμηήζεηξ, με εοζφκε, μένημκα θαη δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο θαη πςνίξ ηδηαίηενε απμδεμίςζε. 

7.6.4. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί ημ εμενμιυγημ ημο ένγμο, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 33 ημο ΝΔ 

609/85 θαη ηηξ εκημιέξ ηεξ Ρπενεζίαξ.  Ακ μ Ακάδμπμξ δεκ ζομμμνθςζεί με ηα ακςηένς, ημ εμενμιυγημ ζα 

ζοκηάζζεηαη απυ ηεκ Ρπενεζία, ζα θμηκμπμηείηαη ζε αοηυκ θαη ζα ζεςνείηαη υηη ζοκηάπζεθε απυ ημκ Ακάδμπμ.  Οηεκ 

πενίπηςζε αοηή, μη δαπάκεξ γηα ηε ζφκηαλε ημο εμενμιμγίμο ζα βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ θαη ζα παναθναημφκηαη απυ ηηξ 

πηζημπμηήζεηξ ημο ένγμο. 

7.7. Πμηκηθέξ νήηνεξ 

Ζζπφμοκ γεκηθά ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 5 ημο Κ.3263/04 

7.7.1. Νμηκηθέξ νήηνεξ παναβίαζεξ πνμζεζμηχκ 

Ε πμηκηθή νήηνα πμο επηβάιιεηαη ζημκ ακάδμπμ γηα θάζε εμένα οπένβαζεξ ηεξ ζοκμιηθήξ πνμζεζμίαξ μνίδεηαη ζε 

δεθαπέκηε ημηξ εθαηυ (15%) ηεξ μέζεξ εμενήζηαξ αλίαξ ημο ένγμο θαη επηβάιιεηαη γηα ανηζμυ εμενχκ ίζμ με ημ είθμζη 

ημηξ εθαηυ (20%) ηεξ πνμβιεπυμεκεξ απυ ηε ζφμβαζε ανπηθήξ ζοκμιηθήξ πνμζεζμίαξ. Γηα ηηξ επυμεκεξ εμένεξ μέπνη 

αθυμα δεθαπέκηε ημηξ εθαηυ (15%) ηεξ ανπηθήξ ζοκμιηθήξ πνμζεζμίαξ ε πμηκηθή νήηνα γηα θάζε εμένα μνίδεηαη ζε 

είθμζη ημηξ εθαηυ (20%) ηεξ μέζεξ εμενήζηαξ αλίαξ ημο ένγμο.  

Ωξ μέζε εμενήζηα αλία κμείηαη ημ πειίθμ ημο ζοκμιηθμφ πνεμαηηθμφ πμζμφ ηεξ ζφμβαζεξ, μαδί με ημ πμζυ ηςκ ηοπυκ 

ζομπιενςμαηηθχκ ζομβάζεςκ θαη πςνίξ ηεκ ακαζεχνεζε θαη ημ Φυνμ Ννμζηηζέμεκεξ Αλίαξ (Φ.Ν.Α.), πνμξ ηε 

ζοκμιηθή πνμζεζμία ημο ένγμο.  

Μη πμηκηθέξ νήηνεξ πμο επηβάιιμκηαη γηα ηεκ οπένβαζε ηεξ ζοκμιηθήξ πνμζεζμίαξ δεκ επηηνέπεηαη κα οπενβμφκ 

ζοκμιηθά πμζμζηυ έλη ημηξ εθαηυ (6%) ημο ζοκμιηθμφ πμζμφ ηεξ ζφμβαζεξ, πςνίξ Φ.Ν.Α.  

Γθυζμκ ζηε ζφμβαζε μνίδμκηαη ημεμαηηθέξ πνμζεζμίεξ, μνίδεηαη οπμπνεςηηθά θαη ημ πμζμζηυ ηςκ πμηκηθχκ νεηνχκ 

ακά εμένα οπένβαζεξ, θαζχξ θαη μ ζοκμιηθυξ πνυκμξ γηα ηεκ επηβμιή ημοξ. Πμ ζοκμιηθυ πμζυ ηεξ πμηκηθήξ νήηναξ γηα 

οπένβαζε ηςκ ημεμαηηθχκ πνμζεζμηχκ δεκ μπμνεί κα λεπενάζεη ζε πμζμζηυ ημ ηνία ημηξ εθαηυ (3%) ημο πμζμφ ηεξ 

ζφμβαζεξ, πςνίξ Φ.Ν.Α.  

Όηακ μ πνυκμξ απμπενάηςζεξ εκυξ ένγμο έπεη ηδηαίηενε ζεμαζία γηα ημκ θφνημ ημο ένγμο θαη εθυζμκ πνμβιέπεηαη 

ζπεηηθά ζηα ζομβαηηθά ηεφπε, μπμνεί με ηε ζφμβαζε κα πενημνηζημφκ μη ακςηένς πνυκμη γηα ηεκ επηβμιή ηςκ πμηκηθχκ 

νεηνχκ μέπνη ημ μηζυ, με ακάιμγε αφλεζε ημο πμζμζημφ ηεξ εμενήζηαξ πμηκηθήξ νήηναξ, δηαηενμομέκμο ημο ακςηάημο 

μνίμο ηεξ πμηκηθήξ νήηναξ. 

7.7.2. Γπηβμιή πμηκηθχκ νεηνχκ 

7.7.2.1. Μη πμηκηθέξ νήηνεξ επηβάιιμκηαη με απυθαζε ηεξ Δηεοζφκμοζαξ Ρπενεζίαξ (ανμμδηυηεηεξ ηεξ Δηεοζφκμοζαξ 

Ρπενεζίαξ αζθεί ε Ννμσζηαμέκε Ανπή ςξ πνμξ ημοξ ΜΠΑ, Άνζνμ 19, ΝΔ 171/87) θαη παναθναημφκηαη απυ ημκ 

αμέζςξ επυμεκμ ιμγανηαζμυ ημο ένγμο. Ε θαηάπηςζε ηςκ πμηκηθχκ νεηνχκ γηα οπένβαζε ηεξ ζοκμιηθήξ θαη ηςκ 

απμθιεηζηηθχκ ημεμαηηθχκ πνμζεζμηχκ δεκ ακαθαιείηαη. Ιε ίδηα απυθαζε ακαθαιμφκηαη μη πμηκηθέξ νήηνεξ γηα ηηξ 

εκδεηθηηθέξ ημεμαηηθέξ πνμζεζμίεξ ακ ημ ένγμ πεναηςζεί μέζα ζηε ζοκμιηθή πνμζεζμία θαη ηηξ ηοπυκ εγθεθνημέκεξ 

γεκηθέξ παναηάζεηξ. 

7.7.2.2. Μη πμηκηθέξ  νήηνεξ ημο πανυκημξ άνζνμο είκαη επηπνυζζεηεξ ζηηξ πμηκηθέξ νήηνεξ πμο ηοπυκ πνμβιέπμκηαη 

γηα παναιείρεηξ εκενγεηχκ ημο Ακαδυπμο ζημοξ ιμηπμφξ υνμοξ ηεξ πανμφζαξ θαη ηςκ ιμηπχκ ζομβαηηθχκ ηεοπχκ. 

7.8. Δηαθμπή ενγαζηώκ 

7.8.1. Ε Ρπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα εθδχζεη μπμηεδήπμηε θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εθηέιεζεξ ηςκ ένγςκ εκημιή 

ζημκ Ακάδμπμ πενί δηαθμπήξ ηςκ ενγαζηχκ ζε ημήμα ημο ένγμο ή/θαη ζε μιυθιενμ ημ ένγμ.  Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

οπυρε δηαθμπήξ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πνμζηαηεφεη θαη θοιάζζεη ηα ακςηένς ημήμαηα ημο ένγμο ή/θαη κα 



απμζεθεφζεη θαη θοιάζζεη ηα ηοπυκ οιηθά επί ηυπμο, πενηιαμβακμμέκςκ ηςκ μεπακεμάηςκ / ελμπιηζμμφ / έημημςκ ή 

εμηθαηενγαζμέκςκ πνμσυκηςκ, πμο πνμμνίδμκηαη γηα εκζςμάηςζε ζηα μυκημα ένγα,  έκακηη θζμνάξ, απχιεηαξ ή 

βιάβεξ. 

7.8.2. Ε Ρπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα, θαηά ηεκ απυιοηε θνίζε ηεξ, κα ακαθμηκχζεη ηεκ αηηία ηεξ εκηειιυμεκεξ 

δηαθμπήξ ηςκ ενγαζηχκ. Γθυζμκ οπάνλεη ηέημηα ακαθμίκςζε θαη ε αηηία ηεξ δηαθμπήξ μθείιεηαη ζε εοζφκε ημο 

Ακαδυπμο, ηα Άνζνα 7.9, 7.10 θαη 7.11 δεκ ζα έπμοκ ηζπφ. 

7.9. οκέπεηεξ δηαθμπήξ ενγαζηώκ 

7.9.1. Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 9 ημο Κ 1418/84 θαη ζημ Άνζνμ 48 ημο ΝΔ 609/85. 

7.9.2. Μ Ακάδμπμξ δεκ δηθαημφηαη πανάηαζεξ πνμζεζμίαξ ή/θαη απμδεμίςζεξ γηα ηηξ πενηπηχζεηξ επακυνζςζεξ 

ηςκ ζοκεπεηχκ ηοπυκ ειιηπχκ μειεηχκ / ενεοκχκ πμο ζα έπνεπε κα ζοκηαπζμφκ / ειεγπζμφκ ή ζοκηάπζεθακ με 

εοζφκε ημο θαηά ηα μνηδυμεκα ζηα ζομβαηηθά ηεφπε, ειαηηςμαηηθήξ ενγαζίαξ ή οιηθχκ, ή γηα πενίπηςζε με 

πνμζηαζίαξ ή/θαη θφιαλεξ ηςκ ημεμάηςκ ημο ένγμο υπμο δηεθυπεζακ μη ενγαζίεξ, ή/θαη με απμζήθεοζεξ ή/θαη 

θφιαλεξ ηςκ ηοπυκ οιηθχκ θηι., θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 7.8 ακςηένς. 

7.10. Πιενςμή εκζςμαηςμέκμο ελμπιηζμμύ θαη οιηθώκ ζημ εκδεπόμεκμ δηαθμπήξ ενγαζηώκ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 9 ημο Κ 1418/84 θαη ζηα Άνζνα 48 θαη 50 ημο ΝΔ 609/85. 

7.11. Παναηεηαμέκε δηαθμπή ενγαζηώκ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 9 ημο Κ 1418/84 θαη ζηα Άνζνα 48, 49 θαη 50 ημο ΝΔ 609/85. 

7.12. Γπακεθθίκεζε ενγαζηώκ 

Ιεηά απυ εκημιή ηεξ Ρπενεζίαξ γηα επακεθθίκεζε ηςκ ενγαζηχκ, μ Ακάδμπμξ θαη ε Ρπενεζία ζα επηζεςνήζμοκ απυ 

θμηκμφ ηα ημήμαηα ηςκ ένγςκ θαη ηα οιηθά θηι., ζηα μπμία αθμνμφζε ε εκημιή δηαθμπήξ.  Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη 

ζηεκ πιήνε απμθαηάζηαζε μπμηαζδήπμηε θζμνάξ, ειαηηχμαημξ ή απχιεηαξ ζηα οπυρε ημήμαηα / οιηθά θηι., πμο 

ηοπυκ επήιζε θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δηαθμπήξ ηςκ ενγαζηχκ, με μένημκα, εοζφκε θαη δαπάκε ημο, πςνίξ ηδηαίηενε 

απμδεμίςζε. 

8. ΔΟΚΙΜΓ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΓΡΑΣΩΗ 

8.1. Τπμπνεώζεηξ Ακαδόπμο 

8.1.1. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηεκ εθηέιεζε ηςκ θάζε θφζεξ δμθημχκ παναιαβήξ θαηά ηεκ πενάηςζε ημο ένγμο 

ή ημεμάηςκ ημο, ζφμθςκα με ημ πανυκ άνζνμ, αθμφ οπμβάιεη υια ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά θαη παναδμηέα πμο 

μνίδμκηαη ζηα ζομβαηηθά ηεφπε ή πμο ζα δεηεζμφκ ζομπιενςμαηηθά απυ ηεκ Ρπενεζία θαηά ηε ζφμβαζε. 

8.1.2. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εηδμπμηήζεη ηεκ Ρπενεζία ημοιάπηζημκ είθμζη μηα (21) εμένεξ πνηκ απυ ηεκ 

εμενμμεκία θαηά ηεκ μπμία ζα είκαη έημημμξ γηα ηε δηελαγςγή ηςκ δμθημχκ.  Γθηυξ εάκ ζομθςκεζεί δηαθμνεηηθά, μη 

δμθημέξ ζα εθηειεζζμφκ εκηυξ δφμ (2) εβδμμάδςκ απυ ηεκ εμενμμεκία αοηή, ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ηεξ Ρπενεζίαξ. 

8.2. Καζοζηένεζε δηελαγςγήξ δμθημώκ 

8.2.1. Γάκ ε θαζοζηένεζε δηελαγςγήξ ηςκ δμθημχκ παναιαβήξ θαηά ηεκ πενάηςζε μθείιεηαη ζε οπαηηηυηεηα ημο 

ΗηΓ, ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ παν. 2 ημο Άνζνμο 7 ημο Κ 1418/84. 

8.2.2. Γάκ ε θαζοζηένεζε δηελαγςγήξ ηςκ δμθημχκ παναιαβήξ θαηά ηεκ πενάηςζε μθείιεηαη ζε οπαηηηυηεηα ημο 

Ακαδυπμο, ε Ρπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα εθδχζεη εκημιή πνμξ ημκ Ακάδμπμ γηα δηελαγςγή ηςκ δμθημχκ εκηυξ 

είθμζη μηα (21) εμενχκ απυ ηεκ παναιαβή ηεξ οπυρε εκημιήξ.  Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εθηειέζεη ηηξ δμθημέξ 

εκηυξ ηεξ ςξ άκς δημνίαξ ζε ζοκεκκυεζε με ηεκ Ρπενεζία. 

8.2.3. Γάκ μ Ακάδμπμξ δεκ εθηειέζεη ηηξ ακαγθαίεξ δμθημέξ εκηυξ ηεξ μνηζζείζαξ δημνία, μ ΗηΓ δηαηενεί ημ δηθαίςμα 

ηεξ δηελαγςγήξ ημοξ, με εοζφκε, δαπάκε θαη γηα ιμγανηαζμυ ημο Ακαδυπμο θαη κα θμηκμπμηήζεη ζε αοηυκ ηα 

απμηειέζμαηα ηςκ δμθημχκ.  Οηεκ πενίπηςζε αοηή, ζα ζεςνεζεί υηη μη δμθημέξ εθηειέζηεθακ ςξ εάκ μ Ακάδμπμξ 

ήηακ πανχκ θαη ηα απμηειέζμαηα ζα ζεςνεζμφκ αθνηβή θαη έγθονα. 

8.3. Γπακάιερε δμθημώκ 

Γάκ ημ ένγμ ή ημήμα ημο δεκ θαηαζηεί δοκαηυ κα παναιεθζεί ελ αηηίαξ αζημπίαξ θαηά ηε δηελαγςγή ηςκ δμθημχκ 

παναιαβήξ, ζα εθανμυδεηαη ημ Άνζνμ 7.5 ηεξ πανμφζαξ θαη μη ζπεηηθέξ δμθημέξ ζα επακαιεθζμφκ ζε εφιμγμ πνυκμ, 

με ημοξ ίδημοξ υνμοξ πμο μνίδμκηαη ζηεκ πανμφζα θαη ζηα ιμηπά ζομβαηηθά ηεφπε. 



8.4. Αζημπία δμθημώκ παναιαβήξ θαηά ηεκ πενάηςζε 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ παναγνάθμοξ 1, 3, 4, 6 θαη 7 ημο Άνζνμο 7 ημο Κ 1418/84, θαζχξ θαη ζηα Άνζνα 46, 47 

θαη 52 ημο ΝΔ 609/85. 

9. ΠΓΡΑΣΩΗ ΣΩΝ ΓΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΓΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΡΓΟΔΟΣΗ  

9.1. Γηα ηηξ έκκμηεξ θαη ηηξ δηαδηθαζίεξ έθδμζεξ / ζοκηέιεζεξ ηςκ: 

9.1.1. Δημηθεηηθήξ παναιαβήξ γηα πνήζε, 

9.1.2. Βεβαίςζεξ πενάηςζεξ ενγαζηχκ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο, 

9.1.3. Ννμζςνηκήξ παναιαβήξ ημο ένγμο πμο θαηαζθεοάζηεθε, 

9.1.4. νυκμο εγγφεζεξ θαη οπμπνεςηηθήξ (με μένημκα θαη δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο) ζοκηήνεζεξ ημο ένγμο πμο 

θαηαζθεοάζηεθε, 

9.1.5. Μνηζηηθήξ παναιαβήξ ημο ένγμο, 

ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ παναγνάθμοξ 3 έςξ 7 ημο Άνζνμο 7 θαη ζημ Άνζνμ 11 ημο Κ 1418/84, θαζχξ θαη ζηα 

Άνζνα 52, 53, 54, 55 θαη 56 ημο ΝΔ 609/85 υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ θαη ηζπφμοκ. 

9.2. Ε πνμζςνηκή παναιαβή ημο ένγμο ζα γίκεη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 53 ημο ΝΔ 609/85. Ε θαηά ηεκ παν. 

4 ημο Άνζνμο 53 ημο ΝΔ 609/85 έκκμηα ηεξ ηειηθήξ επημέηνεζεξ δηαζηέιιεηαη θαη πενηιαμβάκεη θαη ημ Φάθειμ Αζθάιεηαξ 

θαη Ργείαξ ημο Ένγμο. 

9.3. Μ πνυκμξ εγγφεζεξ, θαηά ημκ μπμίμ μ Ακάδμπμξ θένεη ημκ θίκδοκμ ημο ένγμο θαη οπμπνεμφηαη ζηε ζοκηήνεζή ημο, 

μνίδεηαη ζφμθςκα με ημ Άνζνμ 54 ημο ΝΔ 609/85 θαη ηζμφηαη με δεθαπέκηε μήκεξ. 

9.4. Γπηζεμαίκεηαη υηη ζηηξ δαπάκεξ ζοκηήνεζεξ θαηά ημ πνυκμ εγγφεζεξ πενηιαμβάκμκηαη θαη μη μπμηεζδήπμηε δαπάκεξ 

ζοκηήνεζεξ, εθηυξ απυ ηηξ ενγαζίεξ πμιηηηθμφ μεπακηθμφ, ηςκ ειεθηνμμεπακμιμγηθχκ εγθαηαζηάζεςκ, ζομπενη-

ιαμβακμμέκςκ ηςκ ακαιςζίμςκ (ιαμπηήνεξ θςηηζμμφ, θίιηνα θηι.). 

10. ΓΤΘΤΝΗ ΓΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ 

10.1. Γκ πνμθεημέκς ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηα Άνζνα 45 θαη 46 ημο ΝΔ 609/85. 

10.2. Μ Ακάδμπμξ ζα είκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ εθηέιεζε, με δηθή ημο μηθμκμμηθή επηβάνοκζε, υιςκ ηςκ ενγαζηχκ 

επηζθεοχκ, δημνζχζεςκ ή ακαθαηαζθεοχκ θαη γηα ηεκ επακυνζςζε υιςκ ηςκ ειιείρεςκ, ζοννηθκχζεςκ, αηειεηχκ ή άιιςκ 

ειαηηςμάηςκ πμο ηοπυκ ζα εμθακηζζμφκ ζημ ένγμ μέζα ζημ πνυκμ ζοκηήνεζεξ απυ ηε βεβαηςμέκε πενάηςζε ημο ένγμο, με 

ηεκ πνμτπυζεζε υηη, θαηά ηεκ άπμρε ημο ΗηΓ, μη ενγαζίεξ αοηέξ ζα πνμθφρμοκ ιυγς πνεζημμπμίεζεξ αθαηάιιειςκ οιηθχκ 

ή με ηθακμπμηεηηθήξ ενγαζίαξ θαηά ηεκ θαηαζθεοή.   

10.3. Ε Ρπενεζία θαη μ Ακάδμπμξ ζα επηζεςνμφκ απυ θμηκμφ ημ ένγμ ζφμθςκα με ημ εγθεθνημέκμ πνμκμδηάγναμμα 

ζοκηήνεζήξ ημο θαη ημοιάπηζημκ μηα θμνά θάζε πέκηε μήκεξ θαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ ζοκηήνεζεξ με ζθμπυ ηε δηαπίζηςζε 

ηοπυκ ηέημηςκ ειαηηςμάηςκ. 

10.4. Οε πενίπηςζε πμο μ Ακάδμπμξ ανκεζεί κα εθηειέζεη ηηξ ηοπυκ επακμνζςηηθέξ ενγαζίεξ ή ενγαζίεξ απμθαηάζηαζεξ, 

ζφμθςκα με ημ πανυκ Άνζνμ, πμο απμηειμφκ οπμπνέςζή ημο θαη μάιηζηα ζε εφιμγμ πνυκμ (ακάιμγα με ημ είδμξ ηεξ 

βιάβεξ) θαη ζε βαζμυ πμο κα ηθακμπμημφκ εφιμγα ηεκ Ρπενεζία, ε Ρπενεζία ζα δηθαημφηαη κα ακαζέζεη ζε ηνίημοξ ηεκ 

εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ αοηχκ θαη κα εηζπνάλεη ημ θυζημξ ημοξ θαζ' μημκδήπμηε ηνυπμ απυ ημκ Ακάδμπμ.  

11. ΓΠΙΜΓΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

11.1. Γνγαζίεξ πνμξ επημέηνεζε 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 38 ημο  ΝΔ 609/85 με ηηξ ελήξ δηεοθνηκήζεηξ: 

11.1.1. Ννμθεημέκμο κα εθδμζεί ιμγανηαζμυξ μη επημεηνήζεηξ πνέπεη κα είκαη πιήνεηξ, ζφμθςκα με ηα θαζμνηδυμεκα 

ζηα Άνζνα 11.2 θαη 13.3 ηεξ πανμφζαξ. 

11.1.2. Μη πνμβιέρεηξ ηεξ παναγνάθμο 3 ημο άνζνμο 38 ημο ΝΔ 609/85 δηεονφκμκηαη θαη ζα ακαθένμκηαη ηυζμ ζηα 

πμζμηηθά ζημηπεία υζμ, θονίςξ, θαη ζηα πμημηηθά ζημηπεία ηςκ αθακχκ ενγαζηχκ. 

11.1.3. Μη θαηαπςνήζεηξ ζηα επημεηνεηηθά θφιια πνέπεη κα γίκμκηαη με θάζε δοκαηή αθνίβεηα θαη εθυζμκ απαηηείηαη, 

κα ζομπιενχκμκηαη με ζθανηθήμαηα ή ζπέδηα ή μπμηαδήπμηε άιια ζημηπεία θνίκεηαη ζθυπημμ. Ε Ρπενεζία έπεη ημ 

δηθαίςμα κα ανκείηαη ηεκ θαηαπχνεζε ζηα επημεηνεηηθά θφιια ειαηηςμαηηθχκ ενγαζηχκ ή αθαηάιιειςκ οιηθχκ. 

Δηεοθνηκίδεηαη αθυμε υηη ζε θαμία πενίπηςζε ε θαηαπχνεζε ζηα επημεηνεηηθά θφιια δεκ απμηειεί απυδεηλε υηη ε 

ενγαζία είκαη ηθακμπμηεηηθή ή ηα οιηθά θαηάιιεια. Πα μπμηαδήπμηε ειαηηχμαηα, ζθάιμαηα, παναιείρεηξ ή αηέιεηεξ 

δηέπμκηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 6.1 ηεξ πανμφζαξ. 

11.1.4. Μη επημεηνήζεηξ ζοκηάζζμκηαη πάκημηε με βάζε ηηξ δηαζηάζεηξ ή/θαη ηηξ πμζυηεηεξ πμο θαίκμκηαη ζηα 

εγθεθνημέκα ζπέδηα θαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηα ζομβαηηθά ηεφπε ηεξ μειέηεξ, αθυμε θαη ζηεκ πενίπηςζε πμο 



θαηά ηε ιήρε ηςκ επημεηνεηηθχκ ζημηπείςκ μη πναγμαηηθέξ δηαζηάζεηξ ή/θαη πμζυηεηεξ είκαη μεγαιφηενεξ απυ ηηξ 

ακηίζημηπεξ ηςκ εγθεθνημέκςκ ζπεδίςκ, εθηυξ ακ οπάνπεη γναπηή εκημιή ηεξ Ρπενεζίαξ γηα αοηυ. Ακ μη πναγμαηηθέξ 

δηαζηάζεηξ ή/θαη πμζυηεηεξ είκαη μηθνυηενεξ απυ ηηξ ακηίζημηπεξ ηςκ εγθεθνημέκςκ ζπεδίςκ, ζα γίκμκηαη δεθηέξ απυ 

ηεκ Ρπενεζία θαη ζα πιενχκμκηαη ακάιμγα ζημκ Ακάδμπμ μυκμκ εθυζμκ, θαηά ηεκ θνίζε ηεξ, μη μηθνυηενεξ δηαζηάζεηξ 

δεκ ζέημοκ ζε θίκδοκμ ηεκ αζθάιεηα ημο ένγμο θαη δεκ δεμημονγμφκ θαθμηεπκία, γηα ηεκ μπμία ηζπφμοκ μη δηαηάλεηξ ημο 

Άνζνμο 6.1 ηεξ πανμφζαξ. 

11.2. Μεζμδμιμγία επημέηνεζεξ ενγαζηώκ 

11.2.1. Μ ηνυπμξ επημέηνεζεξ ηςκ δηαθυνςκ εηδχκ ενγαζηχκ είκαη αοηυξ πμο θαζμνίδεηαη απυ ηα ζπεηηθά άνζνα ημο 

ηημμιμγίμο θαη ηςκ ιμηπχκ ζομβαηηθχκ ηεοπχκ. Γηα θάζε είδμξ ενγαζηχκ, γηα ηηξ μπμίεξ ηοπυκ δεκ μνίδεηαη ζηα 

ακςηένς ηεφπε ηνυπμξ επημέηνεζεξ, επημεηνμφκηαη θαη πιενχκμκηαη μη μμκάδεξ πμο έπμοκ πναγμαηηθά εθηειεζζεί, 

πςνίξ κα ιαμβάκμκηαη οπυρε ηοπυκ ακηίζεηεξ πναθηηθέξ, ζοκήζεηεξ ή έζημα. 

11.2.2. Όια ηα επημεηνεηηθά ζημηπεία οπμβάιιμκηαη απυ ημκ Ακάδμπμ ζηεκ Ρπενεζία ζε έκηοπε θαη ζε ειεθηνμκηθή 

μμνθή ςξ ανπείμ Ε/Ρ ζε δηζθέηα, ζημκ ηφπμ πμο ζα ζομθςκεζεί με ηεκ Ρπενεζία. Ε ζπεηηθή δαπάκε βανφκεη ημκ 

Ακάδμπμ θαη είκαη ακεγμέκε ζηεκ πνμζθμνά ημο. 

11.2.3. Μ Ακάδμπμξ μθείιεη κα πνμμεζεοηεί ανμυδηα θαη κα ιάβεη οπυρε ημο θαηά ηε ζφκηαλε ηςκ επημεηνήζεςκ ηηξ  

ηοπυκ οπάνπμοζεξ δηαδηθαζίεξ ειέγπμο επημεηνήζεςκ ηεξ Ρπενεζίαξ.  

11.3. Πηζημπμίεζε ενγαζηώκ 

Μη πηζημπμηήζεηξ, γηα ηηξ ενγαζίεξ πμο πνάγμαηη εθηειέζηεθακ, ζοκηάζζμκηαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ Άνζνςκ 5 

θαη 10 ημο Κ 1418/84 θαη ηςκ Άνζνςκ 40, 41, 42, 43 θαη ηεκ πανάγναθμ 8 ημο Άνζνμο 46 ημο ΝΔ 609/85. 

11.4. Παναιείρεηξ θαηά ηεκ επημέηνεζε 

Μ Ακάδμπμξ δεκ έπεη ημ δηθαίςμα κα θαιφρεη ηα αθακή ημήμαηα ημο ένγμο πνμημφ κα ιεθζμφκ ηα ζημηπεία γηα ηε 

ζφκηαλε ηςκ ζπεηηθχκ Ννςημθυιιςκ Αθακχκ Γνγαζηχκ. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη, μέπνη θαη ηεκ μνηζηηθή παναιαβή, 

εθυζμκ ημ δεηήζεη ε Ρπενεζία, κα απμθαιφπηεη μπμημδήπμηε ημήμα αθακμφξ ενγαζίαξ γηα έιεγπμ ηοπυκ ειαηηςμάηςκ, 

ειιείρεςκ, βιαβχκ ή αηειεηχκ.  

12. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΓΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΓ 

12.1. Δηθαίςμα ηνμπμπμηήζεςκ 

Ε Ρπενεζία δηθαημφηαη, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο θαη οπυ ηηξ πνμτπμζέζεηξ ημο Άνζνμο 12.3 ηεξ 

πανμφζαξ, κα επηθένεη ηνμπμπμηήζεηξ ζηε μμνθή ημο ένγμο, ζηεκ πμηυηεηα, ζημ είδμξ ή ζηεκ πμζυηεηα ηςκ ενγαζηχκ, 

ακ ε ανηηυηεηα, ε ιεηημονγηθυηεηα θαη ε μηθμκμμία ημο ένγμο ημ επηβάιιμοκ. Μ Ακάδμπμξ δεκ δηθαημφηαη κα πνμβεί ζε 

θαμία ακηίζημηπε ηνμπμπμίεζε πςνίξ έγγναθε εκημιή ηεξ Ρπενεζίαξ. 

12.2. Ακάιοζε ιεηημονγηθήξ αλίαξ 

12.2.1. Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εθηέιεζεξ ηςκ ένγςκ μπμνεί κα πνμηαζμφκ εγγνάθςξ απυ ημκ Ακάδμπμ ηνμπμπμηήζεηξ, 

μη μπμίεξ ζα επηηφπμοκ θαηά ηεκ άπμρή ημο έκα ή πενηζζυηενα απυ ηα αθυιμοζα, εθυζμκ οημζεηεζμφκ: 

12.2.1.1. Θα επηηαπφκμοκ ηεκ πενάηςζε  ημο ένγμο, 

12.2.1.2. Θα μεηχζμοκ ημ θυζημξ θαηαζθεοήξ, ιεηημονγίαξ ή ζοκηήνεζεξ ημο ένγμο, 

12.2.1.3. Θα βειηηχζμοκ ηεκ απμδμηηθυηεηα ή ηεκ αλία ημο ένγμο γηα ιμγανηαζμυ ημο ΗηΓ, 

12.2.1.4. Θα ςθειήζμοκ πεναηηένς ημκ ΗηΓ θαηά μπμημδήπμηε ηνυπμ. 

12.2.2. Ε θαηά ηα ακςηένς πνυηαζε ηνμπμπμίεζεξ ζα ζοκηαπζεί, ηεθμενηςζεί θαη οπμβιεζεί με πνςημβμοιία, 

εοζφκε, μένημκα θαη δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο, πςνίξ κα δηθαημφηαη μπμηαδήπμηε πνυζζεηε αμμηβή ή απμδεμίςζε, είηε 

γίκεη δεθηή είηε απμννηθζεί απυ ηεκ Ρπενεζία. 

12.3. Δηαδηθαζία ηνμπμπμηήζεςκ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ παναγνάθμοξ 1, 3, 4, 5 ημο Άνζνμο 8 ημο Κ 1418/84 θαη ζημ Άνζνμ 43 ημο ΝΔ 609/85. 

12.4. Πιενςμή ηνμπμπμηήζεςκ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ παναγνάθμοξ 1, 3, 4, 5 ημο Άνζνμο 8 ημο Κ 1418/84 θαη ζημ Άνζνμ 43 ημο ΝΔ 609/85. 



12.5. Πμζό απνμβιέπηςκ  

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 2 ημο Άνζνμο 8 ημο Κ 1418/84 θαη ζηεκ πανάγναθμ 2 ημο Άνζνμο 43 ημο ΝΔ 

609/85 υπςξ έπμοκ ηνμπμπμηεζεί θαη ηζπφμοκ. 

12.6. Απμιμγηζηηθέξ ενγαζίεξ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 42 ημο ΝΔ 609/85 υπςξ έπμοκ ηνμπμπμηεζεί θαη ηζπφμοκ. 

12.7. Πνμζανμμγέξ μθεηιόμεκεξ ζε ηνμπμπμηήζεηξ ημο ζεζμηθμύ πιαηζίμο 

Γηα ηεκ ηοπυκ πνμζανμμγή ημο πνμκμδηαγνάμμαημξ ημο ένγμο ελ αηηίαξ μοζηςδχκ, θαηά ηεκ θνίζε ηεξ Ρπενεζίαξ, 

ηνμπμπμηήζεςκ ζημ ζεζμηθυ πιαίζημ ή ζε θακυκεξ ή ζε θακμκηζμμφξ πμο θαζηενχζεθακ ςξ οπμπνεςηηθέξ μεηά ηεκ 

ακάζεζε ημο ένγμο, ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηα Άνζνα 7.3 θαη 7.4 ηεξ πανμφζαξ.  Γηα ηεκ θάιορε ηοπυκ πνυζζεηςκ 

δαπακχκ πμο πνμθφπημοκ ελ αηηίαξ μοζηςδχκ ηνμπμπμηήζεςκ θαηά ηα ακςηένς, ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ 

πανάγναθμ 2 ημο Άνζνμο 8 ημο Κ 1418/84 θαη ζηεκ πανάγναθμ 2 ημο Άνζνμο 43 ημο ΝΔ 609/85. 

12.8. Ακαζεώνεζε ηημώκ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 10 ημο Κ 1418/84 θαη ζημ Άνζνμ 41 ημο ΝΔ 609/85.  Νένακ ηςκ ακαγκς-

νηδυμεκςκ πενηπηχζεςκ ακαζεχνεζεξ, απμθιείεηαη ε ακαπνμζανμμγή ημο ενγμιαβηθμφ ακηαιιάγμαημξ ή ε δηάιοζε 

ηςκ ζομβάζεςκ δεμμζίςκ ένγςκ, θαη' εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ηςκ άνζνςκ 288 ή 388 ημο Αζηηθμφ Ηχδηθα έκεθα 

ηεξ ηοπυκ αολμμείςζεξ ηςκ ηημχκ. 

13. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΓ 

13.1. ομβαηηθό ηίμεμα 

13.1.1. Νενηεπυμεκα ηςκ ηημχκ μμκάδμξ ημο ηημμιμγίμο θαη δαπάκεξ πμο βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ 

13.1.1.1. Μη ζομβαηηθέξ ηημέξ μμκάδαξ πμο ηζπφμοκ, ακαθένμκηαη ζε ενγαζίεξ πιήνςξ πεναηςμέκεξ ζφμθςκα με ημοξ 

υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ. Μη ηημέξ αοηέξ, πνμζαολεμέκεξ θαηά ημ θαηά κυμμ πμζμζηυ γεκηθχκ ελυδςκ θαη ενγμιαβηθμφ 

μθέιμοξ ημο Ακαδυπμο, πενηιαμβάκμοκ υιεξ ηηξ απαναίηεηεξ ενγαζίεξ γηα ηεκ πιήνε θαη έκηεπκε θαηαζθεοή ηςκ 

ένγςκ, θαιφπημκηαξ υιεξ ηηξ δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο, άμεζεξ ή έμμεζεξ θαη, με ηεκ επηθφιαλε ηςκ πενί ακαζεχνεζεξ 

ηημχκ θεημέκςκ δηαηάλεςκ, απμηειμφκ πιήνε απμδεμίςζε ημο Ακαδυπμο γηα ηεκ θαηά ακςηένς εθηέιεζε ηςκ 

ενγαζηχκ. 

13.1.1.2. Ηάζε ηημή μμκάδαξ ή/θαη θαη’ απμθμπή ηίμεμα ηεξ πνμζθμνάξ πενηιαμβάκεη υιεξ ηηξ θάζε είδμοξ 

επηβανφκζεηξ απυ θυνμοξ, ηέιε, δαζμμφξ, εηδηθμφξ θυνμοξ θηι. Πμ ίδημ  ηζπφεη θαη γηα ηηξ κέεξ ηημέξ μμκάδαξ πμο 

ηοπυκ ζα εθανμμζζμφκ. Ξεηά θαζμνίδεηαη υηη ζε θάζε ηημή μμκάδαξ πενηιαμβάκμκηαη μη δαζμμί θαη ιμηπμί θυνμη, ηέιε 

εηζθμνάξ θαη δηθαηχμαηα γηα πνμμήζεηεξ ελμπιηζμμφ θαη εθμδίςκ γεκηθά ημο ένγμο θαη, πνμθεημέκμο γηα είδε 

εζςηενηθμφ, μ θυνμξ θφθιμο ενγαζηχκ (ΦΗΓ) υπμο ηζπφεη, ηα ηέιε πανημζήμμο υπμο ηζπφμοκ, θαη γεκηθυηενα υιμη μη 

θυνμη, δαζμμί, ηέιε, θναηήζεηξ, θηι., πμο ζα ηζπφμοκ θαηά ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο. Οηηξ ακςηένς επηβανφκζεηξ 

πενηιαμβάκεηαη θαη αοηή ημο άνζνμο 27 ημο Κ 2166/93. 

13.1.1.3. Μ Φυνμξ Ννμζηηζέμεκεξ Αλίαξ (ΦΝΑ) επί ηςκ ηημμιμγίςκ εηζπνάλεςκ ημο Ακαδυπμο επηβανφκεη ημκ ΗηΓ. 

13.1.2. Πημέξ μμκάδμξ κέςκ ενγαζηχκ 

13.1.2.1. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εθηειέζεη ηοπυκ πνυζζεηεξ ενγαζίεξ, θαηυπηκ εκημιήξ ηεξ Ρπενεζίαξ θαηά ημ 

Άνζνμ 13.1 ηεξ πανμφζαξ, με ηηξ ζομβαηηθέξ ηημέξ ή με ηημέξ μμκάδμξ κέςκ ενγαζηχκ. Γηα ηεκ ηνμπμπμίεζε ηςκ 

πμζμηήηςκ ενγαζηχκ πμο πνμβιέπμκηαη ζημκ πνμτπμιμγηζμυ ημο ένγμο ή ηεκ πνμζζήθε κέςκ ενγαζηχκ, ηζπφμοκ ηα 

μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 12.3 ηεξ πανμφζαξ. 

13.1.2.2. Γηα ημκ θακμκηζμυ ηημχκ μμκάδςκ κέςκ ενγαζηχκ, ζα εθανμυδμκηαη ηα εγθεθνημέκα ή ζομβαηηθά ηημμιυγηα. 

Δηεοθνηκίδεηαη υηη αοηά ζα εθανμυδμκηαη άζπεηα με ηα μέζα, πμο πνεζημμπμημφκηαη ή ζα πνεζημμπμηεζμφκ απυ ημκ 

Ακάδμπμ γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ (δειαδή μηθνμφ ή μεγάιμο ανηζμμφ μεπακεμάηςκ, ηςκ γκςζηχκ ή άιιςκ 

ηφπςκ, θαηκμφνγηςκ ή υπη, με ενγαηηθά πένηα μενηθά ή ζοκμιηθά, ζε μηθνή ή ζε μεγάιε ακαιμγία, θηι.). 

13.1.2.3. Πα εγθεθνημέκα ή ζομβαηηθά ηημμιυγηα πμο ηζπφμοκ γηα ηηξ ηημέξ μμκάδμξ κέςκ ενγαζηχκ ημο ένγμο είκαη: 

(α).Γκηαίμ ηημμιυγημ Μηθμδμμηθχκ Γνγαζηχκ  (ΜΖΗ), ημ μπμίμ δεμμζηεφηεθε ζημ ΦΓΗ 1939 Β/29-12-2004 υπςξ 

ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη. 

(β).Ακάιοζε Πημχκ Ε/Ι Γνγαζηχκ (ΑΠΕΓ ή ΕΘΙ), ε μπμία δεμμζηεφηεθε ζημ ΦΓΗ 1083 Β/4-12-1979 υπςξ 

ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη. 

(γ).Γκηαία ηημμιυγηα Γνγαζηχκ Νναζίκμο (ΝΞΟ), Μδμπμηίαξ (ΜΔΜ), Ρδναοιηθχκ (ΡΔΞ, Θημεκηθχκ (ΘΖΙ)) ηα 

μπμία δεμμζηεφηεθακ ζημ ΦΓΗ 1556 Β/18-10-2004, υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ θαη ηζπφμοκ. 



13.2. Πνμθαηαβμιή 

13.2.1. Γπηηνέπεηαη ε πμνήγεζε πνμθαηαβμιήξ ζημκ Ακάδμπμ θαηά ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγνάθμο 11 ημο Άνζνμο 5 

ημο Κ 1418/84 θαη ημο Άνζνμο 39 ημο ΝΔ 609/85, εθ’ υζμκ θαη μυκμ ε πμνήγεζε αοηή έπεη πνμβιεθζεί απυ ηε 

Δηαθήνολε Δεμμπναζίαξ. 

13.2.2. Ε πμνήγεζε πνμθαηαβμιήξ πναγμαημπμηείηαη με αίηεζε ημο Ακαδυπμο με αηηημιυγεζε ηςκ εηδηθχκ ιυγςκ 

πμνήγεζήξ ηεξ θαη μεηά ηεκ εγθαηάζηαζε ενγμηαλίμο απυ ημκ Ακάδμπμ επί ηυπμο ημο ένγμο. 

13.2.3. Ννυζζεηε πνμθαηαβμιή, ιυγς αφλεζεξ ηεξ ζομβαηηθήξ δαπάκεξ ημο ένγμο (με έγθνηζε Ακαθεθαιαηςηηθμφ 

Νίκαθα Γνγαζηχκ), δεκ ζα πμνεγείηαη. 

13.3. Αίηεζε γηα ιμγανηαζμό / πηζημπμίεζε εκδηάμεζεξ πιενςμήξ 

13.3.1. Μη πηζημπμηήζεηξ, γηα ηηξ ενγαζίεξ πμο πνάγμαηη εθηειέζηεθακ, ζα ζοκηάζζμκηαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ 

ημο Άνζνμο 5 ημο Κ 1418/84 θαη ημο Άνζνμο 40 ημο ΝΔ 609/85, υπςξ ηζπφμοκ. 

13.3.2. Ιεηά ηε ιήλε θάζε μήκα ή άιιεξ πνμκηθήξ πενηυδμο πμο μνίδεη ε ζφμβαζε γηα ηηξ ημεμαηηθέξ πιενςμέξ, μ 

ακάδμπμξ ζοκηάζζεη ιμγανηαζμυ ηςκ πμζχκ απυ ενγαζίεξ πμο εθηειέζηεθακ, ηα μπμία μθείιμκηαη ζ' αοηυκ. Μη 

ιμγανηαζμμί αοημί ζηενίδμκηαη ζηηξ επημεηνήζεηξ ηςκ ενγαζηχκ θαη ζηα πνςηυθμιια παναιαβήξ αθακχκ ενγαζηχκ. 

Απαγμνεφεηαη κα πενηιαμβάκμκηαη ζημ ιμγανηαζμυ ενγαζίεξ πμο δεκ έπμοκ επημεηνεζεί. Ηαη' ελαίνεζε, γηα ημήμαηα 

ημο ένγμο, γηα ηα μπμία, θαηά ηεκ θνίζε ημο επηβιέπμκημξ μεπακηθμφ, δεκ ήηακ δοκαηή ε ζφκηαλε επημεηνήζεςκ θαηά 

δηαθνηηά θαη αοημηειχξ επημεηνήζημα ημήμαηα ημο ένγμο, επηηνέπεηαη κα πενηιαμβάκμκηαη ζημ ιμγανηαζμυ ενγαζίεξ 

βάζεη πνμζςνηκχκ επημεηνήζεςκ, γηα ηηξ μπμίεξ υμςξ έπμοκ ιεθζεί επημεηνεηηθά ζημηπεία. Ε αλία ηςκ ενγαζηχκ πμο 

πηζημπμημφκηαη βάζεη πνμζςνηκχκ επημεηνήζεςκ απαγμνεφεηαη κα οπενβαίκεη ημ 20% ηεξ αλίαξ ημο ζοκυιμο ηςκ 

ενγαζηχκ ημο ιμγανηαζμμφ. 

13.3.3. Απυ θάζε κευηενμ ιμγανηαζμυ αθαηνμφκηαη ηα πμζά πμο πιενχζεθακ με ημοξ πνμεγμφμεκμοξ ιμγανηαζμμφξ, 

θαζχξ θαη πμζά πμο δεκ ακηηζημηπμφκ ζε εγθεθνημέκεξ επημεηνήζεηξ ή αθμνμφκ ζε ιάζε εγθεθνημέκςκ ιμγανηαζμχκ. 

13.3.4. Μη ιμγανηαζμμί οπμβάιιμκηαη ζηε δηεοζφκμοζα οπενεζία πμο ημοξ ειέγπεη θαη ημοξ δημνζχκεη μέζα ζε έκα 

μήκα. Ακ μ ιμγανηαζμυξ πμο έπεη οπμβιεζεί έπεη αζάθεηεξ ή ακαθνίβεηεξ, ζε βαζμυ πμο κα είκαη δοζπενήξ ε δηυνζςζή 

ημο, ε δηεοζφκμοζα οπενεζία, με εκημιή ηεξ πνμξ ημκ ακάδμπμ, επηζεμαίκεη ηηξ ακαθνίβεηεξ ή αζάθεηεξ πμο 

δηαπηζηχζεθακ απυ ημκ έιεγπμ θαη παναγγέιιεη ηεκ ακαζφκηαλε θαη επακοπμβμιή ημο. Οηεκ πενίπηςζε αοηή ε 

μνηδυμεκε μεκηαία πνμζεζμία γηα ημκ έιεγπμ ημο ιμγανηαζμμφ ανπίδεη απυ ηεκ επακοπμβμιή, φζηενα απυ ηεκ 

ακαζφκηαλε απυ ημκ ακάδμπμ. Μ έιεγπμξ ημο ιμγανηαζμμφ μπμνεί κα γίκεη θαη απυ ζοκενγείμ ηεξ οπενεζίαξ, ζημ μπμίμ 

ζομμεηέπεη μ επηβιέπςκ ημ ένγμ. Μ επηβιέπςκ οπμγνάθεη ημ ιμγανηαζμυ, βεβαηχκμκηαξ έηζη υηη μη πμζυηεηεξ είκαη 

ζφμθςκεξ με ηηξ επημεηνήζεηξ θαη ηα επημεηνεηηθά ζημηπεία, μη ηημέξ ζφμθςκεξ με ηε ζφμβαζε θαη ηηξ ζπεηηθέξ 

δηαηάλεηξ θαη γεκηθά υηη έπμοκ δηεκενγεζεί ζημ ιμγανηαζμυ υιεξ μη πενηθμπέξ ή εθπηχζεηξ πμζχκ, πμο πνμθφπημοκ 

απυ ημ κυμμ θαη ηεκ εθανμμγή ηεξ ζφμβαζεξ. Μ ιμγανηαζμυξ, μεηά ημκ έιεγπμ, εγθνίκεηαη απυ ηε δηεοζφκμοζα 

οπενεζία. Μ εγθεθνημέκμξ ιμγανηαζμυξ απμηειεί ηεκ πηζημπμίεζε γηα ηεκ πιενςμή ημο ακαδυπμο («πιενςηέμ 

ενγμιαβηθυ ακηάιιαγμα»). Θμγανηαζμυξ πμο πιενχζεθε πςνίξ έιεγπμ, ιυγς πανέιεοζεξ ηεξ πημ πάκς μεκηαίαξ 

πνμζεζμίαξ (πιαζμαηηθή έγθνηζε), ειέγπεηαη, δημνζχκεηαη θαη εγθνίκεηαη μέζα ζε πνμζεζμία ηνηχκ μεκχκ απυ ηεκ 

οπμβμιή ή επακοπμβμιή ημο θαη μη ηοπυκ πνμθφπημοζεξ δηαθμνμπμηήζεηξ ιαμβάκμκηαη οπυρε ζε επυμεκμ ιμγανηαζμυ. 

Ε δηεοζφκμοζα οπενεζία μπμνεί κα εγθνίκεη ημκ ιμγανηαζμυ θαη πςνίξ ηεκ οπμγναθή ημο επηβιέπμκημξ. Όηακ 

ζοκηνέπεη πενίπηςζε ζφκηαλεξ ανκεηηθμφ ιμγανηαζμμφ, αοηυξ μπμνεί κα ζοκηαπζεί απυ ηε δηεοζφκμοζα οπενεζία θαη 

ημ πμζυ ημο πνέπεη κα θαηαβιεζεί απυ ημκ ακάδμπμ μέζα ζε έκα μήκα απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ημο ιμγανηαζμμφ ζε αοηυκ, 

άιιςξ θαηαπίπηεη ακαιυγςξ ζε βάνμξ ημο ε εγγοεηηθή επηζημιή. Ακ αζθεζεί έκζηαζε θαηά ημο ανκεηηθμφ ιμγανηαζμμφ, 

ε θαηάπηςζε ηεξ εγγοεηηθήξ επηζημιήξ ακαζηέιιεηαη μέπνη ηεκ έθδμζε απυθαζεξ επ' αοηήξ». 

13.4. Υνμκμδηάγναμμα ημεμαηηθώκ πιενςμώκ 

Μη πηζημπμηήζεηξ, γηα ηηξ ενγαζίεξ πμο πνάγμαηη εθηειέζηεθακ, ζα ζοκηάζζμκηαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 

13.3 ακςηένς, ζε πνμκηθά δηαζηήμαηα υπη μηθνυηενα απυ έκα μήκα. 

13.5. Γλμπιηζμόξ θαη οιηθά πμο εκζςμαηώκμκηαη ζημ ένγμ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ παν. 4 ημο Άνζνμο 40 ημο ΝΔ 609/85. 

13.6. Πιενςμέξ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 9 ημο Άνζνμο 5 ημο Κ 1418/84 θαη ζηα Άνζνα 40, 41, 42, 43 θαη ηεκ 

πανάγναθμ 8 ημο Άνζνμο 46 ημο ΝΔ 609/85. 

13.7. Καζοζηένεζε πιενςμώκ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 10 ημο Άνζνμο 5 θαη ζηεκ πανάγναθμ 2 ημο Άνζνμο 7 ημο Κ 1418/ 84. 



13.8. Πιενςμή θναηήζεςκ / επηζηνμθή εγγοήζεςκ 

13.8.1. Ννηκ απυ θάζε πνμχζεζε ιμγανηαζμμφ γηα πιενςμή απυ ημκ οπυιμγμ ημο ένγμο, ζα πνμζθμμίδμκηαη απυ ημκ 

Ακάδμπμ, πένα απυ ηα ιμηπά δηθαημιμγεηηθά θαη ηα παναζηαηηθά θαηαβμιήξ ηεξ Γζκηθήξ Πνάπεδαξ ηεξ Γιιάδμξ απυ 

ηα μπμία ζα θαίκεηαη υηη θαηαηέζεθε ζημκ ηενμφμεκμ εθεί ζπεηηθυ ιμγανηαζμυ ημ πμζμζηυ πμο πνμβιέπεηαη ςξ 

θνάηεζε απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 27, παν. 34 έςξ 37 ημο Κ 2166/93 (ΦΓΗ 137 Α/24-8-93). 

13.8.2. Γηα ηεκ επηζηνμθή ηςκ εγγοήζεςκ ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ παν. 5 ημο Άνζνμο 27 ημο ΝΔ 609/85. 

13.9. Δήιςζε πενάηςζεξ ενγαζηώκ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 52 ημο ΝΔ 609/85. 

13.10. Αίηεζε γηα ιμγανηαζμό / πηζημπμίεζε ηειηθήξ πιενςμήξ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ παναγνάθμοξ 8 θαη 9 ημο Άνζνμο 40 ημο ΝΔ 609/85.  

13.11. Γθθαζάνηζε αμμηβαίςκ απαηηήζεςκ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ ηειεοηαίμ εδάθημ ηεξ παν. 9 ημο Άνζνμο 40 ημο ΝΔ 609/85, θαη ζηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν. 5 

ημο Άνζνμο 7 ημο Κ 1418/84. Ιε ηεκ έγθνηζε ημο ηειηθμφ ιμγανηαζμμφ εθθαζανίδμκηαη μη εθαηένςζεκ απαηηήζεηξ απυ 

ηεκ ζφμβαζε εθηέιεζεξ, εθηυξ απυ ηηξ απαηηήζεηξ πμο πνμθφπημοκ απυ μεηαγεκέζηενεξ δηαδηθαζίεξ δημηθεηηθήξ, 

ζομβηβαζηηθήξ ή δηθαζηηθήξ επίιοζεξ δηαθμνχκ. 

13.12. Έθδμζε ιμγανηαζμμύ / πηζημπμίεζεξ ηειηθήξ πιενςμήξ 

Απαγμνεφεηαη ε εθπχνεζε ημο ενγμιαβηθμφ ακηαιιάγμαημξ ή ε θαηάζπεζή ημο ζηα πένηα ημο θονίμο ημο ένγμο, θαζ' 

υιε ηε δηάνθεηα ηεξ εθηέιεζήξ ημο θαη γηα έκα μήκα μεηά ηεκ πεναίςζή ημο. Ηαη' ελαίνεζε επηηνέπμκηαη: α) ε ανπηθή ή 

ε εθ ηςκ οζηένςκ εθπχνεζε, εκ υις ή εκ μένεη, ημο πιενςηέμο ενγμιαβηθμφ ακηαιιάγμαημξ, υπςξ αοηυ 

πνμζδημνίδεηαη ζημοξ ιμγανηαζμμφξ πμο οπμβάιιμκηαη θαη εγθνίκμκηαη, ζφμθςκα με ηε δηάηαλε ηεξ παναγνάθμο 8, 

θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο, υηακ πνυθεηηαη γηα ηεκ θάιορε μθεηιήξ ημο ακαδυπμο απυ ηεκ πνμμήζεηα 

οιηθχκ θαη μεπακεμάηςκ πνμξ εθηέιεζε ημο ένγμο ή απυ πανμπή ενγαζίαξ πμο παναζπέζεθε απυ ενγάηεξ ή 

οπαιιήιμοξ αοημφ, ζηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο, ή ζε ακαγκςνηζμέκεξ ηνάπεδεξ ή κμμηθά πνυζςπα δεμμζίμο δηθαίμο θαη 

β) ε θαηάζπεζε ημο ενγμιαβηθμφ ακηαιιάγμαημξ απυ ημοξ πνμμεζεοηέξ οιηθχκ θαη μεπακεμάηςκ ημο ένγμο ή απυ ημοξ 

ενγάηεξ θαη ημοξ οπαιιήιμοξ ημο, υπςξ θαη ημοξ οπενγμιάβμοξ πμο απμδεδεηγμέκα πνεζημμπμημφκηαη ζημ ένγμ απυ 

ημκ ακάδμπμ. Γπηηνέπεηαη επίζεξ μ ζομρεθηζμυξ εθθαζανηζμέκςκ απαηηήζεςκ ημο θονίμο ημο ένγμο θαηά ημο 

ακαδυπμο, πμο πνμένπμκηαη απυ ηεκ εθηέιεζε άιιςκ ένγςκ θαη μέπνη πμζμζηυ είθμζη ημηξ εθαηυ (20%) απυ θάζε 

πηζημπμίεζε ημο εθηειμφμεκμο ένγμο. Ιε θμηκή απυθαζε ηςκ Ρπμονγχκ Μηθμκμμηθχκ θαη Ρπμδμμχκ, Ιεηαθμνχκ θαη 

Δηθηφςκ, μπμνεί κα μνίδεηαη υηη επηηνέπεηαη ε εθπχνεζε απυ μένμοξ ημο ακαδυπμο απαίηεζεξ απυ εγθεθνημέκε 

πηζημπμίεζε ή μένμοξ ηεξ πνμξ ημκ θφνημ ημο ένγμο γηα ηεκ ελυθιεζε μπμηαζδήπμηε μθεηιήξ ημο πνμξ αοηυκ θαη κα 

θαζμνίδμκηαη μη υνμη θαη ε δηαδηθαζία αοηήξ». 

 

13.13. Λήλε εοζύκεξ ενγμδόηε 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ ηειεοηαίμ εδάθημ ηεξ παν. 9 ημο Άνζνμο 40 ημο ΝΔ 609/85. Ιε ηεκ επηθφιαλε 

μηθνυηενςκ πνμζεζμηχκ πμο πνμβιέπμκηαη ζημκ πανυκηα κυμμ ηα εκ γέκεη δηθαηχμαηα ημο ακαδυπμο απυ ηε ζφμβαζε 

απμζβεκκφεηε θαη μπμηαδήπμηε ελ αοηχκ αλίςζε παναγνάθεηαη, εάκ αοηά δεκ αζθεζμφκ, με ζπεηηθή αίηεζή ημο πνμξ 

ηε δηεοζφκμοζα οπενεζία, μέζα ζε πνμζεζμία δφμ (2) μεκχκ απυ ηεκ εμθάκηζε ηεξ γεκεζημονγμφ ημοξ αηηίαξ. Ε 

ζοκηέιεζε ηεξ μνηζηηθήξ παναιαβήξ απμηειεί ηεκ αθεηενία ηεξ παναγναθήξ ηςκ απαηηήζεςκ ημο ακαδυπμο απυ ηεκ 

ενγμιαβηθή ζφμβαζε πμο δεκ έπμοκ ήδε παναγναθεί, ζφμθςκα με ηηξ εηδηθυηενεξ δηαηάλεηξ ημο πανυκημξ κυμμο. 

13.14. Νόμηζμα ζοκαιιαγώκ 

Γθηυξ εάκ μνίδεηαη δηαθμνεηηθά ζηε ζφμβαζε, υιεξ μη ζοκαιιαγέξ μεηαλφ ημο ΗηΓ θαη ημο Ακαδυπμο ζα οπμιμγίδμκηαη 

θαη εθθνάδμκηαη ζε ΓΡΞΩ θαη ζα πναγμαημπμημφκηαη ζε ΓΡΞΩ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ πμο δηέπμοκ ηηξ πιενςμέξ 

ημο Ννμγνάμμαημξ Δεμμζίςκ Γπεκδφζεςκ.  

14. ΓΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ - ΔΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΡΓΟΔΟΣΗ 

14.1. Γηδμπμίεζε γηα επακμνζώζεηξ (εηδηθή δηαηαγή – εηδηθή πνόζθιεζε) 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 7 ημο Κ 1418/84, ζηεκ παν. 2 ημο Άνζνμο 46 θαη ζηεκ παν. 2 ημο Άνζνμο 47 ημο 

ΝΔ 609/85 θαζχξ θαη ζημ Άνζνμ 6 ημο Κ.3263/04. 



14.2. Έθπηςζε Ακαδόπμο 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηηξ παν. 6 θαη 12 ημο Άνζνμο 5 θαη ζηεκ παν. 7 ημο Άνζνμο 7 ημο Κ 1418/84, θαζχξ θαη ζημ 

Άνζνμ 6 ημο Κ.3263/04. 

14.3. Δηθαίςμα ημο ΚηΓ γηα δηάιοζε ηεξ ζύμβαζεξ 

Μ ΗηΓ δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα δηαιφζεη ηε ζφμβαζε μπμηεδήπμηε θαηά ηε δηάνθεηά ηεξ.  Οηεκ πενίπηςζε αοηή ηζπφμοκ 

ηα πνμβιεπυμεκα ζηηξ παν. 1, 3 θαη 4 ημο Άνζνμο 9 ημο Κ 1418/84, θαη ζηα Άνζνα 48, 49, 50 θαη 51 ημο ΝΔ 

609/85. 

15. ΔΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΥΟ 

15.1. Δηθαίςμα δηαθμπήξ ενγαζηώκ από ημκ Ακάδμπμ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ παν. 10 ημο Άνζνμο 5 ημο Κ 1418/84. 

15.2. Δηάιοζε ηεξ ζύμβαζεξ από ημκ Ακάδμπμ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 2 ημο Άνζνμο 9 ημο Κ 1418/84, ζηηξ παναγνάθμοξ 2, 3, 4, 5, 6 θαη 7 ημο 

Άνζνμο 48, ζημ Άνζνμ 49 ημο ΝΔ 609/85 θαη ζηεκ πανμφζα. 

15.3. Πιενςμή θαηά ηε δηάιοζε ηεξ ζύμβαζεξ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 3 ημο Άνζνμο 9 ημο Κ 1418/84 θαη ζημ Άνζνμ 50 ημο ΝΔ 609/85. 

16. ΑΝΑΛΗΦΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΚΑΙ ΓΤΘΤΝΓ 

16.1. Γγγοήζεηξ 

Γηα ηηξ απαηηήζεηξ πανμπήξ εγγοήζεςκ εθ μένμοξ ημο Ακαδυπμο ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανμφζα θαη ηε δηαθφνελε. 

16.2. Γοζύκε Ακαδόπμο 

16.2.1. Οφμθςκα με ηα ζομβαηηθά ηεφπε θαη ηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ 1418/84 θαη ΝΔ 609/85, υπςξ ζομπιενχζεθακ 

θαη ηνμπμπμηήζεθακ, ηυζμ γηα ηεκ εθανμμγή ηςκ μειεηχκ, υζμ θαη γηα ηεκ πμηυηεηα θαη ακημπή ηςκ ένγςκ, μυκμξ 

οπεφζοκμξ είκαη μ Ακάδμπμξ.  Μ θάζε θφζεξ έιεγπμξ πμο ζα αζθεζεί απυ ηεκ Ρπενεζία δεκ απαιιάζζεη με θακέκα 

ηνυπμ ημκ Ακάδμπμ απυ ηε ζπεηηθή εοζφκε. 

16.2.2. Όμμηα, μ Ακάδμπμξ είκαη ελ μιμθιήνμο μυκμξ οπεφζοκμξ γηα ηεκ επηιμγή ηςκ οιηθχκ πμο ζα 

πνεζημμπμηεζμφκ, ηε πνεζημμπμίεζε αοηχκ θαη ηεκ εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ θαηά ημοξ υνμοξ ηεξ πανμφζαξ θαη ηςκ 

ιμηπχκ εγθεθνημέκςκ ζομβαηηθχκ ηεοπχκ θαη ζπεδίςκ. 

16.2.3. Γθυζμκ ε εθηέιεζε ημο ένγμο γίκεηαη ζφμθςκα με ηηξ θαηεοζφκζεηξ ηεξ μειέηεξ ηεξ Ρπενεζίαξ θαη ηα ιμηπά 

ζομβαηηθά ηεφπε, μ Ακάδμπμξ δεκ είκαη οπεφζοκμξ γηα ηα δηαηεηαγμέκα ζημηπεία ηςκ μυκημςκ ένγςκ, δηαηενείηαη υμςξ 

ε εοζφκε ημο θαηά ηεκ πανμφζα θαη ζηηξ θαηαζθεοαζηηθέξ μεζυδμοξ, ζηηξ πνήζεηξ οιηθχκ, ζηε δεμημονγία θαη 

ιεηημονγία ενγμηαληαθχκ μδχκ, ενγμηαληαθχκ εγθαηαζηάζεςκ θαη δηαμυνθςζεξ ηςκ ένγςκ, ζηηξ απαηηήζεηξ θαηά ηε 

δηάνθεηα ηεξ θαηαζθεοήξ, θαη ζηα ζημηπεία ηςκ μυκημςκ ένγςκ, γηα ηα μπμία οπάνπεη επηιμγή βάζεη ηςκ ηοπυκ 

μειεηχκ πμο ζα εθπμκεζμφκ απυ αοηυκ. 

16.2.4. Οπεηηθά με δεμηέξ πμο ηοπυκ ζα πανμοζηαζημφκ ζημ ένγμ θαη ζηηξ μυκημεξ εγθαηαζηάζεηξ ημο Ακαδυπμο ζημκ 

ηυπμ ημο ένγμο, έπεη ηζπφ θαη ε πανάγναθμξ 6 ημο άνζνμο 7 ημο Κ 1418/84. Μπμηεζδήπμηε αζηηθέξ ή πμηκηθέξ 

εοζφκεξ, πμο πνμθφπημοκ απυ μπμηαζδήπμηε θφζεξ δοζηοπήμαηα ή δεμηέξ ζημ πνμζςπηθυ ημο Ακαδυπμο ή ζε ηνίημοξ 

ή ζε πενημοζίεξ ηνίηςκ πμο μθείιμκηαη είηε ζε αμέιεηα είηε οπαηηηυηεηα ημο πνμζςπηθμφ ημο Ακαδυπμο είηε ζηηξ 

μπμηεζδήπμηε θαηαζθεοαζηηθέξ δναζηενηυηεηεξ ημο Ακαδυπμο είηε ζηεκ φπανλε ημο ένγμο θαζ΄ εαοημφ, βανφκμοκ 

απμθιεηζηηθά θαη μυκμ ημκ ίδημ.  

16.2.5. Γηα υιεξ ηηξ ενγαζίεξ πμο ζα εθηειεζημφκ ηζπφμοκ μη πνμδηαγναθέξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πανμφζα αιιά θαη 

υιςκ ηςκ ηζπομοζχκ πνμδηαγναθχκ ζπεηηθχκ ένγςκ, υπςξ ακαθένμκηαη παν. 1.2 ηεξ πανμφζαξ. Μπμηαδήπμηε δεμηά 

ζημ ένγμ είηε ζηα μεπακήμαηα είηε ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ, πμο πνμένπεηαη απυ μπμημκδήπμηε ιυγμ ή δμιημθζμνά θαηά ηε 

δηάνθεηα εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ ηεξ ζφμβαζεξ, πιεκ ακςηέναξ βίαξ υπςξ μνίδεηαη ζηεκ πανμφζα βανφκεη ημκ 

Ακάδμπμ. Γπίζεξ μ Ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα απμθαηαζηήζεη ηηξ δεμηέξ πμο πνμένπμκηαη απυ μπμηαζδήπμηε 

θφζεξ δοζηοπήμαηα ή δεμηέξ ζημ πνμζςπηθυ ημο Ακαδυπμο ή ζε ηνίημοξ ή θαη ζε πενημοζίεξ ηνίηςκ θαη μθείιμκηαη ζε 

αμέιεηα ε οπαηηηυηεηά ημο. 

16.2.6. Μ Ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα μενημκά γηα ηε θφιαλε θάζε οιηθμφ, μεπακήμαημξ ενγαιείμο θηι. πμο 

ακήθεη ζε αοηυκ ή ζε ηνίημοξ θαη βνίζθεηαη ζημ πχνμ ημο ενγμηαλίμο θαη κα παίνκεη υια ηα πνμβιεπυμεκα μέηνα, 



πνμζιαμβάκμκηαξ ζογπνυκςξ θαη ημ θαηάιιειμ γηα ημ ζθμπυ αοηυ πνμζςπηθυ (θφιαθεξ εμέναξ, κοθημθφιαθεξ θηι.). 

Οε πενίπηςζε απχιεηαξ θζμνάξ, βιάβεξ, θαηαζηνμθήξ οιηθμφ ή μεπακήμαημξ θηι., πμο ακήθεη ζε αοηυκ ή ηνίημοξ, μ 

Ακάδμπμξ είκαη απμθιεηζηηθά θαη ελ μιμθιήνμο οπεφζοκμξ κα απμδεμηχζεη ημκ ηδημθηήηε ή κα απμθαηαζηήζεη ημ οιηθυ 

θηι., πςνίξ κα δηθαημφηαη κα πνμβάιεη αλίςζε γηα μπμηαδήπμηε δηθή ημο απμδεμίςζε ή θαη κα εγείνεη αλίςζε 

επέθηαζεξ ηςκ πνμζεζμηχκ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο, πιεκ πενηπηχζεςκ ακςηέναξ βίαξ. 

16.2.7. Μ Ακάδμπμξ μθείιεη κα ιάβεη, θαηά ηεκ εθηέιεζε ηςκ Ένγςκ, υια ηα απαηημφμεκα μέηνα αζθαιείαξ πμο 

επηβάιιμκηαη απυ ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία  

16.2.8. Ιεηά ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο ένγμο, μ Ακάδμπμξ εοζφκεηαη θαηά ηηξ δηαηάλεηξ ημο Αζηηθμφ Ηχδηθα. 

16.3. Γοζύκε ΚηΓ 

Ε εοζφκε ημο ΗηΓ θαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ δηέπεηαη απυ ηα μνηδυμεκα ζηεκ δηαθφνελε θαη ζημ Άνζνμ 2 ηεξ 

πανμφζαξ.  Γπηπιέμκ, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ, μ ΗηΓ ακαιαμβάκεη ημοξ θηκδφκμοξ γηα δεμηέξ πνμθαιμφμεκεξ 

απυ απμδεδεηγμέκε οπαηηηυηεηά ημο θαη απυ ηηξ αηηίεξ πμο μνίδμκηαη ζημ Άνζνμ 19.1 ηεξ πανμφζαξ. 

16.4. οκέπεηεξ εοζοκώκ ημο ΚηΓ 

Γθυζμκ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ μ Ακάδμπμξ ή ηα εθηειεζζέκηα απυ αοηυκ ένγα οπμζημφκ δεμηέξ, 

πνμθαιμφμεκεξ απυ εοζφκε πμο έπεη ακαιάβεη μ ΗηΓ θαηά ημ Άνζνμ 16.3 ηεξ πανμφζαξ, ζα εηδμπμηήζεη εγγνάθςξ 

πνμξ ημφημ ηεκ Ρπενεζία θαη ζα δηθαημφηαη πανάηαζεξ πνμζεζμίαξ ή/θαη πιενςμήξ ημο θυζημοξ απμθαηάζηαζεξ ηςκ 

δεμηχκ, θαηά ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανμφζα θαη ζημ Άνζνμ 45 ημο ΝΔ 609/85. 

16.5. Πκεομαηηθά θαη βημμεπακηθά δηθαηώμαηα 

16.5.1. Οε πενίπηςζε πμο θάπμηα οιηθά, μεπακήμαηα, ιμγηζμηθυ ή ηνυπμη ενγαζίαξ, απυ ηα απαηημφμεκα γηα ημ ένγμ, 

θαιφπημκηαη απυ πκεομαηηθά ή βημμεπακηθά δηθαηχμαηα ή δηπιχμαηα εονεζηηεπκίαξ, ηα έλμδα απυθηεζεξ ηςκ 

ζπεηηθχκ δηθαηςμάηςκ γηα ηε πνεζημμπμίεζή ημοξ βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ, πςνίξ ηδηαίηενε απμδεμίςζε απυ ημκ ΗηΓ. 

16.5.2. Γπίζεξ μ Ακάδμπμξ είκαη απμθιεηζηηθά οπεφζοκμξ γηα μπμηαδήπμηε πανάηοπε ή πανάκμμε πνεζημμπμίεζε 

οιηθχκ, μεζυδςκ, μειεηχκ, μεπακεμάηςκ, ιμγηζμηθχκ θηι., πμο θαιφπημκηαη απυ πκεομαηηθά ή βημμεπακηθά 

δηθαηχμαηα ή δηπιχμαηα εονεζηηεπκίαξ. 

16.5.3. Ακ μ Ακάδμπμξ παναιείρεη, ζθυπημα ή αζέιεηα, κα απμθηήζεη με μνζυ θαη κυμημμ ηνυπμ ηα ακςηένς 

δηθαηχμαηα, ε πανάιεηρε αοηή ζεςνείηαη ακηηζομβαηηθή ζομπενηθμνά θαη επηζφνεη ηηξ αθυιμοζεξ θονχζεηξ: 

 Μ ΗηΓ δηθαημφηαη, με μμκμμενή εκένγεηα ημο, κα ημο παναθναηήζεη απυ ημκ πνχημ επυμεκμ ιμγανηαζμυ ή κα εθπέζεη 

απυ ηηξ εγγοήζεηξ γηα θαιή εθηέιεζε ημ πμζυ πμο ακηηζημηπεί ζηα ακςηένς δηθαηχμαηα (πκεομαηηθά, βημμεπακηθά ή 

εονεζηηεπκίαξ), ή ημ πμζυ ζημ μπμίμ ηοπυκ ζα θαηαδηθαζηεί ή ζογθαηαδηθαζηεί απυ ημκ θάημπμ ημο δηθαηχμαημξ. 

Πμφημ ηζπφεη έζης θαη ακ ε ζπεηηθή δίθε δεκ έπεη ηειεζηδηθήζεη.  Μ υνμξ αοηυξ έπεη ηζπφ, ακ ε πνμβιεπυμεκε ζημ 

Άνζνμ 18 ηεξ πανμφζαξ αζθάιηζε δεκ θαιφπηεη θαη ηεκ πενίπηςζε αοηή. 

 Μ ΗηΓ δηθαημφηαη κα αληχζεη απμδεμίςζε γηα εζηθή βιάβε. 

17. ΑΞΙΩΓΙ, ΔΙΑΦΟΡΓ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΗΙΑ 

17.1. Αληώζεηξ Ακαδόπμο 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 12 ημο Κ 1418/84 θαη ζημ Άνζνμ 57 ημο ΝΔ 609/85. 

17.2. Δηθαζηηθή επίιοζε δηαθμνώκ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 13 ημο Κ 1418/84. 

17.3. Δηαηηεηηθή επίιοζε δηαθμνώκ 

Ζζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 14 ημο Κ 1418/84. 

18. ΑΝΩΣΓΡΑ ΒΙΑ  

18.1. Ονηζμόξ ηεξ ακςηέναξ βίαξ 

Γθηυξ εάκ μνίδεηαη δηαθμνεηηθά, ςξ ακςηένα βία μνίδμκηαη, πενημνηζηηθά θαη υπη εκδεηθηηθά, μη θαηςηένς πενηζηάζεηξ πμο 

απμδεδεηγμέκα επενεάδμοκ ηεκ μμαιή ελέιηλε ηςκ ενγαζηχκ: 

18.1.1. πυιεμμξ, επζνμπναλίεξ, εηζβμιή επζνηθήξ δφκαμεξ ζηε πχνα,  

18.1.2. ακηανηηθή δνάζε, επακάζηαζε, ηνμμμθναηηθή εκένγεηα, ζηαζίαζε ή θαηάιοζε ηεξ ζοκηαγμαηηθήξ ηάλεξ ηεξ 

πχναξ, εμθφιημξ πυιεμμξ, 



18.1.3. βίαηε δηαηάναλε ηεξ ηάλεξ απυ πνυζςπα λέκα πνμξ ημκ Ακάδμπμ, ημοξ οπενγμιάβμοξ ημο θαη ημ πνμζςπηθυ 

ημο, γεκηθή απενγία ενγαδμμέκςκ, γεκηθή ακηαπενγία ενγμδμηχκ,  

18.1.4. ακεφνεζε θεθνομμέκςκ πονμμαπηθχκ, εθνεθηηθχκ οιχκ ή κανθχκ, ημκίδμοζα αθηηκμβμιία ή μυιοκζε 

ναδηεκένγεηαξ, εθυζμκ μη ηειεοηαίεξ δεκ μθείιμκηαη ζε πνάλεηξ ή παναιείρεηξ ημο Ακαδυπμο, ηςκ οπενγμιάβςκ ημο ή 

ημο πνμζςπηθμφ ημο, 

18.1.5. άιιεξ αηηίεξ, πμο δεκ ελαηνμφκηαη νεηά ζηα ζομβαηηθά ηεφπε, θαη: 

 πμο δεκ μθείιμκηαη ζε οπαηηηυηεηα εκυξ απυ ηα ζομβαιιυμεκα μένε, θαη 

 πμο δεκ ήηακ δοκαηυκ κα πνμβιεθζμφκ θαηά ηεκ πνμζθμνά θαη γηα ηηξ μπμίεξ ζοκηνέπμοκ μη πνμτπμζέζεηξ ημο 

άνζνμο 388 ημο Α.Η., θαη  

 πμο δεκ ήηακ ακηηθεημεκηθά δοκαηυ κα απμηναπμφκ ή κα οπενκηθεζμφκ μεηά ηεκ επέιεοζή ημοξ με εκένγεηεξ εθ 

μένμοξ εκυξ απυ ηα ζομβαιιυμεκα μένε. 

18.2. Γηδμπμίεζε γηα ακςηένα βία 

18.2.1. Γθυζμκ έκα απυ ηα ζομβαιιυμεκα μένε πανεμπμδίδεηαη ή πνμβιέπεηαη κα πανεμπμδηζηεί ζηεκ εθηέιεζε ηςκ 

ζομβαηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ ελ αηηίαξ ακςηέναξ βίαξ, ηυηε ζα εηδμπμηήζεη εγγνάθςξ ημ άιιμ μένμξ γηα ημ γεγμκυξ ή 

ηηξ πενηζηάζεηξ πμο απμηειμφκ ηεκ οπυρε ακςηένα βία θαη ζα θαζμνίζεη ιεπημμενχξ ηηξ οπμπνεχζεηξ ηηξ μπμίεξ 

πανεμπμδίδεηαη ή ζα πανεμπμδηζηεί κα εθπιενχζεη.  Ε εηδμπμίεζε ζα θαηαηεζεί εκηυξ ακαηνεπηηθήξ πνμζεζμίαξ δέθα 

(10) εμενχκ απυ ηεκ εμένα πμο ημ θαηαζέημκ ζηγυμεκμ μένμξ έιαβε γκχζε ή ζα έπνεπε κα είπε ιάβεη γκχζε ημο 

γεγμκυημξ ή ηεξ πενίζηαζεξ πμο απμηειεί θαηά ηεκ άπμρή ημο ακςηένα βία.  Όηακ πνυθεηηαη γηα ένγμ πμο έπεη 

πεναηςζεί θαη δεκ έπεη αθυμα παναιεθζεί μνηζηηθά, ε ακςηένς πνμζεζμία μνίδεηαη ζε είθμζη (20) εμένεξ. 

18.2.2. Ακελάνηεηα απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο πανυκημξ άνζνμο, ε επίθιεζε ακςηέναξ βίαξ δεκ ζα ηζπφζεη γηα 

οπμπνεχζεηξ μπμημοδήπμηε απυ ηα ζομβαιιυμεκα μένε ακαθμνηθά με ηεκ θαηαβμιή μθεηιμμέκςκ πνμξ ζημ άιιμ μένμξ 

ζφμθςκα με ηε ζφμβαζε. 

18.3. Καζήθμκ γηα ηε μείςζε θαζοζηενήζεςκ 

18.3.1. Πα ζομβαιιυμεκα μένε, ζε θάζε πενίπηςζε, ζα θαηαβάιμοκ θάζε εφιμγε πνμζπάζεηα γηα ηεκ 

ειαπηζημπμίεζε ηςκ θαζοζηενήζεςκ, πμο ηοπυκ ζα επέιζμοκ ςξ απμηέιεζμα ακςηέναξ βίαξ, θαηά ηεκ εθηέιεζε 

ηςκ ζομβαηηθχκ ημοξ οπμπνεχζεςκ. 

18.3.2. Πμ θενυμεκμ ςξ ζηγυμεκμ μένμξ, υηακ ανζμφκ μη ζοκζήθεξ ακςηέναξ βίαξ πμο ημ αθμνμφκ, οπμπνεμφηαη κα 

εηδμπμηήζεη εγγνάθςξ ημ άιιμ μένμξ. 

18.4. οκέπεηεξ ακςηέναξ βίαξ 

Όηακ μ Ακάδμπμξ θένεηαη κα είκαη ημ ζηγυμεκμ μένμξ πμο πανεμπμδίδεηαη ζηεκ εθπιήνςζε ηςκ ζομβαηηθχκ ημο 

οπμπνεχζεςκ απυ ακςηένα βία, γηα ηεκ μπμία οπεβιήζε ε έγγναθε εηδμπμίεζε θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 18.2 ηεξ 

πανμφζαξ, ηζπφμοκ μη δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 45 ημο ΝΔ 609/85. 

18.5. Ακςηένα βία πμο επενεάδεη Τπενγμιάβμ 

Οε πενίπηςζε πμο θάπμημξ οπενγμιάβμξ, αθυμα θαη εγθεθνημέκμξ απυ ηεκ Ρπενεζία, δηθαημφηαη, ζηα πιαίζηα ηεξ ζφμβαζήξ 

ημο ή ηοπυκ άιιεξ ζομθςκίαξ, εηδηθυηενεξ ακηημεηχπηζεξ ελ αηηίαξ ακςηέναξ βίαξ πμο πνμζδημνίδεηαη με υνμοξ πνυζζεημοξ, 

εονφηενμοξ ή εοκμσθυηενμοξ απυ εθείκμοξ πμο μνίδμκηαη ζημ πανυκ Άνζνμ 18, ε οπυρε οπμπνέςζε εηδηθυηενεξ 

ακηημεηχπηζεξ δεκ ακαγκςνίδεηαη ςξ ηζπονή απυ ημκ ΗηΓ θαη μ Ακάδμπμξ δεκ απαιιάζζεηαη απυ ηεκ απαίηεζε ηεξ πιήνμοξ 

εθπιήνςζεξ ηςκ ζομβαηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ έκακηη ημο ΗηΓ θαηά ηα μνηδυμεκα ζηεκ πανμφζα. 

18.6. Πνμαηνεηηθή ιύζε, πιενςμή θαη απμδέζμεοζε 

Γθυζμκ ε εθηέιεζε υιςκ ζπεδυκ ηςκ οπυ ελέιηλε ένγςκ πανεμπμδίδεηαη επί μηα ζοκεπή πνμκηθή πενίμδμ πμο οπενβαίκεη 

ημοξ ηνεηξ (3) μήκεξ, ελ αηηίαξ πενηζηάζεςκ ακςηέναξ βίαξ πμο έπμοκ γκςζημπμηεζεί ζφμθςκα με ημ Άνζνμ 18.2 ηεξ 

πανμφζαξ, μ Ακάδμπμξ δηθαημφηαη κα δεηήζεη ιφζε ηεξ ζφμβαζεξ θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ Άνζνμ 15.2 ηεξ πανμφζαξ. 

 

19. Αζθαιίζεηξ  

 

- Πνόιερε αηοπεμάηςκ 

Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα αζθαιίδεη ζημ ΖΗΑ θαη ηα ιμηπά αζθαιηζηηθά ηαμεία υιμ ημ πνμζςπηθυ πμο ζα απαζπμιεί 

μ ίδημξ ή μη οπενγμιάβμη ημο. ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ πενί 

θμηκςκηθχκ αζθαιεηχκ. Μ Ακάδμπμξ εθηυξ απυ ηεκ αζθάιηζε ηςκ οιηθχκ θαη ελμπιηζμμφ, πμο 

ακαθένεηαη ζηα ζπεηηθά άνζνα ηεξ πανμφζαξ Γ.Ο.Ρ., οπμπνεχκεηαη κα πνμβεί ζε αζθάιηζε θαηά 

πακηυξ θηκδφκμο θαζχξ θαη ζε αζθάιηζε αζηηθήξ εοζφκεξ. 



 

- Αζθάιηζε θαηά πακηόξ θηκδύκμο 

Ε αζθάιηζε αοηή ζα είκαη «θαηά πακηυξ θηκδφκμο» (contractor’s all risk) θαη ζα θαιφπηεη 

μπμηαδήπμηε απχιεηα, δεμηά ή θαηαζηνμθή, μενηθή ή μιηθή, πμο μθείιμκηαη ή πνμθαιμφκηαη απυ 

μπμημδήπμηε ιυγμ ή αηηία (δει. ηοπαία πενηζηαηηθά, ζθάιμαηα μειέηεξ ή θαη θαηαζθεοήξ, 

manufacture’s risk, ειαηηςμαηηθά οιηθά, ιακζαζμέκε ενγαζία, θιπ.) με ελαίνεζε ημοξ θηκδφκμοξ 

απυ ακςηένα βίαξ υπςξ αοηή έπεη κμμμιμγεζεί απυ ηα ειιεκηθά δηθαζηήνηα. 

Ε αζθάιηζε ζα είκαη ζηε ζοκμιηθή αλία ημο οπυ θαηαζθεοή ένγμο (ελμπιηζμυξ, οιηθά, οπενεζίεξ 

θιπ.) ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ ηοπυκ ζομπιενςμαηηθχκ ζομβάζεςκ, ακαζεςνήζεςκ ή θαη 

ακαπνμζανμμγχκ (ζεηηθχκ ή ανκεηηθχκ) ημο ζομβαηηθμφ ημήμαημξ. Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα 

δεηά απυ ημοξ αζθαιηζηέξ θαηά ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα ηεκ ακαπνμζανμμγή ημο 

αζθαιηδυμεκμο θεθαιαίμο, ζφμθςκα με ηεκ πναγμαηηθή αλία ηεξ εγθαηάζηαζεξ θαη μη αζθαιηζηέξ 

παναηημφκηαη ημο δηθαηχμαημξ ηεξ οπαζθάιηζεξ. 

 

- Αζθάιηζε Αζηηθήξ Γοζύκεξ 

Ιε ηεκ αζθάιηζε αζηηθήξ εοζφκεξ ζα θαιφπηεηαη ε αζηηθή εοζφκε ημο Ακαδυπμο, έκακηη 

ηνίηςκ θαη μη αζθαιηζηέξ οπμπνεμφκηαη κα θαηαβάιιμοκ απμδεμηχζεηξ ζε ηνίημοξ γηα: ζςμαηηθέξ 

βιάβεξ, ροπηθή μδφκε, ή εζηθή βιάβε θαη οιηθέξ δεμηέξ ζε πνάγμαηα ε θαη δχα, πμο πνμθαιμφκηαη 

θαζ' υιε ηεκ δηάνθεηα θαη ελαηηίαξ ηςκ ενγαζηχκ θαηαζθεοήκ, ζοκηήνεζεξ, επηζθεοήξ, 

απμθαηάζηαζεξ δεμηχκ θαη δηαθυνςκ άιιςκ νοζμίζεςκ, μπμηεδήπμηε γίκμκηαη αοηέξ θαη εθ' υζμκ 

εθηειμφκηαη ζηα πιαίζηα ηςκ ζομβαηηθχκ οπμπνεχζεςκ ημο Ακαδυπμο. 

Ε εοζφκε ηςκ αζθαιηζηχκ ζα ανπίδεη με ηεκ έκανλε ηςκ ενγαζηχκ, ζα ιήγεη ηεκ εμενμμεκία ηεξ 

πενάηςζεξ ηεξ εγθαηάζηαζεξ θαη ε εμενμμεκία αοηή ζα γκςζημπμηεζεί γναπηά ζηεκ αζθαιηζηηθή 

εηαηνεία απυ ημκ Δήμμ. 

Γάκ μεηά ηεκ εμενμμεκία πενάηςζεξ ηςκ ένγςκ, πνμθφρεη ακάγθε επηζθεοήξ, ζοκηήνεζεξ, ή 

άιιεξ ζπεηηθήξ νφζμηζεξ, ε μπμία εμπίπηεη ζηα πιαίζηα ηςκ ζομβαηηθχκ οπμπνεχζεςκ ημο 

Ακαδυπμο θαη απαηηεί ηεκ εθηέιεζε ενγαζηχκ απυ δηθά ημο ζοκενγεία, ηυηε ζα πνέπεη κα θνμκηίζεη 

γηα ηεκ εθ κέμο αζθαιηζηηθή θάιορε ηεξ αζηηθήξ εοζφκεξ ημο έκακηη ηνίηςκ. Ε αζθάιηζε αοηή 

πνέπεη κα είκαη με ημοξ ίδημοξ υνμοξ, υπςξ θαη ε ανπηθή θαη με δηάνθεηα ηεξ υζε πνεηάδεηαη γηα ηεκ 

απμπενάηςζε ηςκ ενγαζηχκ επηζθεοήξ, ζοκηήνεζεξ θ.ι.π. 

Μ Γνγμδυηεξ, ημ εκ γέκεη πνμζςπηθυ ημο Δήμμο θαη μη Οφμβμοιμη ηεξ ζεςνμφκηαη ηνίηα 

πνυζςπα, ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ θαη ηηξ ελαηνέζεηξ ηεξ δηαζηαονμφμεκεξ εοζφκεξ έκακηη 

αιιήιςκ (cross liability). Ε αζθαιηζηηθή εηαηνεία είκαη οπμπνεςμέκε κα απμθνμφεη μπμηαδήπμηε 

αγςγή εγείνεηαη θαηά ημο Ακαδυπμο, ημο Γνγμδυηε θαη ημο πνμζςπηθμφ ημοξ, ζηεκ πενίπηςζε, 

πμο ε βιάβε ή δεμηά μθείιεηαη ζε πνάλε ή πανάιεηρε ηςκ παναπάκς πνμζχπςκ θαη ε μπμία 

θαιφπηεηαη απυ ημ αζθαιηζηήνημ αζηηθήξ εοζφκεξ έκακηη ηνίηςκ. Ε αζθαιηζηηθή εηαηνεία πνέπεη κα 

θαηαβάιεη θάζε πμζυ εγγφεζεξ γηα άνζε ηοπυκ θαηαζπέζεςκ θ.ι.π., πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ αζηηθή 

εοζφκε μέζα ζηα υνηα ηςκ πμζχκ, πμο ακαθένμκηαη θαηά πενίπηςζε ζακ ακχηαηα υνηα εοζφκεξ 

ηςκ αζθαιηζηχκ. 

Οημ αζθαιηζηήνημ ηςκ παναπάκς παναγνάθςκ πενηιαμβάκμκηαη μπμημδήπμηε μη 

αθυιμοζμη γεκηθμί υνμη: 

- Πα αζθαιηζηήνηα δεκ μπμνμφκ κα αθονςζμφκ, ηνμπμπμηεζμφκ, ή ιήλμοκ πςνίξ ηεκ γναπηή, 

με ζοζηεμέκε επηζημιή πνηκ απυ ηνηάκηα (30) εμένεξ, ζπεηηθή εηδμπμίεζε ηεξ αζθαιηζηηθήξ 

εηαηνείαξ ηυζμ πνμξ ηςκ Ακάδμπμ, υζμ θαη πνμξ ημκ Γνγμδυηε. 

- Ε αζθαιηζηηθή εηαηνεία παναηηείηαη απυ θάζε δηθαίςμα ακηαγςγήξ θαηά ημο Γνγμδυηε 

(Δήμμξ), ηςκ οπαιιήιςκ, ηςκ ζομβμφιςκ θαη ημκ ζοκενγαηχκ ημοξ ζε πενίπηςζε, πμο ε βιάβε ή 

δεμηά μθείιεηαη ζε πνάλε ή πανάιεηρε, υπη εζειεμέκε, ηςκ πνμζχπςκ αοηχκ. 

- Μ Γνγμδυηεξ, ημ πνμζςπηθυ ημο θαζχξ θαη υιμη μη Οφμβμοιμη θαη ζοκενγάηεξ ημο, 

ζεςνμφκηαη ηνίηα ζακ πνυζςπα. 

- Ιε ημ αζθαιηζηήνημ θαιφπηεηαη ε εοζφκε ημο Δήμμο, πμο απμννέεη απυ ημ Άνζνμ 922 ημο 

Αζηηθμφ Ηχδηθα. 

- Ηάζε αζθαιηζηήνημ ζομβυιαημ ζα είκαη ζε ηζπφ θαη δεκ μπμνεί κα ηνμπμπμηεζεί ή κα 

αθονςζεί ή κα ιήλεη ε ηζπφξ ημο, πςνίξ γναπηή εηδμπμίεζε ημο Γνγμδυηε. 

- Μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα παναδχζεη ζημκ Γνγμδυηε ηα αζθαιηζηήνηα ζομβυιαηα ημοιάπηζημκ 

δέθα πέκηε (15) εμένεξ πνηκ ηεκ έκανλε θάζε πενηυδμο αζθάιηζεξ. Δηαθμνεηηθά μ Γνγμδυηεξ, 



πςνίξ εηδμπμίεζε, μπμνεί κα ζοκάρεη ημ οπυρε αζθαιηζηήνημ με αζθαιηζηηθή εηαηνεία ηεξ 

πνμηίμεζεξ ημο, ζημ υκμμα γηα ιμγανηαζμυ θαη με δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο. Οηεκ πενίπηςζε αοηή 

ζα εκενγεί με ακέθθιεηε εκημιή θαη γηα ιμγανηαζμυ ημο ζακ πιενελμφζημξ. 

- Οε πενίπηςζε μιηθήξ ή μενηθήξ δηαθμπήξ ηςκ ενγαζηχκ απυ οπαηηηυηεηα ημο Ακαδυπμο, ημ 

ένγμ, ζε μπμηαδήπμηε θάζε θαη εάκ βνίζθεηαη, μπμνεί κα αζθαιηζζεί έκακηη υιςκ ηςκ 

εκδεπμμέκςκ θηκδφκςκ ςξ πνμξ ηεκ αζηηθή εοζφκε έκακηη ηνίηςκ απυ ημκ Γνγμδυηε θαη ηα έλμδα 

ηεξ αζθάιηζεξ αοηήξ ζα βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ. 

 

20. Γεκηθμί όνμη αζθάιηζεξ 

Ηαηά ηε ζφκαρε ηςκ παναπάκς αζθαιίζεςκ, μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα ζομμμνθχκεηαη θαη 

κα ιαμβάκεη οπ' υρε ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ Κυμςκ, Κμμμζεηηθχκ Δηαηαγμάηςκ, Ηακμκηζμχκ θ.ι.π., πμο 

ηζπφμοκ εθάζημηε θαη έπμοκ εθανμμγή ζηεκ Γιιάδα. 

Μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα ζομμμνθχκεηαη με ημοξ υνμοξ ηςκ αζθαιηζηενίςκ. Μη 

πανεπυμεκεξ αζθαιηζηηθέξ θαιφρεηξ, μη μηθμκμμηθμί θαη αζθαιηζηηθμί υνμη, μη ελαηνέζεηξ, απαιιαγέξ 

θ.ι.π., οπυθεηκηαη ζε θάζε πενίπηςζε ζηεκ ηειηθή έγθνηζε απυ ημκ Γνγμδυηε. 

Γπίζεξ ζε πενίπηςζε πμο μ Ακάδμπμξ αμειεί ή δοζηνμπεί κα θαηαβάιεη ζημοξ αζθαιηζηέξ 

ηα μθεηιυμεκα πμζά ηςκ αζθαιίζηνςκ, μ Γνγμδυηεξ, γηα κα απμθφγεη εκδεπυμεκε αθφνςζε ημο ή 

ηςκ αζθαιίζηνςκ, δηθαημφηαη κα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηνα ζημοξ αζθαιηζηέξ γηα ιμγανηαζμυ ημο 

Ακαδυπμο θαη κα ηα παναθναηήζεη απυ ημ ιαβείκ ημο ζφμθςκα με ηα πνμεγμφμεκα. 

Μ Γνγμδυηεξ επηθοιάζζεη ζε αοηυκ ημ δηθαίςμα κα παναθναηεί απυ ημκ Ακάδμπμ θάζε 

πμζυ πμο δεκ είκαη δοκαηυ κα εηζπναπζεί απυ ημοξ αζθαιηζηέξ, ιυγς ελαηνέζεςκ, απαιιαγχκ 

θ.ι.π., ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ ηςκ εκ ιυγς αζθαιηζηενίςκ. 

Οε πενίπηςζε πμο ε αζθαιηζηηθή εηαηνεία, με ηεκ μπμία μ Ακάδμπμξ ζοκμμμιυγεζε ηηξ 

παναπάκς αζθαιίζεηξ, παναιείρεη ή ανκεζεί κα ελμθιήζεη (μενηθά ή μιηθά) μπμηαδήπμηε δεμηά 

θ.ι.π. γηα μπμημκδήπμηε ιυγμ ή αηηία, μ Ακάδμπμξ έπεη ηεκ απμθιεηζηηθή εοζφκε γηα ηεκ 

απμθαηάζηαζε ηεξ με ελμθιεμέκεξ δεμηάξ ή βιάβεξ θ.ι.π., ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ ηεξ 

πανμφζαξ Οφμβαζεξ. Μ Γνγμδυηεξ δηθαημφηαη κα παναθναηήζεη απυ μπμημκδήπμηε ιμγανηαζμυ 

ημο Ακαδυπμο ή απυ μπμηαδήπμηε θφζεξ εγγφεζε ημο, ηα πμζά πμο θαηά ηεκ θνίζε ημο 

απαηημφκηαη γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ηεξ εκ ιυγς δεμηάξ ή βιάβεξ. 
 

21. Γνγαζηενηαθμί Έιεγπμη 

ΓΓΚΖΗΕ ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΕ 

Μ Ακάδμπμξ ημο ένγμο, ςξ αμέζςξ θαη θονίςξ οπεφζοκμξ γηα ηεκ έκηεπκε εθηέιεζε ηςκ 

δηαθυνςκ ενγαζηχκ, πνέπεη κα ειέγπεη ζοζηεμαηηθά θαη απυ θμκηά ηεκ πμηυηεηα ηςκ ενγαζηχκ. 

Οπεηηθά με ημκ ειάπηζημ ανηζμυ ηςκ ειέγπςκ εθανμμγή έπμοκ ηα θαηςηένς, πμο επέπμοκ ζέζε ζομβαηηθμφ 

ζημηπείμο, πιεκ ηεξ παναγν. Γ, πμο ακαθένεηαη ζημκ ανηζμυ ηςκ δμθημίςκ ζθονμδέμαημξ, γηα ηα 

μπμία ηζπφμοκ μη πνμβιεπυμεκμη απυ ημ DIN 1045 έιεγπμη. Οε πενίπηςζε πμο μη μειέηεξ ηςκ 

ηεπκηθχκ ένγςκ γίκμοκ με βάζε ζθονμδέμαηα ημο Ηακμκηζμμφ Πεπκμιμγίαξ Οθονμδέμαημξ, μ 

ανηζμυξ ηςκ δεηγμάηςκ θαη μ έιεγπμξ αοηχκ γίκμκηαη ζφμθςκα με αοηυκ. 

Α. Οομποθκχζεηξ 

1. Οθάθεξ μνογμάηςκ ή εδνάζεηξ επηπςμάηςκ, ακά 300 μ. μήθμοξ ή μηθνυηενμο αοημηειμφξ 

ημήμαημξ ζε θάζε θιάδμ μδμφ Δμθημή Ζ 

2. Γπηπςμάηςκ θαη ζηνχζεξ ελογίακζεξ, ακά 1000 Ι3 ζομπ. υγθμο Δμθημή Ζ 

3. Ρπμβάζεςκ θαη βάζεςκ μεπακηθχξ ζηαζενμπμημομέκςκ με ηζημέκημ, ζε θάζε ζηνχζε ακά 

300 μ. μήθμοξ θιάδμο μδμφ Δμθημή Ζ 

4. Βάζεςκ ζηαζενμπμημομέκςκ με ηζημέκημ, ακά 200 μ. μήθμοξ θιάδμο μδμφ Δμθημή Ζ 

5. Αζθαιηηθχκ επηζηνχζεςκ, ακά 200 μ. μήθμοξ θιάδμο μδμφ Δμθημή Ζ 

Β. Έιεγπμξ θμθθμμεηνηθήξ δηαβάζμηζεξ 

1. Αδνακή ηεπκηθχκ ένγςκ (ζθονμδέμαηα),μδμζηνςζίαξ θαη αζθαιηηθχκ, ακά 300 Ι3 

Δμθημή Ζ 

2. Αδνακή ζηναγγηζηήνςκ ή άιιςκ εηδηθχκ θαηαζθεοχκ (π.π. Β450, ιεπηά ζθονμδέμαηα), ακά 

200 Ι3 Δμθημή Ζ 

Γ. Έιεγπμη πιαζηηθυηεηαξ θαη ηζμδοκάμμο άμμμο 

1. Αδνακή ζθονμδεμάηςκ, ακά 300 Ι3 Δμθημέξ ΖΖΖ 

2. Αδνακή μδμζηνςζίαξ θαη αζθαιηηθχκ, ακά 500 Ι3 Δμθημή Ζ 



3. Οηνχζεηξ ελογίακζεξ, ακά 1000 Ι3 Δμθημή Ζ 

Δ. Ργεία πεηνςμάηςκ 

Γηα ηα θάζε είδμοξ αδνακή απυ ηεκ ίδηα πεγή, ακά 10.000 Ι3 ή θιάζμα αοηχκ, ακ πνυθεηηαη 

γηα πεγή απυ ηεκ μπμία ιαμβάκεηαη αδνακέξ οιηθυ ζε μηθνυηενε πμζυηεηα Δμθημή Ζ 

Γ. Δμθίμηα ζθονμδέμαημξ 

1. Γηα ζθονμδέμαηα παναγυμεκα ζε μυκημε εγθαηάζηαζε θαη γηα με μπιηζμέκα ζημηπεία, ακά 150 

Ι3 μμάδα απυ 3 δμθίμηα 

2. Μμμίςξ γηα μπιηζμέκα ζθονμδέμαηα, ακά 50 Ι3 μμάδα απυ 3 δμθίμηα 

3. Οε πενίπηςζε πμο ε εμενήζηα πμζυηεηα ζθονμδέμαημξ πμο πανάγεηαη είκαη μηθνυηενε απυ 

50 Ι3, παίνκεηαη γηα ηεκ εμενήζηα πμζυηεηα μμάδα απυ 3 δμθίμηα 

4. Γηα πνμεκηεηαμέκα ζθονμδέμαηα, ακά 50 Ι3 ή θιάζμαηα αοηχκ πμο θαιφπημοκ ηεκ 

εμενήζηα δηάζηνςζε μμάδα απυ 3 δμθίμηα 

5. Γηα ζθονμδέμαηα ηςκ ακςηένς θαηεγμνηχκ παναζθεοαδυμεκα ζε ημπηθέξ εγθαηαζηάζεηξ θαη 

ακ μη πμζυηεηεξ πμο ακηηζημηπμφκ ζε θάζε ζημηπείμ ημο ένγμο είκαη μηθνυηενεξ απυ αοηέξ 

πμο ακαγνάθμκηαη ζηα πνμεγμφμεκα εδάθηα, ηυηε γηα θάζε ζημηπείμ ημο ένγμο ζα παίνκεηαη 

μμάδα απυ 3 δμθίμηα 

ΟΠ. Έιεγπμξ πμζμφ αζθάιημο θαη θμθθμμέηνεζε αζθαιημμίγμαημξ 

Ακά ηνίςνε παναγςγή Δμθημή Ζ 

Δ. Έιεγπμξ παναθηενηζηηθχκ αζθαιημζθονμδέμαημξ θαηά MARSHALL 

Γηα θάζε εμενήζηα παναγςγή Δμθημή Ζ 

Ε. Έιεγπμξ ηζμδοκάμμο άμμμο αδνακχκ αζθαιηηθχκ, θαηά ηεκ παναγςγή ημο 

αζθαιημμίγμαημξ 

Γηα θάζε εμενήζηα παναγςγή Δμθημή Ζ 

Θ. Έιεγπμξ πνμζδημνηζμμφ ογναζίαξ 

Γηα ηα αδνακή ηςκ βάζεςκ ηςκ ζηαζενμπμημομέκςκ με ηζημέκημ, ακά δφμ χνεξ ενγαζίαξ 

Δμθημή Ζ 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

Μη ακςηένς έιεγπμη αθμνμφκ ζηεκ πενίμδμ ηεξ θακμκηθήξ παναγςγήξ θαη εθηέιεζεξ ηςκ ένγςκ 

θαη υπη ζηεκ πενίμδμ ηςκ πνμπαναζθεοαζηηθχκ ενγαζηχκ, μπυηε μη εθηειμφμεκεξ πμιιαπιέξ 

δμθημέξ γηα ηε νφζμηζε ηεξ παναγςγήξ δεκ ιαμβάκμκηαη οπυρε ζημκ ειάπηζημ, υπςξ ακςηένς, 

ανηζμυ δμθημχκ. 

 

ΠΟΙΝΙΚΓ ΡΗΣΡΓ 

1. Πα απμηειέζμαηα ηςκ ακςηένς δμθημχκ οπμβάιιμκηαη ζηεκ Γπηβιέπμοζα Ρπενεζία, 

μέζα ζε δφμ μένεξ απυ ηε δεηγμαημιερία. 

2. Μη γεκυμεκεξ δμθημέξ, με ηα αθνηβή ζημηπεία ηςκ ζέζεςκ ηςκ δμθημχκ, θαηαγνάθμκηαη ζε 

ηδηαίηενμ πίκαθα, μ μπμίμξ ζοκμδεφεη ηηξ ημεμαηηθέξ πνμζςνηκέξ επημεηνήζεηξ θαη ηεκ ηειηθή 

επημέηνεζε θαη απμηειεί ακαπυζπαζημ μένμξ αοηχκ. 

3. Οηεκ πενίπηςζε πμο, απυ ηεκ παναβμιή ηςκ πμζμηήηςκ ηςκ ενγαζηχκ πμο 

εθηειέζηεθακ θαη ηςκ ακηηζημίπςκ δμθημχκ ζηηξ πνμζςνηκέξ ημεμαηηθέξ επημεηνήζεηξ, 

πνμθφρεη ανηζμυξ δμθημχκ μηθνυηενμξ ημο ακςηένς θαζμνηδυμεκμο, επηβάιιεηαη ζημκ 

ακάδμπμ πμηκηθή νήηνα 600€ γηα θάζε δεθάδα δμθημχκ πμο ιείπμοκ, ε μπμία παναθναηείηαη, 

βάζεη απυθαζεξ ημο Ννμσζηαμέκμο ηεξ Ρπενεζίαξ απυ ηεκ μπμία επηβιέπεηαη ημ ένγμ θαη 

εθπίπηεηαη απυ ημκ πνχημ ζοκηαζζυμεκμ ιμγ/ζμυ ημο Ακαδυπμο. 

Ε πμηκηθή νήηνα αοηή είκαη ακέθθιεηε θαη ηα δμθίμηα πμο ιείπμοκ δεκ μπμνμφκ κα θαιοθζμφκ με 

πενηζζυηενα δμθίμηα ζε επυμεκα ζηάδηα ηεξ ενγαζίαξ. 

22 Αγςγμί – ηύιμη 

Μ ενγμιάβμξ πνέπεη κα έπεη οπυρε ημο υηη ζε μενηθά ημήμαηα μέζα ζημ εφνμξ θαηάιερεξ ημο 

θαηαζθεοαδυμεκμο ένγμο ή θαη θμκηά ζε αοηυ πηζακχξ κα βνίζθμκηαη ζηφιμη ηεξ ΔΓΕ, ημο ΜΠΓ, 

ζςιήκεξ φδνεοζεξ θιπ. Θα παναζηεί επμμέκςξ ακάγθε, πανάιιεια με ηηξ ενγαζίεξ πμο 

εθηειμφκηαη απυ αοηυκ, κα εθηειεζημφκ απυ ηηξ ανμυδηεξ Γηαηνείεξ ή Ρπενεζίεξ ή θαη ημκ ίδημ θαη 

ενγαζίεξ γηα ηε μεηαηυπηζε ηςκ ςξ άκς ζηφιςκ ή ηεκ απμμάθνοκζε ηςκ ζςιεκχζεςκ πμο 

οπάνπμοκ θιπ. Μ ενγμιάβμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα πνμβεί ζηηξ απαναίηεηεξ εκένγεηεξ πνμξ ηηξ 

ανμυδηεξ Ρπενεζίεξ Γηαηνείεξ ή Μνγακηζμμφξ γηα ηεκ επίζπεοζε ηεξ απμμάθνοκζεξ ηςκ ακςηένς 



εμπμδίςκ θαη κα δηεοθμιφκεη απμθαζηζηηθά ηεκ εθηέιεζε ηςκ απαηημομέκςκ ενγαζηχκ, πςνίξ κα 

έπεη δηθαίςμα γηα έγθνηζε μπμηαζδήπμηε αλίςζεξ θαη απμδεμίςζεξ, ιυγς θαζοζηενήζεςκ ή 

δοζπενεηχκ πμο πανμοζηάδμκηαη ζημ ένγμ πμο θαηαζθεοάδεη μ ίδημξ, απυ ηηξ πανάιιεια 

εθηειμφμεκεξ ενγαζίεξ απμμάθνοκζεξ ηςκ οπυρε ζηφιςκ θιπ.Ακηίζεηα μθείιεη μ Ακάδμπμξ, θαηά 

ηεκ εθηέιεζε ηςκ ένγςκ, κα ιάβεη υια ηα απαναίηεηα μέηνα γηα ηεκ απμθογή βιαβχκ ζηηξ 

εγθαηαζηάζεηξ ηςκ ακςηένς Γηαηνεηχκ θιπ, μη μπμίεξ βιάβεξ πάκηςξ, ακ ζομβμφκ, ζα βανφκμοκ 

μπςζδήπμηε ημκ ίδημ. 

Γίκαη οπμπνεςμέκμξ επίζεξ μ Ακάδμπμξ, φζηενα απυ εκημιή ηεξ Ρπενεζίαξ, κα πνμβαίκεη ζηε 

μεηαηυπηζε ηςκ αγςγχκ θιπ, αθμφ ζοκηαπζμφκ κέεξ ηημέξ μμκάδαξ γηα ηηξ ζπεηηθέξ ενγαζίεξ, 

εθυζμκ θοζηθά δεκ πνμβιέπμκηαη ηέημηεξ ηημέξ ζηε ζφμβαζε. 

 

23. Σήνεζε ηζπομοζώκ δηαηάλεςκ - ζπέζεηξ με ηεκ Τπενεζία θαη άιιμοξ ενγμιάβμοξ 

Μ Ακάδμπμξ είκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ ηήνεζε θάζε αζηοκμμηθήξ δηάηαλεξ ή άιιεξ δηάηαλεξ πμο 

αθμνά ηεκ εθηέιεζε πανυμμηαξ θφζεξ ένγςκ θαη μθείιεη κα ζομμμνθχκεηαη με θάζε δηάηαλε ημο 

ενγαηηθμφ κυμμο. Ρπμπνεμφηαη, θαζ' υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ενγμιαβίαξ, κα επηηνέπεη θαη κα 

δηεοθμιφκεη ηεκ εθηέιεζε απυ ηεκ Ρπενεζία ή με άιιε Γνγμιαβία μπμηςκδήπμηε ενγαζηχκ, 

με πενηιαμβακμμέκςκ ζηε πνμθεημέκε ενγμιαβία. 

 

24. ΓΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΑΝΑΔΟΥΟΤ - ΑΜΓΗ ΓΠΓΜΒΑΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

Γπεηδή ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ενγμιαβίαξ είκαη ε ζοκηήνεζε ημο μδμζηνχμαημξ, ηεξ μδηθήξ ζήμακζεξ, 

ε απμθαηάζηαζε ζημηπείςκ αζθαιείαξ ηεξ μδμφ πμο έπμοκ οπμζηεί βιάβε απυ πνήζε θαη ε άμεζε 

επέμβαζε γηα ηεκ ακηημεηχπηζε απνμβιέπηςκ θαη επεηγμοζχκ θαηαζηάζεςκ πμο άπημκηαη ηεξ 

μδηθήξ αζθάιεηαξ θιπ μ ακάδμπμξ θαζ’ υιε ηε πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ ζφμβαζεξ έπεη 

οπμπνέςζε κα εθηειεί άμεζα ηηξ ενγαζίεξ απμθαηάζηαζεξ ηςκ βιαβχκ πμο ζα πνμθφπημοκ, φζηενα 

απυ ηεκ εηδμπμίεζε ημο, είηε ηειεθςκηθά, είηε με Φαλ, είηε με γναπηέξ εκημιέξ ηεξ Ρπενεζίαξ, υπμο 

ζα θαζμνίδμκηαη μη ζέζεηξ θαη ημ είδμξ ηςκ ενγαζηχκ. 

Πμ πνμζςπηθυ ημο ζοκενγείμο αοημφ ζα πνέπεη κα είκαη θαηάιιεια ελμπιηζμέκμ, άνηηα 

εθπαηδεομέκμ ηυζμ ηεπκηθά υζμ θαη οιηθά γηα ηεκ ακηημεηχπηζε έθηαθηςκ πενηζηάζεςκ. 

Οηηξ οπμπνεχζεηξ ημο ζοκενγείμο ημο ακαδυπμο ζομπενηιαμβάκεηαη επίζεξ: 

·Ε εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ζήμακζεξ γηα εθηνμπή ηεξ θοθιμθμνίαξ θαη γεκηθά ζήμακζεξ με 

δηάζεζε θαηαιιήιςκ πηκαθίδςκ ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ηεξ Ρπενεζίαξ θαη ηεξ Πνμπαίαξ, 

Ωξ πνμζεζμία απμθαηάζηαζεξ βιαβχκ ηζπφμοκ ηα δηαιαμβακυμεκα ημο άνζνμο 7 

πανάγναθμξ 6 ημο Κ. 3481/2006, υπμο μνίδεηαη υηη ε οπμπνεςηηθή (απμθιεηζηηθή) πνμζεζμία 

γηα ηεκ πιήνε απμθαηάζηαζε ηεξ βιάβεξ δεκ πνέπεη κα οπενβεί ηηξ 10 εμένεξ απυ ηε ιήρε 

ημο πανυκημξ εγγνάθμο με ζοζθεοή ηειεμμμημηοπίαξ. Μ δε ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα 

πνμβαίκεη αοζεμενυκ ζηεκ μνημζέηεζε ηεξ πενημπήξ ηεξ βιάβεξ θαη ζηεκ ημπμζέηεζε 

θαηάιιειεξ ζήμακζεξ πνμξ απμθογή αηοπεμάηςκ. 

Ηαηά ζοκέπεηα μ ακάδμπμξ δεκ ζα εθηειεί απυ μυκμξ ημο θαμία απμιφηςξ ενγαζία πςνίξ 

πνμεγμφμεκε έγγναθε εκημιή ηεξ οπενεζίαξ θαη απυ ιήρεξ ηεξ εκημιήξ αοηήξ ζα 

ζομμμνθχκεηαη ζηεκ μιμθιήνςζε ηςκ ενγαζηχκ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 7 πανάγναθμξ 6 

ημο Κ. 3481/2006. 

Μ ακάδμπμξ μεηά ηεκ πεναίςζε ηςκ ζογθεθνημέκςκ ενγαζηχκ θάζε έγγναθεξ εκημιήξ ηεξ 

οπενεζίαξ, μθείιεη κα ακαθένεη εγγνάθςξ ζηε οπενεζία ηεκ εμενμμεκία πεναίςζεξ ηςκ 

ενγαζηχκ ζε θάζε ζέζε θαη υηη μη ενγαζίεξ εθηειέζζεθακ ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ ΝΠΝ θαη 

ηηξ μδεγίεξ ηεξ επίβιερεξ θαη κα απμζηέιιεη θςημγναθίεξ. 

Ε δαπάκε γηα ηηξ ακςηένς επεμβάζεηξ ακηημεηχπηζεξ επεηγμοζχκ ακαγθχκ, πενηιαμβάκμκηαη 

ακεγμέκεξ ζηα ακηίζημηπα άνζνα ημο ηημμιμγίμο πςνίξ κα δηθαημφηαη μ ακάδμπμξ ηδηαίηενεξ 

πνυζζεηεξ απμδεμίςζεξ γηα ηεκ άμεζε επέμβαζε θαη επηηήνεζε ημο μδηθμφ δηθηφμο. 

Γηα ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα ηςκ επεμβάζεςκ θαη εμπνυζεζμε απμθαηάζηαζε ηςκ βιαβχκ 

εκηυξ ηεξ ηαπζείζεξ πνμζεζμίαξ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα έπεη θαηάιιειε ζηειέπςζε, 

κα δηαζέηεη μυκημμ ζοκενγείμ επί ηυπμο ημο ένγμο με θαηάιιειμ ελμπιηζμυ θαη 

ελεηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε βιαβχκ αζθαιηηθχκ, μδμζήμακζεξ, 

απμθαηάζηαζεξ ζοζηεμάηςκ αζθάιηζεξ. 

 

25. ΤΠΟΥΡΓΩΓΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 



Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί ημ ΟΑΡ ημο ένγμο, κα ιαμβάκεη υια ηα απαναίηεηα μέηνα γηα ηεκ 

απμηνμπή ημο θηκδφκμο πνυθιεζεξ αηοπεμάηςκ θαη κα ιαμβάκεη μέηνα γηα ηεκ αζθάιεηα ηεξ 

θοθιμθμνίαξ. 

Γθηυξ απυ ημ Οπέδημ Αζθάιεηαξ θαη Ργείαξ ημο ένγμο (Ο.Α.Ρ.) μ ακάδμπμξ έπεη επίζεξ οπμπνέςζε κα 

ζοκηάλεη θαη κα ηενεί ζημ ενγμηάλημ Φάθειμ Αζθάιεηαξ θαη Ργείαξ (Φ.Α.Ρ.) ημο ένγμο, πμο ζα 

ζομπιενχκεηαη πνμμδεοηηθά θαηά ηε δηάνθεηα θαηαζθεοήξ θαη ζα παναδμζεί με ηεκ παναιαβή ημο 

ένγμο ζηεκ Ρπενεζία. 

Μ Ακάδμπμξ είκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ δαπάκε πνμμήζεηαξ ηεξ απαηημομέκεξ ζήμακζεξ ζηηξ ζέζεηξ 

εθηέιεζεξ ηςκ ένγςκ, γηα ηεκ αζθαιή θαη απνυζθμπηε δηαθίκεζε ηςκ μπεμάηςκ, με δηαηήνεζε 

πάκημηε μηαξ, ημοιάπηζημκ, ιςνίδαξ θοθιμθμνίαξ θαζ' υιε ηεκ δηάνθεηα θαηαζθεοήξ ημο ένγμο. 

Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα αζθαιίζεη ημ ένγμ (ενγαδυμεκμοξ θαη ηνίημοξ) θαη θένεη απμθιεηζηηθά 

θαη αθεναία ηεκ εοζφκε, πμηκηθή θαη αζηηθή, γηα θάζε αηφπεμα ενγαηηθυ ή με, πμο ηοπυκ ζομβεί ζημκ 

ηυπμ εθηέιεζεξ ημο ένγμο, απυ οπαηηηυηεηα ημο ιυγς πιεμμειμφξ εθανμμγήξ ηςκ δηαηάλεςκ ηεξ 

ενγαηηθήξ κμμμζεζίαξ, απυ αμέιεηα ζηεκ εθανμμγή ηεξ απαηημομέκεξ ζήμακζεξ, (υπςξ πνμβιέπεηαη 

απυ ηεκ ακηίζημηπε εγθεθνημέκε ΝΠΝ) θαη απυ θαζοζηένεζε επέμβαζεξ εθ μένμοξ ημο γηα ηεκ 

έγθαηνε ακηημεηχπηζε βιαβχκ ηεξ μδμφ. 

Όιεξ μη ενγαζίεξ ζα εθηειμφκηαη ζφμθςκα με ηα άνζνμ ημο ηημμιμγίμο ηεξ ζφμβαζεξ, ηηξ ηζπφμοζεξ 

δηαηάλεηξ πενί εθηειέζεςξ ηςκ Δεμμζίςκ Ένγςκ, ηηξ ακηίζημηπεξ θαηά πενίπηςζε ΝΠΝ, ημοξ 

ηζπφμκηεξ θακμκηζμμφξ, ημοξ υνμοξ ηεξ ΓΟΡ θαη ηηξ εκημιέξ ηεξ Ρπενεζίαξ. 

Ε εθηέιεζε θάζε άιιεξ ενγαζίαξ, πμο θνίκεηαη ακαγθαία γηα ηεκ έκηεπκε θαη άνηηα 

θαηαζθεοή ημο ένγμο, έζης θαη ακ αοηή δεκ ακαθένεηαη νεηά ζηεκ πανμφζα Πεπκηθή 

Νενηγναθή θαη ζηα ιμηπά ζομβαηηθά ζημηπεία ημο ένγμο, ζα εθηειείηαη μυκμ μεηά απυ 

έγγναθε εκημιή ηεξ Ρπενεζίαξ θαη εκηυξ ημο εγθεθνημέκμο ζομβαηηθμφ μηθμκμμηθμφ 

ακηηθείμεκμο απμθιεηυμεκεξ οπένβαζεξ. 

 

26. ΗΜΑΝΗ ΓΚΣΓΛΓΗ ΓΡΓΑΙΩΝ 

Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη με δηθή ημο μένημκα θαη εοζφκε, πςνίξ ηδηαίηενε απμδεμίςζε, κα ιαμβάκεη 

υια ηα απαηημφμεκα μέηνα ζήμακζεξ, πμο θαζμνίδμκηαη ζηεκ ηζπφμοζα Ννμδηαγναθή Οήμακζεξ 

Γθηειμομέκςκ Ένγςκ (ΦΓΗ 946 Β/09-07-03), δειαδή κα πνμβαίκεη ζηεκ εγθαηάζηαζε θαη δηαηήνεζε 

πνμεηδμπμηεηηθήξ ζήμακζεξ, θαζ' υιε ηε δηάνθεηα εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ, ηεκ μπμία ζα 

πνμζανμυδεη θάζε θμνά ζηηξ ακάγθεξ ημο ένγμο θαη ζηηξ ακάγθεξ νφζμηζεξ ηεξ θοθιμθμνίαξ, χζηε 

κα πανέπεηαη ζε θάζε πενίπηςζε πιήνεξ αζθάιεηα δηέιεοζεξ μπεμάηςκ θαη πεδχκ, πςνίξ δηαθμπή 

ηεξ θοθιμθμνίαξ με ηε μηθνυηενε δοκαηή υπιεζε ζημοξ πνήζηεξ, απυ ηεκ εθηέιεζε ηςκ ενγαζηχκ. 

Ε δαπάκε ηεξ ενγμηαληαθήξ ζήμακζεξ θαη νφζμηζεξ ηεξ θοθιμθμνίαξ εμπενηέπεηαη ακεγμέκε 

ζηηξ ηημέξ μμκάδμξ ημο ηημμιμγίμο πςνίξ κα δηθαημφηαη μ ακάδμπμξ ηδηαίηενε απμδεμίςζεξ. 

 

27.  ΑΠΑΙΣΗΓΙ ΓΛΓΓΥΩΝ ΚΑΙ ΜΓΣΡΗΓΩΝ 

Μη απαηημφμεκμη ενγαζηενηαθμί έιεγπμη οιηθχκ, πναγμαημπμημφκηαη πνμθεημέκμο κα δηαπηζηςζεί ε 

θαηαιιειυηεηα ηςκ πνεζημμπμημφμεκςκ οιηθχκ ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ. 

                                                                                                               

Ο ΜΕΛΕΣΗΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ        
ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-
ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ &ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΦΩΡΩΝ 

 

 

Η  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ            
Σ.Τ.Δ.Λ. 
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