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ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ
Άξζξν 1.

Αληηθείκελν Δ.Π..

Η παξνχζα Δ..Τ. πεξηιακβάλεη ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε βάζε ηνπο
νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ Σεπρψλ θαη ζηνηρείσλ Γεκνπξάηεζεο, ζα
εθηειεζηεί
απφ ηνλ Αλάδνρν, ην έξγν: «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ
ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ ΘΑΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ Ρ.Θ. ΓΗΝΛΠΝ ΘΑΗ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝ»
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΚΓΔ).
1.1. Νξηζκνί – ζπληνκνγξαθίεο
Νξηζκνί
Οη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ ην λφεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 2
ηνπ Ν.4412/2016 θαη επί πιένλ φπσο θαζνξίδεηαη θαησηέξσ:
α.
«πκβαηηθφ Σίκεκα»: ην πνζφ ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ (δαπάλε εξγαζηψλ καδί
κε ΓΔ θαη ΟΔ θαη πνζφ απξνβιέπησλ δαπαλψλ) ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην ΦΠΑ.
β.
«Έξγν»: ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ηηο νπνίεο
θαιείηαη λα εθπιεξψζεη ν Αλάδνρνο θαη νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηελ παξνρή ηνπ.
γ.
«Πξνζσξηλέο Δξγαζίεο» ή «Πξνζσξηλά Έξγα»: φιεο νη εξγαζίεο, ηα έξγα θαη νη
εγθαηαζηάζεηο θάζε είδνπο, πνπ έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ.
δ.
«Μφληκεο Δξγαζίεο» ή «Μφληκα Έξγα»: φια ηα κφληκνπ ραξαθηήξα έξγα, πνπ ζα
εθηειεζηνχλ θαη ζα ζπληεξεζνχλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε.
ε.
«Δξγνηάμην»: ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο θαη γεληθά
εθηειείηαη ηερληθφ έξγν, φπσο νξίδεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
ζη.
«Τπεξεζία»: ε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Τπεξεζία ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ), ε νπνία
δεκνπξαηεί ην έξγν θαη ζπλαιιάζζεηαη κε ηνλ Αλάδνρν σο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή / θαη σο
Πξντζηακέλε Αξρή, φπσο θαηά πεξίπησζε νξίδεηαη ζηνλ Νφκν.
δ.
«Γηαγσληδφκελνη» ή «Γηαγσληδφκελνο»: νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή / θαη
θνηλνπξαμίεο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
Γηαγσληζκφ ηεο αλάζεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
ε.
«Απξφβιεπηεο Γαπάλεο»: νη δαπάλεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεηδηθεπηνχλ πιήξσο
ζηε θάζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη δεζκεχνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο δαπάλεο πνπ
νξίδνληαη ζην Άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016.
ζ.
«Δπξσπατθά πξφηππα»: ηα πξφηππα πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ ΚηΔ γηα ηελ εθηέιεζή
ηνπ θαη ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή ηππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ
Δπξσπατθή επηηξνπή ειεθηξνηερληθήο ηππνπνίεζεο (CENELEC) σο "Δπξσπατθά πξφηππα (ΔΝ)"
ή σο "θείκελα ελαξκφληζεο (HD)", ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ.
η.
«Δπξσπατθή ηερληθή έγθξηζε»: ε επλντθή ηερληθή εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο
πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο
θαηαζθεπέο θαη κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο
εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Η επξσπατθή έγθξηζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΔΛΟΣ.
ηα.
«Κνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο»: νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί
ζχκθσλα κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
Ππληνκνγξαθίεο
πληνκνγξαθίεο Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο
ΓΓ
:
Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο
Τ
:
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
ΠΜ
:
Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο
ΣΜ
:
Σηκνιφγην Μειέηεο
ΣεΠξν :
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Ππληνκνγξαθίεο Θσδίθσλ, Ξξνδηαγξαθώλ, Θαλνληζκώλ, Νδεγηώλ
ΔΝ
:
Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο
CEN
:
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο
ISO
:
Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο
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ΔΛΟΣ :
Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο
CENELEC
:
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ηιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο
CIE
:
Γηεζλήο Δπηηξνπή Φσηηζκνχ
ΔΣΑ
:
Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο
DIN
:
Γεξκαληθφ Ιλζηηηνχην Σππνπνίεζεο
BS
:
Βξεηαληθά Πξφηππα
ANFOΣ :
Γαιιηθέο Πξνδηαγξαθέο
ASTM :
Ακεξηθαληθέο Πξφηππεο Μέζνδνη Γνθηκψλ
ΚΜΛΔ :
Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ
ΚΣ
:
Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο
ΚΣΥ
:
Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υάιπβα
NF
:
Γαιιηθά Πξφηππα
ΠΣΠ
:
Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Ππληνκνγξαθίεο πεξεζηώλ / Νξγαληζκώλ
ΤΠΔ :
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
ΤΠΤΜΔ:
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ
ΤΠΔΥΩΓΔ:
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ
ΤΠΔΚΑ :
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
ΓΓΤ
:
Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ
ΓΤ
:
Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ
ΓΔΗ
:
Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ
ΓΔΓΓΗΔ:
Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
ΓΔΚΟ :
Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί
ΔΓ
:
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
ΔΔ
:
Δπξσπατθή Έλσζε
ΔΟΚ
:
Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα
ΔΟΥ
:
Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο
ΙΚΑ
:
Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
ΚΔΓΔ :
Κεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ
ΝΠΓΓ :
Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
ΝΠΙΓ :
Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ
ΝΚ
:
Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο
ΟΚΩ :
Οξγαληζκνί Κνηλήο Ωθέιεηαο
ΠΔΓΔ :
Πεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ
ΠΔΠ :
Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
ΣΔΔ
:
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο
ΔΦΚΑ :
Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
ΣΜΔΓΔ :
Σακείν Μεραληθψλ Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ
Άιιεο Ππληνκνγξαθίεο
ΑΠΔ
:
Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ
ΚΤΑ
:
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
Ν
:
Νφκνο
ΠΓ
:
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
ΠΚΣΜΝΔ:
Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ
ΦΔΚ :
Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο
ΦΠΑ :
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
ΤΑ
:
Τπνπξγηθή Απφθαζε
1.2. Δξκελείεο
ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, εθηφο αλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ξεηά πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά:
(1) Λέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γέλνο ζα αθνξνχλ θαη ζε φια ηα
γέλε θαη αληίζηξνθα.
(2) Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ εληθφ ζα αθνξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα θαη ζηνλ
πιεζπληηθφ θαη αληίζηξνθα.
(3) Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα κε ηηο
ίδηεο ιέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη κε πεδά γξάκκαηα θαη αληίζηξνθα.
(4) Δθηφο εάλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, «εκέξα», «βδνκάδα», «κήλαο», «έηνο» θηι.
ζα ζεκαίλεη «εκεξνινγηαθή εκέξα», «εκεξνινγηαθή βδνκάδα», «εκεξνινγηαθφο
κήλαο», «εκεξνινγηαθφ έηνο» θηι.
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(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

1.3.

ΔΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ Σ.Κ.
ΔΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ
Ειδική υγγραφή Τποχρεώζεων (Ε..Τ.)

Γηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε «ζπκθσλία», «ζπγθαηάζεζε» ή ζε ζπλψλπκα /
παξάγσγά ηνπο, πξνυπνζέηνπλ φηη ε ππφςε ζπκθσλία, ζπγθαηάζεζε θηι., ζα
δηαηππψλεηαη εγγξάθσο.
«Δγγξάθσο» ή παξάγσγα ηεο ιέμεο απηήο, έρνπλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο
έλλνηεο απηέο απφ ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Οη ηίηινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ
εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ ηεο παξνχζαο.
Όπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη «κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ», «βαξχλνπλ ηνλ
Αλάδνρν», «ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ», «ρσξίο ηδηαίηεξν αληάιιαγκα», «ρσξίο
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε», λνείηαη φηη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ πεξηιεθζεί
αλνηγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο θαη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα
πξφζζεην αληάιιαγκα ή/ θαη θακία πξφζζεηε ακνηβή ή απνδεκίσζε πέξα απφ ηηο
ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Όπνπ ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γίλεηαη αλαθνξά ζε
ζπγθεθξηκέλα άξζξα, παξαγξάθνπο, εδάθηα θηι. λφκσλ, πξνεδξηθψλ
δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θηι., απηή γίλεηαη γηα
δηεπθφιπλζε θαη επζεία αλαθνξά ζηηο πιένλ ζπλαθείο δηαηάμεηο, ρσξίο απφ ηελ
αλαθνξά απηή λα απνθιείεηαη ε ηζρχο άιιεο ηζρχνπζαο δηάηαμεο πνπ ηπρφλ δελ
αλαθέξεηαη ξεηά.

Δπηθνηλσλία – Θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ
(1)
(2)
(3)

Άξζξν 2.

Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 θαη 5 ηνπ Άξζξνπ 182, θαζψο θαη ζην
Άξζξν 143 ηνπ Ν.4412/2016.
Ο Αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ
εγγξάθσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν απφ
ηα γξαθεία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ή ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο.
πλαηλέζεηο, εγθξίζεηο, πξνζδηνξηζκνί, εηδνπνηήζεηο, αηηήζεηο, ελζηάζεηο,
δειψζεηο, πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη:
i. λα γίλνληαη εγγξάθσο κε ηελ έλλνηα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,
ii. λα επηβεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο κε θάζε λφκηκν ηξφπν θαη
iii. λα γίλνληαη ζηηο δεισκέλεο κε ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ή ηεο ζχκβαζεο
δηεπζχλζεηο, εθηφο εάλ έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηαβνιέο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ
γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο, άιισο νη αλσηέξσ πξάμεηο ινγίδεηαη φηη γίλνληαη
εγθχξσο ζηηο ήδε δεισκέλεο δηεπζχλζεηο.

Αληηθείκελν ηεο Δξγνιαβίαο

2.1.

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο
αθαζάξησλ ησλ νηθηζκψλ Αγ. Γεκεηξίνπ θαη Γηνλχζνπ θαη ησλ έξγσλ κεηαθνξάο ζην
αληιηνζηάζην Οξρνκελνχ. Σα δίθηπα απνρέηεπζεο θαη ηα έξγα κεηαθνξάο-πξνζαγσγήο
ησλ ιπκάησλ πξνο ην αληιηνζηάζην Οξρνκελνχ απνηεινχληαη απφ αγσγνχο (βαξχηεηαο
& θαηαζιηπηηθνχο) ζπλνιηθνχ κήθνπο πεξίπνπ 26,5 km, θαζψο θαη πέληε (5)
αληιηνζηάζηα αθαζάξησλ. Δπίζεο, ζηελ εξγνιαβία πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο
ζπλδέζεηο ησλ αθηλήησλ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ.

2.2.

Η αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ Μειέηεο πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ πνπ
πεξηέρεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, κεησκέλν θαηά ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο
πνπ πξφζθεξε ν Αλάδνρνο.

Άξζξν 3.
Θεζκηθό πιαίζην, πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνί θαη γιώζζα πνπ
δηέπνπλ ηε ζύκβαζε
3.1.

Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
(1) Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη, εξκελεχεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία θαη γηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή
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(2)

ΔΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ Σ.Κ.
ΔΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ
Ειδική υγγραφή Τποχρεώζεων (Ε..Τ.)

Έλσζε επηπιένλ θαη απφ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Δηδηθφηεξα, ζε ζέκαηα
παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Δημόζιες
Σσμβάζεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεζιών (προζαρμογή ζηις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» θαη νη ινηπνί ζρεηηθνί Νφκνη θαη δηαηάμεηο. Η
εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπκπιεξψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία, ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή θείκελεο δηαηάμεηο,
λνείηαη, εθηφο εάλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θαλφλαο δηθαίνπ, εζληθφο,
θνηλνηηθφο ή δηεζλήο εθαξκνδφκελνο ζηελ Διιάδα, πεξηερφκελνο ζε θάζε πεγή
δηθαίνπ (χληαγκα, Νφκνη, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο,
Δγθχθιηνη, Οδεγίεο, Καλνληζκνί, Δζληθνί θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο) φπσο απηφο
ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο.

3.2.

Ηζρύνπζεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη Θαλνληζκνί
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 178 ηνπ Ν.4412/2016.
Δπηπξφζζεηα, ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο
πνπ νξίδνληαη ζηε παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηηο ΣεΠξν θαζψο θαη ε
απφθαζε ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ273 (ΦΔΚ 2221Β/30-7-2012) “Έγθξηζε 440 Διιεληθψλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα”.

3.3.

Γιώζζα
Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα
έγγξαθα, ε αιιεινγξαθία θηι. Αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ
θείκελα ζπληαγκέλα ζε δχν γιψζζεο, γηα θάζε πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη
ππεξηζρχνπζα είλαη ε Διιεληθή Γιψζζα.

3.4.

Πύκβαζε
Η ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην
Άξζξν 316 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο.
Η «χκβαζε» ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε, πνπ
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.
Σα πκβαηηθά Σεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ
ηνπο, θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. Οη φξνη «χκβαζε», «χκβαζε Καηαζθεπήο ηνπ
Έξγνπ» θαη «Δξγνιαβηθφ πκθσλεηηθφ» ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα.

Άξζξν 4.

Ξξνζεζκίεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ

4.1.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηειεηψζεη νιφθιεξν ην έξγν κέζα ζε δώδεθα (12)
εκεξνινγηαθνύο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

4.2.

Μέζα ζην πιαίζην ηεο φιεο πξνζεζκίαο νινθιεξψζεσο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ηειείσζε ηηο επί κέξνπο εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο πιηθψλ, φπσο ηειηθφ
ζα εγθξηζνχλε κε ην ππνβαιιφκελν ρξνλνδηάγξακκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ην
νπνίν ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/2016.

4.3.

Παξάηαζε ζηηο πξνζεζκίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ
ππαηηηφηεηα ηνπ.

4.4.

Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο, εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9 ηνπ
Άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016.

4.5.

Μεηά ηελ πεξαίσζε ηεο νιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα
ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αίηεζε γηα παξνρή βεβαίσζεο γηα ηελ πεξαίσζε
ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 168 ηνπ Ν.4412/2016.
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Άξζξν 5.
5.1.

ΔΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ Σ.Κ.
ΔΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ
Ειδική υγγραφή Τποχρεώζεων (Ε..Τ.)

Ν Δξγνδόηεο (ΘηΔ)

Δμαζθάιηζε ρώξσλ
Ο ΚηΔ ππνρξενχηαη, κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, λα ηνπ παξαδψζεη
ηα
απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ γήπεδα, ειεχζεξα απφ θάζε δέζκεπζε, φπσο
απηά νξίδνληαη ζε ζρεηηθφ ζρέδην δεκνπξάηεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ πνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο
πνπ πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα ζα πξέπεη γηα ηα δηάθνξα
δίθηπα, πνπ δηέξρνληαη απηψλ, λα γίλεη ν αθξηβήο εληνπηζκφο ηνπο. Απηφ απνηειεί
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.
Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο κεηαζθεπήο θαη κεηαηφπηζεο πθηζηακέλσλ δηθηχσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ γίλνληαη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε θαη δελ απνηεινχλ ιφγν
παξάηαζεο.
Ο ΚηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή θαη παξαρσξήζεη
ρψξνπο γηα ίδξπζε ιαηνκείσλ, γηα δαλεηνιεςία, γηα απφζεζε, γηα εγθαηαζηάζεηο
εξγνηαμίσλ ζε άιιε ζέζε πέξα απφ απηή ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ θηι. Οη ρψξνη απηνί ζα
πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζηνχλ ή/θαη αγνξαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε
απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε.

5.2.

Ξξνζσπηθό ηνπ ΘηΔ
Ο ΚηΔ είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίζεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ζπλεξγάηεο ηνπ, νη
ηπρφλ χκβνπινί ηνπ θαη νη ηπρφλ ινηπνί εξγνιήπηεο πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ ζην εξγνηάμην:
πλεξγάδνληαη κε ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
πκπεξηθέξνληαη θαηά ηξφπν πνπ πξνζήθεη κε ηα φζα απαηηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηα
πιαίζηα ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα Τ.

5.3.

Αμηώζεηο ηνπ ΘηΔ
Η εηδνπνίεζε ζα θαηαηίζεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν
ππέπεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ ΚηΔ ην γεγνλφο ή νη πεξηζηάζεηο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ
αμίσζή ηνπ θαη κέζα ζηηο εθάζηνηε πξνζεζκίεο πνπ ηπρφλ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη
ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ηελ εηδνπνίεζε ζα θαζνξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ
νπνία πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ηα νθεηιφκελα. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο
ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα επηβαξχλνληαη κε ην λφκηκν
ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη
ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα:
 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 νπνηαζδήπνηε
θχζεο εγγπήζεηο 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 απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ
Αλάδνρν ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ.

Άξζξν 6.
6.1.

Ν Αλάδνρνο

πνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ πνπ απνξξένπλ από ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ
έξγνπ από ηελ Δ.Δ.
ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη αθφκα, άλεπ ηδηαίηεξεο
ακνηβήο, θαη ε άκεζε θαη απξνθάζηζηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ:
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i.

ηα πνξίζκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ ηπρφλ ζα δηελεξγεζεί απφ αλεμάξηεην
θνξέα ή χκβνπιν ηνπ Γεκνζίνπ, ζηα πιαίζηα ηήξεζεο ησλ φξσλ
ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δ.Δ.
ii.
ηηο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ην
έξγν θαη επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ηνλ φξσλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ
Δ.Δ, θαη ηδίσο ζε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζε δξάζεηο θαη κέηξα δεκνζηφηεηαο.
ε θαηάιιεια ζεκεία, θαη ζε εκθαλείο ζέζεηο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθά ηνπ
έμνδα, λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ ηελ ΔΔ.
6.2.

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 302 ηνπ Ν.4412/2016.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 337, ε νπνία ζπλεπάγεηαη
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξνλ ηελ
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην πνζνζηφ ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ
έσο
5%
επί
ηνπ
πνζνχ
ηεο
αχμεζεο
εθηφο
ΦΠΑ.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ή
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο
επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.

6.3.

Λόκηκνο Δθπξόζσπνο Αλαδόρνπ
χκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Άξζξν 139 ηνπ Ν.4412/2016, ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ
ηνπ Αλαδφρνπ, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα:
 Σν βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ ν
πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο
πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο
Αλσηάηεο ρνιήο κε δεθαεηή εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή θαη δηνίθεζε αλαιφγνπ
κεγέζνπο θαη θαηεγνξίαο έξγσλ.
 Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξνηεηλφκελνπ πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ
γξαθείνπ, ν Αλάδνρνο, καδί κε ην νξγαλφγξακκα, ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα
αθνξνχλ ζηα πξνζφληα θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ. Η Τπεξεζία κπνξεί, θαηά ηελ
απφιπηε θξίζε ηεο, λα κελ δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν, ζε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξήζεη φηη απηφο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα
θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε. Ο πξντζηάκελνο ηνπ
εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ νθείιεη λα νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ
Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππάξρεη κφληκα εηδηθφο 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 λα θάλνπλ κε εθηφο
εξγνηαμίνπ απαζρφιεζε πνπ αθνξά ζην ππφςε έξγν. Όηαλ ν πξντζηάκελνο ηνπ
εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ απνπζηάδεη, σο αλσηέξσ, ζα ππάξρεη ζην εξγνηάμην ν
αλαπιεξσηήο ηνπ πνπ ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
 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 θηι).
 Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έγθαηξε,
έληερλε, άξηηα 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 ηνπ
εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ππεχζπλε δήισζε,
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κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ. Οκνίσο θαη ν
αλαπιεξσηήο ηνπ.
Η Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αλαθαιέζεη έγγξαθα ηελ
έγθξηζή ηεο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ή ηνπ
αλαπιεξσηή ηνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπο απνκαθξχλεη θαη λα
ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε άιινπο, ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη ζηελ
έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία
πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ, ν δε Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ
ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία.

6.4.

Ππλεξγαζία κε ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ, ην πξνζσπηθό ηεο Δπίβιεςεο θαη κε
ηξίηνπο
Γεληθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 13 θαη παξ. 14 ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ
Ν.4412/2016.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ή
απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζε εξγαζίεο
παξάπιεπξσλ ρψξσλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ, ελψ πξέπεη λα
ζπλεξγαζηεί, θαηά ην δπλαηφλ, κε ηνπο ηπρφλ αλαδφρνπο ησλ έξγσλ γηα ηελ ηάρηζηε
απνηχπσζε θαη παξαιαβή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ έξγσλ σο έρνπλ.
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη σο κέηξα δηεπθφιπλζεο, ε εμαζθάιηζε δηειεχζεσλ (νρεκάησλ
/ κεραλεκάησλ / πξνζσπηθνχ / πιηθψλ) άιισλ εξγνιεπηψλ, ε ξχζκηζε ηεο ζεηξάο ησλ
εξγαζηψλ ηνπ ψζηε λα ζπληνλίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο απφ ηελ παξνπζία άιισλ
εξγνιεπηψλ ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή/θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε
εμνπιηζκνχ ηνπ ΚηΔ ή άιισλ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε
ηα ζπλεξγεία ή ηνπο εξγνιήπηεο ησλ Δηαηξεηψλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, πνπ
ηπρφλ ζα εξγάδνληαη ζηα εξγνηάμηα ή ηηο παξπθέο ηνπ έξγνπ.
Κάζε δηαθσλία ή θάζε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη άιισλ εξγνιεπηψλ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζε εξγαζίεο παξαπιεχξσλ ρψξσλ ζα
δηεπζεηεζεί θαη’ αξρήλ κε ηελ κεζνιάβεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, κε ζθνπφ ηελ
απξφζθνπηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ
απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαθσλεί κπνξεί λα
αζθήζεη θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ, ρσξίο ε άζθεζε απηή λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ.

6.5.

Άδεηεο θαη Δγθξίζεηο
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο
ηνπ, ησλ θάζε είδνπο αδεηψλ ή ππνρξεσηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή αιινχ 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 Τπεξεζία ηνπ ΚηΔ ή
αιινχ. Παξάιιεια νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην αίηεκά ηνπ (κε αληίγξαθα φισλ ησλ
ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ) ζηελ Δπίβιεςε. Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο
πεξηπηψζεηο αδεηψλ ή ππνρξεψζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο.
Ο ΚηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο
απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο άδεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθπιήξσζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
Όζνλ αθνξά άδεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αξκφδηαο
δηνηθεηηθήο αξρήο, ν Αλάδνρνο εμαθνινπζεί λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηνλ θίλδπλν κε
έθδνζήο ηνπο. Καη' εμαίξεζε, ν ΚηΔ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ ζπλδξάκεη,
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
i. Ο λφκνο θαηαιείπεη ζηνλ ΚηΔ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή απηή
ή φρη.
ii. Η παξνρή ηεο ζπλδξνκήο απηήο δελ ζα ζπληζηνχζε θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ
επρέξεηαο ή θαηάρξεζε εμνπζίαο.

6.6.

Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκώλ Θνηλήο Υθειείαο (ΝΘΥ)
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Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα
πθίζηαληαη ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ΟΚΩ, νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζηνχλ
απφ ηνπο θπξίνπο ησλ.
Με ηηο εξγαζίεο απηέο νπδεκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ν Αλάδνρνο,
ππνρξενχηαη φκσο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ
εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ
θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη
απφ απηφλ, Παξά κφλνλ ηεο απφ ηνλ Νφκν παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έξεπλα πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία ησλ
αξκνδίσλ ΟΚΩ, λα αλαδεηήζεη ζηνηρεία γηα ηνπο πθηζηάκελνπο, ζηελ πεξηνρή ησλ
έξγσλ, αγσγνχο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θηι., νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε ην έξγν. Η
επαιήζεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.
Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε νδεγηψλ θαη
πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ΟΣΔ, ΓΔΗ, ΓΔΤΑ, Φπζηθφ Αέξην θηι.) γηα
ηπρφλ αγσγνχο ή θαιψδηα ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ απνθάιπςε θαη
αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνχησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, φπσο θαη
ζηε κεηέπεηηα πξνζηαζία ησλ πξνο απνθπγή δεκηψλ, ε απνθαηάζηαζε ή ε απνδεκίσζε
ησλ νπνίσλ ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.
6.7.

Ξξνζβαζηκόηεηα ζην εξγνηάμην - Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ
θαηαζθεπή
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε, λα εμαζθαιίζεη
ηα δηθαηψκαηα γηα πξνζσξηλέο ή/θαη εηδηθέο πξνζβάζεηο ζηα εξγνηάμηα, γηα
εθηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο, θαη θάζε θχζεο ππνδνκέο είηε ζηα εξγνηάμηα είηε εθηφο
απηψλ, είηε λα κηζζψζεη ή/θαη λα θαηαζθεπάζεη ηηο ππφςε ππνδνκέο, εθφζνλ
απαηηείηαη, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Οπνηεζδήπνηε
δαπάλεο ζε αδεηνδνηήζεηο, αγνξέο, ελνηθηάζεηο, πιηθά, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη
εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά
ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
 Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί πθηζηάκελεο νδνχο γηα ηελ
πξνζπέιαζε, κε ηε ξεηή ππνρξέσζε φηη ηα κεραλήκαηα θαη ηα ινηπά κεηαθνξηθά
κέζα πνπ ζα θηλνχληαη ζε δεκφζηεο νδνχο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα φξηα
δηαζηάζεσλ θαη βαξψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα λα
απνθεχγνληαη εκπφδηα ζηελ νκαιή θπθινθνξία θαη θίλδπλνη αηπρεκάησλ θαη
βιάβεο ζηηο νδνχο. Οπνηεζδήπνηε άιιεο πξφζζεηεο πξνζπειάζεηο ρξεηαζζνχλ γηα ην
Έξγν, ζα θαηαζθεπαζζνχλ θαη ζα ζπληεξεζνχλ κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ
Αλαδφρνπ.
 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 θπθινθνξνχληα 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.
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε, ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε
πξνο θαη απφ ηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ
πεξηφδσλ
(εθρηνληζκφο,
απνθαηάζηαζε
θαηαπηψζεσλ,
δηαβξψζεσλ θηι). Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ
δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ
Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
 Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο
θπθινθνξίαο θαζψο θαη νη 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
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ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. Η ζρεηηθή κειέηε ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν
ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Οη θάζε είδνπο
απαηηνχκελεο, εξγαζίεο εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο δελ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα.
Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ,
φπσο, πρ. ζηδεξά βαξέιηα, θνξδέιεο, πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί
νξηνδείθηεο, ζθαισζηέο, θηι, επηηξεπφκελσλ ηνχησλ κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο
θαη ειαρίζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο επείγνπζεο ηνπηθέο ξπζκίζεηο.
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 ηελ 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.
Οπδεκία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξήζηεπζε νδνχ ή ηκήκαηνο δηαηνκήο νδνχ,
ή εξείζκαηνο, ή πεδνδξνκίνπ ή άιιεο πξφζβαζεο επηηξέπεηαη, πξηλ εγθξηζεί
αξκνδίσο θαη νινθιεξσζεί πιήξσο ε θαηαζθεπή απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσξηλήο
δηάβαζεο ηξνρνθφξσλ ή πεδψλ. 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 απνθιείεη ηελ πεξίπησζε πηψζεο εξγαιείσλ, πιηθψλ ηεο
θαηαζθεπήο θηι. επί ηεο θπθινθνξνχκελεο πξφζβαζεο. Η θαηαζθεπή ηεο σο άλσ
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 αλεγκέλν ηξφπν, ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
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. Η
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).
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, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο,
εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θηι.

6.8.

Φύιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο απφ άηνκα κε
έρνληα εξγαζία ή κε δηαπηζηεπκέλα ή κε δηθαηνχκελα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα
επξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ εθηεινχληαη έξγα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε, θχιαθεο ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γεληθά
ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηε λχρηα. Σα αλσηέξσ κέηξα ζα
ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ.
O Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη γηα ηε θχιαμε πιηθψλ, εξγαιείσλ,
κεραλεκάησλ θηι, ηα νπνία αλήθνπλ ζε απηφλ, ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν
ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθαιείαο θαζψο επίζεο
λα δηαζέηεη θαη ην θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο,
λπθηνθχιαθεο θηι.).
ε πεξίπησζε απψιεηαο, θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ κεραλήκαηνο θηι., πνπ
αλήθεη ζε απηφλ, ή ζε ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα θάζε
απνδεκίσζε θαη απνθαηάζηαζή ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη νπνηαδήπνηε
δηθαηνινγία γηα ηε δεκηά, νχηε λα πξνβάιιεη αμίσζε γηα απνδεκίσζή ηνπ.

6.9.

Θαζαξηζκόο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε
θάζε ηκήκαηνο έξγνπ, θαζψο θαη κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα
αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο πεξί ην επίκαρν ηκήκα ηνπ έξγνπ ρψξνπο θαη
γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα, θάζε πξνζσξηλή θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε πνπ
απαηηήζεθε, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα
πιηθά ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θηι., λα άξεη
θάζε βνεζεηηθφ έξγν θηι., ην νπνίν ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία σο άρξεζην ή
επηδήκην γηα ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ, λα ηζνπεδψζεη
ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο απηά είραλ απνηεζεί ή εγθαηαζηαζεί θαη λα παξαδψζεη
ηειείσο θαζαξέο/νχο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ην
εξγνηάμην θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ απαηηείηαη γηα ηελ
παξάδνζε ηνπ έξγνπ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα, θαηά ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ εμέιηπε ν ιφγνο,
θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θηι.) θάζε
πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
(εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ) θαη πνπ επηβιήζεθε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν, γηα
ηελ απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θηι. ζε ηδηνθηεζίεο,
νηθνδνκέο, δέλδξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο
θαη θάζε θχζεο έξγα, θαζψο θαη απνκάθξπλζε ησλ εξγνηαμίσλ.
Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε εθ κέξνπο ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο δελ πξνβεί ν Αλάδνρνο ζηελ έλαξμε θαη, κέζα ζε εχινγε
πξνζεζκία, πεξάησζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ
Αλαδφρνπ θαη εθπίπηεη ε δαπάλε πνπ έγηλε απφ ηελ πξψηε επφκελε πιεξσκή ή ηελ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ή θαηά νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, πέξα απφ ηε κε έθδνζε βεβαίσζεο εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή
ηκήκαηνο απηνχ εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ.

6.10. Ρνπνγξαθηθέο Δξγαζίεο
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο, ζε φιε ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, φια ηα φξγαλα ειέγρνπ, ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα θαη
ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, πνπ είλαη αλαγθαία γηα φινπο ηνπο ηνπνγξαθηθνχο ειέγρνπο
πνπ ζα απαηηεζνχλ ζε φιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Ο Αλάδνρνο, πξηλ αξρίζεη θάζε κφληκε εξγαζία, πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη έλα
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κφληκσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERES) ζηα δηάθνξα
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, φπσο απαηηείηαη ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ηνπ δνζνχλ
(άξζξν 114, ΠΓ 696/74).

Άξζξν 7.

Θπξώζεηο – Ξνηληθέο ξήηξεο

7.1.

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία γηα ζπλνιηθή απνπεξάησζε
ηνπ έξγνπ ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 148 ηνπ
N.4412/2016. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ε απφ ην παξαπάλσ άξζξν νξηδφκελε
ρξνληθή δηάξθεηα, ρσξίο λα έρεη νινθιεξσζεί ην έξγν, ηφηε ζα αξρίδεη ε δηαδηθαζία
πεξί έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη δηάιπζεο ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 160
θαη 161 ηνπ N.4412/2016.
Δπίζεο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα γηα θαζπζηέξεζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ
πξνζεζκηψλ, φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ N.4412/2016.
Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη απφ ηελ Τπεξεζία, κε απφθαζή ηεο θαη
παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ.
ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ή δηάπξαμεο άιισλ παξαβάζεσλ
επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
148 ηνπ N.4412/2016.

7.2.

Αθφκα, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα, πέξα απφ ηηο θπξψζεηο, πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο γηα ηα δεκφζηα έξγα, λα εθηειέζεη ηε ζήκαλζε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ εξγνιάβνπ, φηαλ απηφο δελ ηελ εθηειεί έγθαηξα, ρσξίο λα παχεη θαη ζ’ απηή ηελ
πεξίπησζε, λα έρεη ν εξγνιάβνο αθέξαηε ηελ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα, πνπ ζα ζπκβεί.
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Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ε
σο άλσ πνηληθή ξήηξα παξαθξαηείηαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ.

Άξζξν 8.

Σξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο - Σξνληθόο Ξξνγξακκαηηζκόο

8.1.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη λα ην
ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Η Τπεξεζία απνθαίλεηαη - θαηφπηλ ειέγρνπ θαη ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεσλ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θ.ιπ. - έγθαηξα θαη κάιηζηα κέζα ζε
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηεο ππνβνιήο ηνπ θαη εθδίδεη ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/2016.

8.2.

Σν πην πάλσ ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη κε βάζε ηε κειέηε
θαη κέζα ζηηο πην πάλσ πξνζεζκίεο, κε βαζηθή επηδίσμε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ γηα λα απνδνζνχλ νινθιεξσκέλα θαη ρξεζηκνπνηήζηκα ηκήκαηα ηνπ
έξγνπ.

8.3.

Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη έθζεζε
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/2016.

8.4.

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξεζεί εκεξνιφγην έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Ν.4412/2016 σο θαη βηβιίν θαηακεηξήζεσο ησλ
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ πην πάλσ Νφκνπ.

Άξζξν 9.

Ρηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηώλ - Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο

9.1.

Γηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη αλάγθε θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ
εξγαζηψλ, απηέο ζα θαλνληζζνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016
αθνχ ρξεζηκνπνηεζεί ν «Καλνληζκφο Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο
ζπκβάζεηο έξγσλ» (ΦΔΚ 1746/Β’/19-05-2017), φπσο ηζρχεη.

9.2.

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ην έξγν φπσο ζα ηξνπνπνηεζεί θαηά
είδνο θαη πνζφηεηεο απφ ηελ Τπεξεζία.

Άξζξν 10. Ξξνθαηαβνιέο
Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην Άξζξν
150 ηνπ Ν.4412/2016 χςνπο δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) θαη ην Άξζξν 302 ηνπ Ν.4412/2016
αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο πξνθαηαβνιήο.

Άξζξν 11. Ξξσηόθνιια αθαλώλ εξγαζηώλ – Δπηκεηξήζεηο - Ξιεξσκέο
11.1. Σα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ.
11.2. ηηο επηκεηξήζεηο θαη ζηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ επί πιένλ ησλ πνζνηηθψλ
ελδείμεσλ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ εξγαζηψλ, ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο
κε ηελ θαηά δφθηκν ηξφπν θαη ζπκθψλσο πξνο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ δε πεξί ησλ πιηθψλ ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο
κε ηα θπζηθά εξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην δφθηκν ησλ ελ γέλεη ηδηνηήησλ ηνπο,
πνπ ηα θαζηζηά ηθαλά γηα ελζσκάησζε.
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ηηο επηκεηξήζεηο ζα πεξηιακβάλεηαη επίζεο πίλαθαο κε ηηο γελφκελεο δνθηκέο, κε
αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, θαη ζα απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο απηψλ.
Καηά ηα ινηπά νη επηκεηξήζεηο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ
Ν.4412/2016.
11.3. Σν πνζνζηφ γηα έμνδα & φθεινο ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 18% θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη
νη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ δελ πεξηέρνπλ ην παξαπάλσ πνζνζηφ.
Γηα ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζα
θαηαηεζνχλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016.
11.4.

H θαηαβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θξαηήζεσλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε
θαλνληθήο απφδεημεο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ, φπσο ν Νφκνο νξίδεη,
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%0, 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) θαη ηεο θξάηεζεο (2,5‰) ππέξ
ησλ Μεραληθψλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) ηεο Π.Ο.ΜΗ.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.

11.5. O Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ πάζεο θχζεο κεηαθνξηθψλ
κέζσλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ ΦΠA θαη ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ
Άξζξνπ 17 ηνπ NΓ.3092/54 επί ησλ εηζαγφκελσλ απφ ην εμσηεξηθφ, πάζεο θχζεο
πιηθψλ, εθνδίσλ θηι θαη απφ ηνπο θφξνπο θηι., πνπ αλαθέξνληαη ζην NΓ.4486/65
(ΦEK 131A) θαη NΓ.4535/66 (ΦEK165A) πεξί Φνξνινγηθψλ Γηαηάμεσλ, φπσο ηζρχνπλ
ζήκεξα.
11.6. Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ δαζκνχο θαη απφ θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή
δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ηνλ N.2366/53
(ΦEK 83A) θαη ηνλ N.1081/71 (ΦEK 273A) θαη ηελ εγθχθιην B19/79.

Άξζξν 12. Λπρηεξηλή, πεξσξηαθή εξγαζία, εξγαζία ηηο αξγίεο θαη ενξηέο
12.1. Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε λπθηεξηλήο ή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ηηο αξγίεο θαη Δνξηέο. ε
πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη πξφζζεηε
απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα
ηεξεί ηνπο Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο πνπ αθνξνχλ ηέηνηα
εξγαζία. Δθφζνλ θαζίζηαηαη αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο ε
λπθηεξηλή, ε ππεξσξηαθή εξγαζία θαη ε εθηέιεζε εξγαζίαο ηηο αξγίεο θαη Δνξηέο, ν
Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ηελ εθηειεί ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.
Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία, ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη εθ' φζνλ
θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη δελ ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα γηα εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξνπ
πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο.
12.2. Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, απηφ δελ
ζα απνηειέζεη δηθαηνινγία γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Σελ
αδπλακία εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηελ
θαιχςεη κε εξγαζία ζε πεξηζζφηεξεο βάξδηεο.
Κάζε κήλα πνπ πξνβιέπεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ν
Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξφγξακκα γηα ηηο εκέξεο πνπ ζα γίλεη λπθηεξηλή,
ππεξσξηαθή εξγαζία ή εξγαζία θαηά ηηο αξγίεο.
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12.3. Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα παξέρεη κε
δαπάλε ηνπ πξφζζεην θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ θαη ηνπ θνηλνχ θαζψο θαη επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηελ απφ θάζε άπνςε απνδνηηθή
εθηέιεζε ησλ έξγσλ.

Άξζξν 13. Γηεύζπλζε ησλ έξγσλ από ηνλ Αλάδνρν
13.1. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηνλ αληίθιεην ηνπ, ηε δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ
θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πνπ ζα βξίζθεηαη ζε απηά.
Σν βξαδχηεξν κέζα ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ
εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ. Ο Πξντζηάκελνο απηφο ζα είλαη έκπεηξνο Γηπισκαηνχρνο
Πνιηηηθφο ή Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο δεηνχο ηνπιάρηζηνλ πείξαο, κε
θαηαζθεπαζηηθή εκπεηξία έξγσλ απνρέηεπζεο πνπ ζα δηνξίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν
χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ κπνξεί λα είλαη θαη ν ίδηνο ν Αλάδνρνο.
13.2. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ πξνηεηλφκελνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ, ν Αλάδνρνο
ζα ππνβάιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο φιεο
ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηα
πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα
κε δψζεη ηελ έγθξηζε ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν εξγνηαμηάξρε ζε πεξίπησζε πνπ απηή
θξίλεη φηη απηφο δελ έρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε.
13.3. 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 λα θάλνπλ κε εθηφο ηνπ εξγνηαμίνπ απαζρφιεζε
πνπ αθνξά ην έξγν. Όηαλ απφ ην εξγνηάμην απνπζηάδεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ, ζα
αληηθαζίζηαηαη κε άιιν Μεραληθφ απφ ην ππφινηπν πξνζσπηθφ θαη ζα έρεη εγθξηζεί απφ
ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία.
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο, κε
ζπκβνιαηνγξαθθά πιεξεμνχζηα, 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 ηνχηνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο,
επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα θιπ)
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ έληερλε, άξηηα θαη
αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ
κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδφκελε ζην έξγν θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ.
Γηα απηφ ν Πξντζηάκελνο απηφο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία
ππεχζπλε δήισζε φηη απνδέρεηαη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ.
13.4. Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία δχλαηαη, θαηά ηελ απφιπηε αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο λα
αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο γηα ηνλ νξηζκφ νηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ
πξφζσπα, νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα απνκαθξχλεη θαη ην αληηθαηαζηήζεη κε
άιιν, ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο
Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.
13.5. Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηε ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε
πξφζζεην πξνζσπηθφ, φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο είλαη απαξαίηεην. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη,
ν δηνξηζκφο ησλ ππ' φςε πξνζψπσλ ηνπ Αλάδνρνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη
ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο παξακέλεη
πάληνηε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο απέλαληη ζηνλ Δξγνδφηε θαη ηελ Δπηβιέπνπζα
Τπεξεζία.
Γεληθά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 139 ηνπ Ν.4412/2016.
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Άξζξν 14. Ξξόγξακκα Ξνηόηεηαο Έξγσλ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, άλεπ ακνηβήο, λα ζπληάμεη Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ θαη λα ην
ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ γηα έγθξηζε, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
158 ηνπ Ν.4412/2016.

Άξζξν 15. γηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ
15.1. O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο
Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ
αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη κεξηθέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο:
o Σν Π.Γ. 22 - 12 - 33 (ΦΔΚ 406 Α/ 33 ) θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Π.Γ. 17/78
“Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ “
o Σν Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142 Α/75 ) "Πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθαίο
εξγαζίαηο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ"
o Ο Ν. 495/76 (ΦΔΚ 337Α/ 76) “Πεξί φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ”
o Σν Π.Γ. 413/77 (ΦΔΚ 128Α/77) “Πεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο
εθξεθηηθψλ πιψλ”
o H Y.A. BM5/30428 (ΦΔΚ 589 Β/30-6-1980 ) “ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε
νδνχο εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ“
o Σν Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193Α/80) “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ”
o Σν Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260Α/81) “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε
εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο
Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ”
o H Y.A. BM5/30058 (ΦΔΚ 121 Β/23-3-1983) “ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε
νδνχο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ”
o Ο Ν.1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) “Κπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ
αθνξά ζηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.”
o Ο Ν.1568/85 (ΦΔΚ 177Α /18.10.85) “Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ”
o Σν Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138Α/88) “Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ
αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο”
o Σν Π.Γ. 225/89 (ΦΔΚ 106Α/89) “Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ ζηα
ππφγεηα έξγα”
o Η Τπνπξγηθή Απφθαζε 3046/304/30.1.89 (ΦΔΚ 59Γ/89) “Κηηξηνδνκηθφο
Καλνληζκφο” (Δηδηθά ην άξζξν 5, παξαγξ. 4.2 γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ)
o Σν Π.Γ. 31/90 (ΦΔΚ 11 Α/90 ) “Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη
ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ”
o Σν Π.Γ. 395/94 ( ΦΔΚ 220Α/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ
εξγαζία ηνπο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89 /655 /ΔΟΚ”.
o Σν Π.Γ. 396/94 ( ΦΔΚ 220/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο
γηα ηε ρξήζε απ’ ηνπο εξγαδνκέλνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ
εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/ 656 /ΔΟΚ”.
o Σν Π.Γ. 397/94 ( ΦΔΚ 221Α /94) “Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ, φπνπ ππάξρεη ηδηαiηεξνο θίλδπλνο
βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
90/269/ΔΟΚ”.
o Σν Π.Γ. 398/94 (ΦΔΚ 221Α/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο
θαηά ηελ εξγαζία ζε εμνπιηζκφ κε νζφλε νπηηθήο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε
κε ηελ νδεγία 90/270/ ΔΟΚ”.
o Σν Π.Γ. 399/94 (ΦΔΚ 221 Α'/94) “Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απ’ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά
ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/340/ΔΟΚ”.
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Σν Π.Γ.105/95 (ΦΔΚ 67Α/95) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε
αζθαιείαο ή / θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
92/58/ΔΟΚ”.
Σν Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ ΔΟΚ".
Σν Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11Α796) “Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
βειηίσζεο ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία 89/391/ ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ".
Σν Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα έξγσλ”, ζε ζπκκφξθσζε κε
ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.
Η πξνζσξηλή Οδεγία φζνλ αθνξά ζηελ Δξγνηαμηαθή ήκαλζε Απηνθηλεηνδξφκνπ
πνπ ζπλέηαμε ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ/ΙΟΤΝΙΟ
1997.

15.2. Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ηεξήζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο,
αλαθέξνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νξηζκέλα ζεκεία ηεο
Ννκνζεζίαο:
α. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο
ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ,
ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ( ΜΑΠ ) θαη λα παίξλεη
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά ηα ΜΑΠ ζα είλαη,
πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, πιαζηηθέο γαιφηζεο, θσζθνξίδνληα
παλσθφξηα (γηα ην ρεηκψλα), θσζθνξίδνληα γηιέθα (γηα ην θαινθαίξη), πξνζηαηεπηηθά
γάληηα, σηναζπίδεο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη θαπέια ειίνπ, θνπηηά Πξψησλ Βνεζεηψλ
έλα γηα ηα γξαθεία θαη έλα γηα θάζε φρεκα ηνπ εξγνηαμίνπ, κάζθεο δηαθφξσλ ηχπσλ,
δψλεο ζπγθξάηεζεο, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ηχπνπ SCBA θ.ιπ.
β. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ
πηλαθίδσλ ή θσηεηλψλ ζεκάησλ επηζήκαλζεο θαη απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο
επηθηλδχλσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ πηλαθίδσλ ηφζν
γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ
ή/θαη ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή θνληά ζ’ απηέο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε πφζηκν λεξφ,
εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο λα εμαζθαιίζεη κέζα θαη
ρψξνπο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ.
15.3. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ζηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ θαη ζην πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:
α. Να δηαζέηεη εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο.
β. Να θξνληίδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ (απνςίισζε) ησλ ρψξσλ απφ ηα πάζεο
θχζεσο εχθιεθηα πιηθά θαη αληηθείκελα.
γ. Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο θνιιήζεσλ ή άιιεο αλνηθηήο ππξάο θνληά ζε
εχθιεθηα αληηθείκελα ή θνληά ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ
πιψλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο, ρσξίο λα
παίξλεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα.
δ. Να θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα γίλεηαη
θαηφπηλ θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο.
15.4. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα φπσο:
α. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
β. Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θαηάιιεινπ γηα θάζε εξγαζία
γ. Δλεκέξσζε κε γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ εθ ηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ απηνχο
δ. Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πξνζηαζίαο έλαληη
πάζεο θχζεσο ζενκεληψλ θαη θσηηάο
ε. Δθπφλεζε θαη ηήξεζε πξνγξάκκαηνο επηζεσξήζεσλ / ειέγρσλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο
γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο
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ζη. Καηαιιειφηεηα εμνπιηζκνχ
δ. Δπηδίσμε ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο
15.5. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ φια ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο
θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη
δηθή ηνπ επζχλε ε πινπνίεζε θαηφπηλ ππνδείμεσλ ησλ αξκνδίσλ κεραληθψλ,
ζπληνληζηψλ θαη ηερληθψλ αζθαιείαο ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε
ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ γεληθά
φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη
απφ απηή, ζα εθαξκφδνληαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί πξνιήςεσο αηπρεκάησλ.
15.6. Ο Αλάδνρνο νθείιεη αθφκε λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξ α γηα ηελ απνθπγή
δεκηψλ θαη αηπρεκάησλ απφ ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο π.ρ. ειεγρφκελεο
εθξήμεηο, ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ
εθξήμεσλ, ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο ή παξαθείκελεο θαηαζθεπέο
θαη ηδηνθηεζίεο θιπ., εθφζνλ βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία λα
ρξεζηκνπνηήζεη εθξεθηηθέο χιεο ζηηο εθζθαθέο.
15.7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ λα θαηαζέζεη ζηνλ ΚηΔ ηεχρνο ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ην ρέδην
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) γηα ην
ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη, ζχκθσλα κε ην Π.Γ.305/96. ην ηεχρνο απηφ ζα
πεξηιακβάλνληαη θαη βεβαηψζεηο αλαζέζεσο θαζεθφλησλ ζε ζπληνληζηή κειέηεο θαη εθ
ηέιεζεο, φηαλ απαηηείηαη.
15.8. Αθφκε ζα πξέπεη λα είλαη πάληνηε δηαζέζηκα πξνο έιεγρν απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο
θαη κε θνξείο ηα ζεσξεκέλα ή κε βηβιία πνπ απαηηεί ε λνκνζεζία:
- Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο (Ν.1396/83 θαη Π.Γ.1073/81)
- Βηβιίν Γξαπηψλ Τπνδείμεσλ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο (Ν.1568/85)
15.9. Δίλαη επλφεην φηη ν θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ
Αλαδφρνπ
ηνπ
Έξγνπ,
ηπρφλ
ππεξγνιάβσλ,
επηβιεπφλησλ
κεραληθψλ
απηναπαζρνινπκέλσλ θαη εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.

Άξζξν 16. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο
(ζύκθσλα κε ηελ Δγθ. 27/2012)

θαη

πγείαο

ζην

εξγνηάμην

16.1. 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.Γ.305/1996 (άξζξα 7-9),
Ν.4412/2016 (άξζξν 138 παξ.7), Ν.3850/2010 (άξζξν 42).
16.2. Πηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη:
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο
έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/2016 (άξζξν 138).
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:
ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01,
ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01
θαη
ΓΙΠΑΓ/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: Ν.4412/20 (άξζξν 138).
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
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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).
16.3. Πύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί
ηα αθόινπζα:
16.3.1.
Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα:
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε
πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην
νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν
πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3
παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α 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.
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 ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96
(αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/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: ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ.
2. Η 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 ΙΙ).
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.
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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 ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΩΓΔ.
16.3.2.
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.
Η 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 η σλ 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. Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).
16.3.3.
Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ),
φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο,
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14)
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
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Σν ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο,
Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο
κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ
δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ
ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο,
θιπ: ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ
κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
16.3.4.
πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιφγηνπ Μέηξσλ
Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα
ζπζρεηίδεηαη κε ην ΗΜΑ.
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.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.
16.4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ
εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην.
16.4.1.
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 η νπο
θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ: ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12,
παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ
δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή
αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.:
ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10),
Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ
εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ,
ληπηήξσλ, θιπ): ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12
παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο
εξγαδφκελνπο φπσο: πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα,
νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ
ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο 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).
16.4.2.
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:
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- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΙ: «Οδεγίεο ήκαλζεο
Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΙ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα
ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ »
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη
ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο
νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε
ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44).
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα
ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96
(αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο,
εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ
ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96
[αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη. κέξνο Β ηκήκα ΙΙ 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. 3641), ΠΓ 82/10.
16.4.3.
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.1115), 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 ΙΙ
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
ΙΙ, 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 ΙΙ, 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 ).
16.5. Λνκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο
ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ.
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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:
16.5.1.
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. ΙΙΙ ), 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.
16.5.2.
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.8αζθάιεηα 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. ΙΙΙ), 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 ΙΙ παξ. 10 ).
16.5.3.
Ιθξηψκαηα 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. ΙΙΙ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96
(αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.4-6,14 ).
16.5.4.
Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & 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. ΙΙΙ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ
αξ.νηθ.16289/330/99.
16.5.5.
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. ΙΙΙ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ. 12).
16.5.6.
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. ΙΙΙ), ΤΑ
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ
305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.10).
16.5.7.
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.ΙΙΙ), ΤΑ
3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.8.3 θαη
παξ.13).

Άξζξν 17. Ιήςε γλώζεο ηνπηθώλ εδαθηθώλ ζπλζεθώλ
17.1. Ο Αλάδνρνο ζαλ δηαγσληδφκελνο, πξηλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νθείιεη λα
έρεη πξνβεί ζε επί ηφπνπ επίζθεςε, εμέηαζε θαη ελδερνκέλσο έξεπλα θάζε είδνπο, ησλ
γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο
πάζεο θχζεσο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ηηο δπλαηέο ζέζεηο ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο
απφζεζεο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη
απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ
γεληθά, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο επηθξαηνχζεο

23

ΔΗΜΟ ΟΡΥΟΜΕΝΟΤ

ΔΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ Σ.Κ.
ΔΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ
Ειδική υγγραφή Τποχρεώζεων (Ε..Τ.)

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ηηο ζπλζήθεο ππφγεησλ πδάησλ, πνηακψλ, ρεηκάξξσλ,
παιίξξνηαο, ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ θιπ.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο, ζαλ δηαγσληδφκελνο θαη πξηλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ
νθείιεη λα έρεη πξνβεί ζε πιήξε εμέηαζε θαη λα έρεη πιήξε γλψζε ησλ εδαθηθψλ
ζπλζεθψλ, ψζηε λα ζρεκαηίζεη ίδηα γλψκε, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
17.2. Η ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ζεκαίλεη φηη έρεη πξνβεί ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ
εμέηαζε θαη έξεπλα θαη φηη απνδέρεηαη φηη ηα ζρεηηδφκελα κε ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ κε ηηο παξαδνρέο, ηνπο ηξφπνπο θαη
ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε, ηεο νπνίαο έρνπλ
ιάβεη γλψζε. Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
απηψλ, ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε πέξαλ απηήο πνπ πξνβιέπεη ζπκβαηηθφ ηνπ
Σηκνιφγην , νπνηαδήπνηε αλάγθε θαη αλ πξνθχςεη εθ ησλ πζηέξσλ.
Δθφζνλ, παξά ηαχηα, ν Αλάδνρνο πξνηείλεη γξαπηά θαη αηηηνινγεκέλα γηα ηκήκαηα ηνπ
έξγνπ, αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο πνπ νθείινληαη ζηηο ηνπηθέο εδαθηθέο
ζπλζήθεο θαη ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία απνδερζεί ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ηφηε νθείιεη λα
πξνβεί ζε κειέηε ηξνπνπνίεζεο θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, πάληα κεηά απφ
έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ κειέηε θαη ηηο εξγαζίεο απηέο
ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη νπδεκηάο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο.

Άξζξν 18. Ξεγέο ιήςεσλ πιηθώλ
18.1. Γάλεηα ρώκαηα γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ.
Απηά ζα ιεθζνχλ απφ ηελ θνίηε ηνπ πιεζηέζηεξνπ ρεηκάξξνπ ή νξπρείνπ ή άιιεο ζέζεο
πνπ ζα εγθξίλεηαη πάληα απφ ηελ Τπεξεζία.
Γηα θάζε πεξίπησζε δαλεηνζαιάκσλ απνθιείεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θπηηθψλ γαηψλ ή
επηθαλεηαθψλ γαησδψλ ζηξσκάησλ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπο
πεξηιακβάλνληαη ζηε ηηκή κνλάδνο.
Η ιήςε δαλείσλ απφ ακκνράιηθν ρεηκάξξνπ, ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ
επέξρεηαη κεηαβνιή ηεο ξνήο ησλ λεξψλ ή νπνηαδήπνηε άιιε δηαηαξαρή πνπ ζα είρε
απνηέιεζκα λα πξνμελνχλ δεκηέο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ, πξαλψλ
θ.ιπ., ηνπ εξγνιάβνπ επξπλφκελνπ απφιπηα
Αληίζεηα επηβάιιεηαη φπσο ε εθζθαθή εθηειεζηεί θαηά ηξφπνλ ψζηε λα επηηεπρζεί θαη
δηεπζέηεζε ηεο θνίηεο ηνπ ρεηκάξξνπ.
18.2. ιηθά γηα εξγαζίεο ηερληθώλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθώλ
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε θξνληίδα, επζχλε
θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε (Σηκνιφγην, ΠΣΠ, ηερληθή πεξηγξαθή
θιπ.) θαηάιιεια ζξαπζηά πιηθά πξνεξρφκελα απφ αζβεζηνιηζηθά ιαηνκεία ή απφ
ρείκαξξνπο πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ αλάδνρν πιηθά πξέπεη λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε
αξίζηεο πνηφηεηαο. Η
ππεξεζία δηθαηνχηαη, θαηά ηελ απφιπηε απηήο θξίζε, λα
απνξξίςεη πιηθά ηα νπνία θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε δελ είλαη νκνηνγελή ή είλαη θαθήο
πνηφηεηαο ή δελ είλαη θαζαξά, κε ζπλέπεηα ιφγσ ηεο κε νκνηνγελνχο πνηφηεηαο λα κελ
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζπλερήο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ, απφ ηελ
άπνςε δείθηνπ πιαζηηθφηεηαο, πγείαο θ.ιπ. φπσο ζηηο νηθείεο ΠΣΠ νξίδεηαη.
Η εθκεηάιιεπζε ησλ πην πάλσ πεξηνρψλ γίλεηαη κε δαπάλεο θαη απνθιεηζηηθή επζχλε
ηνπ αλαδφρνπ.
18.3. Σώξνη Απόζεζεο
Η απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ησλ ηπρφλ
αθαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ
πξντφλησλ θάζε είδνπο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ
επέκβαζεο, ζα απνκαθξχλνληαη θαη ζα δηαζηξψλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ ζε ρψξνπο, πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία.
Ο Αλάδνρνο, ρσξίο θακία επί πιένλ απνδεκίσζε, ππνρξενχηαη, πέξα απφ ηε κεηαθνξά
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο,
λα εμαζθαιίζεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπο κε ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο θαη κε
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θαηάιιειε ζπκπχθλσζε, ψζηε νη επηθάλεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη βαηέο ζε
νρήκαηα θαη αμηνπνηήζηκεο. Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ ηα «έξγα απνθαηάζηαζεο»
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο φξνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο, ζα
πξέπεη λα απνκέλνπλ κφλνλ νη παξαθάησ εξγαζίεο:

Οη επηθαλεηαθέο εηδηθέο ρσκαηνπξγηθέο δηακνξθψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηπρφλ
πξνβιεπφκελα ηερληθά έξγα

Οη νπνηεζδήπνηε εθζθαθέο ζεκειίσλ

Η δηάζηξσζε επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο θεπνρψκαηνο θαη ε θχηεπζή ηνπ

Η θαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ (αζθαιηηθψλ, απφ ζθπξφδεκα, αλαζθάιησησλ),
πιαθνζηξψζεσλ θηι.

Σπρφλ άιιεο εηδηθέο θαηαζθεπέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο γεληθέο ρσκαηνπξγηθέο
δηακνξθψζεηο θαη ηα ζρεηηθά ηερληθά έξγα ζηαζεξνπνίεζεο απηψλ
Οη αλσηέξσ δαπάλεο ζεσξνχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, ζηηο ηηκέο
ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. Γη' απηφ γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ
εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ απφ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά ην ζηάδην ησλ
πξνζθνξψλ.

Άξζξν 19. Ξξνζηαζία πεξηβάιινληνο - Δπζύλε γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα
19.1. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία:
Η Απφθαζε έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ππ’ φςηλ έξγνπ, θαη νη ζπζηάζεηο
ηεο εγθεθξηκέλεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) κε ηε δηεπθξίλεζε φηη,
φπνπ αλαθέξεηαη "επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ" ζε ζέκαηα εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε
εξγαζίαο ζα λνείηαη "επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ".
Tα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ,
θαηηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε φπσο
δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο γχξσ απφ ην ρψξν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη
απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Θα είλαη δε ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά
πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο ιφγσ απζαηξέηνπ θνπήο ή βιάβεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ,
απνζέζεσο πιηθψλ, ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ ή θαηαπαηήζεσο
θπηεπνκέλσλ πεξηνρψλ ππφ κεραληθψλ κέζσλ.
19.2. Δπεηδή κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ζα εθηειεζζεί πιεζίνλ ππαξρφλησλ
έξγσλ, ν Αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο, ζα επζχλεηαη ζην αθέξαην
γηα ηπρφλ θαηαζηξνθέο ή δεκηέο πνπ ζα επηθέξεη ζηα έξγα απηά.
Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ,
ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ή / θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά.
Δπίζεο ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηελ παξαγσγή θαη
κεηαθνξά πιηθψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη ηα ζπλεξγεία ηνπ θαηά ηηο Γηαηάμεηο ησλ πεξί
εξγαηψλ θαη εξγαζίαο Νφκσλ θαη Γηαηαγκάησλ, θαη λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια
κέηξα, ψζηε ε εξγαζία λα εθηειείηαη κεζνδηθφο γηα απνθπγή ακέζσλ ή εκκέζσλ δεκηψλ
ή αηπρεκάησλ ή πξνθιήζεσο πιεκκπξψλ. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη επζχλε ή
ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ γηα ηα σο άλσ αλαθεξζέληα.
19.3. Γηα θάζε δηαηάξαμε ή δεκηά ζε πθηζηάκελεο νηθνδνκέο, πξνεξρφκελε απφ ηελ θαηαζθεπή
ησλ έξγσλ, απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο, ππνρξενχκελνο ζε
απνθαηάζηαζε ηεο πξνθιεζείζαο δεκηάο, είηε ζηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο
γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο.
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Άξζξν 20. Κέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπώλ-αζθάιεηα ηνπ έξγνπΔγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκώλ Θνηλήο Υθειείαο –
Αξραηόηεηεο
20.1. Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε (αλ ηνπ ην δεηήζεη ε Δπίβιεςε)
λα απαγνξεχεη ηελ πξνζπέιαζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ
δελ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία αηφκσλ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη θαη θπιάζζεη φιεο ηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο
εξγαζηψλ, πνζεθψλ θιπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ,
επ’ σθειεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο επίβιεςεο θαη ηξίησλ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα ή απψιεηεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ απφ ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ζα πξέπεη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ
λα παίξλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ δηαθχιαμε φισλ ησλ πθηζηακέλσλ
θαηαζθεπψλ, ηε δηαηήξεζε ηνπο θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ειεθηξνθσηηζκνχ, πεξίθξαμεο θαη εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή
θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ή πνπ εχινγα ζα απαηηεζεί απφ ηελ επίβιεςε.
Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απαηηεζνχλ επείγνληα κέηξα γηα ηελ
πξφιεςε αηπρήκαηνο ή θαηαζηξνθήο, ή γηα ηελ δηαζθάιηζε έπεηηα απφ ηέηνην ζπκβάλ,
ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα εθηειέζεη νηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν. Υσξίο λα
πεξηνξίδεηαη απηή ε ππνρξέσζε, ε Δπίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δίδεη εληνιέο γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ.
Αλ ν Αλάδνρνο θαλεί απξφζπκνο ή αλίθαλνο λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα, ε Δπίβιεςε
έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο κε δηθά ηεο ζπλεξγεία ζε βάξνο θαη
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.
20.2. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ' φςε ηνπ, φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ππάξρνπλ ελαέξηεο
θαη ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη ψζηε λα παξαιάβεη απ' ηνπο δηάθνξνπο
Οξγαληζκνχο ηα ζρέδηα πνπ δείρλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ αγσγψλ ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ
έξγνπ, ζα θάλεη δε κε δαπάλεο ηνπ, δνθηκαζηηθέο ηνκέο, ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ νη
αθξηβείο ζέζεηο ηνπο. Δπίζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα
κεξηκλήζεη ψζηε λα εθδνζνχλ απφ ηηο δηάθνξεο Τπεξεζίεο, νη άδεηεο ηνκήο ηνπ
νδνζηξψκαηνο, νη άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θ.ιπ. ππνβάιινληαο
εγθαίξσο ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο, φπσο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ζρέδηα, ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο.
Οη εξγαζίεο γηα ηηο κεηαηνπίζεηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχσλ, εθ' φζνλ είλαη
κφληκεο, αλ ηπρφλ εκπίπηνπλ ζην εχξνο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ ή αλ ππάξρνπλ άιινη
ιφγνη, ζα εθηεινχληαη κε ηελ θξνληίδα ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ (ΓΔΗ, ΟΣΔ θ.ιπ.) θαη
θακία αλάκημε νηθνλνκηθή ή ηερληθή δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο έρεη φκσο ηελ
ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη απξνθαζίζησο ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ. Η
Τπεξεζία, δχλαηαη λα αλαζέζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε έξγσλ κεηαηνπίζεσο
αγσγψλ θαη δηθηχσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Αλ νη κεηαηνπίζεηο απηέο επεξεάδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ
εγθεθξηκέλε πξνζεζκία εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ
έξγσλ, ηφηε ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλν αλαιφγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο θαη φρη
απνδεκηψζεσο.
Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσξηλέο κεηαηνπίζεηο θαη ππνζηεξίμεηο αγσγψλ Ο.Κ.Ω., εκπνδίσλ,
θ.ιπ., ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεί ν Αλάδνρνο. Η απνδεκίσζε γηα ηηο
πξνζσξηλέο απηέο εξγαζίεο, πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο θαηαζθεπήο ησλ
ζσιελψζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ ζα αληηκεησπηζζνχλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί απ' ηνλ Αλάδνρν ζηνπο δηάθνξνπο
αγσγνχο ή ζηηο δηάθνξεο νδνχο, είηε θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ
πιεζίνλ ησλ αγσγψλ, είηε κεηά ην πέξαο ηνπο, θαη πνπ ζα νθείιεηαη ζηελ θαθή
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο, ππνζηεξίμεσο, ζπκππθλψζεσο θ.ιπ., ζα βαξχλεη
απνθιεηζηηθψο ηνλ Αλάδνρν.
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20.3. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη είλαη πηζαλή ε ζπλάληεζε αξραηνινγηθψλ
επξεκάησλ θαηά ηηο εθζθαθέο ραλδάθσλ θαη ινηπψλ έξγσλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε
πξέπεη ακέζσο λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο θαη λα εηδνπνηήζεη ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη λα
εθαξκφζεη πιήξσο φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
ηελ πεξίπησζε ηεο αλάγθεο εθηέιεζεο αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη απξνθαζίζησο θάζε είδνπο δηεπθφιπλζε ζηα ζπλεξγεία
εθηέιεζεο ησλ αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ. Οη αλαζθαθηθέο απηέο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη
κε ηελ θξνληίδα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη θακία αλάκημε νηθνλνκηθή ή ηερληθή δελ
ζα έρεη ν Αλάδνρνο. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν θαη κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο είλαη
δπλαηή ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζε ηξφπν ψζηε λα
ειαρηζηνπνηεζεί ε θαζπζηέξεζε απφ ηελ εθηέιεζε αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ.
Αλ νη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο επεξεάδνπλ, ππεξβαιιφλησο θαη δπζαλαιφγσο πξνο ηελ
εγθεθξηκέλε πξνζεζκία εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ
έξγσλ, ηφηε ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλν αλαιφγνπ παξαηάζεσο πξνζεζκίαο θαη φρη
απνδεκηψζεσο.

Άξζξν 21. Σξόλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ
Ο βάζεη ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ N.4412/2016 ρξφλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ,
θαζνξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) κήλεο.
Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο (δέθα πέληε (15) κήλεο) ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά
θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα έξγα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κε δαπάλεο ηνπ.
Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ
παξνπζηαζζνχλ ειαηηψκαηα γηα ηα νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο, θαη δελ πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε
ηνπο ε Τπεξεζία ελεξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 148 ηνπ N.4412/2016.

Άξζξν 22. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο
Πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηηο πξνβιεπφκελεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Καιήο Δθηέιεζεο γηα ην
έξγν, βάζεη ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ Ν.4412/2016.

Άξζξν 23. Δηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν
ηα Γεληθά Έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαησηέξσ εηδηθέο δαπάλεο πνπ
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ:
(1) πκθσλεηηθνχ
(2) Απνδεκηψζεσο ηδηνθηεηψλ, εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ:
α. Σσλ πεξηνρψλ ιήςεσο δαλείσλ ελ γέλεη ρσκαηηζκψλ,
απνζέζεσο ηπρφλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ή απνζεθεχζεσο πιηθψλ γεληθά.
β. Σσλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίνπ γεληθά.
γ. Σσλ πξνζπειάζεσλ πξνο ην εξγνηάμην θαη ηηο ζέζεηο ιήςεσο θαη απνζεθεχζεσο
ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ.
δ. Οη δαπάλεο απνδεκηψζεσο, ησλ νπνησλδήπνηε πεγψλ ιήςεσο πιηθψλ (ιαηνκεία,
νξπρεία, ρείκαξξνη, πνηάκηα θ.ιπ.) θαη ησλ ζέζεσλ πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο
απφξξηςεο ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ησλ θάζε είδνπο νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο απηέο,
θαη πνπ αλήθνπλ είηε ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν, είηε ζε Ννκηθφ πξφζσπν
Ιδησηηθνχ ή Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θ.ιπ. Οη δαπάλεο απηέο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, θαη ν
θχξηνο ηνπ έξγνπ δελ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε δηελεξγείαο θαη δηεμαγσγήο ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο απαι/ζεσο ησλ ζέζεσλ απηψλ. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ επίζεο δελ
αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε πξφζζεηεο απνδεκηψζεσο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηπρφλ
δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ ζηελ εμεχξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ
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ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θαη ινηπψλ πεγψλ ή γηα αλάγθε δεκηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσο
ιήςεσο, ζξαχζεσο, θ.ιπ., ή θαη δεκηνπξγίαο ρψξσλ απνζεθεχζεσο πιηθψλ καθξηά
απφ ηηο πεγέο ιήςεσο, είηε απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο κεηαθνξψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
(3) Απνδεκίσζε γεληθψο γηα θάζε δεκηά ή αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζε θάζε
πεξίπησζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαγσγή - κεηαθνξά πιηθψλ. Η
Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακηά επζχλε ή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη δαπάλεο ή
απνδεκηψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ αηηίεο.
(4) Οη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην
ζηάδην εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αλάγθε εθκεηαιιεχζεσο πεγψλ ιήςεσο
πιηθψλ ζπγρξφλσο θαη απφ άιιε πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία θαη ηε
δεκηνπξγία θαη απνθάιπςε γη' απηφ λέσλ πεγψλ πιηθψλ, καδί κε ηηο ζρεηηθέο
επηβαξχλζεηο, γηα λα ηειεηψζεη εκπξφζεζκα ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
(5) Οη δαπάλεο γηα ηνπο πάζεο θχζεσο ειέγρνπο θαη δνθηκέο.
(6) Οη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά άξζξα ηεο παξνχζεο, ζηνπο Γεληθνχο φξνπο
ηνπ Σηκνινγίνπ, ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ζην Άξζξν 138 ηνπ
Ν.4412/2016.

Άξζξν 24. Γεληθέο δηαηάμεηο - Φσηνγξαθίεο - Γεκνζηόηεηα έξγνπ
24.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ιακβάλεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, κε κέξηκλα θαη
δαπάλεο ηνπ:
- Φσηνγξαθίεο ηεο πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο άκεζεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. Θα
ππνβάιινληαη κε ηελ 1ε πηζηνπνίεζε.
- Φσηνγξαθίεο ησλ θπξηνηέξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ. Θα ππνβάιινληαη κε ηελ 2ε, 3ε
θιπ. πηζηνπνηήζεηο.
- Φσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ. Θα ππνβάιινληαη κε ηελ ηειεπηαία
πξηλ ηελ ηειηθή πηζηνπνίεζε
- Φσηνγξαθίεο ηεο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί γηα ην έξγν
(ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν) ζε ηξηπινχλ θαη ζε δηάζηαζε 13X18 ή
18X24, επθξηλείο θαη θαηαηνπηζηηθέο γηα ηα παξαπάλσ δεηνχκελα. Δπίζεο ζα
παξαδίδνληαη ηα αξλεηηθά θίικ ησλ ελ ιφγσ θσηνγξαθηψλ.
24.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ, λα ηνπνζεηήζεη ζην εξγνηάμην πηλαθίδα Γεκνζηφηεηαο γηα ην έξγν,
βάζεη ησλ νδεγηψλ πεξί δεκνζηφηεηαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ ηελ Δ.Δ.
(Καλ.
1828/2006),
πξνθεηκέλνπ
λα
δηαζθαιίδεηαη
ε
δεκνζηφηεηα
πεξί
ζπγρξεκαηνδφηεζεο ζην έξγν.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ε πηλαθίδα ζα αληηθαηαζηαζεί απφ κφληκε
επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπνζεηεζνχλ νη ελ ιφγσ πηλαθίδεο ζηελ πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη, ν Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα 1.200 επξψ πνπ δελ αίξεηαη θαη ε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα θξνληίζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.

Άξζξν 25. ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ
Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/2016.
Ωο αλσηέξα βία νξίδνληαη, πεξηνξηζηηθά θαη φρη ελδεηθηηθά, νη θαησηέξσ πεξηζηάζεηο πνπ
απνδεδεηγκέλα επεξεάδνπλ ηελ νκαιή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ:
i. πφιεκνο, ερζξνπξαμίεο, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα,
ii. αληαξηηθή δξάζε, επαλάζηαζε, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε
ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο, εκθχιηνο πφιεκνο,
iii. βίαηε δηαηάξαμε ηεο ηάμεο απφ πξφζσπα μέλα πξνο ηνλ Αλάδνρν, ηνπο
ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, γεληθή απεξγία εξγαδνκέλσλ, γεληθή
αληαπεξγία εξγνδνηψλ,
iv. αλεχξεζε θεθξπκκέλσλ ππξνκαρηθψλ, εθξεθηηθψλ πιψλ ή λαξθψλ, ηνλίδνπζα
αθηηλνβνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο δελ νθ πξνζσπηθνχ
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ΔΗΜΟ ΟΡΥΟΜΕΝΟΤ

ΔΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ Σ.Κ.
ΔΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ
Ειδική υγγραφή Τποχρεώζεων (Ε..Τ.)

ηνπ, είινληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ή
ηνπ
v. άιιεο αηηίεο, πνπ δελ εμαηξνχληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη πνπ:
o δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε,
o δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ πξνζθνξά θαη γηα ηηο νπνίεο
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Α.Κ.,
o δελ ήηαλ αληηθεηκεληθά δπλαηφ λα απνηξαπνχλ ή λα ππεξληθεζνχλ κεηά ηελ
επέιεπζή ηνπο κε ελέξγεηεο εθ κέξνπο ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.

Οξρνκελφο 11-11-2019
πληάρζεθε
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από GRIGORIOS
ILIOPOULOS
Ημερομηνία: 2019.12.09

Διέγρζεθε & Θεσξήζεθε
Η πξ/λε Γ.Σ.Τ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από LEMONIA
STAMATAKI
Ημερομηνία: 2019.12.11 12:08:04 EET

Λεκνληά ηακαηάθε

Γξεγφξεο Ηιηφπνπινο
πνιηηηθφο κεραληθφο

αρχιτέκτων μηχανικός
ΔΓΘΟΗΘΖΘΔ

Με ηελ ππ' αξηζ. 132/2019 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:Ω80ΙΩΞ6-ΘΚΩ)
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