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ΔΙΓΙΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
(Δ..Τ.)
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) αθνξά ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο θαη ηεο
ΔΣΔΠ, κε βάζε ηηο νπνίεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαηαζθεπήο
Γεκνζίσλ Έξγσλ, ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ, ηα δηαγξάκκαηα, κειέηεο, ηππηθέο δηαηνκέο θιπ, πνπ
ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηνλ Φνξέα, θαζψο θαη ηηο έγγξαθεο δηαηαγέο ηνπ, ζα εθηειεζζεί ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο.Γηα ηελ
εξγνιαβία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ "εθηέιεζε ή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ" ηεο επηθεθαιίδαο ηζρχνπλ νη φξνη δεκνπξάηεζεο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο.Ο φξνο "εθηέιεζε ή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ" ζεκαίλεη ηελ
πιήξε θαηαζθεπή ηνπ, ηελ εθπφλεζε ησλ ηπρφλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ, (εξεπλεηηθψλ, αδεηνδφηεζεο
θιπ) ή θαη κηθξνηξνπνπνηήζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Φνξέα θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ρσξίο αιιαγή ηνπ βαζηθνχ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ) θαη ηελ ηπρφλ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξεπλψλ, φια κε θαζνιηθή
αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε επί πιένλ ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΠΖΓΔ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΛΙΚΧΝ ΓΑΝΔΙΧΝ (τφκαηοσργηθώλ έργφλ, ηετληθώλ, οδοζηρφζίας θαη
αζθαιηηθώλ)
Α.

Οδοί προζπέιαζες προς ζέζεης ιήυες σιηθώλ θαη θαηαζθεσής ηετληθώλ έργφλ.
Ζ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ θαη
θαηαζθεπήο ηερληθψλ θιπ έξγσλ, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Ζ ζρεηηθή δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο
κνλάδνο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ.
Β.

Θέζεης απόζεζες αθαηάιιειφλ σιηθώλ θαηά ηελ παραγφγή σιηθώλ οδοζηρφζίας, ηετληθώλ θιπ, κε
τρεζίκφλ προχόληφλ θαηεδάθηζες ή σιηθώλ ποσ πιεολάδοσλ.
α. Γηα ηα πιηθά απφ πνηακνχο, ρεηκάξξνπο θιπ νη απνζέζεηο ησλ αθαηαιιήισλ πιηθψλ νξίδνληαη κέζα ζην εχξνο ηεο
θνίηεο απηψλ, ζε ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη θαηά ηελ
απφιπηε θξίζε ηεο. Σα ελ ιφγσ πιηθά δηαζηξψλνληαη θαηάιιεια, ζχκθσλα κε φηη νξίδεηαη απφ ηελ ΠΣΠ ΥΗ (παξ.
2.5,6,2.9.3.3 θιπ) θαη ηηο ηζρχνπζεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ).
Γηα ηα πιηθά ησλ ιαηνκείσλ, ζε ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε νηαδήπνηε απφζηαζε πνπ εμεπξίζθνληαη κε κέξηκλα,
επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ θαη επηηξέπνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο ινηπέο αξκφδηεο αξρέο.
β. Σα κε ρξήζηκα πξντφληα θαηεδάθηζεο, ηα αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξντφληα
εθζθαθήο θαη ηα ινηπά αθαηάιιεια πιηθά θάζε είδνπο, ζα απνηεζνχλ κε δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο, φπσο
νξίδεηαη ζηελ ΠΣΠ ΥΗ, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα εμεπξεζνχλ απφ ηνλ
αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Σα πιηθά πνπ αλεπξίζθνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξνέξρνληαη απφ θαζαίξεζε παιηψλ έξγσλ αλήθνπλ
ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ). Υξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν γίλεηαη κεηά απφ έγγξαθε ζπλαίλεζε
ηεο ππεξεζίαο θαη αθνχ ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξσηφθνιιν κεηαμχ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (Γ.Τ.) θαη ηνπ
αλαδφρνπ.
Γ.

Τιηθά δαλείφλ
Ζ ππεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακκηά ππνρξέσζε γηα ηελ εμεχξεζε θαη δηάζεζε ζηνλ αλάδνρν πεγψλ ιήςεο
δαλείσλ. Ζ επζχλε απηή βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα απφιεςε δαλείσλ νπνηαδήπνηε
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θαηάιιειε ζέζε, αξθεί ηα πιηθά απηά λα πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο ηδηφηεηεο απφ ηηο νηθείεο Πξφηππεο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) θαη ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ. Οη πεγέο ιήςεο αδξαλψλ πιηθψλ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην,
πξηλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηε Γ.Τ
Καηφπηλ απηνχ, ν αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ, είηε κε κίζζσζε,
είηε κε αγνξά θαηάιιεισλ ζέζεσλ ή κε ηπρφλ πξνκήζεηα πιηθνχ αζβεζηνιηζηθνχ ή άιινπ ιαηνκείνπ. Κάζε ζρεηηθή
δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλεηαη
ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα ζπλερίδεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ κε
κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ Τπεξεζία έρεη ηελ δπλαηφηεηα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα απνθιείζεη πεγέο πιηθψλ πνπ δελ παξέρνπλ πιηθά κε
ηηο απαηηεηέο ηδηφηεηεο, ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο ΠΣΠ θαη ΔΣΔΠ θαη ηελ παξνχζα ΔΤ.
Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε δαλείσλ ακκνραιηθψδνπο ζχζηαζεο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αλψηαηεο
ζηξψζεο επηρψκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ηππηθή δηαηνκή, πξνο απνθπγήλ ζηξψζεσλ ππνβάζεσλ, πξέπεη λα έρνπλ
δείθηε πιαζηηθφηεηαο κηθξφηεξν ηνπ πέληε (5).
Γ.

Πεγές ιήυες σιηθώλ ηετληθώλ, οδοζηρφζίας, αζθαιηηθώλ θιπ
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ, πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθψηεξα ζηελ παξνχζα θαη ηα νηθεία άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ή πιηθά πνηακνχ
άξηζηεο πνηφηεηαο κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο ΠΣΠ θαη
ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ. Ζ ππεξεζία δηθαηνχηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα απνξξίςεη πιηθά ηα νπνία, θαηά ηελ
εθκεηάιιεπζή ηνπο, δελ παξνπζηάδνπλ νκνηνγελή αληνρή θαη πνηφηεηα ή δελ είλαη θαζαξά θαη πγηή, κε ζπλέπεηα, ιφγσ
ηεο αλνκνηνγελνχο πνηφηεηαο, λα θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν ζπλερήο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ απφ ηελ άπνςε
ηνπ δείθηνπ πιαζηηθφηεηαο, πγείαο θιπ φπσο νξίδεηαη ζηηο ΠΣΠ Α260, Α265, Ο150, Ο155 θιπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάγεη ηα πιηθά απηά απφ θαηάιιειεο πεξηνρέο ησλ αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ
θαη ησλ ακκνραιίθσλ πνηακνχ ησλ πεγψλ, πνπ εθκεηαιιεχνληαη κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θαη πνπ
επηιέγνληαη εηδηθά έηζη ψζηε ν ζπληειεζηήο ησλ πιηθψλ ζε ηξηβή θαη θξνχζε θαηά ηελ δνθηκαζία LOS ANGELES λα
κελ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο νηθείεο πξνδηαγξαθέο. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακκηά ππνρξέσζε
γηα ηελ εμεχξεζε θαη δηάζεζε ζηνλ αλάδνρν ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσλ ιαηνκείνπ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ησλ αδξαλψλ
πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη.
Ζ επζχλε απηή βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ
νπνηαδήπνηε θαηάιιειε ζέζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, αξθεί απηά λα πιεξνχλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο νηθείεο ΠΣΠ, ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ θαη ηελ παξνχζα, θαη λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο νη ζρεηηθέο κε
ηελ εγθαηάζηαζε ιαηνκείσλ θαη ηελ δηελέξγεηα ακκνιεςηψλ.
Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ρξήζε απφ ηνλ αλάδνρν νπνηαζδήπνηε πεγήο ιήςεο θαηάιιεισλ πιηθψλ, δελ
δεκηνπξγεί ζ‟ απηφλ δηθαίσκα απαίηεζεο πιεξσκήο δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο
ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ
Δ.

Υρήζε πεγώλ
Καηά ηελ παξαγσγή ησλ πιηθψλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν
ηα θαηάιιεια κέηξα (πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο απνθπγή δηαζπνξάο ησλ πξντφλησλ εμφξπμεο θαηά ηηο εθξήμεηο
εθ‟φζνλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ, ρξήζε θνληνζπιιέθηνπ θιπ) πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία
θζνξψλ ζηηο ηδηνθηεζίεο (νηθνδνκέο, αγξνί, δέλδξα θιπ), θαζψο επίζεο θαη ζηηο θάζε είδνπο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο,
φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο αζθαιηνκηγκάησλ, ιφγσ ιεηηνπξγίαο ηνπ θιπ, γηα ηηο νπνίεο θέξεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε αζηηθά θαη πνηληθά.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, πξηλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε πεγήο πιηθψλ πνπ ζα επηιέμεη ν
ίδηνο, λα πξνβεί κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ ζηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα
απηνχ ζχκθσλα πξνο ηηο ζρεηηθέο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα ζπλερίδεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ
παξαγσγή θαη ρξεζηκνπνίεζε δφθηκσλ πιηθψλ, φπσο νξίδεηαη ζηηο ΠΣΠ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ζηηο ζξαπζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηχρνπλ ησλ
εγθξίζεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ λφκν) πξνδηαινγέα (πξνθφζθηλν) πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
δηαζθάιηζεο εηζαγσγήο θαζαξνχ εμνξπζζφκελνπ πιηθνχ, ρσξίο γαηψδεηο θαη ινηπέο πξνζκίμεηο, θαζψο επίζεο θαη
παηπάιεο. Ο πξνδηαινγέαο πξέπεη λα έρεη ηθαλέο δηαζηαζεηο θαη αλνίγκαηα ησλ θελψλ εμαγσγήο γαησδψλ θαη ινηπψλ
πξνζκίμεσλ ηελ θαηάιιειε θιίζε θαη λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηζρπξφ κεραληζκφ δεκηνπξγίαο δνλήζεσλ, ψζηε λα
εηζάγεηαη γηα ζξαχζε ηειείσο θαζαξφ πιηθφ.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη πάλησο ππφςε ηνπ φηη, πξηλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ, πξέπεη λα πξνβεί ζε
απνθάιπςε, θαζαξηζκφ θαη απνκάθξπλζε ησλ αθαηαιιήισλ πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
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Ζ εξγαζία απηή πξέπεη λα εθηειείηαη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ησλ πιηθψλ. Ζ ππεξεζία έρεη ην
δηθαίσκα ηεο αλά πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεςίαο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο
γη'απηφ ην ζθνπφ κέζα ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ππνρξενχηαη λα ζέζεη απηά απξνθάζηζηα ζηελ
δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο απηφ λα απαιιάζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε, αθνχ είλαη ν κνλαδηθφο θαη εμ
νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην δφθηκν ηφζν ησλ πιηθψλ φζν θαη ησλ εξγαζηψλ.
ΑΡΘΡΟ 3ο

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΑΔΠ 566 κε ΚΑΔ
2014ΔΠ56600008 θαη ζα ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη α) ηεο
θξάηεζεο 0,10% ππέξ ηεο ΔΑΑΓΖΤ ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/11 θαη β) απφ 18-4-2017 ηεο
θξάηεζεο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί
ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ.
ΑΡΘΡΟ 4ο

ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΙ

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δελ ζα απαηηεζνχλ απαιινηξηψζεηο.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΘΔΜΙΔ-ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΖΣΡΔ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 147 θαη 148 ηνπ Ν.4412/2016:
Α.

σλοιηθή προζεζκία περάηφζες ηοσ έργοσ
Σν φιν έξγν πξέπεη λα απνπεξαησζεί ζε δώδεθα (12) κήλες απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

Β.

Σκεκαηηθές προζεζκίες

ηα πιαίζηα ηεο νιηθήο απηήο πξνζεζκίαο, νη επί κέξνπο εξγαζίεο πξέπεη λα απνπεξαησζνχλ κέζα ζηηο
παξαθάησ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο:
1. Αποθιεηζηηθές ηκεκαηηθές προζεζκίες
α) Πξψηε απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία
ε πξνζεζκία φρη κηθξφηεξε απφ 15 εκέξεο αιιά φρη λα ππεξβαίλεη ηηο 30 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Γ.Τ. ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ λ.4412/2016.
β) Γεχηεξε απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία
Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,
πξέπεη λα έρεη γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.
γ) Σξίηε απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία
Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν
αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Γ.Τ. νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζχκθσλα κε ηελ
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ λ.4412/2016.
δ) Σέηαξηε απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία
Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν
αλάδνρνο εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ λ.4412/2016, ζα εθπνλήζεη θαη
ζα ππνβάιεη ζε δχν αληίηππα ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ (Π.Π.Δ.), ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα
ζηελ αξηζ. ΓΔΔΠΠ ΟΗΚ.502/13-10-2000 (ΦΔΚ 1265/2000 η.Β) θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ηνπ
Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.
ε) Πέκπηε απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία
Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν
αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Γ.Τ. ζε ηξία αληίηππα ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
(ΑΤ) ηνπ έξγνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 31 ηεο παξνχζαο.
4. ΔΤ νδνπνηίαο
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ζη) Έθηε απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία
Δληφο πξνζεζκίαο ησλ εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο
ζα εθπνλήζεη θαη ζα ππνβάιεη γηα νιφθιεξν ην έξγν ηελ απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο (παζζάισζε
άμνλα ιήςε δηαηνκψλ θιπ.).
2. Δλδεηθηηθές ηκεκαηηθές προζεζκίες
α) Πξψηε ελδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία
Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα ……………..…
β) Γεχηεξε ελδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία
Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα ………...
γ) Σξίηε ελδεηθηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία
Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα ………………….
Γ. Ποηληθές ρήηρες
1.

Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν
πνηληθή ξήηξα, πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ λ.4412/2016.
2. Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ ππέξβαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ επηβάιιεηαη ζηνλ
αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο ην 4% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην
100% ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί απφ ην πέξαο ηεο πξνεγνχκελεο ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο (ή απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξψηε εμ‟ απηψλ) κέρξη ην πέξαο ηεο ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο ζηελ
νπνία ππάξρεη ππέξβαζε.
Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ ππέξβαζεο ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ επηβάιιεηαη
ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο ην 6% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε
ην 100% ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί απφ ην πέξαο ηεο πξνεγνχκελεο απνθιεηζηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο (ή
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξψηε εμ΄απηψλ) κέρξη ην πέξαο ηεο απνθιεηζηηθήο ηκεκαηηθήο
πξνζεζκίαο ζηελ νπνία ππάξρεη ππέξβαζε.
Ζ πνηληθή ξήηξα γηα ππέξβαζε ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλέθθιεηε.
3. Σν ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 3% ηνπ πνζνχ ηεο
ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΡΖΣΡΑ ΠΡΟΘΔΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ (πρηκ)
Γελ πξνβιέπεηαη ξήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ)
ΑΡΘΡΟ 7ο ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ – ΖΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟΤ
1.

Ο αλάδνρνο νθείιεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ λ.4412/2016, λα ππνβάιεη ζηελ Γ.Τ. ρξνλνδηάγξακκα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, αληαπνθξηλφκελν πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε, κέζα ζε
δηάζηεκα απφ δεθαπέληε (15) έσο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.
2. Σν αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα θιηκαθσζεί κέζα ζηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ην άξζξν
5 ηεο παξνχζαο θαη λα ζπληαρζεί κε βαζηθή επηδίσμε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα απνδνζεί
θαηά ην εθηθηφ νινθιεξσκέλν θαηά ρξεζηκνπνηήζηκα ηκήκαηα ην έξγν.
3. Σν ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα ζπληαρζεί ππφ κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ ρξνληθή
αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ αλά είδνο εξγαζίαο ζπλνπηηθά (εθζθαθέο, επηρψκαηα, ινηπά ρσκαηνπξγηθά, ζσιελσηνί
νρεηνί, θηβσηνεηδείο νρεηνί, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, επελδεδπκέλε ηάθξνο, ινηπά ηερληθά, ππφβαζε
κεηαβιεηνχ πάρνπο, ππφβαζε, βάζεηο, ινηπά νδνζηξσζίαο, αζθαιηηθή βάζεο, αζθαιηηθή θπθινθνξίαο,
αληηνιηζζεξφο, ζήκαλζε, Ζ/Μ, θπηνηερληθά), κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ.Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε πνπ ζα αλαιχεη θαη αηηηνινγεί πιήξσο ηνλ
πξνηεηλφκελν πξνγξακκαηηζκφ θαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ
είλαη άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000 €) επξψ, ε ζχληαμε ησλ ηεπρψλ θαη δηαγξακκάησλ ζα γίλεη
ππνρξεσηηθά κε ηελ κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο.
4. ΔΤ νδνπνηίαο
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4.

5.
6.

7.
8.

Ζ Γ.Τ. απνθαίλεηαη πάλσ ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη
ηηο πξνηάζεηο ηνπ σο πξνο ηελ ζεηξά θαη ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηε ρξνληθή θιηκάθσζε ησλ πηζηψζεσλ,
θαη ην εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ λ.4412/2016.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη
νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 ηεο
παξνχζαο.
ην ίδην δηάζηεκα νξηζηηθνπνηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία ε νκάδα επίβιεςεο ηνπ έξγνπ θαη ε θαηαλνκή
αξκνδηνηήησλ θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηάηκεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε
πεξηνρέο ή/θαη επίπεδα ειέγρνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνφδνπ ηνπ έξγνπ [Γελδξνεηδήο
θαηάηκεζε ηνπ έξγνπ (ΓΚΔ) ή Work Breakdown Structure(WBS)].
Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θάζε ηξίκελν λα ζπληάζζεη θαη λα ζηέιλεη
ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή (Π.Τ.), κέζσ ηεο Γ.Τ. ζπλνπηηθέο αλαθεθαιαησηηθέο εθζέζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ.
Ζ ηήξεζε εκεξνινγίνπ έξγνπ δελ απαηηείηε.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΜΔΛΔΣΔ
Α. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, αθνχ ε ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο
κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ,λα ζπληάμεη ηηο παξαθάησ κειέηεο θιπ. εθφζνλ απαηηεζνχλ θαη δεηεζνχλ απφ ηελ Γ.Τ. :
1. Tνλ έιεγρν κε ηηο αλαγθαίεο ζπκπιεξψζεηο θαη κηθξνηξνπνπνηήζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο ηερληθήο κειέηεο.
2. Παζζάισζε, ρσξνζηάζκηζε ηνπ άμνλα ηεο νδνχ θαη ηε ιήςε δηαηνκψλ θπζηθνχ εδάθνπο.
3. Σελ ζχληαμε νξηζηηθψλ κειεηψλ κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ (νρεηψλ νηνπδήπνηε είδνπο θαη γεθπξψλ αλνίγκαηνο κέρξη
θαη 6,00 κ., ηνίρσλ αληηζηήξημεο χςνπο κέρξη θαη 6,00 κ., ιηζνπιεξσηψλ ζπξκαηνθηβσηίσλ, ζηξαγγηζηεξίσλ) κεηά
ησλ απαηηνπκέλσλ ζηαηηθψλ ππνινγηζκψλ κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ.
4. Σελ ζχληαμε νξηζηηθψλ κειεηψλ πξνζαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ηερληθψλ έξγσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ.
5. Μειέηε εθαξκνγήο γηα ηελ νξηδφληηα θαη θάζεηε ζήκαλζε ηεο νδνχ θαζψο θαη ηελ κειέηε εθαξκνγήο γηα ηελ
αζθάιηζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ θαηά ην πξφηππν ΔΝ-1317.
6. Μειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ.
7. Μειέηεο εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο θπθινθνξίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νδνχ, θαζψο θαη ζήκαλζεο θαη
εμνπιηζκνχ απηψλ.
8. Μειέηεο ζρεδηαζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο αξδεπηηθνχ δηθηχνπ θπηνηερληθψλ εξγαζηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη κειέηεο ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
απφ Μειεηεηέο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη νη νπνίνη ζα είλαη Γξαθείν αλεμάξηεην απφ ηελ
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο ζα δειψλεη ζηελ ππεξεζία πξηλ ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνλ
κειεηεηή πνπ ζα ηελ ζπληάμεη, πξνζθνκίδνληαο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ κειεηεηηθνχ πηπρίνπ θαη ππεχζπλε δήισζε
ηνπ κειεηεηή φηη αλαιακβάλεη ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη ηηο επζχλεο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Οη κειέηεο (πιελ ηεο πεξίπησζεο Α.6 ησλ νπνίσλ ηελ επζχλε θέξεη ν αλάδνρνο) ζα ππνβάιινληαη έγθαηξα ζηελ
Γ.Τ. Γελ απαηηείηαη λα πξνεγεζεί εληνιή ηεο ππεξεζίαο θαη ν αλάδνρνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε εθπφλεζε φζσλ
εμ απηψλ απαηηνχληαη, ψζηε λα κε θαζπζηεξεί ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΤΞΟΜΔΙΧΔΙ ΔΡΓΑΙΧΝ-ΝΔΔ ΔΡΓΑΙΔ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ην έξγν, φπσο απηφ ήζειε ηξνπνπνηεζεί θαηά είδνο θαη πνζφηεηεο απφ
ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ, πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην Σηκνιφγην ηεο
ζχκβαζεο, ζπληάζζνληαη λέεο ηηκέο κνλάδνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ λ.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ
Γηα ην παξφλ έξγν δελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.
Ύζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 150 ηνπ λ.4412/2016, ρνξεγείηαη έληνθε
πξνθαηαβνιή α)κέρξη 5% ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ γηα δαπάλεο πξψησλ
4. ΔΤ νδνπνηίαο

ειίδα 5 / 33

εγθαηαζηάζεσλ, κειέηεο θαη άιια έμνδα εθθίλεζεο ηνπ έξγνπ θαη β)κέρξη 10% ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ
ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ, γηα δαπάλεο πξνκήζεηαο πιηθψλ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν ή κεραλεκάησλ πνπ ζα
εγθαηαζηαζνχλ θαη ζα παξακείλνπλ ζην έξγν κέρξη λα απνζβεζζεί ε αληίζηνηρε πξνθαηαβνιή.
Ζ πξνθαηαβνιή ηεο πεξίπησζεο (β) θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά ζε δεζκεπκέλν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ θαη
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ ή κεραλεκάησλ γηα ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί θαη γηα
ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί πξηλ απφ ηε ρνξήγεζή ηεο πξνηηκνιφγηα. Οη πιεξσκέο απφ ηνλ δεζκεπκέλν ινγαξηαζκφ
γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξ.7 ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ λ.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΑΦΑΛΣΟΤ
α) Κάζε δαπάλε (πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θαζπζηεξήζεηο, απνζήθεπζε, θχιαμε, ζεξκάλζεηο θ.ιπ.) κέρξη ηελ πιήξε
ελζσκάησζε ηεο αζθάιηνπ ζην έξγν, έρεη ππνινγηζηεί θαη έρεη πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ησλ αζθαιηηθψλ
εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εγθχθιην 7/12-02-2013 (Αξ. Πξση.
Γ11γ/ν/5/8) ηνπ ΤΠ. ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Γ11γ/ν/3/20/20-03-2013 φκνηα.
β) Οπδεκία άιιε απνδεκίσζε αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν (θινπή , δηαξξνή , ππξθαγηά θ.ι.π).
ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΙ ΣΙΜΧΝ
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο αλαζεψξεζεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ λ.4412/2016.
Δπηζεκαίλεηαη φηη:
1.
Ζ αλαζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηηθά εθηειέζζεθαλ κέζα ζην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. Δξγαζίεο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθηειέζηεθαλ ζε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν
κεηαγελέζηεξε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην ρξνλνδηάγξακκα, ζεσξνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλζεψξεζεο φηη
εθηειέζηεθαλ ζηελ αλαζεσξεηηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έπξεπε λα εθηειεζηνχλ. Γηα εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ
πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην ρξνλνδηάγξακκα αλαζεσξεηηθή πεξίνδν, ε αλαζεψξεζε ππνινγίδεηαη κε
βάζε ην ρξφλν ηεο πξαγκαηηθήο εθηέιεζήο ηνπο.
2. Σα πιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα αλαζεσξνχληαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη φρη ηεο ελζσκάησζήο
ηνπο, κε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ θνλδπιίσλ ζηα νπνία πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ.
3. ε εηδηθή ζηήιε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ θνλδπιίνπ ησλ εγθεθξηκέλσλ
αλαιχζεσλ ηηκψλ κε ην ζπληειεζηή αλαζεψξεζεο ηνπ νπνίνπ ζα αλαζεσξνχληαη ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο
παξνχζαο εξγνιαβίαο.
4. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη θαηά αλαζεσξεηηθή πεξίνδν,ζα ζπληάζζεηαη
ππνρξεσηηθά ζην ηέινο απηήο πξαθηηθφ κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ επηβιέπνληνο πνπ ζα ζεσξείηαη απφ ηνλ
Πξ/λν ηεο Γ.Τ. Οη αλαζεσξνχκελεο πνζφηεηεο ζα εμάγνληαη, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα.
ΑΡΘΡΟ 13ο ΔΡΓΑΣΖΡΙΑΚΔ ΓΟΚΙΜΔ (ποηόηεηα σιηθώλ θαη εργαζηώλ)
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζε εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ησλ
εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ. Οη έιεγρνη ζα γίλνληαη είηε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
(Πεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεξεάο Διιάδαο), είηε απφ ηδησηηθφ πηζηνπνηεκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν
απφ ην Κεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΔΓΔ) εξγαζηήξην, είηε άιιν πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο ζην
έξγν. Σν εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα ιάβεη έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ (γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έξγνπ) απφ
ην ΚΔΓΔ ή άιιν θνξέα ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο.
Ο αλάδνρνο ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηδησηηθνχ εξγαζηεξίνπ ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Γ.Τ. ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ
ιφγσ εξγαζηεξίνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα ππνβάινληαη ζηελ Γ.Τ.
Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα εθηειεζηνχλ θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο
πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη θαη' απηψλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη, νξίδνληαη θαησηέξσ σο εμήο:
Ι. Διάτηζηος αρηζκός εθηειεζηέφλ δοθηκώλ
Α.
σκπσθλώζεης
1. θάθεο νξπγκάησλ ή έδξαζεο επηρσκάησλ αλά 300 κέηξα κήθνπο ή κηθξνηέξνπ απηνηεινχο ηκήκαηνο αλά ισξίδα
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θπθινθνξίαο νδνχ.
Γνθηκή 1
2. Δπηρσκάησλ θαη ζηξψζεο εμπγίαλζεο αλά 1.000 Μ3 ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ. Γνθηκή 1
3. Τπνβάζεσλ θαη βάζεσλ πνπ ζηαζεξνπνηνχληαη κε κεραληθά κέζα γηα θάζε ζηξψζε αλά 300 κ. κήθνπο ισξίδαο
θπθινθνξίαο νδνχ.
Γνθηκή 1
4. Βάζεσλ πνπ ζηαζεξνπνηνχληαη κε ηζηκέλην αλά 300 κ.κήθνπο ισξίδαο θπθινθνξίαο νδνχ Γνθηκή 1
5. Αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο αλά 2.000 κ.κήθνπο ισξίδαο θπθινθνξίαο νδνχ Γνθηκή 1
Β.
Διεγτος θοθθοκεηρηθής δηαβάζκηζες
1. Αδξαλή ηερληθψλ έξγσλ (ζθπξνδέκαηα),νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ αλά 300 Μ3 Γνθηκή 1
2. Αδξαλή ζηξαγγηζηεξίσλ ή άιισλ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ (π.ρ. Β 450, ιεπηά ζθπξνδεκαηα) αλά 200 Μ 3. Γνθηκή 1
Γ.
Διεγτοη πιαζηηθόηεηας θαη ηζοδσλάκοσ άκκοσ
1. Αδξαλή ζθπξνδεκάησλ αλά 300 Μ3 Γνθηκή 1
2. Αδξαλή νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ αλά 500 Μ3 Γνθηκή 1
3. ηξψζεηο εμπγίαλζεο αλά 1.000 Μ3 Γνθηκή 1
Γ.
Τγεία πεηρφκάηφλ
1.Γηα αδξαλή θάζε είδνπο απφ ηελ πεγή αλά 10.000 Μ3,ή θιάζκαηά ηνπο,άλ πξφθεηηαη γηα πεγή απφ ηελ νπνία
ιακβάλεηαη αδξαλέο πιηθφ ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα. Γνθηκή 1
Δ.

Γοθίκηα ζθσροδέκαηος
Σα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ζθπξνδεκάησλ ξπζκίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ-97), πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ αξηζ. Γ14/19164/28-3-97 θαη
ηζρχεη θάζε θνξά.
Σ.

Διεγτος ποζόηεηας αζθάιηοσ θαη θοθθοκέηρεζε αζθαιηοκίγκαηος.

Αλά ηξίσξε παξαγσγή

Γνθηκή 1

Ε.

Διεγτος ταραθηερηζηηθώλ αζθαιηοκίγκαηος θαηά MARSHAL
Γηα θάζε εκεξήζηα παξαγσγή Γνθηκή 1

Ζ.

Διεγτος ηζοδσλάκοσ άκκοσ αδραλώλ αζθαιηηθώλ θαηά ηελ παραγφγή ηοσ αζθαιηοκίγκαηος
Γηα θάζε εκεξήζηα παξαγσγή Γνθηκή 1

Θ.

Διεγτος προζδηορηζκού σγραζίας
Γηα ηα αδξαλή ησλ βάζεσλ ζηαζεξνπνηνπκέλσλ κε ηζηκέλην αλά δχν (2) ψξεο εξγαζίαο. Γνθηκή 1

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ
Οη αλσηέξσ έιεγρνη αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν ηεο θαλνληθήο παξαγσγήο θαη εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη φρη ζηελ
πεξίνδν ησλ πξνπαξαθαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, θαηά ηελ νπνία νη δνθηκέο πνπ εθηεινχληαη γηα ηελ ξχζκηζε ηεο
παξαγσγήο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ειάρηζην,φπσο αλσηέξσ,αξηζκφ δνθηκίσλ.
ΙΙ. Ποηληθές ρήηρες
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ δνθηκψλ ππνβάιινληαη ζηελ Γ.Τ. εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο.
Οη δνθηκέο πνπ γίλνληαη, κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ δνθηκίσλ θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, πνπ
ζπλνδεχεη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχςεη, χζηεξα απφ ηελ παξαβνιή ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ
εθηειέζηεθαλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δνθηκψλ θαηά ηηο πξνζσξηλέο ηκεκαηηθέο επηκεηξήζεηο, αξηζκφο δνθηκίσλ κηθξφηεξνο
απηνχ πνπ θαζνξίδεηαη αλσηέξσ, επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο 600,00 € γηα θάζε δεθάδα
δνθηκίσλ πνπ ιείπνπλ, παξαθξαηείηαη κε βάζε απφθαζε ηνπ Πξ/λνπ ηεο
Γ.Τ. θαη εθπίπηεη απφ ηελ 1ε πηζηνπνίεζε
ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα ζπληαρζεί.
Ζ πνηληθή ξήηξα είλαη αλέθθιεηε. Ο αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ ιείπεη δελ δχλαηαη λα θαιπθζεί κε πεξηζζφηεξεο
δνθηκέο ζηα επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο.
Ζ Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα κελ πξνβεί ζε πηζηνπνίεζε κέξνπο ή ζπλφινπ εξγαζηψλ γηα ηηο
νπνίεο δελ έρνπλ πξνζθνκηζηεί νη απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο.
4. ΔΤ νδνπνηίαο

ειίδα 7 / 33

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Γ.Τ.
ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ηα ηδησηηθά αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα κε ηα νπνία ελδερνκέλσο
πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί. Ζ ππεχζπλε δήισζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηεξίσλ,
νη νπνίεο ζα έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ, θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ησλ εξγαζηεξίσλ,
φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζην ππ‟ φςε έξγν.
ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ απφ θξαηηθφ εξγαζηήξην, ηνχην ζα δειψλεηαη απφ ηνλ
αλάδνρν. Δμππαθνχεηαη φηη ηπρφλ αδπλακία ηνπ θξαηηθνχ εξγαζηεξίνπ (π.ρ. ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο), λα εθηειέζεη ηνπο
απαηηνχκελνπο ειέγρνπο, δελ απαιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηελ επηβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ηεο
παξ.ΗΗ
Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα εθηειέζεη δηα ησλ νξγάλσλ ηνπ νζνπζδήπνηε ειέγρνπο πέξαλ ησλ
παξαπάλσ ειαρίζησλ αλαθεξνκέλσλ θαη νπνηεδήπνηε θξίλεη ηνχην ζθφπηκν.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ επίβιεςε επηβαηηθφ φρεκα κε νδεγφ, φπνηε δεηεζεί απφ απηήλ, γηα
ηελ κεηαθνξά ησλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο ζην έξγν.
ΑΡΘΡΟ 14ο ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΔΡΓΑΙΧΝ ΔΠΙΜΔΣΡΖΔΙ-ΠΙΣΟΠΟΙΖΔΙ
Ζ θαηακέηξεζε ησλ εξγαζηψλ, ε ζχληαμε ησλ ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ, νη πηζηνπνηήζεηο θαη νη πιεξσκέο ζα
γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 151 θαη 152 ηνπ λ.4412/2016.
Δηδηθψηεξα δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:
Οη εξγαζίεο,πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, δελ δχλαληαη ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε
ζρεηηθή δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο λα ππεξβνχλ ην χςνο ηεο πίζησζεο πνπ έρεη εγθξηζεί γηα ην έξγν, φπσο απηφ
θαζνξίδεηαη κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο πνπ δηαηάζζεηαη λα εθηειεζζνχλ, κε ηνπο νηθείνπο πίλαθεο ή ηηο ζρεηηθέο
δηαηαγέο, δελ δχλαληαη λα εθηειεζζνχλ κέζα ζην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξίλ απφ
ηελ εθηέιεζή ηνπο, λα ην αλαθέξεη ζηελ Τπεξεζία γηα ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ.
ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε ππέξβαζε, θαηά παξάβαζε απηψλ πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ, ε ππεξεζία
δελ έρεη θακκηά ππνρξέσζε απνπιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο εξγαζίεο απηέο.
Οη πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,ζπληάζζνληαη ζην ηέινο
θάζε εκεξνινγηαθνχ κήλα, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα λα ππάξρνπλ εθηειεζκέλεο εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα
επηκεηξεζνχλ.
Δλδηάκεζα ησλ ρξνληθψλ απηψλ δηαζηεκάησλ δελ πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε πηζηνπνίεζεο, έζησ θαη αλ θαηά ηα
ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ δελ ζπληάρζεθαλ πηζηνπνηήζεηο γηα νπνηαδήπνηε αηηία.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνβνιή ινγαξηαζκψλ λα πξνζθνκίδεη ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πιεξσκήο
ησλ ηειψλ ησλ πάζεο θχζεσο ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζην έξγν κεραλεκάησλ (ηδηφθηεησλ ή φρη).
ΑΡΘΡΟ 15ο ΠΟΟΣΟ Ο.Δ. θαη Γ.Δ. θιπ
α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ γηα γεληθά θαη
επηζθαιή έμνδα, εξγαιεία, εγθαηαζηάζεηο θιπ γηα θάζε είδνπο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνιάβνπ, φπσο επίζεο
θαη γηα φθεινο απηνχ.Σν πνζφ απηφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ θαη
πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ πξνζθνξάο θαη ηηο θαλνληδφκελεο λέεο ηηκέο κνλάδνο θαηά ην
άξζξν 9 ηεο παξνχζαο θαη αλέξρεηαη ζε δέθα οθηώ επί ηοης εθαηό (18%). ην πνζνζηφ απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη
θαη ε κε αξ.πξση.8371/27.7.2016 ζπκθσλία κεηαμχ ησλ Δξγνιεπηηθψλ Δλψζεσλ θαη Π.Ο. ΔΜΓΤΓΑ φπσο ηζρχεη
(6%ν) ή ηπρφλ κειινληηθέο ζπκθσλίεο.
β) ε πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απνινγηζηηθά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ λ.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΡΑΣΖΔΙ
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΑΔΠ 566 κε ΚΑΔ
(2014ΔΠ56600008) θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο γηα ηα έξγα απηά θξαηήζεηο.
ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ θξαηήζεσλ επί πιένλ ή επί έιαηηνλ απηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο
δεκνπξάηεζεο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4412/2016
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Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη επίζεο ησλ ηειψλ δηνδίσλ, ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.
Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη ν αλάδνρνο ηνπ θφξνπ θαη δαζκψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ, ηνπ ΦΠΑ θαη ηνπ
εηδηθνχ θφξνπ ηνπ αξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 πάλσ ζηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα,
θαζψο επίζεο θαη ησλ θφξσλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθψηεξα ζηα Ν.Γ. 4486/65(ΦΔΚ 131 ηεχρνο Α) θαη 453/66(ΦΔΚ
165 ηεχρνο Α) ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ.
ΑΡΘΡΟ 17ο

ΚΟΝΓΤΛΙΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ

ην θνλδχιην απηφ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ
πνπ θαζηεξψζεθαλ κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο
ηεο κειέηεο θαη φρη απφ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ θαη ηεο κνξθήο ηνπ έξγνπ.
Γελ πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιην ησλ απξνβιέπησλ νη δαπάλεο γηα κεηαηφπηζε δηθηχσλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο
Ωθειείαο νχηε ε δαπάλε απαιινηξηψζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΔΚΣΔΛΔΖ-ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΤ-ΔΚΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ- ΜΖΥΑΝΙΚΑ ΜΔΑ-ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ
ΣΖΝ ΔΠΙΒΛΔΦΖ
1) Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηαπηζησζεί θαζ'νηνλδήπνηε ηξφπν φηη έρεη γίλεη άκεζε ή έκκεζε ππνθαηάζηαζε
ηνπ αλαδφρνπ απφ άιιε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο θεξχζζεη έθπησην
ηνλ αλάδνρν κεηά ηελ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκ.Δξγσλ.
2) Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ κέρξη 3.000.000 € ζα ππάξρεη ζπλερήο παξνπζία επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαη θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ελφο (1) Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΠΔ ή ΣΔ ή ελφο (1) Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ ΠΔ
ή ΣΔ, ν νπνίνο ζα είλαη θαη πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην
έξγν.Σνλ ξφιν απηφ κπνξεί λα ηνλ αλαιάβεη θαη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, αλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθή επηρείξεζε ή
θάπνηνο κεραληθφο πνπ ζηειερψλεη ην εξγνιεπηηθφ πηπρίν αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, κε
πξνζθφκηζε δήισζήο ηνπ. Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 3.000.000 € ε ζηειέρσζε ζα είλαη ζχκθσλε κε ην
άξζξν 139 ηνπ λ.4412/2016, ήηνη ζα ππάξρνπλ ηξείο (3) ηερληθνί αλαιφγσλ πξνζφλησλ θαη πείξαο εθ ησλ νπνίσλ
έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ δηπισκαηνχρνο Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (ΑΔΗ) θαη έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ
πηπρηνχρνο Αλσηάηνπ Σερλνινγηθνχ Ηδξχκαηνο (ΑΣΔΗ).
Δπίζεο ζε θάζε πεξίπησζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα ππάξρεη ζπλερήο παξνπζία ελφο ηνπιάρηζηνλ έκπεηξνπ
εξγνδεγνχ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ ζα παξίζηαηαη έλαο Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο
Μεραληθφο ΠΔ ή ΣΔ.
Γηα ην πξνζσπηθφ απηφ απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε Γ.Τ. βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία
ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξάβαζε ησλ αλσηέξσ απνηειεί πεηζαξρηθφ
αδίθεκα γηα ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ηα ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο.
3) Ο Πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην ππ‟φςε έξγν, θαη ε
απνπζία ηνπ απφ ην εξγνηάμην ζα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη κφλν ζε ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ γηα
εθηφο εξγνηαμίνπ απαζρφιεζε πνπ αθνξά ην χπ‟φςε έξγν.
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο λα εθπξνζσπεί ηνλ αλάδνρν ζε
φια ηα ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ νδεγηψλ ή
παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο.
4) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη, εθηφο απφ ηα θάζε είδνπο κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο, κεηαθνξηθά κέζα,
φξγαλα, εξγαιεία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4412/2016 θαη ην απαηηνχκελν εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 19ο

ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ-ΓΧΡΔΑΝ ΤΝΣΖΡΖΖ

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί δσξεάλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, επί δεθαπέληε (15) κήλες
απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ λ.4412/2016.
ηελ πεξίπησζε δεκηψλ απφ αλψηεξε βία ή άιιε αηηία, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε
θαη απνδεκηψλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ.
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ΑΡΘΡΟ 20ο

ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΖΜΑΝΖ

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο,
γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, είλαη δε κφλνο ππεχζπλνο
γη' απηέο θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηχρεη, είηε απφ δηθή ηνπ
ππαηηηφηεηα, είηε απφ ην εξγαδφκελν ζ' απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ
απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ. Με ηνλ φξν εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο λνείηαη ηφζν ε δηαηήξεζε αζθαιψλ ζπλζεθψλ
γηα ηε δηεμαγσγή ηεο , φζν θαη ε επίηεπμε ζπλζεθψλ ζπλέρηζεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο, έζησ θαη κε θαηάιιειεο
παξαθάκςεηο ή άιια πξνζσξηλά έξγα.
Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαίηεξα ζηνλ αλάδνρν, αιιά ζα πεξηιεθζνχλ απφ απηφλ αλεγκέλα
ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Ζ αλάγθε ηαπηφρξνλεο δηεμαγσγήο ηεο θπθινθνξίαο κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟φςε
απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαη νη
δπζθνιίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ εμ απηήο ηεο αηηίαο δελ δεκηνπξγνχλ ζηνλ αλάδνρν ην δηθαίσκα απαίηεζεο
νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο ζηελ πξνζεζκία ηνπ έξγνπ.
Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζή ηνπ, λα πξνβαίλεη ζηελ πιήξε ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ζε πεξίθξαμε θαη
ηδηαίηεξε ζήκαλζε θάζε επηθίλδπλεο ζέζεο, ζχκθσλα κε:
1. Σνλ ηειεπηαίν ζε ηζρχ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.)
2. Σελ εγθχθιην η. Τ.Γ.Δ. ΒΜ 5/ 30058 / 6-12-82, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Π.Σ.Π. πνπ αλαθέξεηαη
ζηε ζήκαλζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη "ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο" (ΦΔΚ 121 Β/23.3.83).
3. Σελ εγθχθιην η. Τ.Γ.Δ. ΒΜ 5/ 30428 / 17.6.80 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Π.Σ.Π. πνπ αλαθέξεηαη ζηε
ζήκαλζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη "έμσ απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο" (ΦΔΚ 589 Β/30.6.80
4. Σν Σεχρνο Δξγνηαμηαθήο ήκαλζεο Απηνθηλεηνδξφκσλ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ΔΤΓΔ/ΠΑΘΔ θαη
θνηλνπνηήζεθε κε ην ππ‟ αξ. 8280 / 24.10.97 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ
5. «Πξνδηαγξαθή ήκαλζεο Δθηεινπκέλσλ Δξγσλ ζε Οδνχο εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ
πεξηνρψλ» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. ΓΗΠΑΓ/νηθ.502/1-7-2003 απφθαζε Τθππνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ.
Τπνρξενχηαη επίζεο:
α) Να πξνβαίλεη κε δαπάλεο ηνπ, θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ πξνζσξηλψλ
ζεκάησλ, θαλψλ, αληαλαθιαζηηθψλ πηλαθίδσλ, ζεκάησλ, ηξνρνλφκσλ, θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ θιπ, πνπ
απαηηνχληαη, θαηά ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη
αζθαιή θπθινθνξία ζηελ νδφ θαη ηηο παξαθακπηήξηεο θαη πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ
έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηελ λχρηα γηα ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη
πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα απφ ππαηηηφηεηα ησλ έξγσλ, αθφκε θαη εθείλσλ πνπ εθηεινχληαη
απνινγηζηηθά.
β) ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο εθηειέζεη ηελ ζήκαλζε κε ειιείςεηο ππφθεηηαη ζε αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα
ζαξάληα πέληε (45,00) € γηα θάζε κε ηνπνζεηεκέλν ζηελ ζέζε πνπ επηβάιιεηαη ή θαθψο ηνπνζεηεκέλν ζήκα.
Ζ ππεξεζία κπνξεί επίζεο λα εθηειέζεη ηελ ζήκαλζε ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ ν ηειεπηαίνο
δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο ηεο. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ ιήςε ή κε απφ ηελ ππεξεζία ησλ
κέηξσλ απηψλ, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ δελ παχεη λα έρεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί απφ
ηελ ακέιεηα ηνπ απηή θαη επζχλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο γηα ηελ ζπλερή ζήκαλζε ηεο νδνχ κε
πξνζσξηλά, θαηά ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, ζήκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε
φηη ν αλάδνρνο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ απαζρνιείηαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, έρεη ζπλερή αληίιεςε ησλ
ζέζεσλ ηεο νδνχ πνπ ρξεηάδνληαη ζήκαλζε θαη ελεκεξψλνληαη ζπλέρεηα πάλσ ζηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπο
θαη ηεο επαλαηνπνζέηεζήο ηνπο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ηεο νδνχ κε ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ, ελψ ε επίβιεςε δελ
δηαζέηεη επί ηφπνπ πξνζσπηθφ γηα λα ππνδεηθλχεη θάζε θνξά ηα κέηξα ζήκαλζεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ
ηνλ αλάδνρν.
γ) Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ απφ θάζε θαηεχζπλζε θαη θαηά πεξίπησζε ζε ελδηάκεζα ηκήκαηα φπνπ
αιιάδνπλ νη ζπλζήθεο θπθινθνξίαο, ζα ππάξρεη θσηεηλφ αλαιάκπνλ ζήκα κεγάινπ κεγέζνπο γηα πξνεηδνπνίεζε
ησλ νδεγψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 21ο

ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ο αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη φηη κειέηεζε πιήξσο ηελ θχζε θαη ηελ ζέζε ησλ έξγσλ, ηηο
γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο, θπξίσο φζν αθνξά ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε πιηθψλ,
χπαξμε εξγαηηθψλ ρεηξψλ, χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ην επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηηο δηάθνξεο
αλπςψζεηο ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηελ δηακφξθσζε θαη
θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληεζνχλ πάλσ θαη θάησ απφ
ην έδαθνο ην είδνο θαη ηα κέζα επθνιίαο, πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ
θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ην θφζηνο
ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
Παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ γηα ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο απηνχο, δελ
ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηελ ζχκβαζε.
Οη δηαγσληδφκελνη κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη έρνπλ δηεξεπλήζεη πιήξσο :
 Σελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ
 Σα πδξνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο
 Σηο πεξηνρέο πεγψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη απηέο
ησ απνζέζεσλ
 Σελ Γηεζλή θαη Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, πιηθψλ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ
 Σηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
 Σα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο (π.ρ.
ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ), Σνπηθέο Αξρέο θιπ.
 Σνπο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο θαη ηα πξνβιήκαηα εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο
 Σηο δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο εξγνηαμίσλ κε ηνλ ζθνπφ λα θαηαζηνχλ πιήξσο ελήκεξνη ησλ ζπλζεθψλ
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Δπίζεο λα εθηηκήζνπλ κε επάξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο
εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπο.
 Σηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θαηαζθεπψλ ιφγσ ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ θαη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ
ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο.
 Σηο εθηειεζζείζεο απαιινηξηψζεηο θαη εθείλεο πνπ παξακέλνπλ αθφκα αλεθηέιεζηεο.
 Σνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ηελ ππφςε πεξηνρή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ
Σνλίδεηαη φηη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ. πνηφηεηα ππεδάθνπο,
απνηειέζκαηα πάζεο θχζεσο εξεπλψλ, ζηνηρεία πάζεο θχζεσο παξαηεξήζεσλ, θιπ., πνπ έγηλαλ, ή γίλνληαη
απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ άιινπο, ηπρφλ αγσγνί Ο.Κ.Ω., ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα
ελεκέξσζή ηνπο θαη κφλν. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ δεζκεχνπλ ζπκβαηηθά ηελ Τπεξεζία, αιιά
κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο απιφ βνήζεκα γηα ηελ ζχληαμε ησλ Πξνζθνξψλ. Αθήλεηαη πάλησο ζηελ θξίζε
ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία απηά ή θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη
δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, ή παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε θαη
αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ.
Γεδνκέλνπ φηη γηα ηηο δηάθνξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ πξνβιέπεηαη ελνπνίεζε ησλ
θαηεγνξηψλ γαηνεκηβξαρσδψλ θαη βξαρσδψλ ζε κία θαηεγνξία (ζε "θάζε είδνπο έδαθνο") θαη αλεμάξηεηα απφ
ηελ απφζηαζε κεηαθνξάο (γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή απνζέζεσλ) φπσο απηή κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη
απφ άιιεο ηνπηθέο ζπλζήθεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή, απαγφξεπζε ίδξπζεο ηζφπεδσλ
δηαζηαπξψζεσλ ζηελ ππάξρνπζα λέα εζληθή νδφ, απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα δηαθφπηεηα η ε ππάξρνπζα
θπθινθνξία, ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδνρήο ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο θιπ), ν Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ
ζεσξείηαη φηη έρεη πιήξσο ελεκεξσζεί ζηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο κε επηζθέςεηο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη κειέηε
ησλ γεσηερληθψλ ζπλζεθψλ αθφκε θαη κε γεσινγηθή κειέηε, γεσηξήζεηο ή / θαη κε δηεξεπλεηηθά θξέαηα πνπ
εθηέιεζε ν ίδηνο, εθφζνλ έθξηλε απηά αλαγθαία.
Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ζηελ
πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε ή απφ άιινπο πηζαλνχο εξγνιήπηεο, ψζηε λα ηηο πάξεη ν Αλάδνρνο ππφςε
θαηά ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κε παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ
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απφ ηελ Τπεξεζία, ή απφ άιινπο Αλαδφρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο πνπ
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζή ηνπ. Αληίζεηα ππνρξενχηαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη κε ηα κέζα πνπ απηφο
ρξεζηκνπνηεί (ηθξηψκαηα θιπ.) ξπζκίδνληαο έηζη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκβάιιεη
θαλέλα εκπφδην ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή άιινπο Αλαδφρνπο.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα ζπλεξγεία, ή ηνπο εξγνιάβνπο ησλ εηαηξεηψλ
θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο πνπ ζα εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή, ή ηηο παξπθέο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.
Δπηζεκαίλνληαη ζρεηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Ο.Σ.Δ. γηα ηελ
ηειεθσλνδφηεζε ηεο νδνχ, ή θαη νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνληαη απφ ζπλεξγεία ηεο ΓΔΖ ή απφ εξγνιάβνπο ηεο
ΓΔΖ ηεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ απηήο ηεο εξγνιαβίαο.
Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αλάγθε λα δηεξεπλήζεη ν Aλάδνρνο ηηο δπλαηφηεηεο πξνζπνξηζκνχ λεξνχ
πνπ ζα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, γηαηί επηζεκαίλεηαη φηη αλάινγα κε ην ηκήκα πνπ
θαηαζθεπάδεηαη ζα ππάξρνπλ κηθξέο ή κεγαιχηεξεο δπζρέξεηεο πξνζπνξηζκνχ ηνπ αλαγθαίνπ λεξνχ.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ηεο θχζεο θαη
ηνπνζεζίαο ηνπ έξγνπ, ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηηο θάζε
είδνπο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ζηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο πιηθψλ, ζπζθεπψλ, νξγάλσλ, θιπ, ζηηο ζέζεηο
πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο, ζηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε
πιηθψλ, χπαξμε εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νδψ λ, ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο
δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο, ζηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο, ζην
επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζηελ δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ζην είδνο, πνηφηεηα θαη
πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο θ.ι.π.
Δπίζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο γηα ην
είδνο θαη ηα κέζα επθνιίαο, ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο
εξγαζίεο, ηελ πξφνδν, ή ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, πνπ αθνξά ζ ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηε ζχκβαζε.
ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΝΑ ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΥΟΡΖΓΟΤΝΣΑΗ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηελ δηάζε ζή ηνπ ζηνηρεία θαη λα
εθηειέζεη θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θιπ, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα
ησλ έξγσλ.
Ζ επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ "εηδηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ", γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν.
ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΑΚΡΑΝ ΣΖ ΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΟΓΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ν
Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη ρψξνη / πεξηνρέο είλαη ε δψλε θαηαιήςεσο ηνπ έξγνπ θαη θάζε
ρψξνο είηε πιεζίνλ, είηε καθξάλ απηήο, ζηνλ νπνίν ζα εθηειεζζνχλ εξγαζίεο θαη ζα αλαπηπρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο
αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, φπσο ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο, εγθαηαζηάζεηο
πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θιπ.
Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη' αλαινγία θαη γηα ηηο νδνχο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη θαη ν Αλάδνρνο γηα νδηθέο κεηαθνξέο, ηα ηπρφλ έξγα ελίζρπ ζεο ππνδνκήο ησλ θιπ.
ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηδηαίηεξε ακνηβή, γηαηί νη δαπάλεο θαη νη ακνηβέο ζα
πξέπεη λα έρνπλ πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ η ηο
ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα παξαθάησ:
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α.

Ζ εθαξκνγή κε παζζάισζε ηεο ράξαμεο ζην έδαθνο ή ε αλαπαζζάισζε ζην έδαθνο ησλ θάζε είδνπο
έξγσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ έλλνηα αλαπαζζάισζε ζεσξείηαη θαη ε εμαξρήο παζζάισζε ζη α ηκήκαηα
πνπ ν άμνλαο έρεη ππνινγηζζεί αλαιπηηθά ρσξίο λα έρεη παζζαισζεί ζην έδαθνο.

β.

Ζ ηπρφλ αλαγθαία πχθλσζε πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζηαζεξφ
(αλππνρψξεην) έδαθνο. Δπίζεο ν έιεγρνο ηνπ πςνκεηξηθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ REPERS ηεο κειέηεο πνπ ζα
πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αθξίβεηαο ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ή αθφκε ελδερνκέλσο θαη ε ίδξπζε λένπ
ρσξνζηαζκηθνχ δηθηχνπ, εθφζνλ ηνχην απαηηεζεί κεηά ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο. Ο έιεγρνο απηφο ζα γίλεη
ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν. Eπίζεο νη εξγαζίεο ίδξπζεο, πχθλσζεο, επίιπζεο
θαη εμαζθάιηζεο ηνπ απαξαίηεηνπ πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ νξηδνληνγξαθηθνχ ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ, κε
ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. Σέινο πεξηιακβάλν ληαη φιεο
νη εξγαζίεο θαη θαηαζθεπέο ηνπ απαξαίηεηνπ δηθηχνπ νξηδνληηνγξαθηθνχ θαη πςνκεηξηθνχ ειέγρνπ ηεο
ράξαμεο ησλ ζεξάγγσλ ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα πξνηείλεη ν Αλάδνρνο θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ
Τπεξεζία.

γ.

Ζ ζχληαμε ησλ ηπρφλ αλαγθαίσλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ θαηαιφγσλ νπιηζκνχ (φπνπ
απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα ζηνπο ππεπζχλνπο
επίβιεςεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ελδερφκελα ηε δηφξζσζή ηνπο.

δ.

Ζ ιήςε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ επηβιέπνληα θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) ησλ
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ, πνπ ζα ηα ππνβάιιεη γηα αξκφδην έιεγρν. Δπίζεο ε
επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ζχκθσλα κε φζν αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.

ε.

Ζ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ θαη νδψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
πξνζπέιαζε πξνο ηηο πεγέο πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Δπίζεο νη ηπρφλ δαπάλεο κίζζσζεο ρψξνπ, ή αγνξάο ησλ αλαγθαίσλ εδαθηθψλ
ισξίδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ εξγνηαμηαθψλ νδψλ θαη νδψλ πνπ απαηηνχληαη γηα πξνζπέιαζε
πξνο ηηο πεγέο πιηθψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ ησλ νδψλ απηψλ κεηά ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη ε Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακηά δέζκεπζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν θακηά
δηεπθφιπλζε ή θάιπςε δαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε νδνχο πξνζπέιαζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ
κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ έιιεηςή ηνπο ν δε Αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε έιιεηςήο ηνπο, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκφζεη ηελ ηερλνινγία, ηα κέζα, ην πξφγξακκα θ.ι.π. ζηηο δεδνκέλεο ηνπηθέο
ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί ε εξγαζία αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ επηπιένλ δαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο
ε Τπεξεζία δελ ζα ηνπ αλαγλσξίζεη θακηά απνδεκίσζε.

ζη. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ε ζπλερήο ζπλδξνκή θαη ε παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηεπθνιχλζεσλ
/ εμππεξεηήζεσλ, ρσξίο απνδεκίσζε, ζηελ ππεξεζία γηα ηε ιήςε ησλ γεσηερληθψλ/ γεσκεραληθψλ
κεηξήζεσλ απφ φια ηα φξγαλα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ζε εηδηθά έξγα (φπσο
ζήξαγγεο θιπ), εθφζνλ ζην έξγν πεξηέρνληαη ηέηνηνπ είδνπο εηδηθά έξγα. Ζ ζπλδξνκή απηή ηνπ Αλαδφρνπ
ζα είλαη ζπλερήο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.
δ.

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο γηα ηελ
απφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πεξηζζεπκάησλ θπηηθψλ γαηψλ, ππνιεηκκάησλ θάζε είδνπο έξγσλ, φπσο
νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ηελ δηάξθεηα
απηήο, ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο (ζε ζπζρεηηζκφ κε ην δεκνπξαηνχκελν έξγν). Γηεπθξηλίδεηαη
φηη ε Τπεξεζία δελ ζα αλαγλσξίζεη θακηά θαζπζηέξεζε, ή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή θαηαβνιή
απνδεκίσζεο ζρεηηδφκελα κε ηέηνηα πξνβιήκαηα, ελψ παξάιιεια ζεσξείηαη απηνλφεην φηη νη θ άζε είδνπο
απνζέζεηο θιπ. ζα γίλνληαη ζε ζέζεηο θαη θαηά ηξφπν πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην
πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ Αξρψλ.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ελ πξνθεηκέλσ ζα γίλεη απζηεξή ηήξεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ
έξγνπ.

ε.

Αλάινγα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν δ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απφζεζεο πιηθψλ θάζε
είδνπο (αδξαλή, θπηηθέο γαίεο ζε αλακνλή γηα ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο θ.ι.π.), θαζψο θαη ηειηθήο
απφζεζεο πιηθψλ, ηνπο δαλεηνζαιάκνπο ή ηα ιαηνκεία ηνπ έξγνπ.
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Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο
Τπεξεζίαο. πκπιεξσκαηηθά, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη
αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο απηήο, ν δε έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ
Τπεξεζία, ή ηελ επίβιεςε, δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ
πξνθχπηεη γη' απηφλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
ρεηηθά κε δεκηέο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν
ηνπ έξγνπ έρεη ηζρχ ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1418/ 84..
Οπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκηέο
ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζε ηξίηνπο, ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ νθείινληαη είηε ζε ακέιεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ή ζηηο νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζηελ χπαξμε ηνπ
έξγνπ θαζ' εαπηνχ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην.
Ζ επζχλε θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κέρξη θαη ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ
Δγγχεζεο.
ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη
κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο.
Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβαίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ζε
νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ή δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην έξγν, ή θάπνην ηκήκα ηνπ έξγνπ, φπσο θαη λα επηηξέπεη ηελ
είζνδν ζην έξγν αλαξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλα κε έγγξαθε άδεηα ηεο Τπεξεζίαο.
ΑΡΘΡΟ 22ο

ΦΤΛΑΞΖ ΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ - ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΜΔΧΝ ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΖ
ΒΛΑΣΖΖ

Ο αλάδνρνο πξέπεη πάληνηε λα θπιάζζεη θαη δηαηεξεί φια ηα θάζε είδνπο πιηθά θαη κέζα πνπ βξίζθνληαη εηο
ρείξαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο επίζεο θαη θάζε εξγαζία πνπ εθηειέζηεθε.
Οιεο νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηνπ γηα ηελ πεξίθξαμε ή ηελ εηδηθή θχιαμε ηεο πεξηνπζίαο απηνχ, ζα εθηεινχληαη
απφ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.
Δάλ ν εξγνδφηεο δηαπηζηψζεη φηη ν αλάδνρνο δελ πξνθπιάζζεη κε επάξθεηα πιηθά, κεραλήκαηα, εθφδηα ή
εξγαζία πνπ εθηειέζηεθαλ, ηφηε ε πεξηνπζία απηή δχλαηαη λα πξνθπιαρζεί απφ ηνλ πξψην. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε
δαπάλε θχιαμεο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη ζα θξαηεζεί απφ φζα απηφο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ θνηλσθειψλ
θαη θάζε είδνπο έξγσλ, πνπ ππάξρνπλ θαη επίζεο γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Εεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ, πξέπεη λα επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ ηνλ ίδην. ε
αληίζεηε πεξίπησζε απηφ ζα γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε, φπσο δέλδξα, ζάκλνπο
θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ζην ρψξν πνπ εθηειείηαη ε εξγαζία, εθφζνλ δελ παξεκπνδίδεηαη δηθαηνινγεκέλα ε
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε.
Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε απζαίξεηε βιάβε ηδηνθηεζηψλ ηξίησλ, θνπή ή βιάβε δέλδξσλ θαη
ζάκλσλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη εθείλε πνπ πξνθαιείηαη απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, απφζεζε
πιηθψλ ή θαηαζηξνθή θπηεπκέλσλ πεξηνρψλ απφ κεραληθά κέζα.
ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ - ΦΧΣΙΜΟ

Απφ ηνλ αλάδνρν κπνξνχλ λα αλαγείξνληαη πξνζσξηλά θηίζκαηα (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, εξγαζηήξηα,
γξαθεία θιπ) κε δηθή ηνπ κέξηκλα, εξγάηεο, θαη πιηθά, ρσξίο θακκηά δαπάλε ηνπ εξγνδφηνπ.
Πξνζσξηλά θηίζκαηα θαη έξγα απηνχ ηνπ είδνπο ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα
αθαηξνχληαη απφ απηφλ κε έμνδα ηνπ, κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ έξγσλ. Σα αλσηέξσ θηίζκαηα θαη έξγα δχλαηαη λα
εγθαηαιείπνληαη θαη λα κε απαηηείηαη ε αθαίξεζή ηνπο, κφλν θαηφπηλ γξαπηήο έγθξηζεο ηνπ εξγνδφηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ αλεγεξζνχλ θηίξηα απηνχ ηνπ είδνπο κε πιηθά ηνπ εξγνδφηνπ απηά ζα παξακείλνπλ ζηελ
ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη θαη ζπληεξεί κε δαπάλεο ηνπ ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο,
εμαζθαιίδνπζεο επαξθή παξνρή χδαηνο γηα ρξήζε ζηα έξγα θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Δπίζεο ππνρξενχηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη γηα
ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ δηακέλεη ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ ή ηνπ εξγαδφκελνπ ζε λπθηεξηλέο εξγαζίεο.
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ΑΡΘΡΟ 24ο

ΥΡΖΖ ΤΛΙΚΧΝ, ΜΔΘΟΓΧΝ ΚΛΠ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΟ
ΓΙΠΛΧΜΑΣΑ ΔΤΡΔΙΣΔΥΝΙΑ

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα ή ηξφπνη εξγαζίαο απφ ηα απαηηνχκελα γηα ην έξγν θαιχπηνληαη
απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηπιψκαηνο
επξεζηηερλίαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε
ή παξάλνκε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, ή κεζφδσλ, ή κειεηψλ, ή κεραλεκάησλ θ.ι.π. πνπ θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα
επξεζηηερλίαο.
Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ζθφπηκα ή αζέιεηα λα απνθηήζεη κε νξζφ θαη λφκηκν ηξφπν ηα δηθαηψκαηα
επξεζηηερλίαο, ε παξάιεηςε απηή ζεσξείηαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηζχξεη ηηο αθφινπζεο θπξψζεηο:
α. Ο Κ.η.Δ δηθαηνχηαη κε κνλνκεξή ελέξγεηά ηνπ λα ηνπ παξαθξαηήζεη απφ ηνλ πξψην επφκελν ινγαξηαζκφ, ή λα
εθπέζεη απφ ηηο εγγπήζεηο γηα θαιή εθηέιεζε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ή ην πνζφ ζην
νπνίν ηπρφλ ζα θαηαδηθαζηεί, ή ζπγθαηαδηθαζζεί απφ ηνλ θάηνρν ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Σνχην ηζρχεη έζησ θαη
αλ ε ζρεηηθή δίθε δελ έρεη ηειεζηδηθήζεη.
β. Ο Κ.η.Δ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε.
ΑΡΘΡΟ 25ο ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΔΡΙΠΣΧΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ
Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ,
ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά.
ΑΡΘΡΟ 26ο ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΣΖ ΔΠΙΒΛΔΦΖ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΙ ΠΑΡΑΛΔΙΦΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
α.

Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ, ε
Τπεξεζία Δπίβιεςεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.
Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα
ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ.

β.

Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ / ελεξγεηψλ απφ ηελ
Τπεξεζία, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ).

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΔΙΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο ή πξνκήζεηαο πιηθψλ. Καηά
ζπλέπεηα νη ηηκέο απηέο θαιχπηνπλ εμ νινθιήξνπ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο,
αλεμάξηεηα αλ απηέο εκθαλίδνπλ κηθξέο ή κεγάιεο δπζρέξεηεο εθηέιεζήο ηνπο. Καηφπηλ απηνχ ν αλάδνρνο δελ
δηθαηνχηαη θακκηά άιιε πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο. χκθσλα κε ηα
αλσηέξσ, ζε φιεο ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά):
α.

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ήηνη ηα κηζζψκαηα, ηα
απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ε επηβάξπλζε ιφγσ εκεξαξγηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία (παξαιαβή θαη
επηζηξνθή ηνπ κεραλήκαηνο, δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, βιάβεο, ενξηέο θιπ) ή ιφγσ επηζθεπψλ θαη
ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο παξαιαβήο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ,
νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξά ηνπο.

β.

Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ ζπλεξγεηψλ απφ εξγνδεγνχο,
κεραλνηερλίηεο, ηερλίηεο, εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, γηα εκεξνκίζζηα απηψλ, εκεξαξγίεο αζθάιηζεο,
δψξα ενξηψλ θιπ.

γ.

Οη δαπάλεο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε είδνο εξγαζίαο, κε ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζηνλ
ηφπν ησλ έξγσλ. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε είδνπο αζθαιίζεηο πιηθψλ.

δ.

Σα έμνδα απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ πιηθψλ
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ε.

Οη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο ηφπνπο ή ζέζεηο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο κέρξη ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν.

ζη. Οη δαπάλεο απνδεκίσζεο ηδηφθηεησλ πεγψλ ιήςεο θάζε είδνπο πιηθψλ ή ρψξσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζήο ηνπο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην Γεκφζην δελ αλαιακβάλεη θακκηά ππνρξέσζε δηελέξγεηαο απαιινηξηψζεσλ ρψξσλ ιήςεο
απνζήθεπζεο θιπ πιηθψλ.
δ.

Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ φινπ ή κέξνπο εξγαζηψλ δηα ρεηξψλ εξγαηνηερληηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ή
είλαη αδχλαην ή δελ ελδείθλπηαη κε κεραλήκαηα ή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα θαιχηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο
Τπεξεζίαο.

ε.

Οη δαπάλεο ππαίζξνπ θαη γξαθείνπ γηα ηελ ιήςε ζηνηρείσλ, θαηακέηξεζε πιηθψλ θιπ., ζχληαμε θαη εθηχπσζε ζε
7/πινχλ ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ.

ζ.

Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ Σηκνινγίνπ.

η.

Οη δαπάλεο δηνδίσλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο νη δαπάλεο δχγηζεο ηεο θαζαξάο
αζθάιηνπ θαη ησλ αζθαιηνκηγκάησλ θιπ πιηθψλ, φηαλ απαηηείηαη, ησλ έξγσλ, ζε γεθπξνπιάζηηγγα απηφκαηεο
δχγηζεο ηδηνθηεζίαο ηνπ αλαδφρνπ, πνπ πξνζθνκίδεηαη θαη ηνπνζεηείηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θνληά ζηε
ζέζε παξαγσγήο ησλ αζθαιηηθψλ πιηθψλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ θακκηά αμίσζε ή
ακθηζβήηεζε, είηε πάλσ ζηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ εηζέξρνληαη ζε θάζε εξγαζία, είηε πάλσ ζηηο ηηκέο κεηά
ηελ εκθάληζε ηνπ εξγνιάβνπ ζηελ δεκνπξαζία αλάιεςεο, ηνπ πξνθεηκέλνπ έξγνπ.
ην πνζφ ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ησλ εξγαιείσλ, ησλ επηζθαιψλ εμφδσλ
ηεο επηζηαζίαο, ησλ θάζε είδνπο θξαηήζεσλ, θφξσλ, ηειψλ, δαζκψλ, δηθαησκάησλ, αζθαιίζεσλ θιπ
δεκνζηεχζεσλ, δηαθεξχμεσλ, θεξπθείσλ, ζπκθσλεηηθνχ ησλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσλ κεραλεκάησλ θαη
εξγνηαμίσλ γεληθά, ησλ πξνζπειάζεσλ πξνο ηα εξγνηάμηα θαη ηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ θάζε είδνπο.
Ζ ππεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακκηά ππνρξέσζε γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηπρφλ δπζρέξεηεο
εθκεηάιιεπζεο ησλ ιαηνκείσλ θαη ινηπψλ πεγψλ πνπ ζα αλαθπνχλ, ή απφ ηελ ηπρφλ αλάγθε δεκηνπξγίαο
εγθαηάζηαζεο ζξαχζεο θαη ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ καθξηά απφ ηηο πεγέο ιήςεο, ήηνη ρεηκκάξσλ ιαηνκείσλ
θιπ, πνπ ζα παξνπζηαζζεί ή απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο κεηαθνξψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ πξνζπειάζεσλ, γηα ηελ, θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ,
αθψιπην θαη αζθαιή εμππεξέηεζε ηεο δηελεξγνχκελεο θπθινθνξίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ
αλάδνρν.
ε φηη αθνξά ηηο νδνχο πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη δελ δχλαηαη λα
θπθινθνξήζεη νρήκαηα βάξνπο κεγαιχηεξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο,
ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ. Οπσζδήπνηε εθ‟ φζνλ θάκεη ρξήζε ηέηνησλ νδψλ (κέζα ζηνπο αλσηέξσ
πεξηνξηζκνχο) ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ ζπληήξεζε θαη ησλ νδψλ απηψλ, θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο πιήξνπο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ.
Δλλνείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί.
Ζ ππεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακκηά επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ γηα ηνπο
αλσηέξνπο ιφγνπο.

Σνλ αλάδνρν επίζεο βαξχλνπλ:
α.

Οη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ
ηελ αλάγθε ζχγρξνλεο εθκεηάιιεπζεο πεγψλ θάπνησλ πιηθψλ θαη απφ άιιε πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε
εξγνιαβία.

β.

Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ νξηζηηθψλ κειεηψλ ραξάμεσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ πνπ ζα
παξαδνζνχλ ζηνλ αλάδνρν, ιφγσ κηθξψλ κεηαβνιψλ ηνπ άμνλα ηεο νδνχ, πςνκεηξηθά θαη νξηδνληηνγξαθηθά, θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη πξνζαξκνγήο απηψλ ζηελ εγθεθξηκέλε ηππηθή δηαηνκή ηεο νδνχ.

γ.

Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ, πνπ απαηηνχληαη θαη πνπ ζα εθηεινχληαη απαξαίηεηα απφ
δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ ή ηνπνγξάθν κεραληθφ κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ φινπ έξγνπ θαη ηελ ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ, ήηνη αλαπαζζαιψζεηο ηνπ άμνλα ηεο νδνχ,
ρσξνζηαζκίζεηο, ιήςε δηαηνκψλ θιπ, θάζε θνξά πνπ απηφ απαηηείηαη θαηά ηα δηαδνρηθά ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ
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έξγνπ ή αθνξά ζε κηθξνπαξαιιαγέο, είηε πςνκεηξηθέο γηα βειηίσζε ηεο θαηά κήθνο ηνκήο, είηε νξηδνληηνγξαθηθέο,
γηα βειηίσζε ηεο ράξαμεο, νπφηε πξέπεη λα ππνβάιινληαη, κε ηα δηαθαλή ηνπο, φια ηα απαηηνχκελα ηεχρε γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ζθνπνχ.
δ.

Ζ δαπάλε ιήςεο θσηνγξαθηψλ θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη, φπσο ηήξεζεο
πιήξσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απηνχ, εκεξνινγίνπ έξγνπ θαη βηβιίνπ θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ.

ε.

Οη δαπάλεο πξνζσξηλήο ζήκαλζεο θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη γεληθά θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ
θαηνλνκάδεηαη ξεηά ζην εγθεθξηκέλν κε ηελ Αξηζκ. Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε
Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ
Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ, Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ» Απφθαζε ηνπ ΤΠΑΝ.ΑΝ.ΤΠΟΜΔΓΗ
(ΦΔΚ 363/Β‟/19-2-2013).

ζη. Οη δαπάλεο δηάζεζεο ζηελ επίβιεςε, φπνηε δεηεζεί απφ απηήλ, επηβαηηθνχ νρήκαηνο κε νδεγφ, γηα ηελ κεηαθνξά
ησλ ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο ζην έξγν.
δ.

Οη δαπάλεο εθπφλεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ (Π.Π.Δ.) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ
αξηζ. ΓΔΔΠΠ ΟΗΚ.502/13-10-2000 απφθαζε Τθππνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ.

ε.

Οη δαπάλεο γηα ηελ ζχληαμε, ηήξεζε θαη δηαξθή αλαζεψξεζε-ελεκέξσζε ρεδίνπ θαη Φαθέιινπ Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο (ΑΤ θαη ΦΑΤ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 31 ηεο παξνχζαο.

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΣΔΛΔΗΩΜΔΝΟ ΔΡΓΟ
Οη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην ηειεησκέλν έξγν πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην
ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη φζνλ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν, ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο η ηο
πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, κεηά ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαη πξηλ ηελ ηειηθή επηκέηξεζε, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ησλ εξγνηαμίσλ, ζηελ απνμήισζε φισλ ησλ πξνζσξηλψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ απνθνκηδή φισλ ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη αρξήζησλ θαη θάζε άιινπ θαηάιιεινπ κέηξνπ,
ψζηε ηειηθά ε επηξξνή ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην πεξηβάιινλ λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή
ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα
πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη:





Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο.
Διαρηζηνπνίεζε θαηάηκεζεο ελνηήησλ ρξήζεσλ γεο.
Διαρηζηνπνίεζε ησλ νπνησλδήπνηε δεζκεχζεσλ πνπ πξνθαιεί ην έξγν γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
Λήςε θαηαιιήισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο ηπρφλ ππάξρνπζαο βιάζηεζεο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ,
ψζηε λα κελ ππάξμεη θακηά παξέκβαζε ζην ππάξρνλ θπζηθφ πεξηβάιινλ, εθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε δψλε γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πξέπεη απζηεξά λα θαζνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ.

Δηδηθφηεξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ πξαζίλνπ. Γηα ηελ
θαηαζηξνθή δαζηθψλ πεξηνρψλ, φηαλ απηή είλαη αλαπφθεπθηε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο. Μεηά ην
πέξαο ηνπ Δξγνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε.
Θα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ εθηεηακέλα έξγα γηα εξγνηάμηα. Αλ θάηη ηέηνην εί λαη απαξαίηεην, απηά ζα
γίλνπλ κε βάζε πξνεγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία ζρέδηα θαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα θαη ζα
απνκαθξπλζνχλ εληειψο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, απνθαζηζηψληαο πιήξσο ην
πεξηβάιινλ.
Θα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απνβιήησλ, θαη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ φξνη:



Δπηβάιιεηαη λα εμαζθαιηζζεί ε ζπγθέληξσζε ησλ ιπκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ζηεγαλνχο βφζξνπο
θαη ε κεηαθνξά /δηάζεζή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο.
Αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα ππφινηπα απφβιεηα ηνπ εξγνηαμίνπ,
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φπσο ιάδηα - πεηξειαηνεηδή - ρεκηθά θιπ. ζε ρσξηζηνχο βφζξνπο απ' απηνχο ησλ ιπκάησλ,
απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο απφξξηςήο ηνπο επί ηνπ εδάθνπο. Ηδηαίηεξνη ρψξνη ζα απαηηεζνχλ
θαη γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ απφλεξσλ θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο
ζθπξνδέκαηνο.
Απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηελ εθθφξησζε ησλ πιηθψλ - θαπζίκσλ θιπ. ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ
απφ νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο.
Ζ ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνμηθψλ νπζηψλ ζα επηηξέπεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο
Τπεξεζίαο θαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη επξείαο δηάρπζεο.
Απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξντφληα επεμεξγαζίαο πιηθψλ.

Διαρηζηνπνίεζε παξελνριήζεσο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. Όπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, απαηηείηαη ε άκεζε
απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο (θίλδπλνη κφιπλζεο ειεθηξνπιεμίαο θιπ.).
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε απφξξηςεο ησλ πεξηζζεπκάησλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε ρψξνπο πνπ
έρνπλ ήδε θαζνξηζζεί ή ζα θαζνξηζζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ απφξξηςε ζηεξεψλ
απνβιήησλ, θαζψο θαη ζε πξνο αλάπιαζε ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα ηεζνχλ γη' απηφ ην ζθνπφ απφ ηελ Τπεξεζία .
Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ
απνθνκηδήο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ζηελ Τπεξεζία θαη ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ζρέδην φπνπ ζα αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά νη ρψξνη απφζεζεο, ηα έξγα απνθαηάζηαζεο, νη πνηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα απνηεζνχλ, ηα
δξνκνιφγηα θαη ν ηχπνο ησλ θνξηεγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ζρεηηθά κε
ηελ απνκάθξπλζε θαη απφζεζε ησλ πιηθψλ εθζθαθήο, (ε πηζαλφηεηα παξάιιειεο ελαπφζεζεο απφ άιια έξγα, ν
θνξέαο απνθαηάζηαζεο - δηαρείξηζεο θιπ.). Ζ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ εθζθαθψλ ζα γίλεηαη ζηνπο
πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαη ζηελ
πεξίπησζε ππεξγνιάβσλ ή κηζζσκέλσλ απηνθηλήησλ.
ρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ε Τπεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην κηθηφ
ή/θαη θαζαξφ θνξηίν ησλ νρεκάησλ, ζηηο δηαδξνκέο απηψλ θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη
παξαπάλσ.
Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ. Απηφ απαηηεί :









Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ή /θαη θαηαζθεπή παξαθακπηεξίσλ εμππεξέηεζεο ηεο
θπθινθνξίαο.
Απνθπγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληέο, θαπλφ ή ζθφλε, θαη ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ
γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ πνηφηεηαο εθπνκπήο (φπσο εγθαηαζηάζεηο θίιηξσλ ή /θαη
θαηάιιειεο επηζηξψζεηο κέξνπο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, θιπ ).
Μέξηκλα γηα θαζαξηζκφ ησλ δξφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ εξγνηαμίνπ,
φηαλ απηνί είλαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο .
Απνθπγή ζρεκαηηζκνχ εζηηψλ κνιχλζεσλ (π.ρ. απφ ιηκλάδνληα λεξά).
Απνθπγή, ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξχπαλζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο θαη
ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία π.ρ. κε ρξήζε θηλεηψλ (εξγνηαμηαθψλ) ερνπεηαζκάησλ φπνπ ε ζηάζ κε ηνπ
ζνξχβνπ ππεξβαίλεη ηα 65 dB(A) ζην φξην ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ
παξαθείκελνη απνδέθηεο.
Πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα:
1) ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο
2) ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο θαηά ην εθηθηφ.
ήκαλζε /επηζήκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο.

ΑΠΟΣΤΠΩΖ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΔΓΑΦΟΤ
Πξηλ ηελ έλαξμε νπνησλδήπνηε απνηππψζεσλ ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ή /θαη θαηαζθεπψλ, ν Αλάδνρνο
νθείιεη λα ελεκεξψλεη γξαπηά ηελ Τπεξεζία ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ πέληε εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εθηέιεζε
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κεηξήζεσλ, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ψζηε λα παξίζηαληαη
ζηηο απνηππψζεηο.
Μέζα ζηελ πξνζεζκία θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ν
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη, γηα φιν ην έξγν ηελ απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο
(π.ρ. αλαπαζζάισζε άμνλα ζηα ηκήκαηα πνπ έρεη γίλεη παζζάισζε, παζζάισζε ζηα ηκήκαηα πνπ ν άμνλαο
έρεη πξνζδηνξηζζεί αλαιπηηθά ρσξίο παζζάισζε επί ηνπ εδάθνπο, έιεγρνο ππαξρνπζψλ πςνκεηξηθψλ
αθεηεξηψλ ή/θαη εγθαηάζηαζε λέσλ, εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη, ιήςε δηαηνκψλ θιπ.) ζε φιν ην εχξνο θαηάιεςεο
ηνπ έξγνπ.
Οη εξγαζίεο απνηχπσζεο ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζα
παξαιακβάλνληαη απφ απηήλ κε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ.
Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θιηκάθην ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη έκπεηξνπο γηα ην ππφςε αληηθείκελν ηερληθνχο, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ (θιηκαθίνπ)
ζα είλαη ζπλππεχζπλα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο.
Γηα ην παξφλ έξγν, φπσο λνκνζεηηθά πξνβιέπεηαη, ηα ζηνηρεία απνηχπσζεο ζα παξαδίδνληαη θαη ζε
δηζθέηα Ζ/Τ ζε ςεθηαθή κνξθή, ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή πνπ αθνινπζεί.
Οη ηπρφλ πξφζζεηεο πςνκεηξηθέο αθεηεξίεο (REPERS) γηα ηελ πχθλσζε ηνπ ππάξρνληνο πςνκεηξηθνχ
δηθηχνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζηαζεξφ (αλππνρψξεην) έδαθνο. Δπίζεο ν έιεγρνο ηνπ πςνκεηξηθνχ ζπζρεηηζκνχ
ησλ REPERS ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αθξίβεηαο ησλ θεηκέλσλ δηαη άμεσλ.
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΩΝ
ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ
Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε (αλ ηνπ ην δεηήζεη ε Δπίβιεςε) λα απαγνξεχεη
ηελ πξνζπέιαζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε ηεο
χκβαζεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία αηφκσλ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη θαη θπιάζζεη φιεο ηηο πεξηνρέο εθηέιεζ εο εξγαζηψλ, απνζεθψλ
θιπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, επ‟ σθειεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ
εθπξνζψπσλ ηεο επίβιεςεο θαη ηξίησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα ή απψιεηεο πνπ κπνξεί λα
ζπκβνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ζα πξέπεη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ λα παίξλεη φια ηα
αλαγθαία κέηξα γηα ηελ δηαθχιαμε φισλ ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, ηε δηαηήξεζε ηνπο θαη ηε ζπληήξεζή
ηνπο.
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ειεθηξνθσηηζκνχ, πεξίθξαμεο θαη εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ, ή πνπ εχινγα ζα απαηηεζεί απφ ηελ επίβιεςε.
Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απαηηεζνχλ επείγνληα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε
αηπρήκαηνο ή θαηαζηξνθήο, ή γηα ηελ δηαζθάιηζε έπεηηα απφ ηέηνην ζπκβάλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα
εθηειέζεη νηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν. Υσξίο λα πεξηνξίδεηαη απηή ε ππνρξέσζε, ε Δπίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα
λα δίδεη εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ.
Αλ ν Αλάδνρνο θαλεί απξφζπκνο ή αλίθαλνο λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα, ε Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα
λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο κε δηθά ηεο ζπλεξγεία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ησλ ΟΚΩ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δηθηχσλ ηνπο, φηαλ απηά πθίζηαληαη επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ .
ΥΡΖΖ ΔΚΡΖΚΣΗΚΩΝ ΤΛΩΝ
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Γηα ηηο εθζθαθέο βξάρνπ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο ε ρξήζε εθξεθηηθψλ εμαξηάηαη
απφ ηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο, αλάινγα κε ηε γεηηλίαζε ηεο ζέζεο ηνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ νξχγκαηνο πξνο
νηθήκαηα, έξγα δεκφζηαο σθέιεηαο, ππιψλεο ή ζηχινπο γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή
ηειεπηθνηλσληψλ, πεξηνρέο αξραηνινγηθνχ ή ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ή θπζηθνχ θάινπο, ζηξαηησηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, δξφκνπο θ.ι.π. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φζεο άιιεο ζέζεηο απαγνξ εχεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ παξνχζα εξγνιαβία ππάξρεη
γεηηλίαζε εθβξαρηζκψλ θαη θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαη επνκέλσο πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα.
Γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
Ννκνζεζίαο (φπσο π.ρ. άξζξα 81, 82, 83 θαη 84 ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ, ΦΔΚ
931/Σεχρνο Β/31-12-84 θιπ).
Έηζη αλάινγα κε ηε γεηηλίαζε ηνπ νξχγκαηνο πξνο ππάξρνληα νηθήκαηα, ΠΤΛΩΝΔ Ζ/ΚΑΗ ΑΓΩΓΟΤ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ Γ.Δ.Ζ./Τ/Σ. (150KV), θ.ι.π. ζα είλαη δπλαηφλ :
Να επηηξέπεηαη, θαηά ηα ζπλήζε, ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ.
Να επηηξέπεηαη ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ (κε θαηάιιειε δηάηαμε κεηψπνπ εμ φξπμεο, δηάηαμε
θαη γφκσζε δηαηξεκάησλ, ρξήζε εηδηθψλ πιεγκάησλ αζθάιεηαο θ.ι.π.)
Να ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ.
Ζ ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδεη ε
θείκελε Ννκνζεζία θαη ζχκθσλα κε άδεηεο πνπ ζα ρνξεγήζνπλ ζηνλ Αλάδνρν νη αξκφδηεο Αξρέο.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο παξαβεί ηνπο πην πάλσ φξνπο ηφηε ππέρεη θάζε ζπλέπεηα
(πνηληθή θαη αζηηθή) ιφγσ παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο.
α. Γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνβιέπεηαη κφλνλ κηα θαηεγνξία εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ "ζε θάζε είδνπο
έδαθνο" νπφηε ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη εθζθαθέο βξάρνπ".
β. εκεηψλεηαη εδψ φηη νη εθζθαθέο "ζε θάζε είδνπο έδαθνο" ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ θαιχπηνπλ ηελ εθζθαθή βξάρνπ
αλεμάξηεηα απφ ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο εθξεθηηθψλ πιψλ ζηελ νπνία εκπεξηέρνληαη θαηά ζηαζκηζκέλν ηξφπν νη
θάζε είδνπο δπζρέξεηεο απφ ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο εθξεθηηθψλ πιψλ ή / θαη ηπρφλ απφ ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε
εθξεθηηθψλ πιψλ.
EΤΘΤΝΖ ΣΟΤ AΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΔΞΔΤΡΔΖ ΥΩΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ (ΣΩΝ) ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ (ΩΝ) ΣΟΤ
Πέξαλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ ηνπ έξγνπ ζα
ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα :
Ο Kχξηνο ηνπ έξγνπ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή θαη παξαρσξήζεη
ρψξνπο γηα ίδξπζε ιαηνκείσλ γηα δαλεηνιεςία, γηα ρψξνπο απφζεζεο, γηα εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. Οη ρψξνη απηνί
ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζζνχλ ή λα αγνξαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη
δαπάλε.
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ
ηπρφλ αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αηηία γηαηί, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψ λ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, έγθαηξα, λα πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε, θαηάιεςε θαη δηεπζέηεζε ησλ
θαηαιιήισλ ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ
ηελ Τπεξεζία. Οη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ Κπξίνπ ηνπ
έξγνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο θαη ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζεί ε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο θνξέα θαη απφ ηελ
Τπεξεζία, ε παξαρψξεζή ηνπο γηα ρξήζε (ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ, ρψξνπ απφζεζεο εξγνηαμίσλ θιπ) ζα
γίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαη κε φξνπο ρξήζεο πνπ ζα εθπιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ..Τ., θαη ησλ
ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. Οη φξνη απηνί ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο, ε νπνία ζα
εθδίδεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.
Έηζη ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο θάζε θχζεο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ φπσο :
4. ΔΤ νδνπνηίαο
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-

παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
νξγάλσζε πξνθαηαζθεπψλ
παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο
πξνεηνηκαζίαο πιηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ θαη εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ
δηακνλήο πξνζσπηθνχ
γξαθείσλ επίβιεςεο
πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θάζε θχζεσο αληηθεηκέλσλ (πιηθψλ θιπ)
ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ
ρψξσλ ζηάζκεπζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ
θιπ.

Όιεο νη δαπάλεο γηα ελνηθίαζε ή/ θαη αγνξά ηέηνησλ ρψξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ
έξγνπ, ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζ' απηφ, ή ν θίλδπλνο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο , δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ
απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ απφζεζε πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ή απφζεζεο, ηφηε ζα
απνηίζεληαη κφλνλ ηα πιηθά εξγαζίαο κηαο εκέξαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα
απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή πιάγησλ κεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ θ.ι.π. γηαηί ζεσξείηαη φηη φιεο απηέο
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ.
ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΩΝ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΩΝ ΥΩΡΩΝ
Πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, επί πιένλ ν Αλάδνρνο νθείιεη:
(α) Με δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε λα δηαξξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ(ηνπο) εξγνηαμηαθφ(νχο) ρψξνπο
πνπ ζα πεξηιακβάλεη(νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
Δξγνπ, (φπσο ζπγθξνηήκαηα κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ζπλεξγεία, εξγνηαμηαθφ
εξγαζηήξην, απνζήθεο, γξαθεία θ.ι.π.) φπσο επίζεο θαη ηηο πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο
απηνχο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
(β)
Να θπιάζζεη κε δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ ηα πιηθά, εξγαιεία, κεραλήκαηα θ.ι.π. πνπ ηπρφλ ζα
ηνπ παξαδίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φζα
πιηθά ηπρφλ πηζηνπνηεζνχλ πξν ηεο ελζσκάησζεο ζην έξγν.
(γ)
Να δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο φζα πιηθά έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν,
κε δαπάλε ηνπ.
Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο,
εξγαζηήξηα, γξαθεία, θηλεηά εξγνηαμηαθά ερνπεηάζκαηα θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα αλεγεξζνχλ κε
κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπεη ε Τπεξεζία ή/ θαη νη ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο.
ΆΛΛΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ηα εξγνηάμηα θάζε πξνζσξηλή
εγθαηάζηαζε πνπ ππάξρεη, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιη θά ρξήζηκα ή
άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θ.ι.π. θαη λα επηζθεπάζεη ή λα αλαθαηαζθεπάζεη ηκήκαηα
νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ, πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ
απφ ηελ παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ Έξγνπ.
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα άξεη ή λα θαηαζηξέςεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν, ην νπνίν ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ
Τπεξεζία ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηα αλση έξσ
ήηαλ απνηεζεηκέλα ή εγθαηεζηεκέλα, λα παξαδψζεη ηειείσο θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ θαη γεληθά
λα κεξηκλήζεη γηα θάζε ηη άιιν, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηεο Κπξίαο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη χζηεξα απφ δηαηαγή ηεο
Τπεξεζίαο ζηελ άξζε θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο, πνπ έγηλε γηα απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ,
αηπρεκάησλ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, θιπ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο
Τπεξεζίαο, λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν ησλ εξγνηαμίσλ ειεχζεξν ησλ κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη
απνιχησο θαζαξφ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηφηε ε Τπεξεζία ηνλ θαιεί εγγξάθσο λα ζπκκνξθσζεί εληφο
είθνζη (20) εκεξψλ.
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Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία, ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα απφ 30 € αλά
παξερφκελε εκεξνινγηαθή κέξα θαη ζα εθπίπηεηαη απφ επφκελεο πηζηνπνηήζεηο, ή ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο,
ή θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηελ θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο, εξγαιείνπ θ.ι.π.
πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα
κέηξα πξνζιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη ην θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο,
λπθηνθχιαθεο θ.ι.π.). ε πεξίπησζε απψιεηαο θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θ.ι.π. πνπ
αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ
ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θ.ι.π., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή
ηνπ απνδεκίσζε.
Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ ηεο
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία
θαη ζπληήξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη
πγηεηλήο.
ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ
Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζα εμαζθαιίζεη απφ ηελ ΓΔΖ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο
ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηηο πνζφηεηεο θαη ζηελ ηάζε πνπ ζα ηνπ είλαη απαξαίηεηε. Ο Αλάδνρνο παξάιιεια ζα
θξνληίζεη λα έρεη ζηα εξγνηάμηα ηνπ ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο, γηα πξνζσξηλή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
είηε γηα ηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηεο ΓΔΖ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελέξγεηαο απφ
ην εζληθφ δίθηπν, είηε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην δίθηπν ππνζηεί βιάβε ή ππάξμνπλ δηαθνπέο ζηελ παξνρή
ελέξγεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ.
Οη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ αζθαιείαο θαη ηελ
ηξνθνδφηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 28ο

ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΖ ΧΦΔΛΔΙΑ (Ο.Κ.Χ.)

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα ζπλαληήζεη δπζρέξεηεο ζηελ εθηέιεζε
ησλ έξγσλ απφ ηελ παξνπζία δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. Οη παξαπάλσ δπζρέξεηεο είλαη δπλαηφ λα ππνρξεψζνπλ ηνλ
Αλάδνρν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα θαηαθχγεη ζηελ εθαξκνγή αληηνηθνλνκηθψλ ή / θαη ρξνλνβφξσλ
θαηαζθεπαζηηθψλ κεζφδσλ, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κε ζπλζήθεο απφιπηεο
αζθάιεηαο γηα ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο (δηαηεξνχκελα νδνζηξψκαηα, νρεηνί θ.ι.π.), ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο
παξαιιαζζφκελεο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. θ.ι.π.
Δξγαζίεο εθζθαθψλ θιπ. ζε ζέζεηο φπνπ δηαηεξνχληαη ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ, ή ηκήκαηα νρεηψλ, ή
φπνπ πθίζηαληαη αγσγνί Ο.Κ.Ω θιπ. γεληθά πξέπεη λα εθηεινχληαη κε κεγάιε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ
ή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο.
Οπνηαδήπνηε δεκηά, ε νπνία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειεί
απηφο ην έξγν, ή ζε ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ έξγσλ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν
νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηε δαπάλε επαλφξζσζεο ηεο δεκηάο.
ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θξνπζηηθά κέζα, ή άιια κέζα εθζθαθήο (π.ρ. εθξεθηηθά ζε
βξαρψδεηο εκθαλίζεηο) αλ επηηξέπνληαη θαη ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ή εξγαζίεο
παζζάισλ θιπ. θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη πξαγκαηηθή ή απνζεηηθή ησλ γχξσ θαηαζθεπψλ θιπ. ζα
βαξχλεη, σο απνθιεηζηηθά ππεχζπλα, ηνλ Αλάδνρν.
Γελ ζα γίλεη απνδεθηή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξζείζεο αηηίεο θαη
νη ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ είλαη εληαίεο θαη ακεηάβιεηεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο θπθινθνξίαο, ή άιιν αίηην,
ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα, ή ην ζπκθέξνλ ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ (ειαθξψλ, κεζαίσλ,
βαξέσλ), ή εθηέιεζεο κε ηα ρέξηα.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζε κεξηθά ηκήκαηα ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηεο λέαο νδνχ θαη
θνληά ζ' απηά, πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζηχινη ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΟΣΔ, ζσιήλεο χδξεπζεο θιπ. Έηζη ζα παξαζηεί
αλάγθε, παξάιιεια πξνο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ νδηθψλ έξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη απφ απηφλ, λα
εθηειεζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο εηαηξίεο ή Οξγαληζκνχο, Τπεξεζίεο, ή / θαη ηνλ ίδην θαη εξγαζίεο γηα ηελ
κεηαηφπηζε ζηχισλ, ή απνκάθξπλζε ππαξρνπζψλ γξακκψλ θιπ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ επίζπεπζε ηεο
απνκάθξπλζεο ησλ πην πάλσ εκπνδίσλ, λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ρσξίο
λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζήο ηνπ γηα θαζπζηεξήζεηο ή δπζρέξεηεο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζην θπξίσο έξγν ηνπ, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ παξάιιεισλ εξγαζηψλ απνκάθξπ λζεο ζηχισλ,
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κεηαηφπηζεο γξακκψλ θιπ. Αληίζεηα απηφο νθείιεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα λα
απνθεπρζνχλ βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πην πάλσ εηαηξηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ βιάβεο, ζα
βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνλ Αλάδνρν.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ππφγεησλ αγσγψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ Ο.Κ.Ω. ζε
πεξηνρέο επεξεαδφκελεο απφ ηα έξγα, ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη θξνληίδεο λα εθνδηαζζεί κε
ηα απαξαίηεηα δηαγξάκκαηα θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ Αγσγψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο θαη αθνχ έιζεη ζε
επαθή κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ Ο.Κ.Ω. λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε απηψλ ,πξνθεηκέλνπ λα
ελεξγήζεη, παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπο, δηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω. θαη ηελ ελ
ζπλερεία απνθάιπςε απηψλ, εθφζνλ ήζειε απαηηεζεί ε δηεπζέηεζή ηνπο.
Απηή ε επζχλε αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο ζα πξέπεη κέζα ζην πιαίζην ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ λα έιζεη ζε επαθή κε ηνπο Ο.Κ.Ω. θαη λα επηζεκάλνπλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα
πξνέιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Ο.Κ.Ω. ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ (θαη αληίζηξνθα) θαη λα
ζπλππνινγίζνπλ ηελ ζρεηηθή επηξξνή απηψλ ησλ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ζα
ζπληάμεη, ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο, ζηε απφδνζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο ηνπ θαη κερα ληθνχ εμνπιηζκνχ θιπ.
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ Α-2 απηήο ηεο Δ..Τ. έρνπλ παξζεί
ππφςε νη θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. είηε
απηέο ζα γίλνπλ απφ ηα εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ησλ Ο.Κ.Ω. είηε απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ, είηε θαη απφ ηα
δχν καδί.
Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. πνπ ζα ζπλαληεζνχλ, θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα :
α.
β.

γ.

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη έγγξαθα θαη έγθαηξα ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ηηο ζπλαληφκελεο δπζρέξεηεο
ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, απφ ηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θιπ, ζπλνδεχνληαο
ηηο αλαθνξέο ηνπ κε ππνδείμεηο ιχζεο γηα ηα δεκηνπξγνχκελα ηερληθά πξνβιήκαηα.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θιπ. ηξνπνπνηψληαο ζηελ αλάγθε ην
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαδνρή εξγαζηψλ, ή αθφκε θαη εθηειψληαο πξφζζεηεο αλαγθαίεο
εξγαζίεο κεηά απφ εηδηθή εληνιή ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.
Ζ Τπεξεζία, κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, νθείιεη λα βνεζήζεη απηφλ, ζε φια ηα δηαβήκαηα πνπ
απαηηνχληαη πξνο ηηο αξκφδηεο Αξρέο θαη ηνπο Ο.Κ.Ω., γηα ηελ άξζε θάζε εκπνδίνπ ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ,
ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε λα αιιεινγξαθεί, λα ζπλελλνείηαη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε
ηνπο Ο.Κ.Ω. ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΥΡΖΖ ΣΖ ΟΓΟΤ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη κε θάζε ηξφπν δπλαηφηεηα
αθψιπηεο θαη αζθαινχο δηεμαγσγήο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ νδφ πνπ πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη ην εθηεινχκελν έξγν, κε
ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ ζπλδεηεξίσλ ηκεκάησλ, ηελ θαηαζθεπή ηπρφλ απαηηνπκέλσλ παξαθακπηεξίσλ ηεο
θχξηαο θπθινθνξίαο θιπ. Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαίηεξα ζηνλ αλάδνρν, αιιά ζα πεξηιεθζνχλ απφ
απηφλ αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Ζ αλάγθε ηαπηφρξνλεο δηεμαγσγήο ηεο θπθινθνξίαο κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟φςε
απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαη νη
δπζθνιίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ εμ απηήο ηεο αηηίαο δελ δεκηνπξγνχλ ζηνλ αλάδνρν ην δηθαίσκα απαίηεζεο
νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο ζηελ πξνζεζκία ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 30ο

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΚΑΘΑΡΙΜΟ

Οη νπνηεζδήπνηε απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζέζεηο πνπ λα κελ
δεκηνπξγνχλ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ θαη πάληνηε χζηεξα απφ αξκφδηα έγθξηζε. ε πεξίπησζε πνπ ε
απνθαηάζηαζε ησλ απνζεζηνζαιάκσλ δελ γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο,
ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο, ηφηε επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα χςνπο 5.000 ΔΤΡΩ αλά
ζηξέκκα επηθαλείαο πνπ δελ έρεη απνθαηαζηαζεί. Ζ παξαπάλσ πνηληθή ξήηξα παξαθξαηείηαη άκεζα απφ ηνλ
επηθείκελν πξνο πιεξσκή ινγαξηαζκφ ή ηηο εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο επίβιεςεο. Ο
Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ησλ ινηπψλ επζπλψλ ηνπ (αζηηθψλ, πνηληθψλ θ.ι.π) ιφγσ ηεο παξαπάλσ παξαθξάηεζεο.
Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία :
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Ζ Απφθαζε έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ππ‟ φςηλ έξγνπ, θαη νη ζπζηάζεηο ηεο
εγθεθξηκέλεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) κε ηε δηεπθξίλεζε φηη, φπνπ αλαθέξεηαη
"επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ" ζε ζέκαηα εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζα λνείηαη "επζχλε ηνπ
Αλαδφρνπ".
Tα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ, θαηηζρχνπλ
ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ.

Δπεηδή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ν Αλάδνρνο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα δηαηεηαγκέλα ζηνηρεία ησλ κφληκ σλ
έξγσλ, δηαηεξείηαη φκσο ε επζχλε ηνπ ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, ρξήζεηο πιηθψλ, δεκηνπξγίαο θαη
ιεηηνπξγίαο εξγνηαμηαθψλ νδψλ, εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηακνξθψζεσλ ησλ έξγσλ, απαηηήζεηο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, θαη ζηνηρεία ησλ κφληκσλ έξγσλ γηα ηα νπνία ππάξρεη επηινγή βάζεη ησλ κειεηψλ πνπ
ζα εθπνλεζνχλ απφ απηφλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη θάζε κέηξν πνπ είλαη αλαγθαίν θαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο εληνιέο ηεο
Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο (ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε αθνχ νη ελ ιφγσ δαπάλεο
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο πνπ πξνζέθεξε θαη ζηηο γεληθέο δαπάλεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ πξηλ απφ ηελ
παξάδνζε γηα ρξήζε ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ηνπο γχξσ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ην
εξγνηάμην, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ,
λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο επάλσ ζηνπο νπνίνπο ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ή εγθαηεζηεκέλα θιπ.

ΑΡΘΡΟ 31ο – ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ (ζύκθφλα κε ηελ εγθύθιηο
27/2012 / ΤΠΑΝ θαη ΤΠΟΜΔΓΙ).
1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη
θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε
νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ
αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : π.δ 305/96 (αξ.7-9), λ.4412/16 (αξ. 138 παξ.7), λ. 3850/10 (αξ. 42).
2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη
φια ηα ζρεηηθά κέηξα λ.4412/16 (αξζ. 138 παξ.7).
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ),
φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη
ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο
αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : λ.4412/16 (αξ. 132
θαη αξ.186).
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο
ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο
θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81(αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11),
Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε
γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη
ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη
αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).
3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα :
3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη
ζπγθεθξηκέλα :
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ
γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο
εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη
ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
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β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ
έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην λ.4412/16 (αξ.138 παξ.7).
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα
δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην
έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε
εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο
ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα
αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζην λ.4412/16 (αξ.138 παξ.7).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ).
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια
εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε
ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001
(αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ λ.4412/16 (αξ.138 παξ.7).
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ :
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ
θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα:
ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε
Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση.
10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ
: ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην λ.4412/16 (αξ.170 παξ.7 θαη αξ.172 παξ.8).
4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ‟ φιε
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη η ελ θαηάξηηζε ηνπ Φ ΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε
αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο:
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα
κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ
εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο
ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη
δπλαηφηεηεο.
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο
θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο :
Ν.3850/10 (αξ.9).
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη
θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ
εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ
πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν
Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ.
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα
επηζεψξεζε εξγαζίαο.
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Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20
παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ)
ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5
ηνπ Ν.3850/10.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε
ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β).
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν
ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη
ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά
αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα
ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε
ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).
3.3 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ):
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα
κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο
ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή
δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ.
8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ):
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. ηα πιαίζηα
ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή
ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.
4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην.
4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ):
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα
αζθάιεηαο θαη πγείαο :
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε
ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία
ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β,
ηκήκα II, παξ.2).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα
απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π Γ 1073/81
(αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ
θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ &
επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12,
παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ
βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96
(αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο :
πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ
ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο
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θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ
Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφζεζε πιηθψλ,
ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ
νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε :
- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ,
ηεχρνο 7)
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ
πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ
θπθινθνξία πεδψλ»
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07
(αξ. 7-9 θαη αξ.46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο
νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ.47, 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ:
Ν. 3542/07 (αξ.43,44).
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο
ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ
ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ,
θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη
αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο,
ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ :
ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ
8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4],
Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07
(αξ.30).
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ
ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο :
Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10.
4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2).
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη
δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο,
θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν.1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ:
ΠΓ
89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9),
ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β‟, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ
304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία :
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2)
θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία)
θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99
(αξ. 4α παξ.3 θαη 6).
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν
ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).
5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη
θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ:
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα
αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
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5.1 Καηεδαθίζεηο : Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7),
ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94,
Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94
θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα
II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο :
Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ
212/06,ΤΑ 21017/84/09.
5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο: Ν.495/76, ΠΓ 413/77,
ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17,
40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη
ηξνπ. απηήο:
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ:
ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο: ΠΓ 778/80,
ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ
155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ).
5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο: ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ
70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ
αξ.νηθ.16289/330/99
5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.): ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.2633, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.
12).
5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ (ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο
ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ
νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.): Ν.495/76,
ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4
παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ
3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10).
5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα (Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή
πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.): ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84
(αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ),
ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ
παξ.8.3 θαη παξ.13).
6. Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ.
Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ηνλ
λφκν, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηελ δηακφξθσζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ.
7. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα
αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ:
«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76

ΦΔΚ 337/Α/76

Π. Γ. 395/94

ΦΔΚ 220/Α/94

Ν. 1396/83

ΦΔΚ 126/Α/83

Π. Γ. 396/94

ΦΔΚ 220/Α/94

Ν. 1430/84

ΦΔΚ 49/Α/84

Π. Γ. 397/94

ΦΔΚ 221/Α/94

Ν. 2168/ 93

ΦΔΚ 147/Α/93

Π. Γ. 105/95

ΦΔΚ 67/Α/95

Ν. 2696/99

ΦΔΚ 57/Α/99

Π. Γ. 455/95

ΦΔΚ 268/Α/95

Ν. 3542/07

ΦΔΚ 50/Α/07

Π. Γ. 305/96

ΦΔΚ 212/Α/96

Ν. 3669/08

ΦΔΚ 116/Α/08

Π. Γ. 89/99

ΦΔΚ 94/Α/99

Ν. 3850/10

ΦΔΚ 84/Α/10

Π. Γ. 304/00

ΦΔΚ 241/Α/00

4. ΔΤ νδνπνηίαο

ειίδα 28 / 33

Ν. 4030/12

ΦΔΚ 249/Α/12

Π. Γ. 155/04

ΦΔΚ 121/Α/04

Ν.4412/16

ΦΔΚ 147/Α/16

Π. Γ. 176/05

ΦΔΚ 227/Α/05

Π. Γ. 149/06

ΦΔΚ 159/Α/06

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ

ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ

Π. Γ. 2/06

ΦΔΚ 268/Α/06

Π. Γ. 413/77

ΦΔΚ 128/Α/77

Π. Γ. 212/06

ΦΔΚ 212/Α/06

Π. Γ. 95/78

ΦΔΚ 20/Α/78

Π. Γ. 82/10

ΦΔΚ 145/Α/10

Π. Γ. 216/78

ΦΔΚ 47/Α/78

Π. Γ. 57/10

ΦΔΚ 97/Α/10

Π. Γ. 778/80

ΦΔΚ 193/Α/80

Π. Γ. 1073/81

ΦΔΚ 260/A/81

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ

ΑΠΟΦΑΔΗ

Π. Γ. 225/89

ΦΔΚ 106/Α/89

ΤΑ 130646/84

ΦΔΚ 154/Β/84

Π. Γ. 31/90

ΦΔΚ 31/Α/90

ΚΤΑ 3329/89

ΦΔΚ 132/Β/89

Π. Γ. 70/90

ΦΔΚ 31/Α/90

ΚΤΑ 8243/1113/91

ΦΔΚ 138/Β/91

Π. Γ. 85/91

ΦΔΚ 38/Α/91

ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93

ΦΔΚ 187/Β/93

Π. Γ. 499/91

ΦΔΚ 180/Α/91

ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΔΚ 765/Β/93

Γ.ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ

ΑΠΟΦΑΔΗ

Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ

ΚΤΑ αξ. 8881/94

ΦΔΚ 450/Β/94

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ
Π/208/12-9-03

ΦΔΚ 451/Β/93

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/
νηθ/215/31-3-08

ΦΔΚ 301/Β/94

ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ

ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93
ΤΑ 3009/2/21-γ/94

ΦΔΚ 73/Β/94
ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΦΔΚ 978/Β/95
ΤΑ 3131.1/20/95/95
ΦΔΚ 677/Β/95
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΦΔΚ 1035/Β/96
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97
ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99

ΦΔΚ 113/Β/97
ΦΔΚ 987/Β/99

ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03

ΦΔΚ 1186/Β/03

ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03

ΦΔΚ 708/Β/03

ΚΤΑ αξ.6952/11

ΦΔΚ 420/Β/11
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ΤΑ 3046/304/89

ΦΔΚ 59/Γ/89

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΔΚ 1035/Β/00

ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000

ΦΔΚ 1176/Β/00

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01

ΦΔΚ 686/Β/01

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01

ΦΔΚ 266/Β/01

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02

ΦΔΚ 16/Β/03

ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11

ΦΔΚ 905/Β/11

ΤΑ 21017/84/09

ΦΔΚ 1287/Β/09

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7,
Απφθ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΔΚ 155/Β/96

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΑΡΥΑΙΟΣΖΣΔ

Πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Αξραηνινγηθή
Τπεξεζία, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Δπεηδή ππάξρεη πηζαλφηεηα ζπλάληεζεο
αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζηε ζρεηηθή
πεξηνρή, είλαη δπλαηφλ ν αλάδνρνο λα ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαη άιινπ είδνπο
εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, δειαδή αλαζθαθηθφ έξγν, χζηεξα απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο.
ε πεξίπησζε αξραηνινγηθψλ ηνκψλ εδάθνπο απηέο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ κε πξνεηδνπνίεζε πξνο
ηελ επίβιεςε ηνπιάρηζηνλ 4 εξγαζίκσλ εκεξψλ.
Αλ θαηά ηηο εξεπλεηηθέο ηνκέο, ή ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αξραίσλ νπνηαζδήπνηε ειηθίαο - ηφηε, πέξαλ ηεο εηδνπνηήζεσο ηεο Δπηβιέςεσο θαη ηεο αξκφδηαο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ,
επηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ππφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δθνξίαο
Αξραηνηήησλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε απνδεκίσζε λα παξέρεη ζπλεξγεία θαη κέζα θαη λα δηεπθνιχλεη ην
έξγν ηεο αλαζθαθήο.
ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακέζσο
κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμή ηνπο λα εηδνπνηήζεη ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή
Τπεξεζία, θαη λα δηαθφςεη ακέζσο θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε αξραηνηήησλ.
Μεηά ηνλ πξψην ραξαθηεξηζκφ ησλ επξεκάησλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζα δνζνχλ νδεγίεο ζηνλ
αλάδνρν είηε γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, είηε γηα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε
Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ζα δηελεξγεί έξεπλεο. Γηα ηηο ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο απφ ηηο δηαθνπέο ιφγσ αξραηνινγηθήο
έξεπλαο, ν αλάδνρνο νπδεκηάο απνδεκίσζεο δηθαηνχηαη πιελ ηεο λφκηκεο παξάηαζεο θαη αλαζεψξεζεο.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο ψζηε λα κεηαθηλεί, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνλ εμνπιηζκφ
θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ απφ ην έλα κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν ψζηε λα κεηψλνληαη ζην ειάρηζην δπλαηφ νη
θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ηηο απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο, θαη λα
ζπληνλίδεη κε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ.
Οια ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη αμίαο πνπ αλαθαιχπηνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην.
ε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε Διιεληθή λνκνζεζία.
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ΑΡΘΡΟ 33ο

ΓΔΝΙΚΔ ΣΙΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ - ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΔ - ΓΖΜΟΙΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία θσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ, κε κέξηκλα θαη
δαπάλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ιεπηνκέξεηα απφ ηελ δηαηαγή ηνπ ΤΓΔ αξ. 7603/5-2-1960 (Δγθ. Α 20)
ήηνη:
α. Φσηνγξαθίεο ηεο πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Απηέο ζα ππνβάιινληαη ζηελ
Τπεξεζία κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 1εο πηζηνπνίεζεο.
β. Φσηνγξαθίεο ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. Απηέο ζα ππνβάιινληαη κε ηα δηθ/θά ηεο
2εο, 3εο ή θαη κεηαγελέζηεξεο πηζηνπνίεζεο
γ. Φσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ. Απηέο ζα ππνβάιινληαη κε ηα δηθ/θά ηεο ηειεπηαίαο
πηζηνπνίεζεο, πξηλ ηελ ηειηθή.
δ. Οη παξαπάλσ θσηνγξαθίεο ζα παξαδνζνχλ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Οιεο νη ελ ιφγσ θσηνγξαθίεο ζα
ιακβάλνληαη απφ έκπεηξνπο θσηνγξάθνπο κε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή απφδνζεο θαη πξέπεη λα είλαη
επθξηλείο κε θαιή ηερληθή εκθάληζε. Καηά ηελ ιήςε ζα απνθεχγεηαη ε πξνβνιή δηαθφξσλ πξνζψπσλ εθηφο
απφ ηνπο εξγαηνηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη δελ ζα παξαθνινπζνχλ ηελ
ιήςε θσηνγξαθηψλ.
2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο, κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο
ηνπ, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ επίβιεςεο, θάζε θνξά πνπ εηδνπνηείηαη γη' απηφ ην ζθνπφ.
3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, λα θαηαζθεπάζεη θαη εγθαηαζηήζεη: α)απφ ηελ έλαξμε θαη
θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα, β)κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κφληκε
επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα ή αλακλεζηηθή πιάθα. Σα αλσηέξσ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 8 θαη 9
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2009.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΜΖΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία, καδί κε ηελ Σειηθή Δπηκέηξεζε, Μεηξψν ηνπ
Έξγνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη φζα αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα:
- Γεληθή νξηδνληηνγξαθία ππφ θιίκαθα 1:5.000 πνπ ζα απεηθνλίδεη ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ φπσο θαηαζθεπάζζεθε θαη ζα
πεξηέρεη ηα δηάθνξα ρσξνζηαζκηθά ζεκεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε πίλαθα ησλ
πςνκέηξσλ ηνπο, ηα δηάθνξα ηνπσλχκηα, ηηο νλνκαζίεο ησλ θάζε είδνπο έξγσλ θ.ι.π.
- Οξηδνληηνγξαθίεο ππφ θαηάιιειε θιίκαθα ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη νξηδνληηνγξαθίεο απηέο
ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο ηεο κειέηεο, ζηηο νπνίεο ζα γίλνπλ νη δηνξζψζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζε φζεο
ζέζεηο εθαξκφζηεθαλ ηπρφλ παξαιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα απεηθνλίδνπλ φια ηα έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ .
- Μεθνηνκέο φισλ ησλ γξακκηθψλ έξγσλ ππφ θαηάιιειε θιίκαθα γηα ηα κήθε θαη δεθαπιάζηα ησλ κεθψλ θιίκαθα γηα
ηα χςε, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
- Σππηθέο δηαηνκέο θαη δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο θαη δηαλεκεκέλεο ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα
ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηα έξγα «φπσο θαηαζθεπάζζεθαλ».
Σα παξαπάλσ ζα παξαδίδνληαη ζε CD-R ηα νπνία ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ζα θέξνπλ ηα εμήο:
α) Σν φλνκα ηεο Αλαδφρνπ Δηαηξίαο ή Κνηλνπξαμίαο
β) Σν Σίηιν ησλ παξαδνηέσλ
γ) Σε ζέζε ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο ηκήκαηνο
δ) ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο
ε) ηα πεξηερφκελα ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ειεθηξνληθά (ζε κνξθή αξρείνπ θεηκέλνπ) θαη ζε έληππε κνξθή.
ε φια ηα παξαπάλσ ζρέδηα ζα ππάξρεη ν αληίζηνηρνο ηίηινο θαηά ηα πξφηππα ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, θαη ε
έλδεημε: ΟΠΩ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ.
- Σεχρνο ηερληθήο έθζεζεο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηηο δπζρέξεηεο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζε εηδηθά ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, ζηηο αλάγθεο κειινληηθήο ζπληήξεζεο, ζηνλ απνινγηζκφ πνζνηήησλ θαη θφζηνπο ηνπ
έξγνπ, φπσο επίζεο θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ζα κπνξνχζε, κειινληηθά, λα
ρξεζηκεχζεη ζην έξγν.
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ην εμψθπιιν ησλ ηεπρψλ ζα εθηππσζεί ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
πλνιηθά, ζα ππνβιεζνχλ ηέζζεξηο (2) ζεηξέο ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ, ηνπνζεηεκέλεο ζε
μερσξηζηέο εππαξνπζίαζηεο ζήθεο.
Οη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε θαη παξαγσγή φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεσξνχληαη φηη
πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 35ο

ΑΦΑΛΙΔΙ

1.

Γεληθοί όροη
Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεσλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.
Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δ.Δ. θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο
ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ.
ΑΡΘΡΟ 37ο

ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ

Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ έξγνπ ζα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
λ.4412/2016 (ΦΔΚ147/Α/2016) „‟Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)‟‟
ΑΡΘΡΟ 38ο

ΙΥΤΟΤΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ θαη ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ

Γηα ην παξφλ έξγν, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνί.
1. Οη λέεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ αξ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 2221
Β/30-7-2012) φπσο ηζρχνπλ.
2. Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) έξγσλ νδνπνηΐαο, έθδνζεο 1966 θαη κεηά ηεο Γ/λζεο Γ3β ηνπ ΤΓΔ.θαη
νη πξνζσξηλέο Π.Σ.Π. νδνπνηΐαο (θσδηθνπνίεζε 1964) ηεο Γ/λζεο Γ3β ηνπ ΤΓΔ, ζην βαζκφ πνπ δελ θαηαξγήζεθαλ
θαη δελ αληηβαίλνπλ κε ηηο λεφηεξεο πξνδηαγξαθέο.
3. Οη πξνδηαγξαθέο πηλαθίδσλ ζήκαλζεο έθδνζεο 1974 (ζε φηη δελ αληηβαίλνπλ κε ηηο λεφηεξεο πξνδηαγξαθέο), θαη νη
Σερληθέο Οδεγίεο Καηαθφξπθεο ήκαλζεο ηεο ΓΜΔΟ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ(Δγθχθιηνο 1/92, ΓΜΔΟ/ε/νηθ 720/13-11-92),
θαζψο θαη ε πξνζσξηλή πξνδηαγξαθή αληαλαθιαζηηθφηεηαο πηλαθίδσλ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ΓΜΔΟ/ε/νηθ/1102/210-97 απφθαζε.
4. Οη φξνη εθηέιεζεο εδαθνηερληθψλ εξεπλψλ, έθδνζεο 1966, ηεο Γ/λζεο Γ2 ηνπ ΤΓΔ, φπσο απηνί ηξνπνπνηήζεθαλ
θαη ζπκπιεξψζεθαλ κεηαγελέζηεξα.
5. Οη ηερληθέο Πξνδηαγξαθέο πξνκήζεηαο ζπξκαηνπιεγκάησλ θαη ζχξκαηνο ξαθήο έθδνζεο 1973 ηεο Γ/λζεο Γ4/δ ηνπ
ΤΓΔ
6. ηα πεδία πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνχο ηεο Τπεξεζίαο,
ηζρχνπλ, γηα κελ ηηο θαηαζθεπέο νη πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ BUREAY OF PUBLIV ROADS
(STANTARD) SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF ROADS AND BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY
PROJECTS, EP-CI 161, JANUAR 1961), γηα δε ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ, νη πξνδηαγξαθέο θαη
νη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο θαη ειέγρνπ ηεο AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS
(A.A.S.H.O.) θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηεο AMERICAN SOSISTY OF TESTING AND MATERIALS (A.S.T.M.) θαη θαηά
ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
7. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηεχρνπο Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ.).
8. Σν ΠΓ 696/74 "πεξί ακνηβψλ κεραληθψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ"
φπσο ηξνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
9. Σν DIN 1075 "Οιφζσκεο γέθπξεο-Βάζεηο ππνινγηζκνχ"
10. " " 1054 "Θεκειηψζεηο"
11. " " 4014 "Θεκειηψζεηο δη' εγρχησλ παζζάισλ"
12. " " 1072 "Οδνθφξεο γέθπξεο-Παξαδνρέο θνξηίζεσο"
13. " " 4227 "Πξνεληεηακέλν ζθπξνθνλίακα"
14. LE Γεξκαληθνί Καλνληζκνί ζηδεξψλ γεθπξψλ
15. Φνξηία πξψελ ΔΚ θαη ΠΑΠ
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16. Οη Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Δξγσλ (ΟΜΟΔ) γηα ηελ δηακφξθσζε Υαξάμεσλ θαη δηαηνκψλ Διιεληθψλ νδψλ.
17. Οη ζρεηηθέο εγθχθιηνη, θαλνληζκνί θαη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ.
18. Οη Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο Κ.Σ..2016 πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ /
Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ. 3328 (ΦΔΚ 1561/Β/02-06-2016, ΑΓΑ: 7Φ74653ΟΞ-ΩΒΗ).
19. Ο Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο φπσο ηζρχεη πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ππ' φςε γηα ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο
ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή.
20. Οη αξηζ. α)ΔΖ1/0/481/2-7-86 ΦΔΚ 573/Β/9-9-86 , β)ΔΖ1/0/123/8-3-88 ΦΔΚ 177/Β/31-3-88 θαη γ)Γ13β/0/5781/21-1294 ΦΔΚ 967/Β/28-12-94 απνθάζεηο ΤΠΔΥΩΓΔ έγθξηζεο Σερλ.Πξνδηαγξαθψλ Ζιεθηξνθσηηζκνχ Οδψλ.
21. Ο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο Δ.Α.Κ.- 2000 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
22. Ζ εγθχθιηνο 39/224-12-99 “Οδεγίεο γηα ηνλ αληηζεηζκηθφ ππνινγηζκφ γεθπξψλ”.
23. Οη ΟΜΟΔ-ΑΟ (ΦΔΚ 702Β/2011) θαη ε Δγθχθιηνο 17 / ΓΜΔΟ/ν/3112/25-07-2011, πνπ αθνξνχλ ηελ αζθαιηζε ηνπ
έξγνπ θαηά ην πξφηππν ΔΝ-1317.
24. Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο Ωπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο Δ.Κ.Ω..-2000, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
25. Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υαιχβσλ ΚΣΥ 2008 (ΦΔΚ 1416/Β/17-7-08 – δηφξζσζε ζθαικάησλ ΦΔΚ 2113/Β/13-1008) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
26. O Ν. 3850/10 (ΦΔΚ 84 Α/2-6-2010) : Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία
θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
27. Ζ εγθχθιηνο 27 ηνπ Τπ.Αλ.Αλη.ΤΠΟΜΔΓΗ κε αξηζ. Πξση. ΓΗΠΑΓ /νηθ369/15-10-12 ''Δληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε
(Δ..Τ ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα ''απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην
εξγνηάμην''.
28. Σελ Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο «Δπηθαηξνπνίεζε Σσλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο» (ΦΔΚ
2965/Β/23-12-2011) γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ
Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317

ΔΓΚΡΙΘΖΚΔ

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ

Καξπελήζη 8/4/2019
Ο πληάθηεο Μεραληθφο

Καξπελήζη 8/4/2019
Ο Πξντζηάκελνο
Σκήκαηνο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ

Καξπελήζη 8/4/2019
Ο Αλαπιεξσηήο
Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ.

Γεληηζαξφπνπινο Νηθφιανο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ. κε Α‟ β

Βνλφξηαο Παλαγηψηεο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε Α΄ β

Κιέζηνξαο Παλαγηψηεο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο κε Α΄ β
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