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ΑΡΘΡΟ 1ο: Aνηικείμενο ηηρ Δ..Τ.
Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) αθνξά ηνπο εηδηθνχο θαη γεληθνχο
ζπκβαηηθνχο φξνπο κε βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ινηπά ηεχρε
δεκνπξάηεζεο, ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο, θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο πνπ
ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, ζα γίλεη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Βεληίωζη ηηρ 7ηρ Δπαπσιακήρ Οδού
Μεζζηνίαρ (Σμήμαηα Μεζζήνη – Δύα και Δύα – Λάμπαινα)».
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Τπεξεζίαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
7.450.000,00 Δςπώ (κε ΦΠΑ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πνζνζηνχ 18% γηα Γεληθά Έμνδα θαη Δξγνιαβηθφ
Όθεινο (ΓΔ + ΟΔ), θαζψο θαη πνζνζηνχ 9% γηα ηπρφλ Απξφβιεπηα.
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ» ηνπ
έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζκέλν ηφζν ηνλ απαηηνχκελν
ειάρηζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, φζν θαη ην αλαγθαίν αλζξψπηλν δπλακηθφ.

ΑΡΘΡΟ 2o: Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ καηά ηο ζηάδιο ηηρ εκηέλεζηρ – ειπά ιζσύορ
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 άξζξνπ 105 θαη 135 ηνπ λ.
4412/2016.
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε
πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ:
1. Σν ζπκθσλεηηθφ.
2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε.
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο.
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
10.Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.

Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, επεηδή είλαη
δεκνζηεπκέλα θείκελα:
1.
2.
3.
4.

Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 53, παξάγξαθνο 7δηνπ Ν. 4412/2016.
Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ).
Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.
Oη Πξνζσξηλέο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΔΣΔΠ) ηεο εγθπθιίνπ 17 ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ κε αξ. πξση.
ΓΚΠ/νηθ./1322/07-09-2016
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ΑΡΘΡΟ 3o: Μελέηη ηων ζςνθηκών καηαζκεςήρ ηος έπγος
Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη
δηαγσληδφκελνη επηζθέθζεθαλ θαη εμέηαζαλ ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο
γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ. Ζ ελεκέξσζε απηή αθνξά θπξίσο ηηο δηάθνξεο πεγέο ιήςεσο πιηθψλ, ηηο
ζέζεηο γηα ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε
θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη λα εμαζθαιηζηεί ζην έξγν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ,
λεξφ, ειεθηξηθφ ξεχκα θαη δξφκνη πξνζπέιαζεο, ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζπλήζσο, ηηο
δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ησλ πνηακψλ ή ρείκαξξσλ ή παιίξξνηαο ή άιιεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ
ηφπν ηνπ έξγνπ, ηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ
πιηθψλ ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη θαηάιιεια θαη εθκεηαιιεχζηκα, ην είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη
ππεξεζίεο) πνπ είλαη απαξαίηεηα πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηηο θπθινθνξηαθέο
θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ κπνξνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ηηο
εξγαζίεο, ηελ πξφνδν θαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
Δπίζεο, ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη θαη ζα ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε ηα εγθξηκέλα
δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα άιια ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηε δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη
απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη αλεπηθχιαθηα λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο.
Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.

ΑΡΘΡΟ 4o: Υπημαηοδόηηζη
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ εζληθνχο
πφξνπο, Π.Γ.Δ.-ΑΔΠ 0261, θσδηθφο ελάξηζκνπ 2019ΔΠ02610063.

ΑΡΘΡΟ 5o: Απαλλοηπιώζειρ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απαηηνχληαη απαιινηξηψζεηο – επηηάμεηο ηδησηηθψλ εθηάζεσλ πεξίπνπ 43,00
ζηξεκκάησλ.

ΑΡΘΡΟ 6o: Πποθεζμίερ - Τπέπβαζη Πποθεζμιών – Ποινικέρ Ρήηπερ
Α) πλνιηθή πξνζεζκία γηα λα πεξαησζεί ην έξγν νξίδεηαη ζε δεκαοκηώ (18) μήνερ, απφ ηελ εκέξα πνπ ζα
ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. Μέζα ζηε ζπλνιηθή απηή πξνζεζκία πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη επί κέξνπο
εξγαζίεο ηνπ έξγνπ θαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε δνθηκέο. ηε ζπλνιηθή
πξνζεζκία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ κειεηψλ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ.
Ζ βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν. 4412/2016.
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Β) Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο.
ην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο
εμήο επί κέξνπο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο αθφινπζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (κε αθεηεξία ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο) :


Τπνβνιή Υξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ εληφο ησλ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/16 (απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία).



Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, 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 (απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία).



Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ν αλάδνρνο εθφζνλ πξνβιέπεηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν.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. (απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία).



Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, 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 28 ηεο παξνχζαο (απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή πξνζεζκία).

Ζ ζπλνιηθή θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πεξάησζεο κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηφπσο
νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε έγθξηζεο παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία,
ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά πξφζζεηε απνδεκίσζε ιφγσ ηεο παξάηαζεο απηήο, κε κφλε θαη
απνθιεηζηηθή εμαίξεζε ηε λφκηκε αλαζεψξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία.
Παξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ ζα αλαγλσξηζζεί ζηνλ Αλάδνρν κε δηθαηνινγία ηελ άγλνηα ησλ θπζηθψλ
ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ, ηεο θαηάζηαζεο
ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, ησλ δπζρεξεηψλ γηα ηε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ή
αδπλακίαο έγθαηξεο εμεχξεζεο εξγαηψλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ απφ ηελ Διιεληθή ή/ θαη μέλε Βηνκεραλία.
Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα έρεη ζπλεθηηκήζεη ηνπο ρξφλνπο
πνπ απαηηνχληαη :
α. Γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ηπρφλ ζα εηζάγεη απφ ην
εμσηεξηθφ .
β. Γηα ηηο εγθξίζεηο κειεηψλ θιπ. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο έθδνζεο ησλ θάζε θχζεσο αδεηψλ.
γ. Γηα ηε ζχληαμε ηπρφλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θηεκαηνινγίσλ θαη ηελ απαιινηξίσζε εθηάζεσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη νξηδφκελεο πξνζεζκίεο ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ζα πξνβιέπεη ηε
δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε ή θαη ηξίηε βάξδηα αλ δελ επαξθέζεη ε θαλνληθή βάξδηα κε ή ρσξίο ππεξσξίεο
θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε κέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ. Οπνηαδήπνηε επηβάξπλζε απφ ηκεκαηηθή
παχζε, ππεξσξηαθή ή λπρηεξηλή εξγαζία ή εξγαζία ζε εκέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ, ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν
ρσξίο θακηά απαίηεζε νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο. Οη θάζε είδνπο άδεηεο, γηα ππεξσξηαθή ή θαη λπθηεξηλή
απαζρφιεζε ή ζε κέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ ζα εθδνζνχλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.
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Γ) Πνηληθέο ξήηξεο:
Γηα θάζε εκέξα πνπ ζα θαζπζηεξήζεη ν αλάδνρνο, απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, λα ηειεηψζεη ην έξγν, πέξα
απφ ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, ζα επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/2016.
Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ζηηο απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζα
επηβάιιεηαη ζε απηφλ πνηληθή ξήηξα, πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο δε ζα ππεξβαίλνπλ ην 3% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ,
ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν.4412/2016.
Δηδηθά νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ ζα επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ
απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαινχληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν.
4412/2016.
Ζ κε ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ πξνζεζκηψλ, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ θαη απνηειεί
ιφγν έθπησζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7o: Υπονοδιάγπαμμα καηαζκεςήρ ηος Έπγος - Οπγανόγπαμμα
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016, λα ζπληάμεη
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ φινπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο (ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο) θαη λα ην
ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία, κεηαμχ δεθαπέληε (15) θαη ηξηάληα (30)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ.
Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηφπηλ ειέγρνπ επηθέξεη, ηηο θαηά ηελ θξίζε ηεο ζπκπιεξψζεηο θαη
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ππνβιεζέληνο πξνγξάκκαηνο, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη εθδίδεη ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε. Σν ηπρφλ ζπκπιεξσκέλν θαη
ηξνπνπνηεκέλν, απφ ηελ ππεξεζία ρξνλνδηάγξακκα, απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ ππνρξεσηηθφ γηα
ηνλ αλάδνρν, πνπ νθείιεη λα εθαξκφζεη πηζηά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην ρξνλνδηάγξακκα δξαζηεξηφηεηεο θαη
πξνζεζκίεο.
Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα είλαη ιεπηνκεξεηαθφ θαη ζα πεξηιακβάλεη μερσξηζηά ηνπο ρξφλνπο γηα ηελ εθηέιεζε
κεξηθά θαη νιηθά. Σν ρξνλνδηάγξακκαζπληάζζεηαη ππφ κνξθή γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνοή, εθφζνλ ην απαηηήζεη
ε ππεξεζία, κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο θαη κεηαηξνπήο ηνπ δηθηχνπ ζε γξακκηθφ δηάγξακκα.
O αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη
ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή
αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ.
Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη
πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο βαζηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο θαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο
δηεπζχλνπζαο ην έξγν ππεξεζίαο.
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Έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο, αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαη γεληθφηεξα γηα ηε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηε κε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο
ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε έγγξαθεο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, έθπησηνο θεξχζζεηαη ν Αλάδνρνο φηαλ
ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8o: Ζμεπολόγιο Έπγος
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην εξγαζηψλ θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 146 ηνπ Ν.4412/2016. Σν εκεξνιφγην ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη λα αλαγξάθνληαη ζε
απηφ, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ηδίσο:
α) ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ,
β) αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ζε
εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε,
γ) ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ
εξγνδφηε,
δ) ζέζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ. Αλαθνξά γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη πξφνδνο ή δελ
εθηεινχληαη, αιιά θαη νη ζρεηηθνί ιφγνη,
ε) ψξα έλαξμεο θαη πέξαηνο θξίζηκσλ εξγαζηψλ εληφο ηεο εκέξαο,
ζη)αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο θχξηνπ εμνπιηζκνχ,
δ) ζπλζήθεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. Δπίζεο λα θαηαγξάθνληαη ηξνπνπνηήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηηο
ξπζκίζεηο θαη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ,
ε) ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο,
ζ)νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο,
η) θαζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκίεο, κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο, ν
ρξφλνο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή επαλάιεςεο εξγαζηψλ,
αα) νη εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο,
ββ) έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη
γγ) ζεκαληηθέο επηζθέςεηο ή επηθνηλσλίεο κε ην Γεκφζην ή ηνπηθέο αξρέο ή παξφδηνπο ηδηνθηήηεο,
δδ) θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν.
Σν εκεξνιφγην ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη απφ
εληεηαικέλν φξγαλν ηεο επίβιεςεο. Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην
εκεξνιφγην ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή
λα δεηήζεη απφ ηνλ εξγνιάβν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, είλαη
δπλαηφ λα δεηεζεί απφ ηε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία λα θαηαγξάθνληαη γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο κε ζθαξηθήκαηα,
θσηνγξαθίεο, θαηαγξαθέο κε video ή άιιεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο νπηηθψλ κέζσλ.
ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Ν.4412/16 ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηεο
ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ , επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνπ δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100), νχηε αλψηεξε ησλ πεληαθνζίσλ (500) ΔΤΡΩ, γηα θάζε εκέξα
παξάιεηςεο, αλαιφγσο κε ην χςνο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Ζ εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη
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απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν
επηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο.

ΑΡΘΡΟ 9o: Πποκαηαβολέρ - Ρήηπα ππόζθεηηρ καηαβολήρ (ππιμ)
Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν, χςνπο 10% ηνπ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο ηνπ (κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ζ πξνθαηαβνιή ρνξεγείηαη κε ηελ
πξνζθφκηζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Γηα ηελ ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζπκπιεξψλνληαη νη φξνη γηα
ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο (άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) θαιχπηεη
θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο
πξνθαηαβνιήο. ηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξνχζα νξίδεηαη κεγαιχηεξν χςνο πξνθαηαβνιήο, απηή
ιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ
ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο (παξ. 1 δ
άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016)
Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.

ΑΡΘΡΟ 10o: Αςξομειώζειρ Δπγαζιών - Νέερ Δπγαζίερ
Σν έξγν εθηειείηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. χκθσλα κε ην
άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/16, ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα αλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο
ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν
ηνπ έξγνπ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν απηφ.
Γηα ηηο εξγαζίεο ησλ άξζξσλ 154 θαη 155 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 δελ
απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) ή ζχκβαζεο γηα ηελ
εθηέιεζε ή ηελ πιεξσκή ηνπο.
Ζ εθηέιεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη,
πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, απαηηείηαη γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ
ζπκβνπιίνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ιακβάλνληαη νη
ηηκέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδαο ζηηο λέεο εξγαζίεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη oη παξάγξαθνη 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16. Σξνπνπνηήζεηο ηεο
ζχκβαζεο ρσξίο αχμεζε ηεο αμίαο ηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ:
α) Με ην θνλδχιην ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. Γηα ηε δηάζεζε
ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ ζπληάζζεηαη Α.Π.Δ. πνπ δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη
ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ. Σν πνζφ ησλ
απξφβιεπησλ δαπαλψλ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε
Γ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β').
β) Oη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ επηηξέπεηαη λα κεησζνχλ θαη ε
δαπάλε πνπ εμνηθνλνκείηαη («επί έιαζζνλ δαπάλε») λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ ηεο
ίδηαο εξγνιαβίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3β ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 11o: Αναθεωπήζειρ Σιμών
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο αλαζεψξεζεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ
Ν.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 αλαζεψξεζεο
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 12o: Παπαλαβή Αθανών Δπγαζιών – Δπιμεηπήζειρ -Πιζηοποιήζειρ
Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο, ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή ζηελ ηειηθή κνξθή
ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζνχλ απφ άιιεο θαη δελ είλαη ηειηθά εκθαλείο,
πνζφηεηεο πνπ παξαιακβάλνληαη κε δχγηζε ή άιια παξφκνηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ
επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ηνλ επηβιέπνληα, πξνθεηκέλνπ λα
πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ θαηακέηξεζε ή δχγηζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ
εξγαζηψλ ή πξσηφθνιιν δπγίζεσο αληίζηνηρα. Σν πξσηφθνιιν απηφ, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αλάδνρν,
ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ
εξγαζηψλ. Ζ πξφζθιεζε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξέπεη λα γίλεηαη γηα κελ ηελ
απφ θνηλνχ δχγηζε ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ απηήλ, γηα δε ηε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ
ππαίζξνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηά ηνπο.
Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ.) ν αλάδνρνο ζα
θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη:
1.

Σν είδνο ηνπ πιηθνχ (ρπηνζίδεξά πιηθά θιπ.)

2.

Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ

3.

Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ

4.

Ζ ζέζε ιήςεο

5.

Ζ ζέζε απφζεζεο

6.

Ζ ψξα θφξησζεο

7.

Ζ ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο
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8.

Σν θαζαξφ βάξνο

9.

Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ.

Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ή ηνπο αξκφδηνπο ππάιιεινπο ηεο Τπεξεζίαο,
πνπ είλαη επί ηφπνπ ηεο δχγηζεο θαη ηνλ αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. Δλ ζπλερεία, η ν παξαπάλσ
δειηίν δχγηζεο ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο
Τπεξεζίαο θαη ηνλ αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα
ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ δειηίν δχγηζήο ηνπ.
Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ
αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (π.ρ. γηα ρπηνζηδεξά είδε). Σα παξαπάλσ
ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο Τπεξεζίαο.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ
ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ.
Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνγξακκαηίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ, έηζη ψζηε, λα κελ α παηηνχληαη
παξαιαβέο αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ινηπνί έιεγρνη απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηα άββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο
αξγίεο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.
Γηα ηηο Δπηκεηξήζεηο ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπλ.4412/2016.
Ο ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ηηκνιφγην θαη ηα
ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. Γηα θάζε είδνο εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο ηπρφλ δελ νξίδεηαη ζηα παξαπάλσ ηεχρε
ηξφπνο επηκέηξεζεο, επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη νη κνλάδεο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά εθηειεζζεί.
Οη θαηαρσξήζεηο ζηα επηκεηξεηηθά θχιια πξέπεη λα γίλνληαη κε θάζε δπλαηή αθξίβεηα θαη, εθφζνλ απαηηείηαη,
λα ζπκπιεξψλνληαη κε ζθαξηθήκαηα ή ζρέδηα ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θξίλεηαη ζθφπηκν. Ζ Τπεξεζία
έρεη ην δηθαίσκα λα αξλείηαη ηελ θαηαρψξεζε ζηα επηκεηξεηηθά θχιια ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ ή
αθαηάιιεισλ πιηθψλ. Γηεπθξηλίδεηαη αθφκε φηη ζε θακία πεξίπησζε ε θαηαρψξεζε ζηα επηκεηξεηηθά θχιια δελ
απνηειεί απφδεημε φηη ε εξγαζία είλαη ηθαλνπνηεηηθή ή ηα πιηθά θαηάιιεια.
Δξγαζίεο ησλ νπνίσλ νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, κπνξεί
θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο λα γίλνπλ δεθηέο, εθφζνλ δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ηνπ έξγνπ
θαη δελ δεκηνπξγείηαη θαθνηερλία. Με ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νη εξγαζίεο
επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη κε βάζε:
−
−

Σηο δηαζηάζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ αλ νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο
απηψλ.
Σηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ζε πεξίπησζε πνπ απηέο είλαη κηθξφηεξεο απηψλ ησλ εγθεθξηκέλσλ
ζρεδίσλ.

Ο Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα θαιχςεη ηα αθαλή ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πξνηνχ λα ιεθζνχλ ηα ζηνηρεία γηα ηε
ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη πξσηνθφιισλ. Όια ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ππνβάιινληαη απφ ηνλ
Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία. Ζ ζρεηηθή
δαπάλε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη αλεγκέλε ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεξείηαη κε
κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ βηβιίν θαηακέηξεζεο αθαλψλ εξγαζηψλ ζε βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε
δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο.
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, δελ δχλαηαη 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.
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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,
πξηλ 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 θακηά 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).
Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ Δπίβιεςεο ηνπ
Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο Δπηβιέπνληεο θαη ζε φινπο ηνπο
εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο
θχζεσο ζπκβνχισλ ηεο Τπεξεζίαο, ζηα εξγνηάμηα, ιαηνκεία, απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα
φπνηνλ άιιν, ζηνλ νπνίν ε Τπεξεζία ζα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο
ζηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ θιπ.
Σν φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην Έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε, πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή θαη ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάμεηο θιπ., νχηε εμαζζελίδεη
ηηο πιήξεηο θαη απνθιεηζηηθέο επζχλεο ηνπ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ επηηάζζνπλ νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο
Γεκνπξαζίαο, ηεο παξνχζαο Δ..Τ., ηεο Σ.Π. θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο.
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. 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).
Οη πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ
Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία
ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα.
ην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη επίζεο φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά ην άξζξν 152 ηνπ
Ν.4412/2016, νη βεβαηψζεηο πξνφδνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά / πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο πνηνηηθνχο
ειέγρνπο, ην Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θξαηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηεο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ., πνπ απαηηνχληαη θαηά ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο Δ..Τ., ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηελ ππφινηπε θείκελε Ννκνζεζία. Αλ ζπληξέρνπλ
πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ θιπ [θαηά ηνπο φξνπο απηήο ηεο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ
φξσλ δεκνπξάηεζεο] απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην πηζηνπνηνχκελν πνζφ.
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Πξηλ απφ θάζε πξνψζεζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή απφ ηνλ ππφινγν ηνπ έξγνπ ζα πξνζθνκίδνληαη απφ
ηνλ Αλάδνρν, πέξα απφ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά, θαη ηα παξαζηαηηθά θαηαβνιήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδαο απφ ηα νπνία ζα θαίλεηαη φηη θαηαηέζεθε ζηνλ ηεξνχκελν εθεί ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ε θξάηεζε 0,06%
ππέξ ηεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Ν.
4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204) θαη ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, δειαδή κεηά ηηο 15/9/2011.
Κάζε ινγαξηαζκφο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή πνπ ζα
ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη αλεγκέλε ζηελ πξνζθνξά
ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 13o: Ποζοζηό Γ.Δ. & Ο.Δ.– Απολογιζηικέρ Δπγαζίερ
α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο 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 λέεο ηηκέο κνλάδνο θαηά ην
άξζξν 10 ηεο παξνχζαο θαη αλέξρεηαη ζε δέκα οκηώ επί ηοιρ εκαηό (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
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14o: Κπαηήζειρ
Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο
0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, ηεο θξάηεζεο 6‰,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ.
ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2235), θαζψο θαη
ηεο θξάηεζεο 2,5‰ ππέξ ησλ Μεραληθψλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) ηεο Π.Ο.ΜΖ.Σ.Δ.Γ.Τ. ηαθηηθψλ
ππαιιήισλ (κφληκσλ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ) πνπ απαζρνινχληαη ζην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηνπο Οξγαληζκνχο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ.
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 Ν.4412/2016.
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 Ν.4412/2016.
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 αλαιπηηθφηεξα ζηα Ν.Γ. 4486/65(ΦΔΚ 131 ηεχρνο Α)
θαη 453/66(ΦΔΚ 165 ηεχρνο Α) ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ.

13

ΑΡΘΡΟ 15o:Μελέηερ – Έκδοζη Αδειών
Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο εθαξκνγήο ζα εθαξκνζζνχλ φπσο αθξηβψο εγθξίζεθαλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη αδαπάλσο ηηο παξαθάησ κειέηεο:
−

−

εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, παξαζηεί αλάγθε ζχληαμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνινγηζκψλ ή
ζρεδίσλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη εγθαίξσο γηα έγθξηζε ηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγηζκνχο θαη
ζρέδηα ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε θαη ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε
ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ. Δάλ ηα παξαπάλσ δελ ππνβιεζνχλ έγθαηξα, ε αληίζηνηρε θαζπζηέξεζε ηνπ
έξγνπ επηβαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.
κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ησλ θάζε είδνπο
αδεηψλ-εγθξίζεσλ ή παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία ή θαη πνπ είλαη
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ. Πξνο ηνχην ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ ζηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα ππεξεζία, παξάιιεια δε νθείιεη λα θνηλνπνηεί
ην αίηεκά ηνπ (κε αληίγξαθα ησλ ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ} ζηελ επίβιεςε. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα
ηηο πεξηπηψζεηο αδεηψλ-εγθξίζεσλ ή ππνρξεψζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο.
Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα παξάζρεη ζηνλ αλάδνρν ηηο απαηηνχκελεο
δηνηθεηηθέο άδεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθπφλεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηελ ζπλδξνκή ηνπ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ
θαη κφλν κε ηνπο ηχπνπο θαη ηα κέζα πνπ ηνπ επηηξέπεη ή ηνπ επηβάιιεη ε θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηέα γηα ηελ
έθδνζε ηεο άδεηαο-έγθξηζεο δηνηθεηηθή ή απνδεηθηηθή δηαδηθαζία.
«Άπθπο 197 Ν. 4412/16 Μελέηερ επγολαβικών ζςμβάζευν:
ε όλερ ηιρ πεπιπηώζειρ ζύνατηρ ζςμβάζευν δημόζιυν έπγυν, ζηιρ οποίερ, ζύμθυνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ,
αναλαμβάνεηαι η ςποσπέυζη εκπόνηζηρ ή ηποποποίηζηρ μελέηηρ από ηην επγοληπηική επισείπηζη πος
ππόκειηαι να εκηελέζει ή εκηελεί δημόζιο έπγο, η μελέηη αςηή ή η ηποποποίηζη εγκπίνεηαι από ηην αναθέηοςζα
Απσή ή ηον επγοδόηη, μόνον εθόζον έσει εκπονηθεί και ςπογπάθει νόμιμα από ππόζυπα πος έσοςν ηην
ιδιόηηηα ηος μελεηηηή για ηην εκπόνηζη ηυν μελεηών δημόζιυν έπγυν, ηα οποία έσοςν γνυζηοποιηθεί ζηην
αναθέηοςζα Απσή και έσοςν γίνει αποδεκηά από αςηήν πηηώρ ή ζιυπηπώρ. Η ανηικαηάζηαζη
γνυζηοποιηθένηορ μελεηηηή επιηπέπεηαι μόνο ςπό ηοςρ όποςρ ηος άπθπος 132 και καηόπιν πηηήρ έγκπιζηρ ηηρ
αναθέηοςζαρ Απσήρ.»
Οπδεκία θαηαζθεπή ζα εθηειείηαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εγθξηζεί ε ζρεηηθή κειέηε. Ζ έγθξηζε ησλ κειεηψλ
(ππνινγηζκψλ, ζρεδίσλ θιπ) απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο πνπ
απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε , νχηε απνηειεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απνδνρή ηεο επάξθεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο
ηεο κειέηεο.

ΑΡΘΡΟ 16o:Ππόγπαμμα Ποιόηηηαρ Έπγος (ΠΠΔ)
χκθσλα κε ην άξζξν 158 ηνπ Ν. 4412/16 απαηηείηαη ε εθπφλεζε θαη εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο
Έξγνπ ζε θάζε δεκφζην έξγν (Καηαζθεπή ή θαη Μειέηε), ηνπ νπνίνπ ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο,
ππεξβαίλεη ην πνζφ 1.500.000 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΓΔΔΠ/νηθ.502/1310-2000 (Β' 1265), ΓΗΠΑΓ/νηθ.611/24-07-2001 (Β' 1013), ΓΗΠΑΓ/νηθ.501/01-07-2003 (Β' 928) ηνπ Τθππνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.
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Σελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ έξγσλ αθνξνχλ θαη νη παξαθάησ απνθάζεηο: α) ΓΔΔΠΠ/νηθ.4/ 19-01-2001 (Β'
94), β) ΓΔΔΠΠ/νηθ.110/12-05-2003 (Β' 624) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ
Έξγσλ, γ) ε Γ14/43309/05-03-2001 (Β' 332) ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ
θαη δ) ΓΗΠΑΓ/νηθ.12/13-01-2009 (Β' 125Β/27-01-2009).

ΑΡΘΡΟ 17o: Ποιόηηηα και ηπόπορ εκηέλεζηρ επγαζιών
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαηά
ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16, ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο γεληθά θαη ηηο εληνιέο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ.
Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/16.
Γηα ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.

ΑΡΘΡΟ 18o: Ποιόηηηα και πποέλεςζη ςλικών και έηοιμων πποϊόνηων
Σα πιηθά θαη κεραλήκαηα γεληθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ ζα έρνπλ ζήκαλζε CE
θαη ζα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ή ΔΝ. Δπίζεο, ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη απνιχησο
ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο Δξγνιαβίαο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθξηζεί
απφ ηελ Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, δηαζηάζεηο, αληνρή, πνηφηεηα, εκθάληζε θιπ., ζχκθσλα θαη κε
ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.), φπσο νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ο εμνπιηζκφο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηξήζεηο θαη ειέγρνπο ζα είλαη δηαθξηβσκέλνο.
Γηα ηελ πξφιεςε ηπρφλ παξεξκελεηψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ ηελ παξαγγειία θαη
ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηξηάληα (30) εκέξεο, λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία θαηάζηαζε πνπ λα
πεξηιακβάλεη ηα εηδηθά πιηθά θαηαζθεπήο θιπ. πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ
θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη θαη’ έλδεημε φηη ηα είδε πνπ ζα παξαγγειζνχλ ζπκθσλνχλ κε ηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Έξγνπ. Δπίζεο, ζα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα πιηθψλ ηα νπνία
πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηα έξγα, καδί κε ηα νλφκαηα ησλ πξνκεζεπηψλ, πξηλ παξαγγειζνχλ ηα αληίζηνηρα
πιηθά θιπ. Όηαλ δελ ππάξρνπλ δείγκαηα, ζα ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ. Σα θαηαηηζέκελα δείγκαηα
πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα φιε ηελ απνζηνιή θαη ηα πιηθά δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξηλ εγθξηζνχλ
ηα δείγκαηα. Πξέπεη λα πξνβιεθζεί γηα ηα δείγκαηα έλαο θαηάιιεινο ρψξνο απνζήθεπζεο ζην Δξγνηάμην ν
νπνίνο πξέπεη λα θιεηδψλεηαη. Με δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ νη ρψξνη απηνί αθαηξνχληαη κεηά απφ εληνιή ηεο
επίβιεςεο.
Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη λα εθηειεί δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο θαηαζθεπψλ, κε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο
ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη λα απνμειψλεη απηέο κεηά ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο. Οπνηαδήπνηε
θαζπζηέξεζε πξνθχςεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε εθινγή εηδψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, απφξξηςή ηνπο απφ ηελ
Τπεξεζία θαη εθινγή λέσλ εηδψλ δελ ζα απνηειεί ιφγν γηα ηνλ Αλάδνρν λα δεηήζεη παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο
πξνζεζκίαο απνπεξάησζεο ηνπ Έξγνπ.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θάζε πιηθφ ή κεράλεκα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο δελ είλαη
ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ή πνπ δελ είλαη ζχκθσλν κε ηα εγθξηζέληα δείγκαηα. Θα κπνξεί λα παξαπέκπεη
ηα πιηθά ή κεραλήκαηα γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
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Όια ηα πιηθά ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, ηα δε κεραλήκαηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ
πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή.Οη παξαγγειίεο ησλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ ζα γίλνληαη έγθαηξα κε
αξγφηεξε εκεξνκελία παξαγγειίαο ηελ εκεξνκελία πνπ έρνπλ θαζνξίζεη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν Δξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν πιηθά ή κεραλήκαηα απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ Έξγσλ, ν Δξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα Γεληθά Έμνδα θαη Όθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο
ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη
θακία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη ζε απηφλ απφ ηνλ
Δξγνδφηε εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.
Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε ζηνλ Αλάδνρν κε Πξσηφθνιιν. Μεηά ηελ παξαιαβή
ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν απηφο θέξεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκηά ή
απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζηα πιηθά απηά, απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, πιελ αλσηέξαο βίαο.

ΑΡΘΡΟ 19o: Απηιόηηηα Καηαζκεςών
Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ εηδηθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ηξφπνο εθηέιεζεο θαηαζθεπψλ, επί
κέξνπο δηαζηάζεηο θιπ.) δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα
εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ, πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή ιεηηνπξγία
ή εγθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη εάλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηα ζρέδηα
ιεπηνκεξεηψλ, ή απφ ηα άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή ηέινο απφ ηηο νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε
απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη άξηην, σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ππφινηπα
(εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηά ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο θαη ν αλάδνρνο δελ
απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκέιεηεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη ζε απηφλ κε ηελ εηδηθή δηαηαγή ή αλ
αζθεζεί εκπξφζεζκε έλζηαζε, κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο επί ηεο
ελζηάζεσο, ηφηε νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο πιεκκέιεηαο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ κε κέξηκλα ηεο
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ θαηά ηνπ
αλαδφρνπ.
Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 159 ηνπ Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 20o: Δπγαζηηπιακόρ Έλεγσορ Τλικών
Α) Δξγαζηήξην ειέγρνπ πιηθψλ
Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζε ζπλερή δνθηκαζία θαη πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ έξγνπ, θαη λα
ζπκβιεζεί κε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην (δεκφζην ή ηδησηηθφ), φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 609/85. Ζ ζπλερήο δνθηκαζία ησλ πιηθψλ θαη ν έιεγρνο ησλ έξγσλ πξέπεη λα
δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ην έξγν πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνχο θιπ.
Σν εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα ζπκβιεζεί ν αλάδνρνο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηεδήπνηε θαη απφ ηελ
Τπεξεζία θαη εθφζνλ είλαη ηδησηηθφ, ζα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία γηα ηελ
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εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ θαηά ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ειέγρσλ θαη κειεηψλ θαη ζα ηεξείηαη
πιήξεο κεηξψν δηεμαγφκελσλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ.
Ο δηεμαγφκελνο έιεγρνο ησλ πιηθψλ (Γεηγκαηνιεςίεο θαη έιεγρνη) θαη ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ πξέπεη λα
γίλεηαη ζπλερψο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ.

Β) Τπνρξεσηηθέο δνθηκέο
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα δηελεξγεί δνθηκέο σο αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο δνθηκέο πνπ ζα
δηελεξγήζεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δξγαζηεξίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ
Πεινπνλλήζνπ.
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί θξαηηθφ εξγαζηήξην ή αληίζηνηρν
ηδησηηθφ κε Τ.Γ. πνπ ζα πξνζθνκίζεη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πνπ ζα
ζπλνδεχεηαη απφ ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο (ΤΠΔΥΩΓΔ) ησλ ελ ιφγσ εξγαζηεξίσλ θαη Τ.Γ. ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ απηψλ φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζην ππφςε έξγν. Ο ειάρηζηνο
αξηζκφο ησλ εθηειεζηέσλ δνθηκψλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλνληζκνχο.

ΑΡΘΡΟ 21o: Δπγαζηηπιακέρ Γοκιμέρ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θάησζη ειάρηζησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ εάλ απηφ απαηηείηαη
απφ ην είδνο ησλ εξγαζηψλ. Οη ελ ιφγσ δνθηκέο θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα θαη ζπλνδεχνπλ ηηο
ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ηελ ηειηθή ηνπ έξγνπ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνέθπςε φηη νη γελφκελεο δνθηκέο είλαη κηθξφηεξεο ησλ ειάρηζησλ
θαζνξηδνκέλσλ, επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα 600,00€ αλά δεθάδα ειιεηπνπζψλ δνθηκψλ θαη
παξαθξαηείηαη βάζεη απνθάζεσο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο θαη εθπίπηεη εθ ηεο
πξψηεο πηζηνπνηήζεσο ηνπ αλάδνρνπ. Ζ πνηληθή απηή ξήηξα είλαη αλέθθιεηνο θαη δελ δχλαηαη νη ειιείπνπζεο
δνθηκέο λα θαιπθζνχλ δηα πεξηζζνηέξσλ δνθηκψλ ζε επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ αξ.
Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απφθαζε ηνπ Τ.Γ.Δ.
Δπίζεο, ν έιεγρνο ηνπ πάρνπο ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο (ππνβάζεηο - βάζεηο) ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10
cm ή άιινπ πάρνπο πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηνπ πάρνπο ηεο
αζθαιηηθήο ζηξψζεσο, ζα γίλεηαη φρη κφλνλ ρσξνζηαζκηθά, αιιά θαη κε ιήςε θαξφησλ απφ ην Σκήκα
Δξγαζηεξίνπ Γεκ. Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ κε θξνληίδα ηεο Τπεξεζίαο, αδαπάλσο γηα ηνλ αλάδνρν
ηνπ έξγνπ θαη ζε αξηζκφ ηνπιάρηζηνλ ελφο δείγκαηνο αλά 300 m κήθνπο ηεο νδνχ.
Διάρηζηνο αξηζκφο εθηειεζηέσλ δνθηκψλ

Α' ςμπςκνώζειρ
1.

θάθε νξπγκάησλ ή εδξάζεσλ επηρσκάησλ αλά 300 m κήθνπο ή
κηθξφηεξνπ απηνηεινχο ηκήκαηνο αλά θιάδν νδνχ

2.

Δπηρσκάησλ θαη ζηξψζεσλ εμπγηάλζεσο αλά 1000 m ζπκππθλσκέλνπ
φγθνπ

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

3.

Τπνβάζεσλ θαη βάζεσλ κεραληθψο ζηαζεξνπνηεκέλσλ γηα θάζε ζηξψζε
αλά 300 m κήθνπο θιάδνπ νδνχ

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

3

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

17

4.

Βάζεσλ ζηαζεξνπνηνχκελσλ δηά ηζηκέληνπ αλά 200 m κήθνπο θιάδνπ
νδνχ

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

5.

Αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο αλά 200 m κήθνπο θιάδνπ νδνχ

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

Β’ Έλεγσορ κοκκομεηπικήρ διαβάθμιζηρ
1.

Αδξαλή ηερληθψλ έξγσλ (ζθπξνδέκαηα) αλά 200 m

3

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

3

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

2.

Αδξαλή νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ αλά 300 m

3.

Αδξαλή ζηξαγγηζηεξηψλ ή άιισλ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ (π.ρ. Β450, ιεπηά
3
ζθπξνδέκαηα) αλά 200 m

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

Γ’ Έλεγσοι πλαζηικόηηηαρ και ιζοδςνάμος άμμος
1.
2.

Αδξαλή νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ αλά 500 m
Αδξαλή ζθπξνδεκάησλ αλά 300 m

3

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

3

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

3

3.

ηξψζεηο εμπγηάλζεσο αλά 1000 m

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

4.

Αδξαλψλ πιηθψλ θαιχςεσλ (επηρξίζκαηα, ηζηκεληνθνλίεο θιπ.) αλά 300
2
m

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

Γ' Τγεία πεηπωμάηων
3

Γηα ηα πάζεο θχζεσο αδξαλή απφ ηελ ίδηα πεγή αλά 10.000 m ή
θιάζκα απηψλ, αλ πξφθεηηαη γηα πεγή απφ ηελ νπνία ιακβάλεηαη
αδξαλέο πιηθφ ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα.

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

Δ' Γοκίμια ζκςποδέμαηορ
Ηζρχεη ν Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 2016 (ΚΣ-2016, ΦΔΚ 1561 Β/02-06-2016).
Σν ζθπξφδεκα ζα ειέγρεηαη κε ζπκβαηηθά δνθίκηα, θπβηθά κε αθκή 150 mm ή θπιηλδξηθά κε δηάκεηξν 150 mm
θαη χςνο 300 mm, πνπ ζα ιακβάλνληαη ζηε ζέζε δηάζηξσζεο αλ πξφθεηηαη γηα εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα, ή ζηε
ζέζε παξάδνζεο αλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα.
Πξέπεη λα δεισζνχλ εγθαίξσο απφ ηνλ παξαγσγφ πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ε κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ησλ
δνθηκίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε ζχλζεζεο, νχησο ψζηε γηα ηνπο ειέγρνπο αληνρήο ζην έξγν, λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ δνθίκηα ίδηαο κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ. Ζ αληνρή ζε ζιίςε πξνζδηνξίδεηαη κε δνθίκηα πνπ
ππνβάιινληαη ζε δνθηκή ζηηο 28 εκέξεο, εθηφο εάλ έρεη πξνδηαγξαθεί δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ θαη
ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη.

Δπγοζηαζιακό ζκςπόδεμα με πιζηοποίηζη ελέγσος παπαγωγήρ
Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κηα εκέξα απνηειεί κηα παξηίδα. Ζ αληνρή ζε ζιίςε ηνπ ζθπξνδέκαηνο
αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηε κέζε ηηκή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηγκάησλ. Σν ειάρηζην πιήζνο ησλ δεηγκάησλ
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ θάζε μερσξηζηή παξηίδα νξίδεηαη, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο παξηίδαο,
ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν Πίλαθα:
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Μέγεζνο παξηίδαο

Διάρηζην πιήζνο δεηγκάησλ (n)

παξηίδα κέρξη 2 θνξηία

2

παξηίδα κεηαμχ 2 θνξηίσλ θαη 50 m
3

παξηίδα κεηαμχ 50 m θαη 300 m
3

3

3

3

6
3

> 300 m : ε πνζφηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηα 300 m ζα
3
ρσξίδεηαη ζε παξηίδεο ησλ 50 m πεξίπνπ, πνπ ζα
ειέγρνληαη κε

3

Απφ έλα ηπραίν θνξηίν ζθπξνδέκαηνο ζα ιακβάλεηαη ην πνιχ έλα δείγκα γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο. Ζ
ιήςε ηνπ δείγκαηνο θαη ε ψξα ιήςεο ζα αλαγξάθνληαη ζην δειηίν απνζηνιήο, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ
ηνλ παξαγσγφ ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ. Αλ ε ζθπξνδέηεζε ζπκπιεξψλεηαη κε έλα (1) θνξηίν, ηφηε επηηξέπεηαη
ε ιήςε κέρξη θαη δχν δεηγκάησλ απφ ην ίδην θνξηίν, αιιά θάζε δείγκα ζα ιακβάλεηαη, αθνχ έρεη εθθνξησζεί
πεξίπνπ 1 m3 ζθπξνδέκαηνο, κεηά ηε ιήςε ηνπ πξνεγνχκελνπ δείγκαηνο.

Δπγοζηαζιακό ζκςπόδεμα σωπίρ πιζηοποίηζη ελέγσος παπαγωγήρ
Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κηα εκέξα απνηειεί κηα παξηίδα θαη αληηπξνζσπεχεηαη απφ κία
δεηγκαηνιεςία έμη (6) δνθηκίσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηζάξηζκα δείγκαηα. Αλ ε πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο πνπ
δηαζηξψλεηαη ζε κία εκέξα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 150 m3 ηφηε ζα ρσξίδεηαη ζε πεξίπνπ ίζεο παξηίδεο, φρη
κεγαιχηεξεο ησλ 150 m3 θαη θάζε μερσξηζηή παξηίδα ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ μερσξηζηή δεηγκαηνιεςία έμη
(6) δνθηκίσλ.
Απφ έλα ηπραίν θνξηίν ζθπξνδέκαηνο ζα ιακβάλεηαη ην πνιχ έλα δείγκα γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο. Ζ
ιήςε ηνπ δείγκαηνο θαη ε ψξα ιήςεο ζα αλαγξάθνληαη ζην δειηίν απνζηνιήο, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ
ηνλ παξαγσγφ ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ. Αλ ε ζθπξνδέηεζε ζπκπιεξψλεηαη κε ιηγφηεξα απφ έμη (6) θνξηία, ηφηε
επηηξέπεηαη ε ιήςε πεξηζζφηεξσλ δεηγκάησλ απφ ην ίδην θνξηίν, νχησο ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ έμη (6) δεηγκάησλ, αιιά θάζε δείγκα ζα ιακβάλεηαη, αθνχ έρεη εθθνξησζεί πεξίπνπ 1 m3
ζθπξνδέκαηνο, κεηά ηε ιήςε ηνπ πξνεγνχκελνπ δείγκαηνο.

Δπγοηαξιακό ζκςπόδεμα
Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κηα εκέξα ζα απνηειεί κηα παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα
δεηγκαηνιεςία.
Οη δεηγκαηνιεςίεο ησλ ηξηψλ πξψησλ εκεξψλ δηάζηξσζεο ζα απνηεινχληαη απφ 12 δείγκαηα ε θάζε κηα, νη
δε δεηγκαηνιεςίεο ησλ επφκελσλ εκεξψλ απφ 3 δείγκαηα. Σα δνθίκηα ζα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε.
Κάζε δνθίκην ζα παίξλεηαη απφ δηαθνξεηηθφ αλάκηγκα. Δάλ ην ζθπξφδεκα κεηαθέξεηαη ζηε ζέζε δηάζηξσζεο
κε απηνθίλεηα κεηαθνξάο, ηφηε θάζε δνθίκην ζα παίξλεηαη απφ δηαθνξεηηθφ απηνθίλεην. Σα αλακίγκαηα ή ηα
απηνθίλεηα απφ ηα νπνία ζα γίλεη δεηγκαηνιεςία πξέπεη λα είλαη ηπραία.
Σ' Έλεγσορ ποζού αζθάληος και κοκκομεηπήζειρ αζθαληομίγμαηορ
Αλά ηξίσξε παξαγσγή

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

Ε' Έλεγσορ σαπακηηπιζηικών αζθαληοζκςποδέμαηορ καηά MARSALL
Γηα θάζε εκεξήζηα παξαγσγή

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)
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Ζ' Έλεγσορ ιζοδςνάμος άμμος αδπανών αζθαληικών καηά ηην παπαγωγή ηος αζθαληομiγμαηορ
Γηα θάζε εκεξήζηα παξαγσγή

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

Θ' Έλεγσορ ποζού αζθάληος και κοκκομεηπήζειρ αζθαληομίγμαηορ
Γηα αδξαλή ησλ βάζεσλ ησλ ζηαζεξνπνηνχκελσλ δηά ηζηκέληνπ αλά 2
ψξεο εξγαζίαο

ΓΟΚΗΜΖ Μία (1)

Γηεπθξίληζε:
Οη αλσηέξσ έιεγρνη αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν θαλνληθήο παξαγσγήο θαη εθηειέζεσο ησλ έξγσλ θαη φρη ζηελ
πεξίνδν ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, νπφηε νη εθηεινχκελεο πνιιαπιέο δνθηκέο γηα ηε ξχζκηζε ηεο
παξαγσγήο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ δνθηκψλ, πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ έρεη ηζρχ θαη ε αξηζκ. ΔΚ2/9943/1055 εγθ. Δ 220/22-12-1983 ηνπ Τ.Γ.Δ. πνπ αθνξά ηελ
δεηγκαηνιεςία θαη ηνλ έιεγρν αζθαιηνκηγκάησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζηα δεκφζηα έξγα, θαζψο θαη ν ηζρχσλ
Νένο Καλνληζκφο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο.

ΑΡΘΡΟ 22o: ύνηαξη Μηηπώος ηος Έπγος
Ο Αλάδνρνο κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ Πξνζσξηλή Παξαιαβή, ζα ζπληάμεη κε δαπάλε
ηνπ, ε νπνία αλεγκέλε πεξηιακβάλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαη ζα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία φια
ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπληζηνχλ ηελ εηθφλα ηνπ Έξγνπ, φπσο ηνχην ζα έρεη ηειηθά θαηαζθεπαζζεί ψζηε λα είλαη
απφιπηα εθηθηή ε θαηάξηηζε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ.
Ζ ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξ. ΓΝγ/νηθ.38108/ΦΝ466/05-04-2017
(ΦΔΚ 1956 Β'/07-06-2017) Απφθαζε Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
Ζ εξγνιαβία ζα ζεσξείηαη φηη δελ πεξαηψζεθε αλ, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, δελ ππνβιεζεί ζηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 23o: Υπόνορ ςποσπεωηικήρ ζςνηήπηζηρ - Υπόνορ εγγύηζηρ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί δσξεάλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, επί δεκαπένηε (15)
μήνερ απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν.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.

ΑΡΘΡΟ 24o: Πποζωπινή και Οπιζηική παπαλαβή Έπγος
Οη δηαδηθαζίεο θαη πξνζεζκίεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, θαζψο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 170 θαη 172 ηνπ Ν. 4412/16.
Γηα ηε βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν. 4412/16. Γηα ηε δηνηθεηηθή
παξαιαβή γηα ρξήζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 25o: Γενικέρ ςποσπεώζειρ αναδόσος
Γηα ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 138 ηνπ Ν.4412/16.
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ζην έδαθνο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ κε ηα
απαηηνχκελα γηα απηφ πιηθψλ θαηαζθεπήο ζηαζεξψλ ζεκείσλ θαη ηα αληίζηνηρα ζρέδηα, νη δαπάλεο γηα ηηο
θαηακεηξήζεηο γεληθά, ε ζχζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, ε ζπληήξεζε θαη ε θαηαζθεπή ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο
πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεσο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, νη δαπάλεο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη αληνρήο ησλ έξγσλ θαη
γεληθά θάζε δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα θσηνγξαθίδεη ην έξγν ζηηο δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο
θάζεηο ηνπ,ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ιεπηνκέξεηα απφ ηελ δηαηαγή ηνπ ΤΓΔ αξ. 7603/5-2-1960 (Δγθ. Α
20)
Δπίζεο, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα παξαδίδνληαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε θαη δχν έγρξσκεο
θσηνγξαθίεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ (θάδξα) γεληθήο απνηππψζεσο ηνπ έξγνπ. ' απηέο ζα πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ (ηίηινο, θφζηνο, εξγνδφηεο, κειεηεηήο, θαηαζθεπαζηήο θιπ.)
ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη ηηο κειέηεο θαηαζθεπήο φισλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ ηνπ δξφκνπ θαη λα
πξνβεί ζηελ απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο θάζε ηερληθνχ, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή αθνχ απηή ζα πεξηιακβάλεηαη
ζηελ αλεγκέλε πξνζθνξά ηνπ. Οη παξαπάλσ κειέηεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε απφ ηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη θακία εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ δελ ζα πξέπεη λα αξρίζεη, αλ
πξνεγνχκελα δελ εγθξηζνχλ νη ζρεηηθέο κειέηεο. Ο ηχπνο ησλ ηερληθψλ θαη ε ζέζε ηνπο ζα θαζνξίδνληαη απφ
ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εθ' φζνλ δελ νξίδνληαη ζηελ κειέηε.

ΑΡΘΡΟ 26o: Δςθύνη ηος Αναδόσος
χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο ηφζν γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ θαη δελ ηνλ απαιιάζζνπλ απφ ηελ
επζχλε ηνπ απηή νη δηάθνξνη έιεγρνη πνπ γίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία.
Δπίζεο, ν Αλάδνρνο είλαη κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή γεληθά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην
έξγν, ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο πγγξαθήο απηήο, ησλ ζρεηηθψλ Πξφηππσλ ΔΛΟΣ θαη ΔΝ, ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ άιισλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.

ΑΡΘΡΟ 27o: Γιεύθςνζη ηος Έπγος από ηον Ανάδοσο
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκβάζεσο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηνλ
Αληίθιεην ηνπ, ηε δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ, θαζψο θαη εληεηαικέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα
βξίζθεηαη ζε απηά.
Ζ δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο γίλεηαη απφ ηερληθνχο
πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ επί ηνπ ηφπνπ ησλ
έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε
ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ.
Σν αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ θαη ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ.
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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) Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ ή Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ,
ηνπιάρηζηνλ πεληαεηνχο εκπεηξίαο, ν νπνίνο ζα είλαη θαη πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην έξγν. Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 3.000.000 € ε ζηειέρσζε ζα
είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 139 ηνπ Ν.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).
Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ πξνηεηλφκελνχ Γηπισκαηνχρνπ Μερ/θνχ, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ
Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή
ζηνηρεία, πνπ ζα αθνξνχλ ηα πξνζφληα θαη ηελ πείξα ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα
κε δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν Μεραληθφ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξήζεη φηη απηφο
δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε. Ο πξντζηάκελνο
ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ νθείιεη λα νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ζα ππάξρεη κφληκα ηερληθφο δηεξκελέαο.
Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην ππφςε έξγν θαη ε
απνπζία ηνπ απφ ην εξγνηάμην ζα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη κφλν ζε ιφγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην
ππφςε έξγν.
Όηαλ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ απνπζηάδεη σο αλσηέξσ ζα ππάξρεη ζην εξγνηάμην ν
αληηθαηαζηάηεο ηνπ πνπ ζα είλαη Μεραληθφο εθ ηνπ ππνινίπνπ πξνζσπηθνχ θαη ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ
ππεξεζία.
Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ
πιεξεμνχζην λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν ζε φια ηα ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη
ηεο ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ θαη ζηνηρείνπ, πνπ ε ππνγξαθή ηνπ πξνβιέπεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ
(παξαιαβέο, επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα θιπ.)
Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έληερλε θαη’ αζθαιή εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ θαη γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ. Γη' απηφ ν πξντζηάκελνο απηφο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηε
Τπεξεζία ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη εο επζχλεο ηνπ. Ζ Τπεξεζία
δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηεο γηα ηνλ νξηζκφ νπνηνζδήπνηε
απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ απνκαθξχλεη θαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη
κε άιινλ ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Δπίζεο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, φηαλ θαηά
ηελ θξίζε ηεο είλαη απαξαίηεην.
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη
ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά
θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία.
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 164 ηνπ Ν. 4412/16, ε ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην ζηελ θαηαζθεπή
κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) είλαη δπλαηή απνθιεηζηηθά ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ ππνθαηάζηαζε απαγνξεχεηαη, ρσξίο
έγθξηζε ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη πξφηαζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
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Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαπηζηψζεη φηη έρεη πξνρσξήζεη ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο έγθξηζε,
θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, κεηά γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ. Γελ ζεσξείηαη
ππνθαηάζηαζε ε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ππεξγνιαβηθή αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 28o: Αζθαλίζειρ για Αηςσήμαηα – Αζθάλιζη Έπγος
28.1 Γεληθέο απαηηήζεηο αζθάιηζεο
Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιηζηψλ ηνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.
(1)

(2)

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.

Ωο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 400/1970. Οη
αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ. 400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη δεθηέο σο
αζθαιηζηήξηα ηνπ έξγνπ.
(3)

Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, ζα
πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην Ν.Γ. 400/1970,
φπσο ηζρχεη.
(4)

Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο
ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη
αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο απαιιαγέο, εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο,
πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ., θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε
δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ.
(5)

(6)

Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο:

-

ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο

-

ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη

-

ζα ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.

Ζ απνδνρή ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ έρεη ηελ έλλνηα φηηνη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη
ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, πνπ απνηειεί αζθαιηζηηθφ βάξνο θαη
πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο αζθάιηζεο, ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ.
(7)

Οη γεληθνί φξνη αζθάιηζεο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ απφ ην Νφκν 489/76 θαη ην
ΠΓ 237/86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ.
(8)

Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ λα
θαιχπηνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο) πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 28.4, 28.5 θαη 28.6 θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 28.7 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
(9)
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Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ην
παξφλ έξγν θαη ζα έρνπλ δφθηκε δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη ηνπ ΔΟΥ.
(10)

(11)

Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε Δπξψ.

(12)

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ:

-

θάζε ζηνηρείν πνπ έζεζε ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ππφςε ησλ δηαγσληδνκέλσλ

-

θάζε ζηνηρείν απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο

θάζε ζηνηρείν απφ ηηο έξεπλεο / κειέηεο πνπ ηπρφλ ζα ππνβάιεη σο Αλάδνρνο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ
-

θάζε ζηνηρείν απφ εο κειέηεο πνπ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ζέηεη ππφςε ηνπ Αλαδφρνπ.

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θιπ. απφ ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ.
(13)

Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα:

-

λα επηθνηλσλεί απ' επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο

-

λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο.

-

λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ.

Ζ ππφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα
νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο.
Καηά ηελ ππνβνιή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο παξαγξάθνπ 28.4 νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα
πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ηεο παξνχζαο πεξί αζθαιίζεσλ θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία
εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνχ αλαθέξνληαη ζηα ππφςε άξζξα.
(14)

Όκνηα θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 28.6, εθφζνλ ηνχην αλαθέξεηαη ζε
αζθαιηζηήξην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (Project cover) θαη φρη ζε αζθαιηζηήξην εηήζηαο βάζεο ησλ κειεηεηψλ
/ ζπκβνχισλ (Annual open cover) κε φξηα θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα
πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ίδηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν.
(15)

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ:

Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (ειιεληθέο θαη αιινδαπέο) ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ
ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηνλ θαλφλα δεκνζίαο ηάμεσο ηνπ
άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 400/1970 είλαη άθπξν.
Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ επηθπξσζεί απφ
θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.

28.2 Δηδηθέο ξήηξεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο κεζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ή
ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ζρεηηθή
εηδνπνίεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ
Ν.3263/04.
(1)

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ηελ(ηηο)
(2)
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αληίζηνηρε(εο) αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε(εηο). Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζχλαςεο ηεο(ησλ)
ζχκβαζεο(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε.
ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ
έρεη ην δηθαίσκα:
(3)

-

λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε θαηαβνιή πξνο ηνλ
Αλάδνρν, αλ ππάξρεη, είηε
λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηνζδήπνηε θχζεο ελλνήζεηο ηνπ
Αλαδφρνπ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, είηε
λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο είζπξαμεο
νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην.

Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη:
-

γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο,
θαη γηα ηα ηπρφλ ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ νθεηινκέλσλ
πνζψλ.

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν
πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ,
δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά
πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ θχξηνο ηνπ έξγνπ είζπξαμε
ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 28.2(3) αλσηέξσ.
(4)

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο δηθαηνχρνπο θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα εηζπξαρζεί
απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. ε
πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 28.2(3) αλσηέξσ.
(5)

ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε,
παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά θιπ., γηα νπνπδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν
Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο ή βιάβεο ή
θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε
δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα
νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 28.2(3) αλσηέξσ.
(6)

ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην έξγν, ζε
νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ
έξγνπ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηα αλσηέξσ.
(7)

28.3

Γηαδηθαζία ειέγρνπ απφ ηνλ ΚηΔ ηεο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ

Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ζα ειέγρεη ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο φζνλ αθνξά ζηε ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ηεο
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
(1)

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, ηηο
αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. Γεθηή γίλεηαη επίζεο επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο ηεο/ησλ αζθαιηζηηθήο/ψλ
εηαηξείαο/ίψλ (Cover Note Policy) ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε.
(2)
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Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζα ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξνθαηαβνιήο ησλ
αζθαιίζηξσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα σο άλσ αζθαιηζηήξηα ζα έρεη πεξηιεθζεί φξνο φηη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ
δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή φισλ ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεψλ ηνπ.
(3)

(4)

ε πεξίπησζε αληηξξήζεσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ επί ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα επφκελα:

ί.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. Πξνο ηνχην,
εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζα ππνβάιεη ηελ
αλακνξθσκέλε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξνο επαλέιεγρν.
ii.
Αλ θαη ε λέα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ πιεξνί ηνπο φξνπο απνδνρήο ηεο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ,
ηφηε απηφο δχλαηαη λα εθαξκφζεη εο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 28.2(1) ηεο παξνχζαο.
ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην πξψην
αζθάιηζηξν θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ θάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κε ηα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ηνπ
πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.
(5)

Ο έιεγρνο ή ε ζησπειή απνδνρή αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν, νχηε
απνκεηψλεη νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ην παξφλ άξζξν θαη γεληθά ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ.
(6)

Αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 28.3(4)i ή 28.3(5) ν θχξηνο ηνπ
έξγνπ δχλαηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ Ν.3669/2008 ή λα ζπλάςεη ηα
αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο επηινγήο ηνπ θαη ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε
δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ.
(7)

28.4

Αζθάιηζε εξγαζηψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ

28.4.1 Διάρηζηε θάιπςε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ «θαηά παληφο θηλδχλνπ»
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ αλαπξνζαξκνγψλ απηνχ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ).
(1)

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην πξαγκαηηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ
έξγνπ.
(2)

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη νπνηνζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο ή θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή
νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ηπραία πεξηζηαηηθά, αηθλίδηα γεγνλφηα,
θπζηθά θαηλφκελα, ακέιεηα / ζθάικα / παξάιεηςε ηεο κειέηεο νπνζελδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη ή/θαη
θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά ελζσκαησκέλα πιηθά, θαθνηερλία / ιαλζαζκέλε εξγαζία, πιεκκειή / ειιηπή
ζπληήξεζε θιπ. Δπίζεο, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα:
(3)

βιάβεο / θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη εμαηξεηηθά ζπάληαο
εκθάληζεο (δελ ζα ζεσξνχληαη πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο)
βιάβεο / θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην έξγν αηπρήκαηα θαη δεκηνγφλα ζπκβάληα
(δελ ζα ζεσξνχληαη πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο).

Όκνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα θάζε θχζεο πιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο κέρξη ηελ
ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν.
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κελ πεξηιακβάλεη δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ ηηο αηηίεο πνπ
ζεκειηψλνπλ πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο.
(4)
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ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο
ηεο ππναζθάιηζεο.
(5)

Δπίζεο, κε ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα αζθαιίδνληαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη νη κφληκεο ή/θαη
πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη κεραληθφο εμνπιηζκφο,
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
(6)

Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ
ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. Γηα ηνπο πξψηνπο δέθα πέληε (15) κήλεο ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ζα
θαιχπηνληαη δεκίεο θιπ. ζην έξγν, ησλ νπνίσλ ην αίηην αλάγεηαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή πνπ
πξνθαινχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Γηα ην ππφινηπν
δηάζηεκα ζπληήξεζεο, πνπ ελδερφκελα πξνβιέπεηαη, ε θάιπςε ζα πεξηνξίδεηαη ζε δεκηέο θιπ. πνπ
πξνθαινχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο.
(7)

28.4.2 Αζθάιηζε θαηά ζσκαηηθψλ βιαβψλ θαη δεκηψλ ηδηνθηεζίαο (Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ)

Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε «αζηηθή επζχλε» ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο
ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε θαη
πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα θαη θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη
εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ έξγνπ θαη δηαθφξσλ
άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο / εγθαηαζηάζεηο.
(1)

Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο
πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο.
(2)

Σα φξηα απνδεκίσζεο απφ ηελ αζθάιηζε, ζε έλα απηνηειέο αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη
ηξίησλ ζα είλαη, θαηά πεξηζηαηηθφ.
(3)

Πεξηζηαηηθφ

Πνζφ (Δπξψ)

(α)
Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα Διάρηζην ζπληζηψκελν 300.000,00
ηξίησλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ
δεκησζέλησλ ηξίησλ
(β)
Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ θαηά άηνκν Διάρηζην ζπληζηψκελν 300.000,00
θαη αηχρεκα
(γ)
Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ, κεηά απφ Διάρηζην ζπληζηψκελν 750.000,00
νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
παζφλησλ
(δ)
Αλψηαην φξην επζχλεο αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε Διάρηζην ζπληζηψκελν 1.500.000,00
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα .ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν
ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, κε ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ή κε άιιν αλεμάξηεην, εθδηδφκελν πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο θαη ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη εγθαίξσο ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα
έιεγρν. Σν αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ νξίδεηαη ζην πίλαθα ηεο πξνεγνπκέλεο.
(4)
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28.4.3 Αζθάιηζε Κπξίνπ Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ
Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζα θαιχπηεηαη θαη ν βαζηθφο ή εμεηδηθεπκέλνο
κεραληθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
(1)

ην αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ
αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ
κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο δπλακηθφηεηαο.
(2)

Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηνζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο
(εμαηξνχκελσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεο κεραληθψλ / ειεθηξνινγηψλ / ειεθηξνληθψλ θιπ. βιαβψλ), πνπ
νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ αλψηεξα βία, αλζξψπηλν ιάζνο ή/θαη ηπραία πεξηζηαηηθά.
(3)

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη. απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ
απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκηά ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο.
(4)

Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηε κεηαθίλεζε, ηε κεηαθνξά θαη ηνπο ηπραίνπο ειηγκνχο
φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ.
(5)

28.5

Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά ηακεία φιν ην πξνζσπηθφ,
εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη ηηο νηθείεο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο.
(1)

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, εκεδαπφ θαη
αιινδαπφ, έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή εηαηξίεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο θαη
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο
πεξί ΗΚΑ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε
ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη θάζε θχζεο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ.
(2)

Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ παξ. 28.5(1) θαη 28.5(2), ν δε
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ππφςε ειέγρσλ.
(3)

Οη φξνη ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην πέξαο ηεο
πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο.
(4)

28.6

Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο ζπκβνχισλ κεραληθψλ / κειεηεηψλ

(1)
Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, κε αλεμάξηεην αζθαιηζηήξην, ηεο
επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο ηπρφλ κειεηεηψλ θαη ζπκβνχισλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ηπρφλ
εθπφλεζε κειεηψλ γηα ην έξγν έλαληη θηλδχλσλ ή ζπλεπεηψλ πνπ ζα απνξξένπλ απφ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο
εθ κέξνπο ησλ κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ (Professional Indemnity Insurance - Project cover). ηελ πεξίπησζε
πνπ ν κειεηεηήο ή έλαο ή πεξηζζφηεξνη επί κέξνπο κειεηεηέο (απφ νκάδα κειεηεηψλ) δηαζέηνπλ αζθαιηζηήξην
επαγγεικαηηθήο επζχλεο ζε εηήζηα βάζε (Annual Open Cover), κε φξηα θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα,
ηφηε είλαη δπλαηφ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο.
(2)
Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη ηελ επζχλε ησλ κειεηεηψλ πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη απφ
ην Ν.3316/05, φπσο ηζρχεη. Καη' ειάρηζην, ζα θαιχπηεη ζσκαηηθέο βιάβεο / ζάλαην θαη άκεζεο / έκκεζεο πιηθέο
δεκίεο ηξίησλ πνπ απνξξένπλ απφ ακέιεηα / ζθάικα / παξάιεηςε ζε ζρέζε κε ηελ εθπνλεζείζα κειέηε ή ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο ζπκβνχινπ. Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηνληαη θαη θάζε θχζεο δηθαζηηθά έμνδα
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θαη δαπάλεο, θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο επαλαζρεδίαζκνχ, αλαζεψξεζεο ή δηφξζσζεο ηεο κειέηεο, εθφζνλ
πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ κειεηεηή.
(3)
ην αζθαιηζηήξην πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα, φηη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ
έξγνπ δελ πεξηνξίδεη εο επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή.
(4)
Σν αζθαιηζηήξην, απφ θεξέγγπεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζα πξνζθνκίδεηαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, καδί
κε ην βαζηθφ αζθαιηζηήξην θάιπςεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηεο παξ. 7.9.4 ηεο παξνχζαο γηα ζρεηηθφ
έιεγρν, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. Γεθηή γίλεηαη επίζεο επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ (Cover Note Policy) ζπλνδεπκέλν απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 7.9.1(14)
αλσηέξσ.
(5)
Ωο ρξφλνο παξαγξαθήο ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ ζα ζεσξείηαη ε
εμαεηία απφ ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο, θαη' αλαινγία πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3316/05 ή
ηνπιάρηζηνλ ε ηξηεηία κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη.

28.7

Δηδηθνί φξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηήξην ηνπ έξγνπ

ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ησλ παξ. 28.4. θαη 28.6. ηεο παξνχζαο ζα πεξηιακβάλνληαη
νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη:
ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «Αζθαιηδφκελνο» πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην θάζε θχζεο πξνζσπηθφ
πνπ απαζρνιεί κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ,
θαζψο επίζεο θαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, ε εθπξνζσπνχζα απηφλ Τπεξεζία θαη ηα εληεηαικέλα φξγαλά ηεο, νη
ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη νη Μειεηεηέο ηνπ έξγνπ.
(1)

Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ, νη εθπξνζσπνχζεο απηφλ Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη
ζχκβνπινη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ (ή/θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη Σξίηα
πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξαξηήκαηνο «δηαζηαπξνχκελε επζχλε αιιήισλ» (cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε
αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ.
(2)

(3)

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ θαηά:

-

ηνπ Αλαδφρνπ

-

ή/θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, κειεηεηψλ θαη ζπκβνχισλ ηνπ

-

ή/θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ

-

ή/θαηησλ εθπξνζσπνπζψλ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ Τπεξεζηψλ ή/θαηησλ ζπκβνχισλ ηνπο

-

ή/θαη κέξνπο ή/θαηηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ

κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκηά απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ
αλσηέξσ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε
πνζφ γηα βιάβε ή/θαη δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ. Δηδηθφηεξα ε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θιπ., πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ
αζθαιηζηψλ.
ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ ε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θιπ. απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη
ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. Δθφζνλ ε Τπεξεζία δελ
παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο
(4)
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ή άιινπ είδνπο εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο
εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ Τπεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη
απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ Τπεξεζία κεηά απφ αίηεζε ηεο
ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Τπεξεζία κε θαλέλα
ηξφπν δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε.
Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ηεο
Τπεξεζίαο, ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο, ησλ ζπκβνχισλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ
ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ αλσηέξσ
πξνζψπσλ.
(5)

Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο
εηαηξίαο ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν φζν θαη πξνο ηελ Τπεξεζία.
(6)

Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ησλ παξαγξάθσλ 28.4 θαη 28.6, ζα θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε
ηεο Τπεξεζίαο ή/θαη ησλ ζπκβνχισλ ηεο ή/θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε Πξνζηήζαληνο).
(7)

ΑΡΘΡΟ 29o: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ (ζύμθωνα με
ηην εγκύκλιο 27/2012 / ΤΠΑΝ και ΤΠΟΜΔΓΗ).
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), Ν.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 :
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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.
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.
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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.
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
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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 /129-2003.
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 ΖΜΑ. 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. 9296), 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 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» (ΟΜΟΔΔΔΟ, ηεχρνο 7)
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- 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 Bπ, 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 ).
ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ( ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ)
1. Κανονιζηικέρ απαιηήζειρ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα,
αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο Τπεξεζίαο αλαθνξηθά
κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.
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2. ύζηημα Οπγάνωζηρ και Γιασείπιζηρ Αζθάλειαρ Τγείαρ Δπγαζίαρ ( ΟΓΑΤΔ)
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζζεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην
ειάρηζην. Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο:
2.1 Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ
2.2 Οξηζκφο ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο . Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο
ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο
ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο , ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ,θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο ζα
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν.1568/85,ΠΓ.17/96,ΠΓ 305/96,ΠΓ294/88).
Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο γίλεηαη
εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .ΔΠ.Δ. Γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ,
κεηξήζεηο αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ
εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ , εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θ.ι.π ν αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο
ζπλεξγάηεο ή θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ 95/99,ΠΓ 17/96) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή
Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞ.Τ.Π.Π.)
2.3 Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ
2.4 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ
2.5 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο. Καη’ ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα :
• Αλαθνξά αηπρήκαηνο
• Γηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο,
• Αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο
• Υξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο
• Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
• Ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ
2.6 Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ πρ γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ ηελ
λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο.
2.7 Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ
ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ , ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο
νξίδεηαη ζηελ λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε
ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο
πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά.
2.8 Άιιεο πξνβιέςεηο
• Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην έξγν πξνο ην αξκφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ ηνπ
.ΔΠ.Δ
• Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ΑΤΔ
• Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην
• Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ηνλ ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο , παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο .
2.9 Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ
Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ
Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο κειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα Α.Τ.Δ. θαη λα
ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ.
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Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζηνλ δε ΦΑΤ εκπεξηέρνληαη νη
ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθαιείαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη
ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ελεκεξσκέλνο, ψζηε λα
πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε.
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ Τπεξεζία ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή
κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμή ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην.
Σο ΑΤ ππέπει να πεπιέσει ηα εξήρ:
Γεληθά
• Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ
• χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
• Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ
• ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
• ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ
- Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο Ωθειείαο.
- ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.
- Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ
- Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ
- πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ
- Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο , εζηηάζεο θαη Α’ βνεζεηψλ.
- Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. εηδηθνί ηχπνη
ηθξησκάησλ , αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ ή επηρσκάησλ θ.ι.π. θαη δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ
εξγαζία ζε χςνο
- Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππν-θάζεσλ έξγσλ ηνπ έξγνπ , ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν
ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
- Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε
θάζεο θαη ππφθαζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο π.ρ.
Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
Μ = Μεγάιε εθηίκεζε θηλδχλνπ
Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πιένλ
απνξξένληεο θίλδπλνη.
- Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ
- Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςή
ηνπ , θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
ΠΓ.305/96).
Σο ΦΑΤ ππέπει να πεπιέσει ηα εξήρ:
Γεληθά
• Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ
• Αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ
• Αξηζκφ αδείαο
• ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
• ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ
• ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ
• Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
• Παξαδνρέο κειέηεο
• Σα ζρέδηα <<σο θαηεζθεπάζζε>>
Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο , ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε
θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίαο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, πρ εξγαζίεο
ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θ.ι.π. Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ
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αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα
(χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ θ.ι.π.) ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ι.π.
Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη :
• Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο
ρξήζηεο , βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε
θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ
• Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. νδεγίεο ρξήζεο ηνπ
αθηλήηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο
θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ
• Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ
έξγνπ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ , ην ΑΤ θαη ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε
δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ Γ/λνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη
εθαξκνγή ησλ ΑΤ – ΦΑΤ. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην
έξγν θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ.
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 :
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.26- 33, 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.
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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 ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΩΝ
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ»
Α. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76
Ν. 1396/83
Ν. 1430/84
Ν. 2168/93
Ν. 2696/99
Ν. 3542/07
Ν. 3669/08
Ν.3850/10
Ν. 4030/12

ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ:

«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ

ΜΔΣΡΑ

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ
ΦΔΚ 337/Α/76
ΦΔΚ 126/Α/83
ΦΔΚ 49/Α/84
ΦΔΚ 147/Α/93
ΦΔΚ 57/Α/99
ΦΔΚ 50/Α/07
ΦΔΚ 116/Α/08
ΦΔΚ 84/Α/10
ΦΔΚ 249/Α/12

Β. ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ
Π. Γ. 413/77
ΦΔΚ 128/Α/77
Π. Γ. 95/78
ΦΔΚ 20/Α/78
Π. Γ. 216/78
ΦΔΚ 47/Α/78
Π. Γ. 778/80
ΦΔΚ 193/Α/80
Π. Γ. 1073/81
ΦΔΚ 260/Α/81
Π. Γ. 225/89
ΦΔΚ 106/Α/89
Π. Γ. 31/90
ΦΔΚ 31/Α/90
Π. Γ.70/90
ΦΔΚ 31/Α/90
Π. Γ. 85/91
ΦΔΚ 38/Α/91
Π. Γ. 499/91
ΦΔΚ 180/Α/91
Π. Γ. 395/94
ΦΔΚ 220/Α/94
Π. Γ. 396/94
ΦΔΚ 220/Α/94
Π. Γ. 397/94
ΦΔΚ 221/Α/94
Π. Γ. 105/95
ΦΔΚ 67/Α/95
Π. Γ. 455/95
ΦΔΚ 268/Α/95
Π. Γ. 305/96
ΦΔΚ 212/Α/96

ΤΑ 130646/84
ΦΔΚ 154/Β/84
ΚΤΑ 3329/89
ΦΔΚ 132/Β/89
ΚΤΑ 8243/1113/91
ΦΔΚ 138/Β/91
ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/9 ΦΔΚ 187/Β/93
ΚΤΑ
16440/Φ.10.4/445/93 ΦΔΚ 765/Β/93
3
ΚΤΑ αξ. 8881/94
ΦΔΚ 450/Β/94
ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93
ΦΔΚ451/Β/93
ΤΑ 3009/2/21-γ/94
ΦΔΚ 301/Β/94
ΤΑ 2254/230/Φ .6.9/94
ΦΔΚ 73/Β/94
ΤΑ 3131.1/20/95/95
ΦΔΚ 978/Β/95
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΔΚ 677/Β/95
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΔΚ 1035/Β/96
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 ΦΔΚ 113/Β/97
ΚΤΑ αξ.νηθ. 16289/330/99 ΦΔΚ 987/Β/99
ΚΤΑαξ.νηθ. 15085/593/03 ΦΔΚ 1186/Β/03
ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03
ΦΔΚ 708/Β/03
ΚΤΑ αξ.6952/11
ΦΔΚ420/Β/11
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/ζυ</177/01
ΦΔΚ 266/Β/01
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02
ΦΔΚ 16/Β/03
ΤΑ ΓΜΔΟ/Ο/613/11
ΦΔΚ 905/Β/11
ΤΑ 21017/84/09
ΦΔΚ 1287/Β/09
Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, ΦΔΚ 155/Β/96
Απφθ. 7568.Φ.700.1/96
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Π. Γ. 89/99
Π. Γ. 304/00
Π. Γ.155/04
Π. Γ. 176/05
Π. Γ. 149/06
Π. Γ. 2/06
Π. Γ. 212/06
Π. Γ. 82/10
Π. Γ. 57/10

ΦΔΚ 94/Α/99
ΦΔΚ 241/Α/00
ΦΔΚ 121/Α/04
ΦΔΚ 227/Α/05
ΦΔΚ 159/Α/06
ΦΔΚ 268/Α/06
ΦΔΚ 212/Α/06
ΦΔΚ 145/Α/10
ΦΔΚ 97/Α/10

Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08
ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ
Π/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/
νηθ/215/3 1-3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ |

ΑΡΘΡΟ 30o: ήμανζη καηά ηο ζηάδιο εκηελέζεωρ ηων επγαζιών
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο λα πξνβαίλεη
ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεληθά απαηηνχκελσλ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ (ζπγθνηλσληαθά, πδξαπιηθά,
νηθνδνκηθά θιπ.) ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο πξνεηδνπνηεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη λα
επηκειείηαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά
πεξίθξαμε, ηδηαίηεξε ζήκαλζε, απηφκαηα ζήκαηα πνπ αλαβνζβήλνπλ (FLASH-LIGHTS) θαη θαηάιιειεο
πεξηθξάμεηο αζθαιείαο, ιακβαλνκέλνπ πάληνηε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο φπσο ηζρχεη.
Δπίζεο, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ αλάδνρνπ γηα ηελ
αζθαιή θαζνδήγεζε ησλ πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηηο νδνχο θαη
ζηηο παξαθακπηήξηεο θαη πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηελ
λχρηα. Σα παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλάδνρνπ.
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ
κέηξσλ αζθάιεηαο.
ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΟΓΩΝ ΠΡΟΠΔΛΑΖ - ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε γέθπξεο, ινηπά
ηερληθά έξγα θαη δξφκνπο θάζε θχζεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηε ρξήζε ηνπο σο νδψλ κεηαθνξάο
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχλην θνξηία, φηαλ
επηιέγεη ηηο νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα, κε ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά ή αζπλήζε θζνξά
ησλ ππφςε ππνδνκψλ, αθφκα θαη ρσκαηφδξνκσλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθχιαμεο ή
ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, γεθπξψλ, ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ρσκαηφδξνκσλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην
κέηξν πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη ζηα επηκέξνπο ζπκβαηηθά ηεχρε.
ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε
απνθαηάζηαζή ηνπο. Αλ ακειήζεη, ε Τπεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο
απνθαηαζηάζεηο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη, επηπιένλ ζα πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή
πνηληθήο ξήηξαο αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε κφληκε ,ζπλερή θαη ειεχζεξε
πξνζπέιαζε πξνο θαη απφ ηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ
πεξηφδσλ (εθρηνληζκφο, απνθαηάζηαζε θαηαπηψζεσλ, δηαβξψζεσλ θιπ.). Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε
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κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά
ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη νηl
εξγαζίεο ζήκαλζεο θαη εμνπιηζκνχ απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο απηνχ, ζα
γίλνληαη κε βάζε κειέηε, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε ζηηγκή ηεο
εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. Ζ ζρεηηθή κειέηε ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη ζα
εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο, ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, εξγαζίεο
εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζα πιεξψλνληαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ή κε ηηο ηηκέο
κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ κειέηεο ζην πεδίν, νη εθηξνπέο ή παξαθάκςεηο ηεο θπθινθνξίαο, ε
ζήκαλζε θαη ν εμνπιηζκφο ζα επηζεσξνχληαη απφ δχν ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δελ είλαη
εμνηθεησκέλνη κε ην έξγν, θαηά ηε λχρηα θαη κε ζπλζήθεο κέζεο αλακελφκελεο ρξήζεο (επνρνχκελνη κε
ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο, φρη κφλν πεδή), ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ξπζκίζεηο ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά πξνο
ράξε ηξίησλ θαη κε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Οη ηπρφλ ππνδείμεηο ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ ζα θαηαρσξνχληαη ζε
πξσηφθνιιν θαη ζα ηίζεληαη ππφςε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ είηε κεξηθά είηε
ζπλνιηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο
Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ηα κε ελζσκαησζέληα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ πιεξσζεί, φπσο αλσηέξσ, ζα
παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία θαη ζα θνξηνεθθνξησζνχλ θαη κεηαθεξζνχλ κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζε
απνζήθεο, πνπ ζα ππνδείμεη απηή.
Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, π.ρ. ζηδεξά βαξέιηα,
θνξδέιεο, πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί νξηνδείθηεο, ζθαισζηέο, θ\π, επηηξεπφκελσλ ηνχησλ
κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο θαη ειάρηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο επείγνπζεο ηνπηθέο ξπζκίζεηο.
Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζήκαλζεο πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο αξ. Γ1ΠΑΓ/ΟΗΚ/502/1-7-2003 απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ.
Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο ΟΜΟΔ-ΔΔΟ. Δλδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά, απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθέο θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα ζήκαηα, κάηηα
γάηαο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, πιαζηηθά βαξέιηα θαη ζηεζαία αζθάιεηαο, θψλνπο ζήκαλζεο θιπ. πνπ
ιεπηνκεξψο ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε κειέηε απηνχ ηνπ άξζξνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έηζη ψζηε, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, λα έρεη φζν ην
δπλαηφλ ιηγφηεξα αλνηθηά νξχγκαηα, αλαβαζκνχο, γεηηνληθέο ισξίδεο θπθινθνξίαο δηαθνξεηηθψλ πςνκέηξσλ,
θαζψο θαη εξγνηάμηα θαη ινηπά έξγα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία. Αθφκε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ ή κνλίκσλ
ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ, κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο
ζηαζεξήο ηξνρηάο (απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ απνζήθεπζε
πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηε κεηαθνξά πιηθψλ θιπ.),
ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ηα ζήκαηα, ζεκαηνδφηεο θαη ηα ινηπά πξνζηαηεπηηθά κέηξα/έξγα ηεο
θπθινθνξίαο θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηπρφλ θζνξέο ή απψιεηεο ηνπο, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί,
γηα απνθπγή θηλδχλσλ ζχγρπζεο, απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο θσηνζήκαλζεο γηα ηελ πξνζηαζία ζέζεσλ
εθηεινπκέλσλ έξγσλ, κε ηε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηεο θαζνδήγεζεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο.
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Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα ησλ ηνκψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ
γίλνληαη απφ απηφλ ζε νπνηεζδήπνηε ππάξρνπζεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο κε ζπλερηδφκελε θπθινθνξία, γηα
απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ, ζηα ειάρηζηα δπλαηά ρξνληθά φξηα, ησλ δπζθνιηψλ νη νπνίεο
πξνθαινχληαη ζηελ θπθινθνξία, ιφγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Αλάινγεο απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα άκεζε
θάιπςε ηνκψλ ζε κε αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θπθινθνξία.
ε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ απφ νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπέο
πξνζβάζεηο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθή ζθεπή, ε νπνία λα απνθιείζεη
ηελ πεξίπησζε πηψζεο εξγαιείσλ, πιηθψλ ηεο θαηαζθεπήο θιπ. επί ηεο θπθινθνξνχκελεο πξφζβαζεο. Ζ
θαηαζθεπή ηεο σο πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. Καηά ζπλέπεηα ηελ εξγαζία απηή ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ηελ
πεξηιάβεη, θαηά αλνηγκέλν ηξφπν ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
Γηα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο-κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο απφ ηνλ Αλάδνρν, κε ηελ
νπνία ζα εμαιείθεηαη ν αλσηέξσ θίλδπλνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ έγθξηζε
απφ ηελ Τπεξεζία, ζα κπνξεί λα παξαιεθζεί ε αλσηέξσ θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο.
πκπιεξσκαηηθά, νξίδεηαη φηη νπδεκία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξήζηεπζε νδνχ ή ηκήκαηνο δηαηνκήο
νδνχ, ή εξείζκαηνο, ή πεδνδξνκίνπ ή άιιεο πξφζβαζεο επηηξέπεηαη, πξηλ εγθξηζεί αξκφδηα θαη νινθιεξσζεί
πιήξσο ε θαηαζθεπή απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσξηλήο δηάβαζεο ηξνρνθφξσλ ή πεδψλ.
Ζ κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελψλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν 1418/1984, φπσο ηζρχνπλ θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ' αξηζκ.
Γ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 553 Β ηεχρνο}, θαη επηζχξνπλ ηηο απφ
ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο πνηλέο θαη δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο.
Δπίζεο, ε κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ απηψλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο Πξνδηαγξαθέο
ήκαλζεο εθηεινχκελσλ έξγσλ εληφο ή θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκ.
ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/502/1.7.2003 απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ θαη επηζχξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
21 ηνπ Ν 1418 1984, φπσο ηζρχεη, πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.
Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ,
ε Τπεξεζία 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. Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ
γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ / ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ή κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ
θπξψζεσλ, κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξφζηηκνπ(-σλ).
Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ν
Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη ρψξνη / πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη ιαηνκεία,
δαλεηνζάιακνί, ρψξνη απφζεζεο, εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θιπ. ηελ θαηεγνξία
απηή ππάγεηαη θαη ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Γεκνζίνπ, ζην νπνίν ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί, ζχκθσλα κε δηθή
ηνπ επζχλε θαη εθφζνλ επηηξαπεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ ή
/ θαη άιισλ πιηθψλ.
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ΑΡΘΡΟ 31o:Δγκαηαζηάζειρ Δπισειπήζεων και Οπγανιζμών Κοινήρ Χθέλειαρ (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 απνκάθξπλζεο ζηχισλ, 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
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επηξξνή απηψλ ησλ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ζα ζπληάμεη, ζηε ξνή ηεο
εξγαζίαο, ζηε απφδνζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο ηνπ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θιπ.
Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. πνπ ζα ζπλαληεζνχλ, θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα :
α. 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.
β. 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.
γ. 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 32o: Τλικά ηος κύπιος ηος Έπγος - Πποζωπινέρ εγκαηαζηάζειρ ηος αναδόσος Πποζηαηεςηικέρ καηαζκεςέρ
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θπιάγεη ππεχζπλα θαη κε δηθή ηνπ δαπάλε ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία,
πιηθά θιπ. πνπ ηνπ παξαδίλεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα ηα ελζσκαηψζεη ζ' απηφ.
Όιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (θαηαζθεπή μπινηχπσλ, ηθξησκάησλ θαη γεληθά βνεζεηηθψλ κε κφληκσλ
θαηαζθεπψλ), πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξζνχλ απφ ηνλ
Αλάδνρν κε δηθή ηνπ θξνληίδα, δαπάλε θαη επζχλε ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ άιιεο
αξκφδηεο αξρέο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα κε γίλνπλ
δεκίεο ζε ηξίηνπο ή ζην ίδην ην έξγν. Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ν Αλάδνρνο ζα πιεξσζεί κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ
ζπκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ ή κε ηηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γηα φζεο εξγαζίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζ' απηφ.

ΑΡΘΡΟ 33o: Καθάπιζμα επγοηαξίων, καηαζκεςών και εγκαηαζηάζεων
Ο Αλάδνρνο, πξηλ παξαδψζεη θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κεηά ηελ απνπεξάησζε
νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθή ηνπ δαπάλε λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο γχξσ
ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ, θαζψο
επίζεο ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ζθαισζηέο, κεραλήκαηα, πεξίζζεηα πιηθά, ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο
εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ. Δπίζεο πξέπεη λα απνμειψζεη (θαηαζηξέςεη θιπ.) θάζε βνεζεηηθφ έξγν
θιπ. πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Τπεξεζία σο άρξεζην ή επηδήκην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, λα ηζνπεδψζεη
ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαλ ή ήηαλ εγθαηεζηεκέλν θαη λα παξαδψζεη εληειψο θαζαξέο ηφζν ηηο
θαηαζθεπέο, φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθά λα θξνληίζεη γηα θάζε ηη πνπ
πξνδηαγξάθεηαη ζηελ Δ..Τ. ή είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε θαηάζηαζε εχξπζκεο
ιεηηνπξγίαο θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
Δπίζεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνμειψζεη θάζε πξνζηαηεπηηθή θαηαζθεπή πνπ θαηαζθεπάζηεθε
ζηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (παξαγσγή πιηθψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ) θαη γηα νπνηαδήπνηε αλάγθε,
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φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο δελ ππάξρνπλ νη ιφγνη πνπ ηελ επέβαιιαλ. Σέηνηεο αλάγθεο είλαη ε
απνθπγή θάζε είδνπο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θιπ. ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέληξα, ρσξάθηα,
θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε είδνπο έξγα. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ
απνκάθξπλζε ησλ πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ.
Μέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε ηεο Τπεξεζίαο πξέπεη ν Αλάδνρνο λα αξρίζεη ηηο
παξαπάλσ εξγαζίεο θαη λα ηηο ηειεηψζεη κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, δηαθνξεηηθά γίλνληαη ζε βάξνο ηνπ θαη
αθαηξείηαη ε δαπάλε πνπ έγηλε απφ ηε πξψηε πηζηνπνίεζε πνπ ζα ζπληαρζεί χζηεξα απφ απηφ. ηελ
πεξίπησζε απηή δελ εθδίδεηαη βεβαίσζε γηα ηελ εκπξφζεζκε απνπεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ελφο
κέξνπο ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 34o: Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ
Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ:
-

ε ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο
έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ
άιιεο πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζπλνδά έξγα.

Γεληθέο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ:
1.
2.
3.

απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαηάξαμεο ηνπ Πεξηβάιινληνο
ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο ππάξρνπζαο βιάζηεζεο
πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε ινγήο απνβιήησλ

Ο αλάδνρνο νθείιεη επηπιένλ λα ηεξεί ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο εγθεθξηκέλεο
ΑΔΠΟ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο φπνηεο παξαηεξήζεηο ησλ αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ. Ζ νπνηαδήπνηε
δαπάλε πξνθφςεη πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ ηα αλσηέξσ ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.

ΑΡΘΡΟ 35o: Ηζσύοςζα Νομοθεζία
Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρνπλ εθαξκνγή νη παξαθάησ δηαηάμεηο, φπσο
απηέο ηζρχνπλ ηελ εκέξα πνπ γίλεηαη ν δηαγσληζκφο κε φιεο ηηο αληηθαηαζηάζεηο, ηξνπνπνηήζεηο θαη
ζπκπιεξψζεηο:
α)

Σν Κνηλνηηθφ Γίθαην

β)

Ο Ν.4412/16

γ)
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη
γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, θιπ.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά θαη παξαπάλσ.
Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία ή θείκελεο δηαηάμεηο, λνείηαη, εθηφο αλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά,
θάζε θαλφλαο δηθαηνπ εζληθφο, θνηλνηηθφο ή δηεζλήο εθαξκνδφκελνο ζηελ Διιάδα, πεξηερφκελνο ζε θάζε πεγή
δηθαηνπ (χληαγκα, Νφκνη, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, Οδεγίεο, Καλνληζκφο
Δζληθήο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο.
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Οη δηαηάμεηο απηέο ζπκπιεξψλνληαη κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο πγγξαθήο απηήο θαη ησλ άιισλ
ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο. Κάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζ' απηέο,
αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ιχλεηαη
δηθαζηηθά.

ΑΡΘΡΟ 36o: Ηζσύοςζερ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ (ΣΠ) και Κανονιζμοί
Γεληθψο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο ΣΠ θαη Καλνληζκνί:
-

ηα Γηεζλή Πξφηππα
ηα Δπξσπατθά Πξφηππα
νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) θαη νη Πξνζσξηλέο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
(ΠΔΣΔΠ).

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην έξγν ζα ελζσκαησζνχλ ππνρξεσηηθά πιηθά πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE (ζχκθσλα κε
ηελ ππ' αξηζ. 6690 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη Ναπηηιίαο- Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ - ΦΔΚ 1914Β/15-06-2012).

ΑΡΘΡΟ 37o: Απομάκπςνζη ηων άσπηζηων ςλικών.
Σα θάζε είδνπο άρξεζηα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηεδαθίζεηο, θαηαζθεπέο ζρεηηθέο κε ηηο
απνθαηαζηάζεηο ησλ νδνζηξσκάησλ θιπ., ζα απνκαθξχλνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε. Τιηθά πνπ ρξεηάδνληαη λα
απνκαθξπλζνχλ είλαη :
α) Σα πξντφληα θαζαηξέζεσλ.
β) Σα άρξεζηα πξντφληα εθζθαθήο πνπ πξνέξρνληαη απφ θαζαηξέζεηο νδνζηξσκάησλ θιπ.
Ζ εξγαζία απνκαθξχλζεσο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πνπ πεξηζζεχνπλ πξέπεη λα εθηειείηαη απφ ηνλ
Αλάδνρν ρσξίο αληίξξεζε θαη άζρεηα απφ ην αλ ε πνζφηεηα είλαη κεγάιε ή κηθξή. Ζ ζέζε απνζέζεσο ησλ
πιηθψλ απηψλ εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε απφζεζε γίλεη ζε
άιιε ηνπνζεζία, ε επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, εθφζνλ πξνθχςεη, ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ή ηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αλαιφγσο κε ην πνηνο επζχλεηαη γηα ηελ αιιαγή. Οη ζέζεηο απνζέζεσο ησλ πιηθψλ
απηψλ εγθξίλνληαη θάζε θνξά απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ
(Α.Δ.Δ.Κ.) έρνπλ εθαξκνγή ηα αθφινπζα, φπσο πηζαλά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ:
- Ο Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α): “Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία
2008/99/ΔΚ - Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο“.
- Ζ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/23.08.2010 (ΦΔΚ 1312/24.08.2010 ηεχρνο Β’) “Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα
ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)” θαη
ηδηαίηεξα γηα ηα δεκφζηα έξγα ε παξάγξαθνο 3β ηνπ άξζξνπ 7.
- Ζ εξκελεπηηθή εγθχθιηνο απηήο κε αξ. 4834/25.01.2013 Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο “Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθψλ εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα
έξγα - Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312 Β).
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Γηα ηελ απφζεζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ έρεη επηιεγεί ε λφκηκα αδεηνδνηεκέλε κνλάδα απνζήθεπζεο, δηαινγήο
θαη κεραληθήο επεμεξγαζίαο πιηθψλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο, κε ηε κε αξ.πξση.
Φ14.305/1552/29-06-2017 Απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Μεζζελίαο (ΑΓΑ: Β4ΛΝ7Λ1-Ν95),
ηδηνθηεζίαο Σζνπθαιά Αλδξέα, ζηελ Σ.Κ. Αλζνχζαο ηνπ Γήκνπ Οηραιίαο Ννκνχ Μεζζελίαο.

ΑΡΘΡΟ 38o: Πινακίδερ Έπγος
Με ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζε ζεκείν επδηάθξηην θαη πξνζβάζηκν απφ ην θνηλφ, ηνπνζεηείηαη ε
πξνζσξηλή πηλαθίδα ζηελ νπνία ππάξρνπλ ην ινγφηππν ηνπ ΔΠΑ, νη ζεκαίεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ (νλνκαζία, πξνυπνινγηζκφο,
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα απφ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη, δηθαηνχρνο θαη θχξηνο ζηφρνο ηνπ). Με ηελ
νινθιήξσζή ηνπ, ε πηλαθίδα απηή απνζχξεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ κηα κφληκε αλακλεζηηθή πιάθα ή
πηλαθίδα, θαηαζθεπαζκέλε απφ θαηάιιειν πιηθφ θαη ζε κέγεζνο πξνζαξκνζκέλν ζηνλ ρψξν φπνπ
ηνπνζεηείηαη.
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