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1. Οξηζκνί – πληνκνγξαθίεο

Έξγν ή Δξγνιαβία: θαιείηαη ην πιήξεο πκβαηηθφ Αληηθείκελν πνπ εληέιιεηαη λα
θαηαζθεπαζηεί, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Σερληθή Μειέηε θαη ηα πκβαηηθά ηεχρε
κε ηίηιν " Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηψλ Γεκνζίσλ Υψξσλ Γ. Ρεζχκλεο (Γπηηθφ Παξαιηαθφ
Μέησπν)".
Κχξηνο ηνπ έξγνπ (ΚηΔ): Γήκνο Ρεζχκλεο
Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: είλαη ν Γήκνο Ρεζχκλεο πνπ έρεη αλαιάβεη, δηα
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο, ηελ εθπφλεζε θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο, ηελ δεκνζίεπζε
ηεο Γηαθήξπμεο θαη δηελέξγεηα ηεο Γεκνπξάηεζεο ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο ηεο
Γηαθήξπμεο θαη ηελ ελ γέλεη Γηνίθεζε θαη Δπίβιεςε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ
Δξγνδφηεο: Γήκνο Ρεζχκλεο
Αλάδνρνο: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε πνπ ζπλάπηεη
κε ηνλ εξγνδφηε ζχκβαζε ηεο παξαγξάθνπ 7ζη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3669/2008.
Πξντζηακέλε Αξρή (Π.Α.): Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Ρεζχκλεο
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία / Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία (Γ.Τ.): Σερληθή Τπεξεζία
Γήκνπ Ρεζχκλεο
Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία ηεο χκβαζεο: Ζ πξνβιεπφκελε
απφ ηε ζχκβαζε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
χκβαζε: είλαη ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε
ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, ζηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο θαη ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ησλ
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ.
Τπεξγνιαβία: ζα θαιείηαη ε χκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ
δεκνζίνπ έξγνπ θαη εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 80 ηνπ λ. 3669/2008 γηα ηελ θαηαζθεπή κέξνπο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη
αλαιεθζεί απφ ηνλ Αλάδνρν.
πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο Δξγνιαβίαο: ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιεςε θαη εθπιήξσζε
απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην Ηδησηηθφ
πκθσλεηηθφ θαη ηα αλαπφζπαζηα πκβαηηθά Σεχρε, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ
φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 11 ηεο Γηαθήξπμεο.
πκβαηηθά Σεχρε: Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ
Δξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ καδί κε ηα ηεχρε ηα νπνία ην ζπλνδεχνπλ θαη ην

ζπκπιεξψλνπλ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.4 ηεο παξνχζαο .Τ..

Σεχρε
Γηαδηθαζίαο: Κάζε ηεχρνο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη
απνζηέιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηαδηθαζίαο:
2. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.).
3. Σερληθή Έθζεζε
4. Σεχρνο Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο.
Πνηφηεηα Σερληθνχ έξγνπ: Δίλαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ παξαγφκελνπ κέζσ ηεο
εξγνιαβίαο Σερληθνχ Έξγνπ κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο (απφ ηηο Μειέηεο, πκβαηηθά
Σεχρε, Πξφηππεο θαη ινηπέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Ννκνζεζία) απαηηήζεηο ηνπ ΚηΔ
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ έληερλε θαηαζθεπή, αληνρή, ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηε
νηθνλνκία, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα, ηελ αηζζεηηθή θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ.
χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο: Ζ νξγαλσηηθή δνκή, νη επζχλεο, νη δηαδηθαζίεο, νη
δηεξγαζίεο, νη θαηαγξαθέο, νη πφξνη θαη ηα κέζα πνπ ζα εθαξκφζεη θαη κε ηα νπνία
ζα ηεθκεξηψζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ν Αλάδνρνο γηα λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί ε
πξναλαθεξζείζα πνιηηηθή πνηφηεηαο.
Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ): Δίλαη ην έγγξαθν ζην νπνίν δηαηππψλνληαη
νη εηδηθέο πξαθηηθέο θαη ηα κέζα γηα ηελ πνηφηεηα θαζψο θαη ε αιιεινπρία ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε Δξγνιαβία.
ΑΠΚΔ: Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Καηαζθεπήο Έξγνπ
ΔΠΚΔ: Δπηθαηξνπνηεκέλν/Δλεκεξσκέλν Πξφγξακκα Καηαζθεπήο Έξγνπ
ΚηΔ: Κχξηνο ηνπ έξγνπ
Κ.Φ.Α.Δ: Καηακεηξεηηθά Φχιια Αθαλψλ Δξγαζηψλ
ΠΠΑΔ: Πξαθηηθά Παξαιαβήο Αθαλψλ Δξγαζηψλ
Σ..Τ: Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
Φ.Π.Α.:Φφξνο Πξνζηηζεκέλεο Αμίαο
ΟΚΩ: Οξγαληζκφο Κνηλήο Χθέιεηαο

Άξζξν 1o
Αληηθείκελν Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ
Σν ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπο ζπκβαηηθνχο
φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην αλσηέξσ έξγν ζε
ζπλδπαζκφ θαη πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη πξνο ηα ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα ηεο κειέηεο θαη ησλ ηπρφλ
κειεηψλ πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ θαζψο θαη ηεο Δξγνιαβηθήο χκβαζεο πνπ ζα
θαηαξηηζζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

1.1 Ανηικείμενο ηος Έπγος
Ζ Δξγνιαβία πνπ ζα ζπζηαζεί κε ηελ χκβαζε αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ "
Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηψλ Γεκνζίσλ Υψξσλ Γ. Ρεζχκλεο (Γπηηθφ Παξαιηαθφ
Μέησπν)" πξνυπνινγηζκνχ 4.250.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Ζ πξάμε αθνξά ζηε βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ζην Γ.
Ρεζχκλνπ ζηε δπηηθή παξαιηαθή δψλε ηνπ Ρεζχκλνπ. Ζ πεξηνρή αλαβάζκηζεο
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 23.756m2 πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή Ννκαξρίαο (πιαηεία
αλαηνιηθά ηνπ θηηξίνπ, πιάησκα δπηηθά ηνπ θηηξίνπ, νδφο Κεθαινγηάλλεδσλ, νδφο
Μειηζζηλνχ, νδφο λφηηα Ννκαξρίαο), ηελ πεξηνρή ηνπ γεπέδνπ (νδφο
Κεθαινγηάλλεδσλ, νδφο Πξεβειάθε), θαη ηελ πεξηνρή λφηηα ηνπ γεπέδνπ θαη βφξεηα
ηνπ Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ (πιαηεία, νδφο Κεθαινγηάλλεδσλ, νδφο Πξεβειάθε –
είζνδνη πξνο παιηά πφιε).
Οη παξεκβάζεηο (φπσο απνηππψλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην δηακφξθσζεο)
πεξηιακβάλνπλ:
Α. ΠΔΡΗΟΥΖ ΝΟΜΑΡΥΗΑ
Πιαηεία
αλαηνιηθά
θηηξίνπ:
Γαπεδνζηξψζεηο,
θαηαζθεπή
ζηληξηβαληνχ,
ειεθηξνθσηηζκφο, αζηηθφο εμνπιηζκφο.
Πιάησκα δπηηθά θηηξίνπ: Γαπεδνζηξψζεηο, δελδξνθπηεχζεηο, ειεθηξνθσηηζκφο,
αζηηθφο εμνπιηζκφο.
Οδφο Κεθαινγηάλλεδσλ & Οδφο Μειηζζηλνχ: Γαπεδνζηξψζεηο, δελδξνθπηεχζεηο,
ειεθηξνθσηηζκφο, αζηηθφο εμνπιηζκφο.
Οδφο Νφηηα Ννκαξρίαο: Γαπεδνζηξψζεηο, ειεθηξνθσηηζκφο, αζηηθφο εμνπιηζκφο.
Β. ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΖΠΔΓΟΤ
Οδφο Κεθαινγηάλλεδσλ : Γαπεδνζηξψζεηο, δελδξνθπηεχζεηο, θαζαίξεζε δπηηθνχ
ηνίρνπ θαη θεξθίδαο γεπέδνπ, ειεθηξνθσηηζκφο, αζηηθφο εμνπιηζκφο.
Οδφο Πξεβειάθε :Γαπεδνζηξψζεηο, ειεθηξνθσηηζκφο, αζηηθφο εμνπιηζκφο.
Γ. ΠΔΡΗΟΥΖ ΝΟΣΗΑ ΣΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ – ΒΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ
Πιαηεία: Γαπεδνζηξψζεηο, δελδξνθπηεχζεηο θαζαίξεζε λφηηνπ ηνίρνπ γεπέδνπ,
ειεθηξνθσηηζκφο, αζηηθφο εμνπιηζκφο.

Οδφο Κεθαινγηάλλεδσλ : Γαπεδνζηξψζεηο, δελδξνθπηεχζεηο, ειεθηξνθσηηζκφο,
αζηηθφο εμνπιηζκφο.
Οδφο Πξεβειάθε – Δίζνδνη πξνο παιηά πφιε: Γαπεδνζηξψζεηο, ειεθηξνθσηηζκφο,
αζηηθφο εμνπιηζκφο.
Ζ βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο κέζσ:•κείσζεο
ηεο κέζεο κέγηζηεο ζεξηλήο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο θαηά 1,67°C ζε χςνο
1.80m
•κείσζεο ηνπ ηππηθνχ εκεξήζηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκνσξψλ βάζεο 26°C θαηά
33,58%•κείσζεο ηεο κέζεο ρσξηθήο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο επηθάλεηαο θαηά 7,32°C
•βειηίσζεο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο 46%.
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή,
πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηηο παξαθάησ νκάδεο εξγαζηψλ:
Υσκαηνπξγηθά - Καζαηξέζεηο
Σερληθά έξγα, θπξνδέκαηα – Κξάζπεδα - Δπηζηξψζεηο
Αζθάιεηα - Δμνπιηζκφο
Άξδεπζε
Ζιεθηξνθσηηζκφο
Πξάζηλν
πλνπηηθά νη θχξηεο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ πεξηιακβάλνπλ :
Καζαηξέζεηο θηηζκάησλ, ζθπξνδεκάησλ,πεξηθξάμεσλ.
Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο
θπξνδεηήζεηο
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ρνλδξφπιαθεο, ςπρξνχο θπβφιηζνπο, ρψκα θιπ.
Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο
θσηηζηηθά, θιπ)

εξγαζίεο

θσηηζκνχ

(ηζηνί

ειεθηξνθσηηζκνχ,

Καηαζθεπή ζηληξηβαληνχ.
Αξδεπηηθά δίθηπα, δελδξνθπηεχζεηο
Δγθαηάζηαζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ
Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο,
κεησκέλεο θαηά ηελ ππφ ηνπ αλαδφρνπ πξνζθεξζείζεο εθπηψζεηο θαηά θαηεγνξίεο.
Αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ
ζα πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ.

1.2 Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
πκπιεξσκαηηθά κε ηελ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΓΤ), ε εθηέιεζε ησλ
έξγσλ ζα δηέπεηαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαησηέξσ:
I. Ο Ν. 4146/2013 (ΦΔΚ – 90 Α/18-4-2013): Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ
Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο
II. Ο Ν. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ,
Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαη άιιεο δηαηάμεηο»
III. Ο Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄/15.09.2011) χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/07 (πησρεπηηθφο
θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
IV. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/07.06.2010) Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
V. O N. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄/13.07.2010) Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
VI. Ο Ν. 3669/08 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο
δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ) φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
VII. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α΄/03.12.2007) Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
VIII. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/08.06.2006) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
IX. Ο Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α΄/14.02.2005) Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
X. Ο Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α΄/27.11.1995) Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ
ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο ηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
XI. Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α‟ 25/86) θαη ην άξζξν 27 ηνπ Ν.
2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α‟ 137/24-8-93)
XII. Σν Π.Γ. 60/2007 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
XIII. Σν Π.Γ. 171/15.5.1987 (ΦΔΚ 84/Α΄/2.6.1987) Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή
γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο
Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
XIV. H ππ.αξ.ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα:
"Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
(ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα" (ΦΔΚ 2221 Β /
30-7-2012), θαζψο θαη ε εγθχθιηνο 26/04.10.2012 ηεο Γ.Γ. Γεκ. Έξγσλ.
XV. Σελ Απφθαζε ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/12/13-1-2009 πθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. «Οδεγίεο γηα
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ
(Π.Π.Δ)»
XVI. Ζ ππ. αξηζκ. 14053/ΔΤ 1749/27.03.2008 Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
XVII. Σελ Απφθ. ΓΔΔΠΠ ΟΗΚ. 502/2000 (ΦΔΚ 1265 Β/18-10-2000) «Δθαξκνγή
Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ (Π.Π.Δ.) ζηα Γεκφζηα Έξγα θαη Μειέηεο»

1.3. Πποδιαγπαθέρ και Κανονιζμοί
1) Γεληθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ έρνπλ
εθαξκνγή:
(i) Σα «Δπξσπατθά Πξφηππα», φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CΔΝ).
(ii) Σα δηεζλή πξφηππα, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ
Σππνπνίεζεο (ISO).
(iii) Οη Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΟΣ), θαλνληζκνί θαη πξφηππα θαη νη άιιεο
δηαηάμεηο (λφκνη, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εγθχθιηνη θηι.) πνπ
ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα, ε πεξίπησζε πνχ νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ή/θαη
πξφηππα δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα Δπξσπατθά ηφηε ηζρχνπλ απηά πνπ
έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CΔΝ).

2) Γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο,
θαλνληζκνχο θαη πξφηππα, κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα
ελαιιαθηηθά εζληθά θαη δηεζλή πξφηππα:
Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (ΔΛΟΣ, ΠΣΠ θηι.)
Γεξκαληθνί θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο (DΗΝ, VDΔ)
Βξεηαληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (ΒS)
Γαιιηθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (AFΝOR)
Ακεξηθαληθέο πξνδηαγξαθέο (ΑSΣΜ, AASHTO, ΑWWΑ)
Πάλησο αλ ηπρφλ ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ππάξρνπλ φξνη, δηαηάμεηο, πεξηνξηζκνί
ή θαη αξηζκεηηθά φξηα πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε φζα νξίδνληαη ζηε Γεληθή ή
Δηδηθή ΣΤ ή ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γηα ην ίδην ζέκα, ζα ηζρχνπλ νη φξνη θαη
νη δηαηάμεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαηά ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ νξίδεηαη ζηε
Γηαθήξπμε ή, εθφζνλ δελ νξίδεηαη εθεί, ζηε ΓΤ.
3) Κάζε επηκέξνπο πξφηππν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαζ' νινθιεξία θαη ν Αλάδνρνο ζα
είλαη ππεχζπλνο ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ή ηκήκαηα ησλ
θαηαζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, ψζηε ην ζχλνιν ηνπ
έξγνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο.
4) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έξγα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ
ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο Δγθπθιίσλ θαη Απνθάζεσλ ηνπ
ΤΠΔΥΧΓΔ (φπσο π.ρ. ν θαλνληζκφο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ν θαλνληζκφο
θφξηηζεο δνκηθψλ έξγσλ θηι).
5) Δθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φια ηα πξφηππα θαη θαλνληζκνί πνπ ζα
εθαξκνζηνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπο σο πξνο ην
ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ ππφςε έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο.

1.4 ειπά ιζσύορ ζςμβαηικών ηεςσών
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ζε πεξίπησζε φκσο αζπκθσλίαο
κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ παξαπάλσ ηεπρψλ
θαζνξίδεηαη πάγηα φπσο παξαθάησ:
1. Σν ζπκθσλεηηθφ
2. Ζ Γηαθήξπμε
3. Σν Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

4. Σν Σηκνιφγην κειέηεο
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.)
6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηά ηνπο, ΣΤ
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ
ππεξεζία θαζψο θαη νη ηερληθέο κειέηεο πνπ ηπρφλ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ
Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζνχλ
απφ ηελ Τπεξεζία.
10. Σν Υξνλνδηάγξακκα/Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά
ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν:
(1) Σα εγθεθξηκκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ.
(2) Οη Δπξσθψδηθεο.
(3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (ή
ηνπ η. Τ.Γ.Δ.).
(4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.
ν

Άξζξν 2
Μειέηεο ηνπ έξγνπ
2.1 Τπάξρνπζεο κειέηεο θαηά ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ
ηελ δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, είλαη νη παξαθάησ κειέηεο:
1. Σερληθή Πεξηγξαθή – Αξρηηεθηνληθή κειέηε
2. Φπηνηερληθή κειέηε
3. Σερληθή Πεξηγξαθή – ΖΜ
Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν φιεο νη δηαζέζηκεο
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ Μειέηεο.
Οη δηαγσληδφκελνη ζπληζηάηαη, γηα πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία ησλ δηαηηζεκέλσλ
ζηνηρείσλ λα πξνβνχλ θαη ζε δηθέο ηνπο έξεπλεο εδάθνπο – ππεδάθνπο θ.ι.π. Ζ
έθηαζε ησλ εξεπλψλ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγμεη ηελ αθξίβεηα ησλ ρνξεγνπκέλσλ
ζηνηρείσλ φπσο εκβαδά, φξνπο δφκεζεο φπνπ θαη φηαλ απαηηείηαη, ηνπνγξαθηθά
δηαγξάκκαηα, εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ησλ νδψλ θηι. Δπίζεο, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη ηπρφλ απαηηνχκελεο κειέηεο κε ηελ πιεξφηεηα πνπ
απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ
θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζεί ην έξγν ζε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθφκελεο ρξήζεηο θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο

επηζηήκεο. Οη δαπάλεο γηα ηελ ζχληαμε ηπρφλ πξφζζεησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ, φπσο
θαη νη δαπάλεο γηα θάζε κειινληηθή ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ
κειεηψλ, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
εξγνιαβίαο, πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ
έξγνπ, θαη επνκέλσο ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο λα απαηηήζεη
ακνηβή γηα ηνλ ιφγν απηφ, έζησ θη αλ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο, απαηηεζεί ε ππνβνιή
θαη πξφζζεησλ ζηνηρείσλ κε πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ άξζξν.

2.2. Μελέηη και γνώζη ηυν ζςνθηκών καηαζκεςήρ
O Αλάδνρνο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ ξεηά δειψλεη φηη:
απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ηεο θχζεο θαη ηνπνζεζίαο ηνπ
Έξγνπ, ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ, θπξίσο φζνλ
αθνξά ζηηο θάζε είδνπο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ζηελ χπαξμε εξγαηνηερληθνχ
γεληθά πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νδεχζεσλ ηνπ ηπρφλ
ππάξρνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο ή θπζηθνχ
αεξίνπ, ζηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο, ζηηο αλάγθεο δήηεζεο
θαη πξνζθνξάο ζηάζκεπζεο, ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηε δηακφξθσζε θαη
θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, πνηφηεηα θαη πνζφηεηα πιψλ πνπ κπνξεί
λα ζπλαληεζνχλ πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ
είλαη απαξαίηεην θαη επεξεάδεη ηελ πξνζθνξά ηφζν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα
ηεο ππνβνιήο ηεο φζν θαη κεηά.
ελεκεξψζεθε, κειέηεζε θαη έιαβε ππφςε ηνπ, φια ηα ππάξρνληα ζρέδηα,
ράξηεο θαη κειέηεο πνπ ηνπ παξαδφζεθαλ θαη απηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, θαη φηη εηδηθά γηα ηα ζρέδηα ησλ κειεηψλ έρεη ιάβεη
ππφςε ηνπ θαηά ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηα πξαγκαηηθά πςφκεηξα ηνπ
εδάθνπο, αλεμάξηεηα αλ ηα πςφκεηξα ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζρεδίσλ θαη
κειεηψλ είλαη δηαθνξεηηθά.
απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο γηα ην είδνο θαη ηα κέζα ηα
νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά νπνηνδήπνηε
ηξφπν, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο
απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Επιζημαίνεηαι όηι
όποσ απαιηείηαι έργο ζε επαρτιακές οδούς (αρμοδιόηηηας Νομαρτίας)
, ο Ανάδοτος θεωρείηαι όηι αποδέτεηαι ηις επιπλέον απαιηήζεις ηης
Νομαρτίας προκειμένοσ να εκδοθεί άδεια εκζκαθής. Το ίδιο ιζτύει και
για ηις περιπηώζεις αρμοδιόηηηας Υ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε.
έρεη ιάβεη γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ,
θαη δελ αλαγλσξίδεηαη απ' ην ιφγν απηφ νπνηαδήπνηε πξφζζεηε ακνηβή ή
δπζθνιία ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.

Οη έγγξαθεο εληνιέο απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα
ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ππνβαιιφκελσλ κειεηψλ είλαη ππνρξεσηηθέο
γηα ηνλ Αλάδνρν.
Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζε ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ
αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ
πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηε χκβαζε.

2.3 Γίκηςα Κοινήρ Ωθέλειαρ (ΟΚΩ)
1.

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ' φςε ηνπ, φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ
ππάξρνπλ ελαέξηεο θαη ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα Ο.Κ.Χ. 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, π.ρ. νη άδεηεο ηνκήο ηνπ
νδνζηξψκαηνο, νη άδεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θ.ι.π.
ππνβάιινληαο εγθαίξσο ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο, φπσο θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ
έθδνζε ησλ αδεηψλ ζρέδηα θαη ζηνηρεία κειέηεο, ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο.

2.

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 (ΓΔΖ, ΟΣΔ θ.ι.π.) 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. Ζ Τπεξεζία, δχλαηαη
λα αλαζέζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε έξγσλ κεηαηνπίζεσο αγσγψλ θαη
δηθηχσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

3.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε
λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ δηθηχσλ ΟΚΧ, θαη λα απνθεχγνληαη νη
δεκίεο επί ησλ δηθηχσλ. Ζ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ ή ε απνδεκίσζε ηνπο
ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.

4.

εκεηψλεηαη φηη, νη επζχλεο γηα αιιεινγξαθία θαη ζπλελλνήζεηο πνπ ζα
ρξεηαζηνχλ κε ηνπο δηάθνξνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθέιεηαο αλήθνπλ
φιεο ζηνλ Αλάδνρν. Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο ζα γίλνληαη εηο γλψζε ηεο
Δπίβιεςεο. Όπνπ απαηηείηαη, ε αιιεινγξαθία ζα γίλεηαη κέζσ ηεο Γ/λνπζαο
ην έξγν Τπεξεζίαο, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα γίλεηαη θνηλνπνίεζε φισλ
ησλ εγγξάθσλ ζηελ Δπίβιεςε, ηα δε πνξίζκαηα ησλ ζπζθέςεσλ θιπ. ζα
ππνβάιινληαη κέζα ζε 3 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζα επηζπλάπηνληαη μαλά ζηηο
κεληαίεο ελεκεξψζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ πξνβιέπεη ην αληίζηνηρν
άξζξν ηεο παξνχζαο ΔΤ.

5.

Ζ αθξηβήο απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηηο ζέζεηο
θαηαζθεπήο ησλ νδψλ, ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη φκβξησλ πδάησλ, κε φια
ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω,
εηζφδσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θιπ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα
κπνξεί λα πινπνηεζεί απξφζθνπηα ην έξγν ζα γίλεη απφ ηνλ ηειηθφ
Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο ζα θέξεη ζην αθέξαην θαη ηελ επζχλε.

ειδικά για δίκησα ύδρεσζης:
Δηδηθά γηα ην δίθηπν χδξεπζεο θαη ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο πνπ
έρεη ην δίθηπν απηφ γηα ηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα εληείλεη ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζην δίθηπν. ε
πεξίπησζε πνπ παξ' φια ηα ελ ιφγσ κέηξα, ζπκβνχλ δεκίεο ζην δίθηπν
χδξεπζεο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε θαη ην αξγφηεξν
εληφο 4ψξνπ νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο. Αλ παξέιζεη ην 4σξν
ρσξίο ε δεκία λα έρεη απνθαηαζηαζεί, ηφηε γηα θάζε επφκελν 4σξν
επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζνξηδνκέλε
ζην πνζφλ ησλ ΔΤΡΧ 50€ (πελήληα Δπξψ) αλά 4σξν. Ζ εηδηθή απηή
πνηληθή ξήηξα είλαη αλεμάξηεηε θαη επηπιένλ ησλ ηπρφλ επηβαιινκέλσλ
πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ιφγνπο κε ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ. Ο Αλάδνρνο
κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, απνδεηθλχεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε
ηνπ φξνπ απηνχ θαη ηνλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.

Γηα δεκηέο εηδηθά ζην δίθηπν χδξεπζεο ε δαπάλε επηζθεπήο αιιά θαη ε
δεκία ιφγσ ηεο αμίαο ηνπ απνιεζζέληνο χδαηνο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη
κπνξεί λα παξαθξαηείηαη απφ ηα νθεηιφκελα ζε απηφλ απφ ηελ ππφςε
εξγνιαβία ή άιιε ή εθφζνλ απηά δελ επαξθνχλ εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο γηα είζπξαμε Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

2.4. Ιδιαίηεπερ ζςνθήκερ/απαιηήζειρ, υρ ππορ ηην πεπιοσή εκηέλεζηρ ηος έπγος
πος ππέπει να ληθθούν ςπότη από ηον Ανάδοσο
Σε όλη ηη διάπκεια εκηέλεζηρ ηος έπγος, ο ανάδοσορ ππέπει να εξαζθαλίζει ηην
αζθαλή ππόζβαζη ζηα δημόζια κηίπια (Δικαζηικό Μέγαπο, Αζηςνομική Διεύθςνζη,
Πεπιθεπειακή Ενόηηηα) ηηρ πεπιοσήρ και ηη λειηοςπγικόηηηα ηος γηπέδος.

2.5 Μέηπα διεςκόλςνζηρ ηηρ κςκλοθοπίαρ
Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ αζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ ηεο Βηνθιηκαηηθήο
Αλαβάζκηζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια
πξνζηαηεπηηθά θ.ιπ. κέηξα, ψζηε ε παξαθψιπζε ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ θαη
νρεκάησλ λα είλαη ε ειάρηζηε κε ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο θίλεζεο

ηνπο, αθνινπζψληαο ηηο δηαηαγέο ησλ Αξκφδησλ Αξρψλ θαη ηεο Δπίβιεςεο. Δπίζεο,
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη κε δαπάλεο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
έξγσλ, ζηελ πξνζσξηλή ζήκαλζε, θσηνζήκαλζή ηνπο θαη ζηελ ηνπνζέηεζε
πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ. Γεληθά ε ζήκαλζε ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ ζα γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε
ΓΗΠΑΓ/νηθ.502/1-7-03, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.

Δηδηθφηεξα, ν Αλάδνρνο:
ζα θιηκαθψλεη ηηο εξγαζίεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη θαηά ην
δπλαηφ ε παξαθψιπζε ή ε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, ζα
εμαζθαιίδεη δε ηελ πξνζπέιαζε ησλ νηθηψλ, θαηαζηεκάησλ θ.ι.π. απφ ηνπο
πεδνχο. Οη δαπάλεο απηέο δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα, επεηδή
ζπκπεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ιακβάλνληαη
ππ' φςε απ' ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ.

νθείιεη λα παίξλεη (κε δηθέο ηνπ δαπάλεο) ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε
πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο, γηα ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ή
δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, είλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη'
απηέο θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα
θάζε ηη πνπ ζα ηχρεη, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, είηε απφ ην εξγαδφκελν ζ'
απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ
απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ.

ππνρξεψλεηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζή ηνπ, κε
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπο, λα
πξνβαίλεη ζηελ πιήξε ζήκαλζε ησλ εξγνηαμίσλ, ζε πεξίθξαμε θαη ηδηαίηεξε
ζήκαλζε θάζε επηθίλδπλεο ζέζεο. Δπηπιένλ, κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζή ηνπ, λα θξνληίζεη γηα θαηάιιειν θαη
επαξθή θσηηζκφ αζθαιείαο ηνπ έξγνπ, θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ πνιηηψλ.

νθείιεη λα πάξεη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, φια ηα κέηξα εμαζθάιηζεο ηεο
θπθινθνξίαο χζηεξα απφ ζχληαμε ζρεηηθήο Μειέηεο Δμαζθάιηζεο
Κπθινθνξίαο θαη έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία πνπ ζα θαιχπηεη ηφζν ηελ
θπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γηα θάζε θάζε εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ.

πξέπεη λα παξέρεη θάζε εχινγε δηεπθφιπλζε πξνο άιινπο Δξγνιήπηεο, ή
εξγαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη
πξνο άιιεο Κξαηηθέο Τπεξεζίεο, θαζψο θαη πξνο ηνπο εληφπηνπο θαηνίθνπο
γηα κεηάβαζε ηνπο ζηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο. Κάζε δαπάλε γηα ηελ δεκηνπξγία
δηεπθνιχλζεσλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.

αλαθνξηθά κε ηνπο ελ ιεηηνπξγία δξφκνπο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη
ππφςε, φηη δελ κπνξεί λα θπθινθνξήζεη φρεκα βάξνπο κεγαιχηεξνπ εθείλνπ
γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο, κε ζθνπφ λα
απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί
νρήκαηα βαξχηεξα ησλ πξνβιεπφκελσλ γηα θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλαθέξεη ηνπο δξφκνπο ζηελ πξνγελέζηεξε
θαηάζηαζή ηνπο, ζπληαζζφκελνπ ελ αλάγθε, θαη ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πξν
θαη κεηά ηε ρξήζε ησλ δξφκσλ. Οπσζδήπνηε, εθ' φζνλ θάλεη ρξήζε ηέηνησλ
νδψλ (κέζα ζηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο), ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε θαη
ησλ δξφκσλ απηψλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο πιήξνπο εθηειέζεσο ηεο
ζπκβάζεσο, ρσξίο νπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε απνδεκίσζε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ.
Όζνλ αθνξά ζηελ θπθινθνξία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ησλ
κεραλεκάησλ ηνπ, είλαη απνθιεηζηηθψο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ
ζρεηηθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ.

2.6. Δκπόνηζη μελεηών και λήτη ζηοισείυν από ηον Ανάδοσο, η αμοιβή ηυν
οποίυν ππέπει να εμπεπιέσεηαι ανοιγμένα ζηιρ ηιμέρ ηηρ πποζθοπάρ
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη εληφο ελφο (1) κελφο ην αξγφηεξν απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηηο παξαθάησ κειέηεο θαη λα ιάβεη φια ηα ζηνηρεία πνπ
είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
1. Μειέηε ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα
ηεο θαηαζθεπήο.
2. Σελ απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ζε φιν ην εχξνο
θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ.
3. Σε κειέηε εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο κειέηεο εθηξνπψλ ηεο
θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ.
4. Δηδηθέο κειέηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Σ..Τ (κειέηεο
ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ζχλζεζεο αζθαιηνκηγκάησλ, θιπ).

ζχλζεζεο

5. Σηο νπνηνζδήπνηε απνηππψζεηο, κειέηεο θ.ι.π. απαηηεζνχλ γηα ηε κεηαθνξά
ηπρφλ δηθηχνπ ΟΚΧ (γξακκψλ ηειεθψλσλ, χδξεπζεο, άξδεπζεο, ειεθηξηθνχ,
αεξίνπ θ.ι.π) ψζηε λα εθηειείηαη απξφζθνπηα ην έξγν. Ζ αθξηβήο απνηχπσζε
ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ησλ νδψλ, ηνπ δηθηχνπ

απνρέηεπζεο θαη φκβξησλ πδάησλ, κε φια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ, εηζφδσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ
ζηάζκεπζεο θιπ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πινπνηεζεί
απξφζθνπηα ην έξγν ζα γίλεη απφ ηνλ ηειηθφ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο ζα
θέξεη ζην αθέξαην θαη ηελ επζχλε.
6. Κάζε άιιε κειέηε πνπ πξνβιέπεηαη αδαπάλσο ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηηο νξηζηηθέο
κειέηεο ηνπ έξγνπ επί ηνπ εδάθνπο.
7. ρέδηα εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο (φπνπ απαηηεζνχλ) ζα ππνβάιινληαη θαη
ζα πξνσζνχληαη γηα έγθξηζε, ζηηο αξκφδηεο επηηξνπέο θαη Τπεξεζίεο (Σκήκα
Σξνραίαο, Γήκνο Ρεζχκλεο θ.ι.π), ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κε ηνλ
ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ.
Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία 5 θαη 7, ζηελ πεξίπησζε πνπ πινπνηνχληαη έξγα ζε
δηαθξηηά ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο βηνθιηκαηηθήο αλαβάζκηζεο (πιαηείεο, δξφκνη, θιπ)
κπνξεί λα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά απφ ηνλ αλάδνρν θαη πάληα εληφο ελφο (1) κελφο
ην αξγφηεξν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην δηαθξηηφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηεο
βηνθιηκαηηθήο αλαβάζκηζεο πνπ αλαθέξνληαη.

Με ηελ νινθιήξσζή ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν ηα πξναλαθεξζέληα
ζηνηρεία/κειέηεο/ζρέδηα 1 κέρξη θαη 7 ζα ππνβάιινληαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία
ζε έληππε (3 αληίηππα) θαη ειεθηξνληθή κνξθή ( 2 cd-rom ή usb stick).
Οη εξγαζίεο απνηχπσζεο ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο απφ ηε Γηεπζχλνπζα
ππεξεζία θαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ απηήλ κε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ.
Οη κειέηεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία
ειέγρνληαη, εγθξίλνληαη θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
Άξζξν 3ν
Αδεηνδνηήζεηο, Δγθξίζεηο Έξγνπ

3.1 Απαλλοηπιώζειρ
Γελ απαηηνχληαη

3.2. Άδειερ και Δγκπίζειρ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ έρνπλ ιεθζεί νη παξαθάησ εγθξίζεηο – αδεηνδνηήζεηο:
•Έγγξαθν έγθξηζεο απφ Δ.Β.Α κε Αξ. Πξση. 19654/29.7.13
•Έγγξαθν απφθαζεο Β.Α κε Αξ. Πξση. 2678/16.5.13

•Έγγξαθν έγθξηζεο κε Αξ. Πξση. 278/5.12.11 απφ Γ/λζε Σερλ. Τπεξ. Πνιενδνκίαο
Ρεζχκλεο.
•Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 9457/9.4.13 γηα ΑΜΔΑ.
•Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 19925/7.9.11 απφ ΤΠ.Δ.ΚΑ γηα πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε
ηνπ έξγνπ.
•Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 196481/1.8.11 απφ ΤΠ.Δ.ΚΑ γηα πεξηβαιινληηθή
αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ.
•Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 1192/15.5.13 γηα επαλππνβνιή γλσκνδφηεζεο απφ Τ.Ν.Μ
& Σ.Δ. Κξήηεο γηα έγθξηζε ηξνπνπνηεκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
•Έγγξαθν, κε Αξ. Πξση. 108/21.5.13, απφθαζεο ηνπ .Α. Ρεζχκλεο πεξί έγθξηζεο
αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ζχκθσλα κε αιιαγέο πνπ ππεδείρζεζαλ απφ Ν. Μλεκείσλ.
•Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 13799/27.5.13 πεξί αδεηνδφηεζεο απφ αξκφδηα Γαζηθή
Τπεξεζία.
•Γηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 13978/27.5.13 πεξί κε παξεκβάζεσλ ζε
πάξθν.
•Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. ΟΗΚ.ΤΓ.2459/23.5.13 πεξί απζαηξέηνπ απφ ηελ Γ/ζε Σερλ.
Τπεξ. Πνιενδνκίαο.
•Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. ΑΓΑ: ΒΛ4ΝΧ1Φ-ΦΒΟ πεξί έγθξηζεο άδεηαο θαηεδάθηζεο
απφ Γ/λζε Τπεξεζίαο Γφκεζεο).
•Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 8/30.01.2013 απφ Ν. Μλεκείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ Κξήηεο.
•Έγγξαθν κε Αξ. Πξση. 6095/7.12.11 απφ ΚΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη
Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ πεξί ρνξήγεζεο άδεηαο γηα εθηέιεζε έξγνπ.
•Τπεχζπλε δήισζε Γεκάξρνπ.

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Γηα έξγα ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο κειέηεο ηνπ Έξγνπ ππεξβαίλεη ην
πνζφ ησλ 1.500.000€ φξην θαηά ην νπνίν γίλνληαη δεθηέο ζε δεκνπξαζία
Δξγνιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο B‟ ηάμεο είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ε εθπφλεζε & ηήξεζε
Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ), ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο
ΓΗΠΑΓ/611/01 – ΦΔΚ 1013Β/2-8-01(θσδηθνπνηήζεθε ζην άξζξν 59 ηνπ Ν.3669/08
ΦΔΚ116Β/18-608) θαη ΓΗΠΑΓ/501/03-ΦΔΚ928Β/4-7-03. πλεπψο, γηα ηα ελ ιφγν
έξγν είλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε θαη ηήξεζε πξνγξάκκαηνο Π.Π.Δ.

4.1 Ποιόηηηα και πποέλεςζη ςλικών (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Η/Μ
εξοπλιζμού) και εηοίμυν ή ημικαηεπγαζμένυν πποφόνηυν ζκςποδέμαηορ
Ζ ρξήζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ ζα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
κειέηεο απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ νξζή θαη πνηνηηθή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βηνθιηκαηηθέο
Αλαβαζκίζεηο Γεκφζησλ Αλνηθηψλ Υψξσλ» πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. Ζ κε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή επηζηξνθήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έιαβε ν Δξγνδφηεο
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.

(1) Όια ηα πιηθά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα είλαη
άξηζηεο πνηφηεηαο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα
κε ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα, ηνπο
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ελαξκνληζκέλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
ΦΔΚ1914/Β/15.06.2012 θαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο
επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα,
ηελ εκθάληζε, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θ.ι.π.
(2) Ζ ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ (πξνέιεπζε, ηερληθά
θπιιάδηα, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, αλάιπζε
ιεηηνπξγίαο θαη ινηπά ρξήζηκα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο) θαη δεηγκάησλ φισλ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ, πξντφλησλ
θαη εμνπιηζκνχ, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν θαζψο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη
ινγηζκηθνχ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ή/θαη
ππεξγνιάβνπο ηνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα γίλεηαη πξνο ηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα έγθξηζε.
(3)

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη
ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
ζχκβαζεο θαη δείγκαηα γηα ηα αθφινπζα πιηθά, είδε, εμνπιηζκφ:
Γνκηθά πξντφληα
άζθαιηνο, θηι)

εκπνξίνπ

(ηζηκεληφπιαθεο,

θπβφιηζνη,

ςπρξή

Τιηθά θαη εμνπιηζκφ ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο (πξνζσξηλήο θαη
νξηζηηθήο)
Ζ/Μ εμνπιηζκφο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο,
θιπ)
Πξάζηλν (δέλδξα, ζάκλνη, θπηά, θιπ)
(4) Όηαλ απαηηείηαη δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζε αλαγλσξηζκέλν
νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 154 ηνπ λ. 3669/2008. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα
ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια θαη ζα αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο
θαη ην φηη ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη ζην
δείγκα. Αθφκα αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνία ζα ππνβιεζνχλ ηα
πιηθά.
(5) Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη
ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο γηα θάζε ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ,
πξντφλ ή εμνπιηζκφ.

4.2 Ημεπολόγιο έπγος – Βιβλίο Αθανών Δπγαζιών

Με κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Έξγνπ θαη Βηβιίν
Αθαλψλ Δξγαζηψλ, ζε βηβιηνδεηεκέλα δηπιφηππα αξηζκεκέλα θχιια. Σν
εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε
απηφ ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην
απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, ηα
πξνζθνκηδφκελα πιηθά, ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ηηο
εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο, ηπρφλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη
θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν.
Σν Ζκεξνιφγην ππνγξάθεηαη απφ εληεηαικέλν Όξγαλν ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνλ
εθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ. Σν έλα απνθνπηφκελν θχιιν πεξηέξρεηαη ζηε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Οη εγγξαθέο ζην Ζκεξνιφγην απνηεινχλ πιεξνθνξηαθά
ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε δχλακε απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη
κεραλεκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ παξνρή εηθφλαο πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ.
Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην Ζκεξνιφγην
ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν, ή
λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
Ζ ηήξεζε απηνχ ηνπ γεληθνχ Ζκεξνινγίνπ δελ απνθιείεη θαη ηελ ηήξεζε θαη άιισλ
ηερληθψλ θαηαγξαθψλ (κε εκεξνινγηαθή κνξθή) πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη απφ αιιά
πκβαηηθά Σεχρε ή πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε, φπσο εκεξνιφγην
ζθπξνδέκαηνο, εκεξνινγηαθέο εξγαζηεξηαθέο θαηαγξαθέο θαζηδήζεσλ, εκεξνιφγην
ζθπξνδεηήζνπλ, θιπ.
Ζ ηήξεζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα αλαγξαθφκελα ζην
άξζξν 47 ηνπ Ν. 3669/08 φπσο απηφο ηζρχεη.

4.3 Διδικέρ ςποσπεώζειρ για παπαγγελία Η/Μ εξοπλιζμού, ςλικών ή πποφόνηυν
Δθφζνλ ππάξρνπλ κεραλήκαηα, πιηθά, ζπζθεπέο θηι, πνπ νη ηδηφηεηεο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά δελ θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ν Αλάδνρνο
ελεκεξψλεη ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε νπνία ηα πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο θαη ηα
γλσζηνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ παξαγγειία,
θαηά ηξφπνλ ψζηε ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηξηάληα (30)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο γηα λα δηεξεπλήζεη/εμεηάζεη ην ζέκα θαη λα εγθξίλεη ηηο
ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ πιηθψλ ή ησλ πξντφλησλ πνπ
δελ πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο
θαη λα απνκέλνπλ επίζεο ηξηάληα (30)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζηνλ Αλάδνρν γηα λα πξνβεί ζηελ παξαγγειία ηνπ»

ΑΡΘΡΟ 5. Δγθαηάζηαζε Δξγνιάβνπ - Έλαξμε εξγαζηψλ
Ο Αλάδνρνο εγθαζίζηαηαη ζην Έξγν ακέζσο κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
Ο Αλάδνρνο δη΄ ηδίσλ κέζσλ θαη κε δαπάλεο ηνπ ζα ηνπνζεηήζεη ηηο αλαγθαίεο
εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζα κεξηκλήζεη, κε δηθέο ηνπ πάληα δαπάλεο, γηα ηελ
εμεχξεζε ρψξνπ, γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, παξνρέο ειεθηξηθνχ, λεξνχ θαη
απαξαίηεησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ.
Γηα ηε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απαηηείηαη θαηαξρήλ ε έγθξηζε απφ ηελ ππεξεζία, ηνπ
Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ έξγσλ κε ηηο ελδερφκελεο θπθινθνξηαθέο θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ νριήζεσλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο
πφιεο.
Ο Αλάδνρνο, είλαη ππεχζπλνο λα αθαηξέζεη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε
νπνηαδήπνηε εκπφδηα πνπ ελνρινχλ ηελ νκαιή έλαξμε ησλ εξγαζηψλ (θαηεδαθίζεηο
παιαηψλ θηηζκάησλ, πεξηθξάμεσλ, θιπ).

ΑΡΘΡΟ 6. Πξνζεζκίεο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ
1. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε 365 εκεξνινγηαθέο
εκέξεο (12 κήλεο) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
2. Ζ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο, ηφζν ζην ζχλνιφ ηνπο,
φζν θαη ζηα επί κέξνπο, ελαπφθεηληαη ζηελ απφιπηε θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο. ηνλ αλάδνρν θνηλνπνηνχληαη Πίλαθεο Δξγαζηψλ κε θαζνξηζκέλε
πξνζεζκία πεξάησζεο εξγαζηψλ, πνπ ζα επέρεη ζέζε ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο
γηα θάζε Πίλαθα Δξγαζηψλ.
Όιεο νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
εκέξα ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.

6.1 Σμημαηικέρ πποθεζμίερ
Δλδεηθηηθέο πξνζεζκίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.3669/08 νξίδνληαη φπσο
παξαθάησ:
Μεηά ην πέξαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη
εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή Ννκαξρίαο (Δλδεηθηηθή Πξνζεζκία)
Μεηά ην πέξαο ησλ νρηψ (8) κελψλ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη
εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή γεπέδνπ (Δλδεηθηηθή Πξνζεζκία)
Μεηά ην πέξαο ησλ δψδεθα (12) κελψλ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη

εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή λφηηα ηνπ γεπέδνπ θαη βφξεηα ηνπ Γηθαζηηθνχ
Μεγάξνπ (Δλδεηθηηθή Πξνζεζκία)
1ε Απνθιεηζηηθή Πξνζεζκία
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δαπάλεο ηνπ, λα
πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη, ζηέξεα θαη θαιαίζζεηα, Πηλαθίδα (πξνζσξηλή
δηαθεκηζηηθή) κε ηα ζηνηρεία ηνπ Έξγνπ, ζε πεξίνπηε ζέζε ζην εξγνηάμην. Ζ
πηλαθίδα ζα θαηαζθεπαζζεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνλ Δπηθνηλσληαθφ Οδεγφ γηα ηελ
πιεξνθφξεζε θαη ηε δεκνζηφηεηα ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ
ηξαηεγηθνχ
Πιαηζίνπ
Αλαθνξάο
(ΔΠΑ)
2007-2013
(http://www.epeaa.gr/elibrary/ypoian_11022011_Odigos_Dimosiotitas_ ESPA_ 2010.pdf).
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ην αξγφηεξν εληφο έμη κελψλ ε πξνζσξηλή
δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα αληηθαζίζηαηαη απφ κφληκε επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα.

Παξαηίζεληαη δείγκαηα απηψλ:

2ε Απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή Πξνζεζκία
Όρη αξγφηεξα απφ δέθα (15) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ Τπνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία
γηα έγθξηζε ην «Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» ζχκθσλα κε ην άξζξν 5
παξ.4 ηνπ Ν.1418/84 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην Ν.3669/2008.
ε

3 Απνθιεηζηηθή ηκεκαηηθή Πξνζεζκία
Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα
πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη
κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ζχκθσλα
κε ην
εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία Υξνλνδηάγξακκα
Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ ην νπνίν απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ
Έξγνπ.
Όιεο νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ζεσξνχληαη αλειαζηηθέο φπσο νξίδεηαη ζηηο παξαγξ.
4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Π.Γ 609/85 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην Ν.3669/2008. Οη
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ζα πξνζδηνξηζηνχλ ζην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ
Έξγνπ πνπ ζα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Δπηβιέπνπζα
Τπεξεζία. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ησλ Ν. 1418/84 θαη
Ν.3263/04 φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην Ν.3669/2008.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, λα έρεη ζπλεθηηκήζεη
ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ
εθπφλεζεο ησλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ, ηηο δηαηππψζεηο γηα πξνκήζεηα πιηθψλ θαη
κεραλεκάησλ, θαη ηηο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε χκβαζε θιπ. θαζψο θαη ηηο

δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ πάζεο θχζεσο αδεηψλ.
Παξάηαζε πξνζεζκίαο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν εάλ ηζρπξηζζεί άγλνηα ησλ
γεσηερληθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ή / θαη παξφδησλ
ηδηνθηεζηψλ ή / θαη απφ ηπρφλ άιιεο ελ ελεξγεία εξγνιαβίεο, θαη εγθαηαζηάζεηο ΟΚΧ
άγλνηα ηεο θαηάζηαζεο ησλ δξφκσλ, άγλνηα ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνχ
επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ή δπζθνιίεο ζηελ εμεχξεζε ησλ πιηθψλ, εξγαηψλ,
κεραλεκάησλ θ.ι.π.
Ζ ζπλνιηθή θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πεξάησζεο κπνξνχλ λα παξαηείλνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο θαη φπσο νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ε Τπεξεζία δελ ζα ιακβάλεη ππφςε κηθξνπξνβιήκαηα θαη
αηηίεο γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο. Ηδηαίηεξα, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε
δηθαηνινγίεο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε εδαθνινγηθέο ή θαηξηθέο ζπλζήθεο ή/θαη ζην
ρξφλν εθπφλεζεο θαη ζπκπιήξσζεο κειεηψλ θαζφζνλ ν δηαγσληδφκελνο ζα έρεη
θάλεη φιεο ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηηο νπνίεο ζα έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 7. Πνηληθέο Ρήηξεο – Έθπησζε Αλαδφρνπ

7.1. Ποινικέρ Ρήηπερ
Γηα ηελ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ ησλ πλνιηθψλ θαη ησλ Σκεκαηηθψλ Πξνζεζκηψλ
εθαξκφδνληαη γεληθά νη πεξί εθηειέζεσο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Γηαηάμεηο θαη
εηδηθφηεξα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3263/2004 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 49 ηνπ Ν.3669/2008.

7.2. Έκπηυζη ηος Αναδόσος
Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο
ζχκθσλα κε ηηο πεξί εθηειέζεσο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Γηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3263/2004 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην
Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 8. Υξφλνο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ - Διαηηψκαηα

Ο βάζεη ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν
74 ηνπ Ν.3669/2008 ν ρξφλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ,
θαζνξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ.
Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο (15 κήλεο) ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (θαη‟ ειάρηζην ζηελ αξρή θάζε κήλα ) ηα έξγα θαη

ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κε
δαπάλεο ηνπ. Δηδηθφηεξα, γηα ηα έξγα εγθαηάζηαζεο πξαζίλνπ, θαη
δεδνκέλσλ ηφζν ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο ηελ αξρηθή
πεξίνδν εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν πνπ επηηειεί
ζηελ επίηεπμε ησλ βηνθιηκαηηθψλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ ε επηζεψξεζή ηνπο ζα
πξέπεη λα γίλεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε.
Σελ πεξίνδν απηή ν Αλάδνρνο ζα παξαδίδεη ζηελ Τπεξεζία:
α.

Μεληαίν
Γειηίν πνπ ζ' αλαθέξνληαη: ε χπαξμε πηζαλψλ
πξνβιεκάησλ, επηζθεπψλ ή δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηξίηνπο

β. Δηήζην δειηίν αλαιφγνπ πεξηερνκέλνπ

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο αλ δηα ιφγνπο θαθήο ιεηηνπξγίαο ή κε
ιεηηνπξγίαο θάπνησλ εγθαηαζηάζεσλ, πξνμελεζνχλ δεκηέο ζεηηθέο ή
απνζεηηθέο ζε ηξίηνπο ή ζηελ πεξηνπζία ηνπ ΓΖΜΟΤ (π.ρ. θηίξηα, πεδνδξφκηα,
δξφκνη, δίθηπα θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο). Ο Αλάδνρνο επίζεο είλαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο (θαθή ιεηηνπξγία
θ.ι.π.) ππάξμνπλ επηπηψζεηο ζην Γήκν (Μελχζεηο απφ Τπεξεζίεο, Ηδηψηεο
θ.ι.π.). Ζ θαηαβνιή ησλ νπνηνλδήπνηε επηδηθαδφκελσλ απνδεκηψζεσλ
βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν.

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 ζηηο παξαγξ. 2 έσο 6 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο
θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 60 ηνπ Ν.3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 9.

Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγνιαβία απηή, εθδίδεηαη
Βεβαίσζε Πεξαίσζεο ηνπ Έξγνπ. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 53 ηνπ Π.Γ. 609/85, ε δε νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν
55 ηνπ Π.Γ.609/85 φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηνλ Ν.3669/2008. Οπνηεδήπνηε θαη
πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ην έξγν ή απηνηειή ηνπ ηκήκαηα πνπ έρνπλ
πεξαησζεί κπνξεί λα δνζνχλ ζε ρξήζε, χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο
δηνηθεηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 10. Λνγαξηαζκνί – Πιεξσκέο – Πνζνζηφ ΓΔ & ΟΔ - Κξαηήζεηο
Οη ινγαξηαζκνί ζα ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα ππνβάιινληαη, ηφζν
ζε γξαπηή φζν θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, γηα έιεγρν ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία

ζην ηέινο θάζε κήλα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 1418/84 θαη ηνπ Άξζξνπ
40 ηνπ Π.Γ 609/85 φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηνλ Ν. 3669/2008.
Οη ινγαξηαζκνί απηνί ζηεξίδνληαη ζηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα
πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη
ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ επηκεηξεζεί. Καη‟ εμαίξεζε, γηα
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηα νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, δελ
ήηαλ δπλαηή ε ζχληαμε επηκεηξήζεσλ θαηά δηαθξηηά θαη απηνηειψο επηκεηξήζηκα
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο βάζεη
πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο φκσο έρνπλ ιεθζεί επηκεηξεηηθά ζηνηρεία.
Ζ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ
απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ
ινγαξηαζκνχ βάζεη ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 134 ηνπ λ. 4070/2012.
Ζ αμία ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο επηκεηξήζεηο
θαη ηηο ηηκέο κνλάδνο πξνζθνξάο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 ηνπ Π.Γ 609/85
θαη άξζξα 11 &12 ηνπ Ν.1418/84 φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 3669/2008.
Απφ θάζε λεφηεξν ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη ηα πνζά πνπ πιεξψζεθαλ κε ηνπο
πξνεγνχκελνπο ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη πνζά πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε
εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ή αθνξνχλ ζε ιάζε εγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ.
Οη ινγαξηαζκνί ειέγρνληαη θαη δηνξζψλνληαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 134 ηνπ λ. 4070/2012.
Όινη νη πην πάλσ ινγαξηαζκνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Σειηθνχ, ππφθεηληαη
ζηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ,
φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Νφκν γηα έξγα εθηεινχκελα απφ Γεκφζηεο
Δπελδχζεηο.
Γηα νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο απμνκείσζε ησλ
επηβαξχλζεσλ ηζρχεη ην άξζξν 34 ηνπ ΠΓ 609/85 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ
Ν.3669/2008.

Με ηελ ππνβνιή ηεο πηζηνπνίεζεο ζηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ γηα έιεγρν, ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη:
Να έρεη ππνβάιεη 3 εκεξνινγηαθέο εκέξεο λσξίηεξα, φια ηα θχιια πνηνηηθνχ
ειέγρνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εθηειεζκέλεο εξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ
θαιχπηεη ε ππνβιεζείζα πηζηνπνίεζε. ηα θχιια πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζα
επηζπλάπηνληαη θαη φια ηα αληηζηνηρνχληα πηζηνπνηεηηθά ή παξαζηαηηθά,
φπσο δειηία απνζηνιήο πιηθψλ, ηερληθά δειηία παξάδνζεο, απνηειέζκαηα
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, γλσκαηεχζεηο εηδηθψλ π.ρ. γεσηερληθψλ ή άιισλ γηα

ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θιπ.
Να έρεη ππνβάιιεη φια ηα έληππα πνπ πξνβιέπεη ην ζχζηεκα Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο θαη ε έγθξηζε ηεο
πηζηνπνίεζεο.
Όιεο νη πηζηνπνηήζεηο ζα ζπλνδεχνληαη θαη κε ηα απαξαίηεηα ΠΠΑΔ.
Δθφζνλ πηζηνπνηνχληαη πιηθά ζα ππνβάιινληαη φια ηα απφ ην λφκν
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ εγγξάθσλ απηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ
επηβιέπνπζα Τπεξεζία φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, ηφηε ε πηζηνπνίεζε
ζα επηζηξέθεηαη γηα επαλππνβνιή θαη κέρξηο νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ ησλ
ζπλεκκέλσλ απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία (ζρεηηθφ ην άξζξν 40 ηνπ Π.Γ
609/85 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην Ν.3669/2008).
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπο απφ ηνλ επηβιέπνληα,
ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία Δγγπεηηθή επηζηνιή
ηζφπνζε πξνο ηελ παξαθξάηεζε δεθάησλ εάλ δελ επηζπκεί ηελ παξαθξάηεζε
απηή. ηε ζπλέρεηα ε Πηζηνπνίεζε ζα δηαβηβάδεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε πξνο ηελ
Πξντζηάκελε Αξρή γηα πιεξσκή εθφζνλ ν Αλάδνρνο ππνβάιιεη ζηελ
Πξντζηάκελε Αξρή ηα
πξνβιεπφκελα, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμή ηεο.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο θαηά 85% θαη απφ Δζληθνχο
Πφξνπο θαηά 15% ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ 2007 – 2013 Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», ζπλεπψο νη πιεξσκέο
ηνπ αλαδφρνπ ζα ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο (γηα ηα έξγα
Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) θξαηήζεηο, σο θαη ζηελ θαηαβνιή
ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο, απφδνζε Φ.Π.Α. θ.ιπ.

Μφλνλ ν εγθεθξηκέλνο απφ ηελ Τπεξεζία ινγαξηαζκφο απνηειεί απνδεηθηηθφ νθεηιήο
ηνπ Κχξηνπ ηνπ Έξγνπ πξνο ηνλ Αλάδνρν.

Κακία απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί θαη λα γίλεη απνδεθηή
αιιαγή ηνπ πξνδηαγξαθφκελνπ ζην παξφλ άξζξν ηξφπνπ πιεξσκψλ ή ηεο
πνζνηηθήο αλάιπζεο ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ ιφγσ ηεο κειέηεο
εθαξκνγήο ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε
ηνπ Έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 11.

Δπηκεηξήζεηο

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ παίξλνληαη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα
ηελ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν

38 ηνπ Π.Γ 609/85 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3669/2008.
Οη Δπηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζην ηέινο θάζε κελφο θαη
ππνβάιινληαη, καδί κε ηηο κεληαίεο πηζηνπνηήζεηο γηα έιεγρν ζηε Δπηβιέπνπζα
Τπεξεζία.
Οη επηκεηξήζεηο ζα αθνξνχλ απνπεξαησκέλεο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην
πκβαηηθφ Σηκνιφγην ηνπ Έξγνπ, ηελ ΔΤ θαη ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή.
Αλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε χκβαζε, εκηηειείο εξγαζίεο κπνξεί λα
πεξηιεθζνχλ ζην ινγαξηαζκφ κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο αλ ε θχζε ηνπο είλαη
ηέηνηα πνπ ηπρφλ δηαθνπή ηνπ έξγνπ δε ζα θαηάζηξεθε ηελ εκηηειή εξγαζία. Οη
εξγαζίεο απηέο ζα θαηαρσξνχληαη ζε ρσξηζηφ κέξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ζα
πεξηιακβάλνληαη κε πξνζσξηλή ηηκή κεησκέλε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απηνηειήο
απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο κε ην ππφινηπν ηεο πξνβιεπφκελεο ηηκήο.
Οη επηκεηξήζεηο ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ηα ΠΠΑΔ πξέπεη λα ππνβάιινληαη
ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη.
ηηο επηκεηξήζεηο θαη ζηα Καηακεηξεηηθά Φχιια Αθαλψλ Δξγαζηψλ (Κ.Φ.Α.Δ) επί
πιένλ ησλ πνζνηηθψλ ελδείμεσλ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ εξγαζηψλ, ζα
αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηά δφθηκν ηξφπν θαη ζχκθσλα κε
ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο εθηέιεζεο 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.
Οη επηκεηξήζεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ζπλνπηηθφ πίλαθα κε ηηο ιήςεηο γελνκέλσλ
δνθηκίσλ, κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ.
Πξηλ ηελ Σειηθή Δπηκέηξεζε ζα ζπληάζζνληαη ηα “as-built” ζρέδηα θαη ηα πξσηφθνιια
αθαλψλ εξγαζηψλ ηα νπνία ζα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ Δπηβιέπνπζα
Τπεξεζία.
Ζ ηειηθή επηκέηξεζε θαζψο θαη ηπρφλ επί κέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ ιείπνπλ
ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ην
αξγφηεξν κέζα ζε δχν (2) κήλεο κεηά ηελ βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ. Σειηθή
επηκέηξεζε είλαη ε επηβεβαίσζε θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ πνηνηηθά θαη
πνζνηηθά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε. Μαδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε ν
Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη θαη θάζε άιιν αίηεκά ηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ην νπνίν δελ έρεη ράζεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα απφ θάπνηα
άιιε αηηία. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα απφ ηνλ Αλάδνρν ε
ηειηθή επηκέηξεζε εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ
Π.Γ. 609/85 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην Ν.3669/2008 θαη ηζρχεη ζήκεξα.
Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο
θσδηθνπνηήζεθε κε ην Ν.3669/2008 θαη ηζρχεη ζήκεξα.

ΑΡΘΡΟ 12. Αλαζεψξεζε ηηκψλ
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα

άξζξα 40 θαη 41 ηνπ ΠΓ609/85 φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 54 ηνπ Ν.
3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 13.

Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ - Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο

Δθφζνλ παξαζηεί αλάγθε εθηέιεζεο λέαο εξγαζίαο πέξαλ ησλ πεξηγξαθνκέλσλ ζηα
πκβαηηθά Σεχρε, ηφηε απηή ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ ΠΓ
609/85 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3669/2008, θαη ηα ηζρχνληα Σηκνιφγηα ηνπ
ΤΠΔΥΧΓΔ.
Ζ αληηζηνηρνχζα δαπάλε απφ κε εθηέιεζε ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ζα κεηαθξάδεηαη ζε
αληίζηνηρε κείσζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο πνπ ζα ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην
ηξφπν.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δψζεη εηδηθή εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα εθηειέζεη
απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 ηνπ ΠΓ 609/85 φπσο
θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3669/2008, ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
εθηειέζεη.
Ο ρξφλνο ζπληήξεζεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζα είλαη ν ίδηνο κε
ηνλ ρξφλν ζπληήξεζεο ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 14.

Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ

14.1. Οξηζηηθφ Πξφγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ
Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ
ππέβαιε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαζψο θαη
ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο ζα ζπληάμεη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ
Έξγνπ - ΑΠΚΔ. ηελ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ
ππφςε νη θάζεηο ηνπ έξγνπ φπσο αλαπηχζζνληαη ζηελ ζπλέρεηα :
ΦΑΖ 1: Δξγαζίεο ζηελ πεξηνρή Ννκαξρίαο
ΦΑΖ 2: Δξγαζίεο ζηελ πεξηνρή γεπέδνπ
ΦΑΖ 3: Δξγαζίεο ζηελ πεξηνρή λφηηα ηνπ γεπέδνπ θαη βφξεηα ηνπ Γηθαζηηθνχ
Μεγάξνπ.
Με ην ΑΠΚΔ ζα παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή, νηθνλνκηθή θαη πνζνηηθή εμέιημε ησλ
εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο απηήο.

14.2. Υξφλνο Τπνβνιήο
Οινθιεξσκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζα ππνβιεζεί εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ (Απνθιεηζηηθή Πξνζεζκία) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο (Άξζξν 5 παξ.
4 Ν.1418/84 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3669/2008) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
φισλ ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ. Κακία πιεξσκή δελ ζα γίλεη αλ ην ΑΠΚΔ δελ
ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
14.3. Απαηηήζεηο
Θα ιεθζνχλ ππφςε νη απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαη ζα
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, ζα νξίδεηαη ν εθηηκψκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πνζφηεηα θαη ηηο απνδφζεηο ησλ πφξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ε ζεηξά εθηέιεζεο ζε ζρέζε πξνο ηηο άιιεο εξγαζίεο. Ο
ρξφλνο νινθιήξσζεο θαηά πεξίπησζε ζα πεξηιακβάλεη ρξνληθνχο ζηφρνπο
(milestones) θαηά ηνπο νπνίνπο ζα νινθιεξψλνληαη ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα
ηεο εξγαζίαο ηνπ Έξγνπ.
Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο ψζηε λα γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο
θαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ρσξίο δπζθνιίεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα
παξαηάζζνληαη κε δηάξθεηα απφ 7 εκέξεο έσο 28 θαη φρη κεγαιχηεξεο
δηάξθεηαο. Ο βαζκφο αλάιπζεο ζε φηη αθνξά ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη λα επηηξέπεη ηελ
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ φισλ ησλ εξγαζηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη νκαδνπνηεκέλεο θαηά ζηάδην θαηαζθεπήο, θαηά
επί κέξνπο θαηαζθεπαζηηθέο ελφηεηεο, θαηά είδνο εξγαζίαο, θιπ.
ρξεζηκνπνηψληαο θσδηθνχο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα.
Όιεο νη ππνβνιέο ζα γίλνληαη ζε κέγεζνο ραξηηνχ DIN Α4 θαη ζα είλαη
έγρξσκεο. Κάζε ζειίδα ζα είλαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ
Αλαδφρνπ ζην έξγν.
Ο Αλάδνρνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ εκέξα έγθξηζεο απφ ηελ
Τπεξεζία ηνπ νξηζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα
ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ ρξνλνδηάγξακκα, θέξνληαο αθέξαηα ηελ
επζχλε αλ απηφ αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ (θαη
ζρεδίσλ). Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη ζπκβαηηθά φηη ε δηαδηθαζία ηεο
θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ή κεηαβνιήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξεη
θαζπζηέξεζε.
Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ησλ
ππνπξνγξακκάησλ ηνπ πξέπεη λα γίλεη έηζη ψζηε λα ηεξνχληαη νη πξνζεζκίεο

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο ΔΤ.

14.4.

Πεξηερφκελν ηνπ Α.Π.Κ.Δ.

Α. Σν Α.Π.Κ.Δ. ζα θαιχπηεη:
1. Σηο απαηηνχκελεο απνηππψζεηο, έξεπλεο, κειέηεο, εγθξίζεηο, άδεηεο.
2. Σηο πξνεξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία
ησλ ρψξσλ.
3. Σηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
4. Σηο εξγαζίεο ινηπψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ΟΚΧ, αξραηνινγία..).
5. Σηο απαιινηξηψζεηο.
6. Σνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πάζεο θχζεσο.
7. Σερληθή έθζεζε φπνπ ζα αλαιχεηαη θαη ζα αηηηνινγείηαη ν πξνηεηλφκελνο
πξνγξακκαηηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ην εξγαηνηερληθφ δπλακηθφ θαη ην
κεραληθφ εμνπιηζκφ. ηελ έθζεζε απηή ζα ππνινγίδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ε
δηάξθεηα θάζε δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Α.Π.Κ.Δ. θαη ην θφζηνο ηεο βαζηδφκελν ζηα
απαζρνινχκελα κέζα παξαγσγήο. Σα θφζηε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ,
αζξνηδφκελα, ζα δίλνπλ ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα
ζπκπίπηεη κε ην πξνζθεξφκελν ηίκεκα ηνπ Αλαδφρνπ.
8. Κακπχιε νηθνλνκηθήο ξνήο έξγνπ.
(Σα δηαγξάκκαηα απηά ζα ρξεζηκνπνηνχλ σο ρξνληθή κνλάδα ην κήλα.).
Σν πξφγξακκα ηνπ Έξγνπ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, πξέπεη θαη‟
ειάρηζηνλ λα θαιχπηεη εμεηδηθεπκέλα φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα.
Β. Ο έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα κέζα απφ:
1)

Πίλαθεο πξφβιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο Φπζηθήο θαη Οηθνλνκηθήο
Πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ. Οη πίλαθεο απηνί ζα πεξηιακβάλνπλ ηα είδε
εξγαζηψλ θαη ζε ζηήιεο ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε αλά κήλα ηεο πξνο
εθηέιεζε πνζφηεηαο θαη ηεο πξνβιεπφκελεο απνξξφθεζεο. ην θάησ
κέξνο ηνπ πίλαθα κεηά ηηο εξγαζίεο ζα πεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ ΓΔ
& ΟΔ 18%, ε πξνβιεπφκελε αλαζεψξεζε θαη ην Φ.Π.Α. ηνλ ππφςε
πίλαθα ζα πξνβιεθζνχλ θαη νη αληίζηνηρεο ζηήιεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε
πνζνηήησλ εξγαζηψλ θαη δαπαλψλ, πνπ ζα εθηεινχληαη θάζε κήλα θαη
ζα ζπκπιεξψλνληαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ κήλα, ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ, θαζψο

θαη ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ κέρξη ηέινπο ηνπ έξγνπ. Οη Πίλαθεο
κε ηα επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ
θαη ησλ πηζηψζεσλ πνπ απνξξνθήζεθαλ ζα ππνβάιινληαη θάζε
κήλα θαη νπσζδήπνηε κέζα ζηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ κήλα πνπ
αθνινπζεί (ή καδί κε ην ινγαξηαζκφ εθ‟ φζνλ ππνβάιιεηαη εθείλν ην
κήλα) απφ ηνλ Αλάδνρν. Κάζε ηξίκελν ζα ππνβάιιεηαη Αληίγξαθν
ηνπ αξρηθνχ πίλαθα Φπζηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνφδνπ ηνπ έξγνπ,
κε πξνζζήθε ζε εηδηθέο ζηήιεο ησλ κεηαβνιψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο
αξρηθέο πξνβιέςεηο θαη αηηηνιφγεζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ.

2) Δλεκεξσκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα GANTT θαη PERT εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Δπηθαηξνπνηεκέλα ρξνλνδηάγξακκαηα ζα ππνβάιινληαη
θάζε κήλα θαη
νπσζδήπνηε κέζα ζηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί (ή καδί κε ην
ινγαξηαζκφ εθ‟ φζνλ ππνβάιιεηαη εθείλν ην κήλα) απφ ηνλ Αλάδνρν.

3) Αλαθνξέο Πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ζηηο νπνίεο ζα θαίλεηαη ε πξφνδνο ησλ
εξγαζηψλ θαη ε ζπκθσλία ή φρη κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηνπ έξγνπ θαζψο
θαη νη ιφγνη ησλ ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Οη επηθαηξνπνηεκέλεο αλαθνξέο
πξνφδνπ ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ θαη ηελ ζπκθσλία ή φρη απηψλ κε ην
εγθεθξηκέλν πξφγξακκα έξγνπ ζα ππνβάιινληαη θάζε ηξίκελν.

14.5.

Έγθξηζε Α.Π.Κ.Δ.

Σν παξαπάλσ πξφγξακκα ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζε (3) ηξία αληίγξαθα ζε
έληππε θαη ζε δχν αληίγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζε CD-ROM) ζηελ Τπεξεζία. Ζ
Τπεξεζία ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ (άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ Ν.1418/84 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.
3669/2008) γηα λα εγθξίλεη κε ή ρσξίο παξαηεξήζεηο ην πξφγξακκα. Μία απφ ηηο
ππνβιεζείζεο ζεηξέο ζα επηζηξαθεί ζηνλ Αλάδνρν εγθεθξηκέλε ή κε ηπρφλ
παξαηεξήζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα επαλππνβιεζεί δηνξζσκέλν
(ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο) εληφο επηά (7) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.

14.6.

Κπξψζεηο

1. Παξάιεηςε ή ακέιεηα σο πξνο ηελ άξηηα, ιεπηνκεξή θαη πιήξε αλάιπζε θαηά ηα
παξαπάλσ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ (αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο ελεκέξσζεο)
εθηφο απφ ηε δηαδηθαζία δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη ηεο έθπησζεο πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1418/84 θ.ι.π. θαη απφ ην άξζξν 6 ηνπ

Ν.3263/2004, φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηνλ Ν. 3669/2008 θαη ηζρχνπλ ζήκεξα,
ζπλεπάγεηαη :
α) Σελ επηβνιή αλέθθιεηεο πνηληθήο ξήηξαο απφ ηελ Τπεξεζία, ίζεο πξνο
1:4000 ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (δαπάλε έξγνπ ρσξίο Φ.Π.Α). Ζ πνηληθή
ξήηξα επηβάιιεηαη γηα κία κφλν θνξά θαη ζα παξαθξαηεζεί απφ ηνλ πξψην
επφκελν ινγαξηαζκφ.
β) Σελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ππεξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ζπληεηαγκέλνπ
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη ππνρξεσηηθφ γη' απηφλ,
ρσξίο λα ηνπ παξέρεηαη δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε ρξνληθήο ηξνπνπνίεζεο.
ε θάζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζχληαμεο
ρξνλνδηαγξάκκαηνο απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ή απφ ηδησηηθφ γξαθείν ζα
αθαηξείηαη απφ ην «ιαβείλ» ηνπ Αλαδφρνπ πνζφ ίζν κε απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1α ηεο απφθαζεο Γ17α/02/117/ΦΝ 332/10.11.88 (ΦΔΚ 862
Β/16.11.89).
2. Αλάινγα παξάιεηςε ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κεληαίαο θαη
ηξηκεληαίαο αλαθνξάο πξνφδνπ ζπλεπάγεηαη εθ‟ άπαμ γηα θάζε αλαθνξά αλέθθιεηε
πνηληθή ξήηξα κέρξη πνζφλ ίζνλ πξνο ην 15% ηεο πνηληθήο ξήηξαο ηεο παξ. 13.6.1α
πνπ επηβάιιεηαη ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε.

14.7. Δλεκεξσκέλν Πξφγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (Δ.Π.Κ.Δ.)
Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη καδί κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θάζε κήλα ην Δ.Π.Κ.Δ. Σν
Δ.Π.Κ.Δ. ζα ρξεζηκεχεη σο εξγαιείν ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ θαη ζα
πεξηιακβάλεη:
1.

2.
3.

4.
5.

Σν πνζνζηφ ηεο πξαγκαηνπνηζείζαο πξνφδνπ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
Π.Κ.Δ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα ηηο
εκεξνκελίεο θαη ψξεο δηεμαγσγήο ησλ επηκεηξήζεσλ. Ζ Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία ζα παξίζηαηαη δηα κέζνπ εθπξνζψπνπ ηεο ζε απηέο ηηο
επηκεηξήζεηο.
Σα αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλν πνζνζηφ πξνφδνπ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηά ηνπ
Α.Π.Κ.Δ.
Γχν ρξνληθέο ξάβδνπο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Α.Π.Κ.Δ. θαη ηηο
εκεξνκελίεο ηνπο: Ζ άλσ ζα πξνθχπηεη απφ ηηο εκεξνκελίεο ηνπ αξρηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε θάησ ζα πξνθχπηεη απφ ηηο πξαγκαηνπνηεκέλεο
εκεξνκελίεο.
Ζ εθηηκψκελε απφ ηνλ Αλάδνρν ππνιεηπφκελε δηάξθεηα ησλ ππφ εμέιημε
δξαζηεξηνηήησλ.
Κακπχιεο νηθνλνκηθήο ξνήο έξγνπ

6.

Πξνγξακκαηηζκέλν θαη πξαγκαηνπνηεκέλν πνζνζηφ πξνφδνπ γηα ην ζχλνιν
ηνπ έξγνπ.

Δθφζνλ ν Αλάδνρνο πξνβιέπεη φηη είλαη πηζαλφλ λα επέιζνπλ νπνηεζδήπνηε
θαζπζηεξήζεηο νη νπνίεο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηπρφλ
κειινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (ή ησλ ρξνληθψλ
δηαζηεκάησλ) πνπ πξνβιέπεηαη γηα απηέο ζην Α.Π.Κ.Δ. ζα ππνβάιιεη ζηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο
ζρεδηάδεη λα μεπεξάζεη νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο αλακελφκελεο κειινληηθέο
θαζπζηεξήζεηο θαη εθφζνλ ζηηο Δξγαζίεο έρνπλ εκθαληζηεί ειαηηψκαηα, ιεπηνκεξή
ζηνηρεία ησλ ρξφλσλ θαηά ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο
γηα ηε δηφξζσζε ησλ ειαηησκάησλ απηψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ηήξεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Δξγαζηψλ.
14.8.

Α.Π.Κ.Δ. Αληηκεηψπηζεο Καζπζηεξήζεσλ

Δάλ ζε νπνηνδήπνηε Δ.Π.Κ.Δ. εκθαληζηεί έζησ θαη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ αλήθεη
ζηελ θξίζηκε δηαδξνκή λα θαζπζηεξεί ζε ζρέζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα πεξηζζφηεξν
ησλ (20) είθνζη εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη
έλα αλαζεσξεκέλν Α.Π.Κ.Δ. ζην νπνίν ζα θαίλεηαη κε πνηνλ ηξφπν ν Αλάδνρνο ζα
επηηαρχλεη ηηο ελαπνκείλαζεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα εμαιεηθζεί ε θαζπζηέξεζε θαη
λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, θαζψο θαη ηνπ
πέξαηνο ηνπ έξγνπ.
Σν αλαζεσξεκέλν Α.Π.Κ.Δ ζα ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία. Κάζε θνξά πνπ ζα ππάξρεη ιφγνο ζχληαμεο ελφο ηέηνηνπ δηαγξάκκαηνο ε
ππνβνιή ηνπ ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ
πκβαηηθψλ Σεπρψλ πνπ δηέπνπλ θαη ηελ αξρηθή ππνβνιή ηνπ Α.Π.Κ.Δ.
χκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.
3669/2008 νη ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο αξρίδνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο
χκβαζεο.
Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εγθξίλνληαη κφλνλ φηαλ κεηαβιεζνχλ νη
πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ εθφζνλ δεηεζεί ηνχην απφ ηελ Τπεξεζία ή ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ Ν 1418/84 φπσο
θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3669/2008.

ΑΡΘΡΟ 15. Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ – Απαηηήζεηο πνηνηηθνχ ειέγρνπ
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο ΔΤ απαηηείηαη ε εθπφλεζε
θαη ηήξεζε Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ φπσο παξαθάησ:
Η. Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ

15 .1. Γεληθά - Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ
Σν άξζξν απηφ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, φζνλ αθνξά ζηελ
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ), φπσο πξνθχπηνπλ
απφ ηελ Απφθαζε ηεο ΓΓΓΔ /ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξηζκφ ΓΔΔΠΠ ΟΗΚ 502/13.10.2000
(ΦΔΚ 1265/18-10-2000 Σεχρνο Β' ) ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα «Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο
Πνηφηεηαο Έξγσλ (ΠΠΔ) ζηα Γεκφζηα Έξγα θαη Μειέηεο» θαη ηηο αληίζηνηρεο
Απνθάζεηο: (αξ. ΓΗΠΑΓ /νηθ/611/24-07-2004 Απφθαζε πθππ. ΠΔΥΧΓΔ κε ζέκα :
„‟Οδεγίεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ην πεξηερφκελν, ηνλ έιεγρν θαη ηεο έγθξηζε
Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ‟‟ θαη αξ. ΓΗΠΑΓ /νηθ/501/01-07-2003 Απφθαζε
πθππ. ΠΔΥΧΓΔ κε ζέκα: „‟Οδεγίεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ην πεξηερφκελν,
ηνλ έιεγρν θαη ηεο έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Μειέηεο) θαζψο θαη απφ ηηο
απαηηήζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο γεληθά γηα ζέκαηα πνηφηεηαο, πνπ ζέηνπλ ηα Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο ηεο Παξνχζαο χκβαζεο.
Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ είλαη ππνρξεσκέλνο, είηε έρεη πηζηνπνηεζεί
αλαθνξηθά κε θάπνην απφ ηα δηεζλψο απνδεθηά Πξφηππα Πνηφηεηαο είηε φρη, λα
ζπληάμεη Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ θαη λα ην ππνβάιιεη ζε ηξία αληίηππα
ηνπιάρηζηνλ, ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ην Π.Π.Δ δελ είλαη ζπληεηαγκέλν
ζχκθσλα κε ηα πκβαηηθά Σεχρε, ην επηζηξέθεη (κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο) γηα
δηφξζσζε θαη επαλππνβνιή. Σν Π.Π.Δ ειέγρεηαη θαη εγθξίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Πξντζηακέλε Αξρή εληφο 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.
ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο ππνβνιήο ε πξνζεζκία λνείηαη απφ ηελ ηειεπηαία
ππνβνιή. Έλα αληίγξαθν ηνπ εγθεθξηκέλνπ Π.Π.Δ. επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν θαη ηα
ππφινηπα δχν παξακέλνπλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία.
Κακία πιεξσκή δελ ζα γίλεη εάλ ην Π.Π.Δ. δελ ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία.
θνπφο ηεο εθαξκνγήο ελφο Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία
είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν Αλάδνρνο
κε ηελ παξνχζα χκβαζε, έλαληη ηνπ ΚηΔ, ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν, ην θφζηνο θαη ηελ
πξνδηαγεγξακκέλε πνηφηεηα κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.
Σν Π.Π.Δ. ζα εθπνλεζεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν ISO 10005:1995
ή ζε θάπνην απφ ηα δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα πνηφηεηαο (π.ρ. ISO 9001 -2000),
ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζα ζεσξεζεί σο πκβαηηθφ ζηνηρείν θαη
ζα ιεθζεί ζαλ βάζε.
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο, εθηείλνληαη
ηφζν ζηελ αλάπηπμε απφ ηνλ Αλάδνρν ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο
(Quality Assurance - Q.Α) πνπ ζα έρεη ζρεδηαζηεί ήδε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ,

φζν θαη ζηνλ Έιεγρν Πνηφηεηαο (Quality Control - Q.C) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ. Άξα ζα πξέπεη λα δεηείηαη θαη ε πηζηνπνίεζή
ηνπ αιιηψο δελ έρεη λφεκα.
Ο έιεγρνο πνηφηεηαο αθνξά φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ (Μειέηεο, Καηαζθεπή,
ζπληήξεζε) θαη αθνξά ηφζν ζην παξαγφκελν πξντφλ (φια ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ),
ζηελ πεξηγξαθή θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κεζφδσλ κε ηηο νπνίεο εθηεινχληαη
νη δηάθνξεο εξγαζίεο φζν θαη ζηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ ή
ηα
ελζσκαηνχκελα πιηθά.
Ζ εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο πνηφηεηαο απφ ηνλ Αλάδνρν,, έρεη ζθνπφ
λα παξέρεηαη ζηνλ ΚηΔ ε κέγηζηε δπλαηή πιεξνθφξεζε φηη ην παξαγφκελν έξγν
(εξγαζίεο, κειέηεο, θιπ.) ζα ηθαλνπνηεί ηηο δεδνκέλεο θαη πξνδηαγεγξακκέλεο
απαηηήζεηο πνηφηεηαο.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νξίζεη κε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο,
έλα Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαηάιιεισλ πξνζφλησλ θαη
εκπεηξίαο, ππεχζπλν γηα ηα ζέκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ,
θαζψο θαη ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ.
Ο θαζνξηζκφο ησλ νπνησλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη Οδεγηψλ Δθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ,
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ
ππνρξέσζε λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη
εκθάληζε ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην έξγν. Έζησ θαη αλ δελ
νξίδεηαη ζαθψο ζηα πκβαηηθά Σεχρε ή ζηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε
απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη άξηην ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή
θαη άκεκπηε εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ ελαξκφληζή ηνπ κε ηα ινηπά
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη λα πιεξεί ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη λα εμππεξεηήζεη.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηα πιηθά, ηηο θαηαζθεπέο θαη εμνπιηζκνχο κε
κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, σο πξνο ηελ επάξθεηα, πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη
ζπκβαηφηεηά ηνπο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ.
Γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο αθαηαιιειφηεηαο πιηθψλ θαη
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, ειαηησκάησλ ηεο θαηαζθεπήο, θαη παξαιείςεσλ
ηεο ζπληήξεζεο ηζρχνπλ γεληθά φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ Ν 1418/84 φπσο
θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3669/2008.
ε πεξίπησζε απαίηεζεο απφ ηε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία πξφζζεησλ ειέγρσλ ησλ
πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε δηαθσληψλ σο πξνο ηα απνηειέζκαηα
ειέγρσλ ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίδεη θαηάιιειν εξγαζηήξην,
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 60 ηνπ λ. 3669/2008, γηα ηνπο ειέγρνπο απηνχο. Οη
δαπάλεο απηψλ ησλ ειέγρσλ απηψλ πξνθαηαβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ
βαξχλεη ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ

ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.
Μέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηνπο εξγαζηεξηαθνχο
ειέγρνπο θαη δνθηκέο, είλαη θαη ε ζπλεξγαζία κε αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ λ. 3669/2008. ε
πεξίπησζε πξνζζέησλ ειέγρσλ, ν Γηθαηνχρνο δέρεηαη ην απνηειέζκα ηνπ ειέγρνπ
απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 154
ηνπ Ν 3669/2008.
Αλ ε δηεμαγσγή κεξηθψλ ειέγρσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζην εμσηεξηθφ, ν Αλάδνρνο
ζα επηβαξπλζεί κε φια ηα έμνδα ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο
Δπίβιεςεο, πνπ ζα επηζεσξήζνπλ απηνχο ηνπο ειέγρνπο.
Δθηφο απφ ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο πνπ ζα δηελεξγεί ν Αλάδνρνο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο
εξγνιαβίαο, ν ΚηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηεί Έιεγρν Πνηφηεηαο (Q.C)
ησλ πιηθψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θαηαζθεπψλ θ.ι.π θαη έιεγρν ηνπ πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (Q.Α), ζηνλ βαζκφ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα θξίλεη αλαγθαίν.
ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ, λα
δηαζέηεη ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε ην απαηηνχκελν εξγαηηθφ ή βνεζεηηθφ
πξνζσπηθφ, ή θαη ηνλ απαξαίηεην κεραληθφ εμνπιηζκφ γηα ηε δηελέξγεηα δηαθφξσλ
ειέγρσλ ή δνθηκαζηψλ (π.ρ ηνπνγξαθηθά φξγαλα, ζπζθεπέο επί ηφπνπ ειέγρσλ θιπ.)
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Σα έμνδα φισλ ησλ παξαπάλσ
αλαθεξνκέλσλ ειέγρσλ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.
Σν ΠΠΔ ζα πιαηζηψλεηαη απφ ηα απαξαίηεηα «Τπνζηεξηθηηθά Έγγξαθα - ηνηρεία»
(Οδεγίεο Δξγαζηψλ, Οδεγίεο Διέγρνπ Δξγαζηψλ, Μεζνδνινγίεο θαηαζθεπήο, Φχιια
Διέγρνπ Δξγαζηψλ ή Γειηία πνηφηεηαο Δθηεινχκελσλ Δξγαζηψλ θαη
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θιπ.) γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη εθαξκνγή ηνπ. Σν
πεξηερφκελν απηψλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ ζα ζπκθσλείηαη θαη ζα εγθξίλεηαη
απφ ηε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο, επθνιίαο ειέγρνπ θαη
δπλαηφηεηαο γξήγνξεο αμηνπνίεζήο ηνπο.
15.2. Οξνινγία «Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ»
Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη, ζρεηηθά κε ην «Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ», λννχληαη
θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
1. Πνηφηεηα Σερληθνχ έξγνπ: Δίλαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ παξαγφκελνπ κέζσ ηεο
εξγνιαβίαο Σερληθνχ Έξγνπ κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο (απφ ηηο Μειέηεο,
πκβαηηθά Σεχρε, Πξφηππεο θαη ινηπέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Ννκνζεζία)
απαηηήζεηο ηνπ ΚηΔ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ έληερλε θαηαζθεπή, αληνρή, ηελ
αλζεθηηθφηεηα, ηε νηθνλνκία, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα, ηελ αηζζεηηθή θαη
ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ.
2. χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο: Ζ νξγαλσηηθή δνκή, νη επζχλεο, νη δηαδηθαζίεο,

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

νη δηεξγαζίεο, νη θαηαγξαθέο, νη πφξνη θαη ηα κέζα πνπ ζα εθαξκφζεη θαη κε ηα
νπνία ζα ηεθκεξηψζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ν Αλάδνρνο γηα λα κπνξέζεη λα
πινπνηεζεί ε πξναλαθεξζείζα πνιηηηθή πνηφηεηαο.
Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ: Δίλαη ην έγγξαθν ζην νπνίν δηαηππψλνληαη νη
εηδηθέο πξαθηηθέο θαη ηα κέζα γηα ηελ πνηφηεηα θαζψο θαη ε αιιεινπρία ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε
Δξγνιαβία.
Γηαδηθαζία:
Δίλαη έγγξαθν/α πνπ πεξηγξάθεη /νπλ (πξνδηαγξάθεη /νπλ) ηνλ
ηξφπν εθηέιεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ.
Δπηζεψξεζε Πνηφηεηαο: πζηεκαηηθή θαη αλεμάξηεηε εμέηαζε (θαηαγξαθή)
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν νη ρξεζηκνπνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο
γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο, είλαη
ζχκθσλα κε ηα ζρεδηαζζέληα θαη ηα πξνδηαγεγξακκέλα, εθαξκφδνληαη
απνηειεζκαηηθά θαη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνηφηεηαο.
Με ζπκκφξθσζε: Ζ κε ηθαλνπνίεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ απαηηήζεσλ.
εκείν ειέγρνπ: Υαξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ
απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο θαη ζην
νπνίν ειέγρεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ απαηηήζεσλ.
Κξίζηκν εκείν Διέγρνπ: εκείν Διέγρνπ γηα ην νπνίν ν ΚηΔ έρεη ελεκεξσζεί
εγγξάθσο φηη πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ απαηηήζεσλ.
εκείν Διέγρνπ κε αλακνλή έγθξηζεο (ε εκείν ηάζεο):
Κξίζηκν εκείν Διέγρνπ, γηα ην νπνίν ε έγθξηζε θαη απνδνρή ησλ
απνηειεζκάησλ ειέγρνπ απφ ηνλ ΚηΔ, είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ
εξγαζηψλ.

15.3. Πεξηερφκελα ΠΠΔ
Σν ΠΠΔ έρεη ην ραξαθηήξα εζσηεξηθνχ θαλνληζηηθνχ εγγξάθνπ ηεο Δξγνιαβίαο θαη
πξέπεη λα παξέρεη φια ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ έξγνπ,
ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ηεθκεξίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ
εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ, ησλ πιηθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ειέγρσλ θαη
αξρεηνζέηεζήο ηνπο.
Σν ΠΠΔ ελζσκαηψλεη θαη θσδηθνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ,
πεξηγξάθεη ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο,
πεξηιακβάλεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο κεζνδνινγίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, είλαη ζε
πιήξε ελαξκφληζε κε ην Υξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεη ηηο επί κέξνπο επζχλεο, ηα ζεκεία
πξνο επηζεψξεζε θαη έγθξηζε θαη ηηο κεζφδνπο αλαθνξάο, θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη
ιεπηνκέξεηεο δηαρείξηζεο, ζπγθέληξσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ
θαηαζθεπήο θαη ειέγρσλ.
Σν ΠΠΔ πνπ ζα παξαδνζεί ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά

θαη φρη πεξηνξηζηηθά:
1.

χληνκε πεξηγξαθή έξγνπ (ηζηνξηθφ, γεληθά ηερληθά ζηνηρεία, θξίζηκα
ζηνηρεία έξγνπ)

2.

πκβαηηθά ηνηρεία έξγνπ θαη Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο χκβαζεο απ' ηηο
νπνίεο ζα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.

3.

Γηαίξεζε ηνπ έξγνπ ζε ππνέξγα (ηκήκαηα, θάζεηο, κέησπα εξγαζίαο,
δηαθεθξηκέλα θαη απηνηειή αληηθείκελα, επί κέξνπο εξγαζίεο).

4.

«Πίλαθα Παξαδνηέσλ Έξγνπ», φπνπ αλαθέξνληαη νη κειέηεο, ζηνηρεία θαη
ινηπέο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζχληαμε θαη ππνβνιή εγγξάθσλ,
ζχκθσλα κε φζα αλαγξάθνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε ή ζε ηπρφλ πξφζζεηεο
εληνιέο, ηαμηλνκεκέλα θαηά είδνο θαη ρξνλνινγηθή ζεηξά.

5.

Οξγαλφγξακκα Γηνίθεζεο ηεο Δξγνιαβίαο

6.

Πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ γηα θάζε ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη
ζην νξγαλφγξακκα.

7.

Καζνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (πξνζσπηθφ, πιηθά, εμνπιηζκφο) γηα
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.

8.

Μεζνδνινγίεο θαηαζθεπήο εηδηθψλ εξγαζηψλ,
αλαγξαθφκελα ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

9.

Τπνζηεξηθηηθά έγγξαθα δειαδή "Γηαδηθαζίεο πνηφηεηαο" (αλ απαηηεζνχλ) θαη
"Οδεγίεο εξγαζηψλ" πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε πίλαθα κε ηίηιν "Πίλαθαο
Γηαδηθαζηψλ / Οδεγηψλ εξγαζίαο".

ζε

ζπζρεηηζκφ

κε

ηα

10. Γηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ θαη ειέγρνπ /δηαθξίβσζεο εμνπιηζκνχ
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο.
11. εκεία Διέγρνπ ζηα νπνία ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα ζπκβαηηθά
ζηνηρεία, νη ππεχζπλνη ειέγρνπ, ηα έληππα ειέγρνπ θ.ι.π. πκπιεξψλεηαη
«Πίλαθαο εκείσλ Διέγρνπ».
12. Γηαδηθαζίεο
Αλαθνξάο
θαη
δηαρείξηζεο
πεξηπηψζεσλ
πκκφξθσζεο θαη επαθφινπζσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.

Με

13. Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ. πκπιεξψλεηαη «Πίλαθαο Αλαγλψξηζεο / Γηαρείξηζεο
Κηλδχλνπ», κε βάζε ηελ εκπεηξία απφ άιια έξγα θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο
ηνπ έξγνπ, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη θαη πξνηεηλφκελεο
δξάζεηο γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο.
14. Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ εγγξάθσλ θαη ηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο αξρείσλ θαη
ηρλειαζηκφηεηαο φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ.

15.4. Πξφγξακκα Διέγρνπ Γνθηκψλ Έξγνπ (Π.Δ.Γ.)
Σν Π.Δ.Γ. είλαη κέξνο ηνπ ΠΠΔ, ζα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ειέγρσλ πνπ ζα
απαηηεζνχλ ζην έξγν θαη ζα πεξηιακβάλεη :
α. Όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο, δνθηκψλ,
θαη ειέγρσλ (πιηθψλ - εξγαζηψλ -εμνπιηζκνχ).
β. πζρεηηζκφ κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.
γ. Υξνληθφ θαζνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (πνπ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ) ζρεηηθά κε:
1. ηηο Γεηγκαηνιεςίεο
2. ηνπο ειέγρνπο / ηηο δνθηκέο
3. ηηο εγθξίζεηο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία
4. ηελ ππνβνιή ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ησλ απνηειεζκάησλ (ειέγρσλ /
δνθηκψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ) θαη ησλ ππαξρφλησλ πηζηνπνηεηηθψλ
πνηφηεηαο/ θαηαιιειφηεηαο πιηθψλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ.
δ. Σα εξγαζηήξηα ειέγρνπ θαη ηνπο ππεχζπλνπο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ.
ε. Κάζε άιιε απαξαίηεηε γηα ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πιεξνθνξία.

15.5. Αξρεία ειέγρνπ - Γηαρείξηζε αξρείσλ επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη
ειέγρσλ
Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε Πξαθηηθφ πνπ ζα
ζπληάζζεηαη θαη ζα απνηεινχλ ηδηαίηεξν Αξρείν Διέγρσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ
ειέγρσλ απηψλ, ζπληζηνχλ δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πιεξσκψλ
θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο άκεζα θαη νπσζδήπνηε
πξηλ ηελ ππνβνιή θάζε κεληαίαο Πηζηνπνίεζεο εξγαζηψλ.
Ζ παξαθνινχζεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη θαη κε κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα ηνπ
Αλαδφρνπ πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.

II. Απαηηήζεηο πνηνηηθνχ ειέγρνπ
1. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε φιεο ηηο
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηεο εγθπθιίνπ Γ17α/02/71/Φ13/29-11-94 ηεο
ΓΓΓΔ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ.334/1994 «Πξντφληα
Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.

2. Ο θάζε είδνπο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ έξγνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ
ηελ επζχλε γηαηί απηφο είλαη ν κνλαδηθφο θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ
πνηφηεηα θαη ηελ αξηηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη
γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο γηα ηελ νπνία είλαη ν κνλαδηθφο θαη εμ
νινθιήξνπ ππεχζπλνο.

ΑΡΘΡΟ 16. Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ – Μεηξψν ηνπ Έξγνπ
Ο 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.
Α.

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη κεξηθέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο:
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"
Σν Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142 Α/75 ) "Πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθαίο
εξγαζίαο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ"
Ζ Τ.Α. ΒΜ5/30428 (ΦΔΚ 589 Β/30-6-1980 ) "ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ
ζε νδνχο εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ" (αθνξά κφλν ηηο νδνπνηίεο θαη ηελ
απνρέηεπζε)
Σν Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193Α/80) "Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ"
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"
Ζ Τ.Α. ΒΜ5/30058 (ΦΔΚ 121 Β/23-3-1983) "ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ
ζε νδνχο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ" (αθνξά κφλν ηηο νδνπνηίεο θαη ηελ
απνρέηεπζε)
Ο Ν. 1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) "Κπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο
πνπ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ."
Ο Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177Α /18.10.85) "Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
εξγαδνκέλσλ"
Σν Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138Α/88) "Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ
αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο"
Σν Π.Γ. 225/89 (ΦΔΚ 106Α/89) "Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ
ζηα ππφγεηα έξγα"
Σν Π.Γ. 31/90 (ΦΔΚ 11 Α/90 ) "Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη

ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ"
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".
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".
Σν Π.Γ. 397/94 ( ΦΔΚ 221Α /94) "Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ, φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο
θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία 90/269/ ΔΟΚ".
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".
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.
Ζ ππ' αξηζκ. 433/2000 (ΦΔΚ 176 Β/22-09-00) Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ
αθνξά ηελ "Καζηέξσζε ΦΑΤ σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή
θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκνζίνπ Έξγνπ"
Ζ ππ' αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/27-11-02 (ΦΔΚ 16Β/14-01-03) Απφθαζε Τθ.
ΠΔΥΧΓΔ πνπ αθνξά ηελ "Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ
θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΑΤ θαη ΦΑΤ)"
Ζ ππ' αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/νηθ/502 (ΦΔΚ 946/09-07-03) Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ
αθνξά ηελ "Πξνδηαγξαθή ζήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ"

Β. χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο
(ΟΓΑΤΔ).
(ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξναλαθεξζείζεο απφθαζεο ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/27-11-

02 (ΦΔΚ 16Β/14-01-03) Απφθαζε Τθ. ΠΔΥΧΓΔ.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν
εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Χο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ
νξίδνληαη νη εμήο :
1. Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ.
2. Οξηζκφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη
θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ
αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο, θαζψο θαη γηαηξνχ
Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο
(Ν.1568/85, Π.Γ17/96, Π.Γ 305/96, Π.Γ294/88). Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο
θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην Κ.Δ.Π..Δ.Κ ηνπ .ΔΠ.Δ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ
Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε
πξνζσπηθνχ, θιπ. ν αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο
ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ95/99, ΠΓ17/96) απφ ην Τπνπξγείν
Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ
Κηλδχλνπ (ΔΞ.Τ.Π.Π.).
3. Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ.
4. Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ.
5. Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη‟ ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα:
Αλαθνξά αηπρήκαηνο,
Γηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο,
Αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο,
Υξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο,
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ,
Ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ.
6. Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ π.ρ. γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε
πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο
θαηαζθεπήο.

7. Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ
εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε,
εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ
επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα
ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά.
8. Άιιεο πξνβιέςεηο.
Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην Έξγν πξνο
ην αξκφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ ηνπ .ΔΠ.Δ
Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
ζέκαηα ΑΤΔ
Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο
ζην εξγνηάμην
Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην
ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο
θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο.
9. Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε .Α.Τ θαη Φ.Α.Τ
Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα
παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα Α.Τ.Δ θαη λα ζπληάμεη ην ηειηθφ ΦΑΤ.
Σν .Α.Τ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε
(ΦΑΤ) εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν
Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ΚηΔ ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά
ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
παξαδνζεί απφ ηελ Τπεξεζία ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή
κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμή ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην.
Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
o

Γεληθά
Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ
χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ
ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ

o

Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο.

o

ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε
ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.

o

Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ
εξγνηαμίνπ.

o

Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο
αρξήζησλ.

o

πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ.

o

Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α΄ βνεζεηψλ.

o

Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο π.ρ. εηδηθνί ηχπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ
νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θ.ι.π. θαη δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ
εξγαζία ζε χςνο.

o

Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππν-θάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ
έξγνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ.

o

Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππν-θάζεο ηνπ έξγνπ κε
θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο π.ρ.
Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ
Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη

o

Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα
απνθεπρζνχλ.
Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη
ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςή ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα
εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ Π.Γ 305/96).

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέτει ηα εξής :
o

Γεληθά:
Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ
Αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ
Αξηζκφ αδείαο
ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη
ην ΦΑΤ.

o

ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ:
Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Παξαδνρέο κειέηεο
Σα ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε»

o

Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία
ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο
εξγαζίεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, π.ρ. εξγαζίεο
ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζνξηζκνχ θ.ι.π..
Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή
ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ
ηα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θ.ι.π.) ζηελ
ππξαζθάιεηα θ.ι.π.

o

Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη:
Σνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ
ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα
δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη
πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε
έθηαθησλ γεγνλφησλ.
Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη
εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη
θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε
ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ
πεξηζηαηηθνχ θ.ι.π.
Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο
νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ.

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ Γ/λζα
Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ-ΦΑΤ
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη θαζ‟
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ.
Γ. Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ηεξήζεσο ησλ απαηηνχκελσλ 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

β.

πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ, ηα απαηηνχκελα θαηά
πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ( Μ.Α.Π ) θαη λα παίξλεη φια ηα
απαξαίηεηα κέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο.
Δλδεηθηηθά ηα Μ.Α.Π ζα είλαη, πξνζηαηεπηηθά θξάλε, ππνδήκαηα
αζθαιείαο, πιαζηηθέο γαιφηζεο, θσζθνξίδνληα παλσθφξηα (γηα ην
ρεηκψλα), θσζθνξίδνληα γηιέθα (γηα ην θαινθαίξη), πξνζηαηεπηηθά γάληηα,
σηναζπίδεο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, θαη θαπέια ειίνπ, (2) δχν θνπηηά
πξψησλ βνεζεηψλ γηα ην εξγνηάμην, κάζθεο δηαθφξσλ ηχπσλ, δψλεο
ζπγθξάηεζεο, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ηχπνπ SCBA, θ.ι.π.
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, θσηηζκφ, αεξηζκφ, εγθαηαζηάζεηο
πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο λα εμαζθαιίζεη κέζα θαη
ρψξνπο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ.

Γ. 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 πχξαο 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. Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηηο εθζθαθέο θαη ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ ν Αλάδνρνο
νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη:
α. Οπδεκία εξγαζία εθζθαθήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν αλ
πξσηίζησο ν ίδηνο δελ έρεη ζπλεξγαζζεί κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ΓΔΖ,
ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ, ΓΔΠΑ) πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζνχλ – απνκνλσζνχλ ηα
πάζεο θχζεσο δίθηπα ΟΚΧ.
β. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ.
Σ. 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 εθηέιεζε 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
ζη.Καηαιιειφηεηα εμνπιηζκνχ – ζπληήξεζε - αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ πιηθνχ
δ. Δπηδίσμε ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο
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 / ηερληθψλ αζθαιείαο θαη ηαηξψλ εξγαζίαο, 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.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ λα θαηαζέζεη ζηελ Δπίβιεςε 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
ησλ απαηηνχκελσλ γηα ην έξγν πληνληζηψλ / Σερληθψλ Αζθαιείαο θαη Ηαηξψλ
εξγαζίαο (γηα εξγνηάμηα άλσ ησλ 50 εξγαδνκέλσλ).
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:
• Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο (Τπ. Απφθαζε 130646/84 ΦΔΚ 154 Β /19-384)
• Βηβιίν Γξαπηψλ Τπνδείμεσλ Σερληθνχ Αζθαιείαο ή θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο
Δίλαη επλφεην φηη ν θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ
Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ, ηπρφλ ππεξγνιάβσλ, επηβιεπφλησλ κεραληθψλ
απηναπαζρνινπκέλσλ θαη εξγαδνκέλσλ ζα γίλεηαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ε. Μεηξψν ηνπ έξγνπ
πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηα πην πάλσ θείκελα δηεπθξηλίδεηαη φηη ε
ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο

Τπεξεζίαο πνπ δηεπζχλεη ην έξγν θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ζε ζχγρξνλε ειεθηξνληθή κνξθή.
Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ην «Μεηξψν ηνπ Έξγνπ» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
απαξαίηεηα:
1.

Πίλαθα απνγξαθήο, πνπ ζα εκθαλίδεη πεξηιεπηηθά ηα επί κέξνπο έξγα,
εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκνχ θηι. πνπ ζπγθξνηνχλ ην φιν ην Έξγν

2.

Πιήξε ζεηξά «as built» ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ
ηειηθά εθαξκφζηεθαλ.

3.

Σεχρνο ζηνηρείσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ κε ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο ζέζεο
ηνπο

4.

Σεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο φισλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη
εξγαζηεξίσλ (γεσηερληθέο έξεπλεο, γεσινγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο)

5.

Σεχρνο γηα φιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ κε
αληίγξαθα φισλ ησλ αληηζηνίρσλ πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ(σλ) Οίθνπ(σλ)
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ .

6.

Πεξηγξαθηθή έθζεζε ησλ θπξίσλ θάζεσλ εξγαζηψλ, ησλ κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ησλ δπζθνιηψλ θιπ.

7.

Σν θάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο (Φ.Α.Τ.) γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.

Σα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ αξηζκεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα ζε θαθέινπο ζα
ζπληαρζνχλ ζηα Διιεληθά θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ζε ηξία
(3) αληίηππα.
Σα θείκελα ζα είλαη δαθηπινγξαθεκέλα θαη βηβιηνδεηεκέλα ζε ηεχρε. Ζ φιε
δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θαη ζα είλαη ζπκβαηή κε ην εθαξκνδφκελν απφ ηνλ Αλάδνρν
ζχζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ.
Όια ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζα παξαδνζνχλ θαη ζε ςεθηαθή κνξθή.
Οη δαπάλεο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη
λννχληαη ζπκβαηηθά φηη πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ.
Ζ νινθιήξσζε θαη ε παξάδνζε ηνπ Μεηξψνπ Έξγνπ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία
πξέπεη λα γίλεη κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ
ζεσξείηαη φηη ε εξγνιαβία δελ έρεη πεξαησζεί θαη επνκέλσο δελ ζα εθδίδεηαη
Βεβαίσζε Πεξάησζεο ησλ Δξγαζηψλ.
Παξάιεηςε ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε
ππνγξαθή ηεο, θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο
θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3669/2008, ηειηθήο επηκέηξεζεο.
Δπί πιένλ ζα ζπλεπάγεηαη ηελ ζχληαμε θαη εθηχπσζή ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζε
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε πξφζζεηε
πνηληθή ξήηξα ζα είλαη ίζε κε ην ηξία ηνηο ρηιίνηο (2%ν) ηεο ηειηθήο δαπάλεο ηνπ

έξγνπ, ρσξίο Φ.Π.Α, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 3669/2008.

Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ
Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα
έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 17. Γηεχζπλζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηελ έδξα
ηεο επηρείξεζεο ηνπ, κε αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ, θαζψο θαη ηνλ αληίθιεην ηνπ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26, παξ.4 ηνπ Π.Γ, 609/85 θαζψο θαη ηνπ
άξζξνπ 35 ηνπ ηδίνπ Π.Γ./ηνο φπσο θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηνλ Ν. 3669/2008 θαη ηνπ
ζρεηηθνχ άξζξνπ ηεο Γηαθήξπμεο.
Σν αξγφηεξν δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν
αλάδνρνο ζα ζπζηήζεη γξαθείν εξγνηαμίνπ, πνπ ζα δηαηεξήζεη ζε φιε ηελ δηάξθεηα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή. ην εξγνηαμηαθφ γξαθείν
ζα πξνβιεθζνχλ δχν ζέζεηο εξγαζίαο γηα ρξήζε απφ ηνπο κεραληθνχο ηεο
Δπίβιεςεο.
Σν αξγφηεξν εληφο ηξηάληα εκεξψλ (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηε Τπεξεζία γηα έγθξηζε ην
νξγαλφγξακκα δηνίθεζεο ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ κε ηα νλφκαηα ησλ ππεπζχλσλ γηα θάζε
ζέζε θαζψο θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο.
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ (Δξγνηαμηάξρεο) ζα είλαη έκπεηξνο
δηπισκαηνχρνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Δ.Μ.Π ή άιιεο ηζφηηκεο ρνιήο 10εηνχο
ηνπιάρηζηνλ θαηαζθεπαζηηθήο πείξαο ζεκαληηθψλ παξφκνησλ έξγσλ πνπ ζα
δηνξηζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Ζ
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα κε δψζεη ηελ
έγθξηζή ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν Μεραληθφ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξήζεη
φηη απηφο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ
παξαπάλσ ζέζε.
Ο Δξγνηαμηάξρεο ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην ππφςε έξγν θαη ε
απνπζία ηνπ απφ ην εξγνηάμην ζα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη κφλν ζε
ιφγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ππφςε έξγν.
Ο Δξγνηαμηάξρεο ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν
ζε φια ηα ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο ησλ εληνιψλ,
εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη
ηεο ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ θαη ζηνηρείνπ, πνπ ε ππνγξαθή ηνπ πξνβιέπεηαη επί

ηφπνπ ηνπ Έξγνπ (παξαιαβέο, θχιια ειέγρνπ εξγαζηψλ, επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα,
θιπ.).
Ο Δξγνηαμηάξρεο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
θαη γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθαιείαο
ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ.
Γη' απηφ ν εξγνηαμηάξρεο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία κε ηελ ππνβνιή ηνπ
νξγαλνγξάκκαηνο, ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ
θαη ηηο επζχλεο ηνπ.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ην Μεραληθφ πνπ ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα
αλαπιεξψλεη ηνλ εξγνηαμηάξρε Μεραληθφ, φηαλ απνπζηάδεη. καδί κε δήισζε ηνπ
Μεραληθνχ κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα ζηειερψζεη ην εξγνηαμηαθφ Γξαθείν κε
εηδηθεπκέλνπο θαη έκπεηξνπο δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη
ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Αλάινγα κε ηελ θάζε θαηαζθεπήο θαη γηα θάζε ηκήκα ηεο
θαηαζθεπήο ζα ππάξρεη ππεχζπλνο δηπισκαηνχρνο Μεραληθφο αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο (Πνιηηηθφο Μερ/θφο, Ζιεθηξνιφγνο, Μεραλνιφγνο πγθνηλσληνιφγνο,
Αξρηηέθησλ). Σν σο άλσ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα νκηιεί, λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη
άξηζηα ηελ ειιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππάξρνπλ κφληκα ηερληθνί
δηεξκελείο γηα ηνλ θαζέλα.
Γηα ηελ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ πξνηεηλνκέλσλ Μεραληθψλ, ν Αλάδνρνο ζα
ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή
ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ζηα πξνζφληα θαη ζηελ πείξα ηνπο. Ζ Τπεξεζία έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα κελ εγθξίλεη ηνπο πξνηεηλφκελνπο απφ ηνλ Αλάδνρν Μεραληθνχο αλ
ζεσξήζεη φηη δελ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη πείξα, ή δελ είλαη θαηάιιεινη γηα
ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα δειψζεη θαη ην ππφινηπν ηερληθφ πξνζσπηθφ
(Μεραληθνχο Π.Δ, Μεραληθνχο Σ.Δ., Δξγνδεγνχο θιπ)
Σν πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνηαμίνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε δηεχζπλζε θαη παξαθνινχζεζε
ηνπ έξγνπ, ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή
δεηεζεί. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη επίζεο θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα
ησλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ηα ηειέθσλά ηνπο.
Ο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο επίζεο θαη νη ηερληθνί
ππάιιεινη πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηεχζπλζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ,
ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ εγγξάθσο θαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ Τπεξεζία. Δπίζεο
ζα πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ επί
ηφπνπ παξαιακβαλνκέλσλ αθαλψλ εξγαζηψλ, επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ,
πξσηνθφιισλ δνθηκψλ θ.ι.π.

Ζ Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο θαη θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο λα
αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηεο γηα ηνλ δηνξηζκφ νπνηνπδήπνηε απφ ην
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ απνκαθξχλεη θαη
λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη κε άιινλ ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη επίζεο ζηελ
έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην
πξνζσπηθφ, φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο είλαη απαξαίηεην.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη απφ ηνλ Αλάδνρν ππεξγνιάβνη ζα
πξέπεη λα εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπίβιεςε. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη
ηελ Δπίβιεςε θαη λα ππνβάιεη φηη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία δεηεζνχλ άιισο δελ ζα
πηζηνπνηνχληαη νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ κε εγθεθξηκέλνπο ππεξγνιάβνπο.
ε φηη αθνξά ηηο ππεξγνιαβίεο ηζρχεη ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3263/04 φπσο
θσδηθνπνηήζεθε κε ην Ν. 3669/2008

ΑΡΘΡΟ 18.

Δπίβιεςε

Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο Δπηβιέπνληεο θαη ζε
φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο ζπκβνχισλ ηεο Τπεξεζίαο, ζηα εξγνηάμηα,
ιαηνκεία, απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ άιιν, ζηνλ νπνίν
ε Τπεξεζία ζα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δίλνληαη γηα ηελ
άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ
επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο ζηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ
θιπ.
Σν φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην Έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ
νπνηαδήπνηε επζχλε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή θαη
ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάμεηο θιπ, νχηε κεηψλεη ηηο πιήξεηο θαη απνθιεηζηηθέο
επζχλεο ηνπ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ επηηάζζνπλ νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο
Γεκνπξαζίαο, ηεο παξνχζαο Δ..Τ θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο.
Ζ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ζα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή φζνλ αθνξά ζηε ηήξεζε ησλ
πκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ (πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θάζε
πιηθνχ θαη εξγαζίαο, δνθηκέο, πιήξεο έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο νξηζηηθήο κειέηεο
φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, απζηεξή ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θ.ι.π.)

ΑΡΘΡΟ 19. Δπί ηφπνπ παξαιαβή εξγαζηψλ
Σα ζηνηρεία ησλ παξαιαβψλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε πίλαθα παξαιαβψλ γηα θάζε
θαηεγνξία εξγαζηψλ ρσξηζηά. Οη παξαιαβέο ζα γίλνληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν
εθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ, θαη εθπξφζσπν ηεο Δπίβιεςεο.
Δπί ηφπνπ ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πάληα δηαζέζηκα ηνπνγξαθηθά
φξγαλα (ηαρχκεηξν, ρσξνβάηεο) θαη 2 θσηνγξαθηθέο κεραλέο γηα ηελ ιήςε
ζηνηρείσλ θαη θσηνγξαθηψλ απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ζε θάζε θάζε ηεο
θαηαζθεπήο.
Οπδεκία εξγαζία ε νπνία απνηειεί θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ κε βάζε ην Πξφγξακκα
Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ
Τπεξεζία, δελ ζα γίλεηαη δεθηή αλ δελ έρεη παξαιεθζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηελ
Δπίβιεςε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα γίλεηαη κείσζε ζηελ ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ
ηκήκαηνο, δειαδή ην αληίζηνηρν ηκήκα δελ ζα πηζηνπνηείηαη.

ΑΡΘΡΟ 20. Διαρηζηνπνίεζε φριεζεο - Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ρσξίο αδηθαηνιφγεην ζφξπβν θαη ελνριήζεηο. Ο
Αλάδνρνο ζα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απφ νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα
δεκίεο ιφγσ ζνξχβνπ ή άιιεο ελφριεζεο ηνπ πξνθαιείηαη θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη έλαληη νπνησλδήπνηε απαηηήζεσλ, δηαδηθαζηψλ,
δεκηψλ, δαπαλψλ, ρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ή ζε ζρέζε κε απηέο.
Ο Αλάδνρνο δελ ζα πξνθαιεί ξχπαλζε εληφο ή εθηφο ηνπ Δξγνηαμίνπ κε ελαπφζεζε,
δηαξξνή, ή δηαζπνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ ή άιισλ ξππαληψλ. Με ηνλ φξν
«επηθίλδπλε νπζία» λνείηαη νπνηαδήπνηε νπζία πνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία θαη ηε γλψκε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί
επηβιαβήο γηα ην πεξηβάιινλ. Ο Αλάδνρνο δελ πξέπεη λα παξάγεη, ρξεζηκνπνηεί ή λα
απνζεθεχεη επηθίλδπλεο νπζίεο, πιελ εθείλσλ πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο γηα
ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεξνχκελεο πάληνηε ζρνιαζηηθά ηεο ηζρχνπζαο
Ννκνζεζίαο, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή, δηαθίλεζε, απνζήθεπζε θαη ρξήζε ηνπο.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 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, ζα είλαη δε
ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο ιφγσ απζαίξεηεο θνπήο ή
βιάβεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ, απφζεζεο πιηθψλ, ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ ησλ
κεραλεκάησλ ή θαηαπάηεζεο θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ κεραληθά κέζα.
Αλάινγε θξνληίδα ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο
παξαγσγήο ή θχιαμεο αδξαλψλ πιηθψλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, ζρεηηθά κε ηηο
πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηπηψζεηο.
Δπεηδή κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ζα εθηειεζζεί πιεζίνλ άιισλ

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.
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 κεζνδηθά γηα απνθπγή ακέζσλ ή εκκέζσλ
δεκηψλ ή αηπρεκάησλ ή πξνθιήζεσο πιεκκπξψλ. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη
επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ γηα ηα σο άλσ
αλαθεξζέληα.
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.
Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ κέζα ζε
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη κάιηζηα ζε ζηελνχο δξφκνπο θαη πιεζίνλ πθηζηακέλσλ
θηηξίσλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηφλ ε θπθινθνξία
νρεκάησλ, ε επηθνηλσλία ησλ πεξηνίθσλ θαη λα απνηξέπεηαη θάζε δεκηά ή αηχρεκα.
Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη κε απζηεξφηεηα, φιεο ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ησλ
Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ζρεδίσλ θαη ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο Δπηβιέςεσο, ρσξίο
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, έρνληαο πιήξε επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα έξγσλ θαη
πξνζψπσλ θαη γηα ηελ έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε.

ΑΡΘΡΟ 21.

Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ ρψξσλ θαηαζθεπήο – Αληηζηεξίμεηο -

Μεραληθφο εμνπιηζκφο, Όξγαλα ειέγρνπ

21.1 Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ ρψξσλ θαηαζθεπήο
Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε 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. Οθείιεη δε λα αλαξηήζεη ζρεηηθή κε ηελ
απαγφξεπζε απηή πηλαθίδα ζε εκθαλέο ζεκείν.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη θαη θπιάζζεη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ
φιεο ηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, απνζεθψλ θιπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, επ' σθειεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ
εθπξνζψπσλ ηεο επίβιεςεο θαη ηξίησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα ή
απψιεηεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ζα πξέπεη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο

ηνπ λα παίξλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ δηαθχιαμε φισλ ησλ πθηζηακέλσλ
θαηαζθεπψλ, ηε δηαηήξεζε ηνπο θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο.
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνθσηηζκνχ, πεξίθξαμεο θαη εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ή πνπ εχινγα ζα
απαηηεζεί απφ ηελ επίβιεςε.
Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απαηηεζνχλ επείγνληα κέηξα γηα ηελ
πξφιεςε αηπρήκαηνο ή θαηαζηξνθήο, ή γηα ηελ δηαζθάιηζε έπεηηα απφ ηέηνην
ζπκβάλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα εθηειέζεη νηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν. Υσξίο
λα πεξηνξίδεηαη απηή ε ππνρξέσζε, ε Δπίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δίδεη
εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ.
Αλ ν Αλάδνρνο θαλεί απξφζπκνο ή αλίθαλνο λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα, ε
Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο κε δηθά ηεο ζπλεξγεία
ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.
21.2 Αληηζηεξίμεηο
Υσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη φια ηα
απαξαίηεηα έξγα κφληκσλ ή πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ. ηα έξγα απηά
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξαθάησ:
Αληηζηεξίμεηο ή δηακφξθσζε πξαλψλ γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ
εθζθαθψλ, ησλ ζθπξνδεηήζεσλ θιπ.,
Αληηζηεξίμεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παξαθείκελσλ θηηξίσλ, ηνίρσλ θαη ινηπψλ
θαηαζθεπψλ,
Αληηζηεξίμεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ζπγθξάηεζε αγσγψλ, δηθηχσλ θιπ. ηηο
κεζφδνπο αληηζηήξημεο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνληαη πάζζαινη,
παζζαινζαλίδεο, δηαθξάγκαηα, παλέιια, αγθπξψζεηο θιπ.
Όπνπ ρξεηαζηεί λα θαηαζθεπαζηνχλ νξηδφληηα ή θαηαθφξπθα ζηνηρεία απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ζεκειηψζεηο, πεξηκεηξηθά ηνηρψκαηα αληηζηήξημεο,
ππνζηπιψκαηα, πιάθεο, δνθνί, θιπ) πνπ ζπλζέηνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γεληθά λα θαηαζθεπάδεη ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο
κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε ηα απαηηνχκελα, πξνζσξηλά ζπζηήκαηα
αληηζηεξίμεσλ θαη ππνζηπιψζεσλ θαη λα εθπνλήζεη ηε ζρεηηθή κειέηε
επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ.
21.3 Μεραληθφο Δμνπιηζκφο – Όξγαλα Διέγρνπ
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη επζχλε, λα δηαζέζεη
φια ηα απαηηνχκελα κεραλήκαηα, κέζα θαη εξγαιεία γηα ηελ άξηηα πιήξε θαη έληερλε
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ
εξεπλψλ. Ο παξαπάλσ εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο θαζ‟ φιε ηε

δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο πνπ ζα έρεη
ππνβάιεη ν Αλάδνρνο θαη ζα έρεη κεηά απφ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, εγθξηζεί απφ ηελ
Τπεξεζία.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζην εξγνηάμην φια ηα φξγαλα πνπ απαηηνχληαη απφ
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ ΠΣΠ
θαη ησλ ινηπψλ θαλνληζκψλ, θαη γηα ηελ άξηηα θαη αζθαιή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Αλάινγνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζηα δηάθνξα εξγνηάμηα φπνπ ηπρφλ
ζα θαηαζθεπαζζνχλ ηκήκαηα ή ζηνηρεία πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν. Ηδηαίηεξα
επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα αληίζηνηρν εμνπιηζκφ θαη ζηελ πεξίπησζε
ρξεζηκνπνίεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ.
Όιεο νη πξνζσξηλέο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα κεραλήκαηα, νη ζπζθεπέο, ηα
εξγαιεία θαη ηα ινηπά εθφδηα πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ ηφπν
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη θαηάιιεια,
κε θξνληίδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, γηα ηηο νπνίεο
πξνζθνκίζηεθαλ.

ΑΡΘΡΟ 22. Αζθάιηζε ηνπ Έξγνπ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη - κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ - λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο
ζπκβάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη
αληηθείκελα αζθάιηζεο) πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν.
22.1 Γεληθνί Όξνη
Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ
θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά
ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.
Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ.
Χο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102
ηνπ Ν.Γ. 400/1970. Οη αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ.
400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη δεθηέο σο αζθαιηζηήξηα ηνπ Έξγνπ.
Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα, ή ζηελ
αιινδαπή, ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο
θαη δηέπεηαη απφ ην Ν.Γ. 400/1970, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 118/1985.
Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε
ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε
ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο
αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ., θαη ν
Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε

πξφζσπα ή/ θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ
αζθαιηζηεξίσλ.
1.

Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο :
ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα
ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ησλ ινηπψλ άξζξσλ ηεο ΔΤ θαη ησλ ινηπψλ πκβαηηθψλ
Σεπρψλ.
ζα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ ΚηΔ.

2.

Ζ έγθξηζε ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηνπ απνδνρήο
φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη κε επάξθεηα ζηνπο
φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο Δ..Τ.

Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ απνηειεί
αζθαιηζηηθφ βάξνο θαη πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ
απνηειεζκάησλ ηεο αζθαιίζεσο, ζα γίλεηαη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο
πεξηφδνπ.
Οη γεληθνί φξνη αζθαιίζεσο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ηνλ
Νφκν 489/76 θαη ην Π.Γ. 237/86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ , ε νπνία
παξακέλεη αιψβεηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.
Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κε δφθηκε δξαζηεξηφηεηα, ζε
ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα κπνξνχλ λα
αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ Σεπρψλ
Γεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία.
Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, ν
δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ
ιπζηηεινχο ειέγρνπ. Οπσζδήπνηε, καδί κε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζρεηηθφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αζθαιηζηηθήο
εηαηξείαο θαη ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεη παξεκθεξή έξγα πνπ έρεη αζθαιίζεη ζηελ
Διιάδα.
(1)

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ θάζε
ζηνηρείν απφ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο θαη
θάζε αληίζηνηρν ζηνηρείν πνπ έρεη ζέζεη ν ΚηΔ, ππφςε ησλ δηαγσληδφκελσλ,
φπσο επίζεο θαη ηηο ελ ζπλερεία έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ εθηέιεζε/ ζπλέηαμε
σο Αλάδνρνο.
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ,
απνζεθψλ ηνπ θιπ. απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ, αλ ηνπ ην
δεηνχλ.
Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη γηα θάζε πξφθιεζε θζνξάο ή βιάβεο πνπ ζα ζπκβεί
ζην έξγν απφ νπνηαδήπνηε αηηία αθφκε θαη απφ αλσηέξα βία ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηφζν ηνλ ΚηΔ φζν θαη ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ.

(2)

Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα
λα επηθνηλσλεί απ' επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο
λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο
λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη

ειέγρσλ
Ζ ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα
ηνπ Αλαδφρνπ γηα νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο.
(3) Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ νη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο ζα
πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη δήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ
γλψζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεο Δ..Τ πεξί "Αζθαιίζεσλ" θαη φηη κε ην
αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακηά εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη
απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν ηεο Δ..Τ.
Γηαθνξεηηθά, ε Τπεξεζία, ρσξίο άιιε πξνεηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην
ππφςε αζθαιηζηήξην κε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο πξνηίκεζήο ηεο ζην φλνκα,
γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα
ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο.
Α.

Δπηζχξεηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ :

(1)

Οη αιινδαπέο θαη ζπλεπψο θαη νη ειιεληθέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο
ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη
θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεηε πξνο ηνλ θαλφλα δεκνζίαο
ηάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 400/1970 είλαη άθπξν.

(2)

Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ
έρνπλ επηθπξσζεί απφ θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ
αληηγξάθσλ.

(3)

Ζ απνδεκίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ
ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, αδηάθνξν εάλ απηή
παξαπέκπεη ζε μέλνπο θαλφλεο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο
αληηθεηκεληθήο επζχλεο, ε νπνία θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ.

22.2 Δηδηθέο ξήηξεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ κε
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ή ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη
ζε 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε.
ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο παξαιείςεη, ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε
ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη
θξηζνχλ απφ ηνλ ΚηΔ ζαλ κε ζπκβαηέο κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο
απαηηήζεηο, ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε(εηο),ζηελ

πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
ζαλ πιεξεμνχζηνο. Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζχλαςεο
ηεο(ησλ) ζχκβαζεο(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο 15
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε
εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ζα επηβαξχλνληαη κε ηνλ λφκηκν ηφθν
ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα
έρεη ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα :
o

λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε
επφκελε πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν, αλ ππάξρεη.

o

ή λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο
νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.

o

ή λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε
ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην.

Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη:
o

γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο θαη

o

γηα ηα ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ
Αλάδνρν ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ.

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί, ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο
αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ, γηα λα
απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα
θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ.
ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ
αζθαιίζηξσλ πνπ θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο
ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην παξψλ άξζξν. Οη ηφθνη
ππεξεκεξίαο ζα πξνζκεηξνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ
αζθαιίζηξσλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ (ζηνπο) δηθαηνχρν(νπο) θάζε
πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ
εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ
αζθαιηζηεξίσλ.
ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα:
o

λα παξαθξαηεί ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηελ επφκελε θαηαβνιή πξνο
ηνλ Αλάδνρν

o

ή λα εθπίπηεη ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα
ηνπ.

ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο
ζπλήςε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, παξαιείςεη, ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη
(κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκία θιπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν
Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε

εμνθιεκέλεο δεκηάο, ή βιάβεο, ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. Ο ΚηΔ, ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ
Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ θαη ζα ην ζπκςεθίζεη κε ηελ
πξνο ηνλ Αλάδνρν πξνζερή πιεξσκή ηνπ. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη
πξνζερήο πιεξσκή, ν ΚηΔ ζα ην εθπέζεη απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο
εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.
ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα
ηνπ Αλαδφρνπ, ην Έξγν, ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα
αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη ηα
έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
22.3 Γηαδηθαζία ειέγρνπ απφ ηελ Τπεξεζία ηεο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ
ζπκβάζεσλ κε αζθαιηζηηθή πεξίνδν εθθηλνχζα

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο

ζχκβαζεο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ζρέδην αζθαιηζηεξίνπ
πκβνιαίνπ εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ Τπνγξαθή ηεο χκβαζεο.
ηελ επηζηνιή ππνβνιήο ζα αλαθέξνληαη θαη ηα ζηνηρεία ησλ αληαζθαιίζησλ κε ηα
πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο.
Ο έιεγρνο απφ ηνλ ΚηΔ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ νπνίσλ ε αζθαιηζηηθή
πεξίνδνο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αλάζεζεο ζα γίλεη εληφο δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.
ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ησλ παξαθάησ
παξαγξάθσλ:
Ο έιεγρνο απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζα αθνξά:
o

ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ

o

ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πξνο ηηο
απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο
Δ..Τ.

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
απαξαηηήησο "Βεβαίσζε Αζθάιηζεο" (Cover Note), φπνπ λα αλαθέξνληαη νη
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
ηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην
αξγφηεξν εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ κε ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, έηζη ψζηε
ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαη λα γίλεη δεθηή απφ ηνλ ΚηΔ, ζπλεπάγεηαη αθ' ελφο αλέθθιεηε
πνηληθή ξήηξα 10.000. Δπξψ αθ' εηέξνπ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο απφ ηνλ ΚηΔ
ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ

αζθαιηζηεξίνπ(σλ) ζπκβνιαίνπ(σλ) πνπ λα θαιχπηεη(νπλ) ηηο ζπκβαηηθέο
απαηηήζεηο, πιεξσκή αζθαιίζηξσλ, θιπ, φπσο αλαιπηηθφηεξα αλαθέξεηαη
ζηελ παξαπάλσ παξ. 26.2

22.4.

Αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ έξγνπ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά
αζθαιηζηηθά ηακεία ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο,
ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε
δηαηάμεηο- ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε
εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο θχζεσο
ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ
φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ παξ.25.4.1 θαη
25.4.2, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ.
Οη φξνη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

22.5.

Αζθάιηζε ηνπ έξγνπ " ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ”

Α. Αζθάιηζε έλαληη πιηθψλ δεκηψλ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο "θαηά παληφο θηλδχλνπ" θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ ηνπ έξγνπ, ηελ Διιεληθή θαη
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπήλ Έξγνπ φπσο απηή ζα
έρεη πξνζδηνξηζζεί
ζην ηεχρνο ηεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ. Ζ
ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο ηπρφλ πεξαηηέξσ αλαπξνζαξκνγέο ηνπ αξρηθνχ
πκβαηηθνχ Πνζνχ.
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο, ή
θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν
ή αηηία, φπσο απεξγίεο, θνηλσληθέο ηαξαρέο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, δνιηνθζνξέο,
θαθνηερλίεο, ιαλζαζκέλε κειέηε ή /θαη θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά πιηθά
(manufacturer's risk), ηπραία πεξηζηαηηθά (θσηηά, αλζξψπηλν ιάζνο θιπ),
ιαλζαζκέλε εξγαζία, ειιηπή ζπληήξεζε, θαθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θιπ.
Δπίζεο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα:
Βιάβεο / θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο
έζησ θαη εμαηξεηηθά ζπάληαο εκθάληζεο.

Βιάβεο/ θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην Έξγν
αηπρήκαηα θαη δεκηνγφλα ζπκβάληα.
Όκνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα Πάζεο Φχζεσο Τιηθά απφ ηε
παξαιαβή ηνπο κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην Έξγν.
Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη θαη ηελ πεξίνδν ππνρξεσηηθήο πληήξεζεο ηνπ
Έξγνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη
κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κε πεξηιακβάλεη δεκηέο (νη νπνίεο
εμαηξνχληαη δηεζλψο) πξνθαινχκελεο απφ ηηο αθφινπζεο - θαη κφλν απηέο- αηηίεο.
αληαξηηθή δξάζε, πφιεκν, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα, εκθχιην
πφιεκν, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο.
Ηνληζκφ, αθηηλνβνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή
θαηάινηπα απφ θαχζε ππξεληθνχ θαπζίκνπ.
σζηηθά θχκαηα πξνθιεζέληα απφ αεξνπιάλν ή άιια ηπηάκελα αληηθείκελα
θηλνχκελα κε ηαρχηεηα ίζε πξνο ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ, ή κε ππνερεηηθή
ηαρχηεηα.
πξφζηηκα ή / θαη πνηληθέο ξήηξεο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζε εηήζηα βάζε, λα δεηεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο παξαπάλσ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ηελ
πξαγκαηηθή αμία ηνπ Έξγνπ, ιακβαλφκελεο ππφςε θαη ηεο Αλαζεψξεζεο (
ζπληειεζηήο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ - 6054).
ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθάιηζεο.
Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηνληαη "θαηά παληφο θηλδχλνπ" θαη νη κφληκεο ή /
θαη πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε ηπρφλ "παξαθείκελε πεξηνπζία"
θαζψο επίζεο θαη ν πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην Έξγν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή πεξηγξαθή ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν.

Β. Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ

Αληηθείκελν αζθάιηζεο
Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε "ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ" ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη
Σξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο
ζα ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε
Σξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε θαη γηα πιηθέο
δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε
δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Μειεηψλ - Καηαζθεπψλ θαη Πεξηφδνπ πληήξεζεο εμαηηίαο
ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπέο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ
Έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ
εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Σν

αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα
ιφγνπο κε εθαξκνγήο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη πξφθιεζεο ππνβάζκηζεο ηνπ
Πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Νφκνπ 1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο.
Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο /εγθαηαζηάζεηο.

Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο
Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ
Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ

Όξηα Απνδεκίσζεο
(1) Σα ειάρηζηα φξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε
Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα είλαη
ηα αθφινπζα:
α. Γηα πιηθέο δεκηέο (ζεηηθέο ή απνζεηηθέο) ζε πξάγκαηα Σξίησλ αλεμάξηεηα
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ Σξίησλ 200.000 Δπξψ /πεξηζηαηηθφ
β. Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ θαηά άηνκν 200.000 Δπξψ /
πεξηζηαηηθφ
γ. Γηα ζσκαηηθή Βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα,
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ 300.000.Δπξψ / πεξηζηαηηθφ
δ. Σν αζξνηζηηθφ αλψηαην φξην επζχλεο Αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη Σξίησλ, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ
Έξγνπ ζα είλαη θαη' ειάρηζηνλ 600.000 Δπξψ.
(2) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε έλαληη Σξίησλ θαη
θαηά ηελ πεξίνδν πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Σν αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο
ησλ Αζθαιηζηψλ ζα αλέξρεηαη ζην 50% ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ην νπνίν ηζρχεη
θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ.
(3) ην αζθαιηζηήξην ζα πξνβιέπεηαη θαη θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ
Αλαδφρνπ έλαληη ηνπ απαζρνινχκελνπ ζην έξγν εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ
γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο (επζχλε εξγνδφηνπ). Σα πξνβιεπφκελα
ειάρηζηα φξηα απνδεκηψζεσλ (πέξαλ ησλ απνδεκηψζεσλ ηεο βαζηθήο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, π.ρ ΗΚΑ) ζα είλαη 50.000 Δπξψ / άηνκν θαη αηχρεκα,
300.000 Δπξψ ζε πεξίπησζε νκαδηθνχ αηπρήκαηνο θαη 700.000 Δπξψ
αζξνηζηηθφ αλψηαην φξην επζχλεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο.

Αζθάιηζε θχξηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ " καηά πανηός κινδύνοσ".
Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην "θαηά παληφο θηλδχλνπ" ζα θαιχπηεηαη θαη ν Κχξηνο
ή Βαζηθφο ( Δηδηθφο θαη πλήζεο " Βαξέσο Σχπνπ ") Μεραληθφο Δμνπιηζκφο, ν

νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ.
ην Αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηελ ηαπηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ Μεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε
ζα παξέρεηαη γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ
ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο δπλακηθφηεηαο.
Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή
δεκηάο
(εμαηξνχκελσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεσο κεραληθψλ ή / θαη ειεθηξνινγηθψλ
βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ Αλσηέξα Βία, Αλζξψπηλν ιάζνο ή /
θαη ηπραία πεξηζηαηηθά.
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ
απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα ηελ
πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο.
Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηελ κεηαθίλεζε, ηελ κεηαθνξά θαη
ηνπο αλαγθαίνπο ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
Έξγνπ. Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ εθηείλεηαη ζε φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ
άθημε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ απηφ.
Ζ αζθάιηζε «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη
κε αλεμάξηεην εληαίν αζθαιηζηήξην, ην νπνίν ν Αλάδνρνο ελδερφκελα λα δηαηεξεί ζε
ηζρχ γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα απνθεχγεηαη δηπιή αζθάιηζε ν Αλάδνρνο ζα
πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία φηη ηα Μεραλήκαηα ηα
νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν «θαιχπηνληαη γηα ηηο ίδηεο δεκηέο
ηνπο κε ην Αζθαιηζηήξην ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ θαη αλαλεψλεηαη θαλνληθά».
Οη φξνη αζθάιηζεο θαη νη απνδεκηψζεηο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα
κελ είλαη θαηψηεξνη απφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.

Αζθάιηζε απηνθηλήησλ - απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ έξγσλ (Μ.Δ.)
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηα απηνθίλεηα θαη ηα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ Δξεπλψλ, Καηαζθεπψλ
θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ Αζθαιηζηεξίσλ
είλαη ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη ζηελ Δπηβιέπνπζα
Τπεξεζία γηα έιεγρν, φπνηε ηνπ δεηεζεί.
Ζ ζχκβαζε αζθαιίζεσο αζηηθήο επζχλεο απφ νρήκαηα, ππνρξεσηηθψο ζα
θαηαξηηζζεί εγγξάθσο, ρσξίο ηα κέιε λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ εγθχξσο άιιε
ξχζκηζε.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ πξέπεη λα έρνπλ αηνκηθή
αζθάιηζε κε βάζε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπο θαη φρη ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ ηνπο.

Χο απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ, πνπ εθνδηάδνληαη κε πηλαθίδεο Μ.Δ. ζχκθσλα
κε ηελ πιένλ πξφζθαηε ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή
Καηάηαμεο ζεσξνχληαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ:

Φνξησηήο, εθζθαθέαο, εθζθαθέαο - θνξησηήο, ηξαθηέξ - θνκπξεζέξ, θνξησηήοθνκπξεζέξ, πξνσζεηήο, ηζνπεδσηήο, γεξαλφο, αληιία ζθπξνδέκαηνο, κπεηνληέξα
απηνθνξησλφκελε,
νδνζηξσηήξαο,
Γεσηξχπαλν,
θχξα
πδξαπιηθή,
αζθαιηνδηαλνκέαο (θέληεξαι), κεράλεκα επνχισζεο ιάθθσλ, δηαζηξσηήξαο
αζθαιηνκίγκαηνο (θίληζεξ), ζάξσζξν, απνμεζηήο (ζθξέτπεξ), δηαγξακκηζηηθφ,
εθρηνληζηηθφ, γνκσηήο, θαδνθφξν, θφζθηλν κεραληθφ, γεξαλφο - εθζθαθέαο,
πεξνλνθφξν, αζθαιηνθφπηεο, εξγνηαμηαθφ απηνθίλεην (ηάκπεξ), αθηνθαζαξηζηήο,
ρηνλνδηαζηξσηήξαο, δηαζηξσηήξαο ζθπξνδέκαηνο, αλαθπθισηήο αζθάιηνπ, αληιία
θαπζίκνπ (ληηζπέλζεξ), θιηκαθνθφξν, αλαβαηφξην, παζζαινεκπήθηεο, δηαηξεηηθφ,
δηαηξεηηθφ θνξείν, ζπαζηήξαο (απηνθηλνχκελνο) αεξνζπκπηεζηήο, ρνξηνθνπηηθφ,
ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο,
απνθξαθηηθφ,
αιαηνδηαλνκέαο, γεξαλνγέθπξα
απηνθηλνχκελε,
θαδνπιπληήξην,
κεηαηνπηζηηθφ
αεξνζθαθψλ,
εθηνμεπηήο
ηζηκεληνθνληάκαηνο, εθηνμεπηήο αζβεζηνθνληάκαηνο, ακκνβνιηζηηθφ, κεηαθνξηθή
ηαηλία, κεηαηνπηζηηθφ ηξέλσλ, κπεηνληέξα ζεξάγγσλ, θνξησηήο μπιείαο, γεξαλφο αεξνζπκπηεζηήο-,
θνξησηήο
αθηνθαζαξηζηήο, πγξνδηαζθνξπηζηήο,
παξαζθεπαζηήο
αθξνκπεηφλ,
θιηκαηηζηηθφ,
παξαζθεπαζηήο
κπεηφλ,
Φεθνδηαλνκέαο,
Αθξνδηαζηξσηήξαο,
Ληπαληήο,
Μεηαηνπηζηηθφ
βαξέσλ
αληηθεηκέλσλ,
Δπεμεξγαζηήο απνξξηκκάησλ,
Πξέζα
θξαπ,
Πξέζα
απνξξηκκάησλ, Ππξνζβεζηηθφ, Πνιπκεράλεκα, Οιηζζεξφκεηξν, ζπαζηήξαο
ειαζηηθψλ - πιαζηηθψλ, ζηαζκφο βάζεο θαη θαηαβξεθηήξαο.

Δηδηθνί φξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο αζθαιηζηηθέο
ζπκβάζεηο ηνπ έξγνπ
ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη
αθφινπζνη εηδηθνί φξνη;
"ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο Αζθαιηδφκελνο πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην πάζεο
θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο
κε απηφλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν Κχξηνο ηνπ
Έξγνπ (ΚηΔ), κε ηνπο πκβνχινπο ηνπ , νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη νη Μειεηεηέο.
Ο ΚηΔ., νη εθπξνζσπνχζεο ηνλ ΚηΔ Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη
χκβνπινη ηνπ ΚηΔ ( θαη /ή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ
ζεσξνχληαη Σξίηα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο „‟Γηαζηαπξνχκελε
επζχλε αιιήισλ‟‟ (cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ησλ
αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ.
Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη
ηπρφλ θαηά:

o

ηνπ Αλαδφρνπ

o

θαη / ή ησλ Μειεηεηψλ θαη πκβνχισλ ηνπ

o

θαη / ή ηνπ ΚηΔ

o

θαη / ή ησλ Δθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ θαη Η ή ησλ
πκβνχισλ ηνπο

o

θαη / ή κέξνπο ή/ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ

κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκία απφ
πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην
αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε
θαη/ή δεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ.
Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ
θαηαζρέζεσλ θιπ., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ
πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ.
ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ,
πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε
δεκία θιπ., απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην
ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο.
Δθφζνλ ε Τπεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ
ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο ( εηδηθέο, ή αιινχ είδνπο
εληνιή, ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ
Τπεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα
θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ Τπεξεζία, κεηά απφ αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο
γηα ην ζθνπφ απηφ.
Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Τπεξεζία θαη' νπδέλα ηξφπν
ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
χκβαζε.
Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηεο Τπεξεζίαο,
ησλ πκβνχισλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε
πνπ ε βιάβε ή δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ
παξαπάλσ πξνζψπσλ.
Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ
έγγξαθε, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη
πξνο ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο.
Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 25.5 ζα θαιχπηεηαη θαη ε
επζχλε ηεο Τπεξεζίαο θαη/ ή ησλ πκβνχισλ ηεο θαη / ή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ
απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε Πξνζηήζαληνο).
Με δεδνκέλν φηη ην έξγν αζθαιίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία (Αξρηθή

χκβαζε ζπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο) ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ππναζθάιηζεο.

ΑΡΘΡΟ 23.

χλαςε χκβαζεο Τπεξγνιαβίαο Δθρψξεζε ηνπ Έξγνπ

Γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο Τπεξγνιαβίαο ή Καηαζθεπαζηηθήο Κνηλνπξαμίαο ηζρχνπλ
νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 7 ηνπ Ν. 3263/04 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΤΑ Γ17/01/13/
430/27-2-02. ησλ άξζξσλ 68 θαη 69 ηνπ λ. 3669/2008.
ε πεξίπησζε εθρψξεζεο εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ηζρχνπλ νη θείκελεο πεξί
εθηειέζεσο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Γηαηάμεηο θαη ην άξζξν 10 «εθρψξεζε
εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο» ηνπ Ν.3263/2004. Ο λφκνο 3669 δελ πξνβιέπεη
εθρψξεζε ?
Ζ ζπγθαηάζεζε ηνπ Δξγνδφηε δελ απαιιάζζεη ηνλ Δξγνιάβν απφ θακία επζχλε
απφ απηέο πνπ έρεη αλαιάβεη βάζεη ηεο χκβαζεο εμαηξνχκελεο ηεο εθ κέξνπο ηνπ
Δξγνιάβνπ ζπλαπηφκελεο αζθάιηζεο ε νπνία δελ είλαη αλάγθε λα εθαξκφδεηαη
κέρξη ηέηνηνπ βαζκνχ ψζηε λα επαλαιακβάλνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο γηα ηνπο
ππεξγνιάβνπο ηνπ φηαλ θαη νη ίδηνη εθαξκφδνπλ ηηο ίδηεο θαιχςεηο πνπ παξέρνληαη
απφ ηνλ Δξγνιάβν.
Γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα
ζχκβαζε θαη αλεμάξηεηα απφ φπνηα ηπρφλ ππεξγνιαβία ζπλάςεη ν εξγνιάβνο κε
ζπγθαηάζεζε ηνπ Δξγνδφηε απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Δξγνδφηε είλαη ν
Δξγνιάβνο.

ΑΡΘΡΟ 24. Δηδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ
Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ε δαπάλε γηα ηελ
αλαπαξαγσγή αληηγξάθσλ ζρεδίσλ, θσηνηππηψλ θαη θσηνγξαθηψλ ηνπ έξγνπ,
θαζψο θαη ε πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δπηβιέπνπζαο
Τπεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη ζηελ επίβιεςε ηνπνγξαθηθά φξγαλα κε ζπλεξγείν φηαλ
απηφ ηνπ δεηείηαη.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο επί πιέσλ θφζηνο λα έρεη δπν laptop, έλα επί ηφπνπ
ηνπ έξγνπ θαη έλα ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία κε εγθαηεζηεκέλν ην πξφγξακκα
δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα δνπιεχεη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ γηα ηελ νκαιή
παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. Με ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ην laptop ην νπνίν ζα
δηαζέηεη νζφλε κε δηαγψλην 15.5" 16:9, αλάιπζεο 1366 x 768, θάξηα γξαθηθψλ
απηφλνκε, θαη ε κλήκε ηεο 1024 MB, επεμεξγαζηή ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ή ηζνδχλακνπ
ηερλνινγίαο Intel Core i3 370M, ηαρχηεηαο ζηα 2.40 GHz, κλήκε 4 GB, ηχπνπ
DDR3 θαη ζθιεξφ δίζθν ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 500 GB, ζχλδεζε SATA,
ηαρχηεηαο 5400 rpm. Θα πεξηιακβάλνληαη νπηηθά κέζα DVD±RW, Double layer.
Πνιπκέζα WebCam 0.3MP, Αudio Technology: Stereo, κπάξα πνιπκέζσλ Γίθηπα

Wireless Lan (802.11a/b/g/n) WIFIN, Bluetooth. Θχξα Ethernet ηαρχηεηα δηθηχνπ
10/100/1000 Mbps. Σα δχν Laptop ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ αλάδνρν κεηά ην πέξαο
ηνπ έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 25. Νπρηεξηλή – Τπεξσξηαθή εξγαζία – Δξγαζία Αξγηψλ θαη Δνξηψλ
Ζ εθηέιεζε λπθηεξηλήο ή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη εξγαζίαο ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο
ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο. ε
πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη πξφζζεηεο
απνδεκίσζεο, ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηνπ
παξφληνο Γηαγσληζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 26. Πεγέο ιήςεο πιηθψλ θαη ζέζεηο απνζέζεσο ησλ αθαηαιιήισλ ή
πιενλαδφλησλ πιηθψλ.
Ο Δξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ζέζεσλ
απφζεζεο ησλ πξνο ρξήζε ή ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ Σα αθαηάιιεια ή
πιενλάδνληα πιηθά ζα απνζέηνληαη ζε ρψξνπο ηνπο νπνίνπο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα
εμεχξεη θαη λα εμαζθαιίζεη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.
Ο Δξγνιάβνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο, πξν ηεο ρξήζεσο νπνηαζδήπνηε
πεγήο πιηθψλ πνπ ζα εθιέμεη, πξνβεί κε κεξηκλά ηνπ θαη δαπάλεο ηνπ ζηελ εμέηαζε
ηνπ πιηθνχ ηεο πεγήο ζε εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ηεο πεξηνρήο εθηειέζεσο ησλ
έξγσλ, γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα απηνχ θαη ην ζχκθσλν ηνπ πξνο ηηο
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγνιαβίαο.
Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ελ γέλεη πιηθψλ ζα ζπλερίδεηαη
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ, θαη θάησ απ' ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Τπεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ην ζχκθσλν πξνο
ηηο εγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ, πιηθψλ θ.ι.π.,
πνπ ππεηζέξρνληαη εθάζηνηε ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο. Με ηελ πξνζθνξά ηνπ
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε ηεο έληερλεο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ κε
δφθηκα πιηθά.
Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα, λα πξνβεί αλά πάζα ζηηγκή ζε δεηγκαηνιεςίεο θαη
ειέγρνπο ηεο πνηφηεηαο, ησλ δηαζηάζεσλ θ.ι.π., ηφζν ησλ πάζεο θχζεσο εηδψλ,
πιηθψλ θ.ι.π., φζν θαη ησλ εξγαζηψλ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη θαη
ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ. Ο
Αλάδνρνο είλαη κνλαδηθφο θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην
δφθηκν ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη εηδψλ, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ.
Υξήζε εθξεθηηθψλ ζα γίλεη κφλν θαηφπηλ γξαπηήο έγθξηζεο ηεο Δπηβιέπνπζαο
Τπεξεζίαο χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη

έγθαηξα, θαη ηήξεζε φισλ ησλ λφκηκσλ δηαηππψζεσλ.

ΑΡΘΡΟ 27.

Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή άιινπο

Αλαδφρνπο ζηηο ίδηεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ παξεκπνδίζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ
Τπεξεζία ή απφ άιινπο Αλαδφρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ
Έξγνπ ή άιινπο Αλαδφρνπο, ζε εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζή
ηνπ αιιά βξίζθνληαη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή ελφηεηα. Αληίζεηα ππνρξενχηαη λα ηνπο
δηεπθνιχλεη κε ηα κέζα πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί ξπζκίδνληαο έηζη ηε ζεηξά εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκβάιεη θαλέλα εκπφδην ζηηο εξγαζίεο πνπ
εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή άιινπο Αλαδφρνπο.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα ζπλεξγεία ή ηνπο
Δξγνιάβνπο ησλ εηαηξηψλ, Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο θηι. πνπ ζα εξγάδνληαη
ζηελ πεξηνρή ή ηηο παξπθέο ηεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ (ζρεηηθή είλαη ε παξάγξαθνο
11 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 609/85).

ΑΡΘΡΟ 28. Αξραηνινγηθά επξήκαηα
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ζε πηζαλή ζπλάληεζε αξραηνινγηθψλ
επξεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 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. Ζ Τπεξεζία επίζεο κπνξεί λα αλαζέζεη ζηνλ
Αλάδνρν ηελ εθηέιεζε αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
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 παξάηαζε πξνζεζκίαο.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαιπθζνχλ αξραηνινγηθνχ
ελδηαθέξνληνο επξήκαηα ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε ηηο
νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ. Σπρφλ επηβιεζέληα κέηξα εθ κέξνπο ησλ
Τπεξεζηψλ απηψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο σο
εμήο:

1. Γηαθνπή εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ζα κεηαζέηεη γηα ίζν
ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ πξνζεζκία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο.
2. Γηαθνπή ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ζα επηθέξεη αλαινγηθά
κε ην ζεκείν (1) κεξηθή κεηάζεζε ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο.
3. Δπηβνιή πεξηνξηζκψλ ζην κέγεζνο ηνπ έξγνπ ζα επηθέξεη αληηζηξφθσο
αλάινγε κεηαβνιή ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
4. Δπηβνιή ιεηηνπξγηθψλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζα επηθέξεη επίζεο
αλαινγηθά ηνπ πξνζζέηνπ ιεηηνπξγηθνχ ή θαηαζθεπαζηηθνχ θφζηνπο
παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο
5. Οη σο άλσ ζπλέπεηεο επέξρνληαη ζσξεπηηθά.
6. Πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθεζεί νηηδήπνηε ησλ αλσηέξσ ν Αλάδνρνο εηδνπνηεί
εγγξάθσο ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ εληφο 10 εκεξψλ εκεξνινγηαθψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ ηεο ζρεηηθήο εληνιήο ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο,
ρσξίο λα απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο εθαξκνγήο ηεο εληνιήο απηήο. Ο
ΚηΔ εθθξάδεη εγγξάθσο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ εληφο επίζεο 10 εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ, εθηφο εάλ δηαπηζηψζεη φηη ηα επηβαιιφκελα κέηξα θαζίζηαληαη
απαγνξεπηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ νπφηε θαη αθνινπζεί ε δηαδηθαζία
δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 29 : Απαηηνχκελα κέηξα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζην Δξγνηάμην1
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 : ΠΓ 305/96 (αξ.
7-9), Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42).
2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο
ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.3669/08 (αξζ. 37
παξ.7).
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΧΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02,
1

* H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ
294/88, ΠΓ 17/96, θιπ.

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.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182).
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο
ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα
δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.
111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49).
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη
απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε
ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ
κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην
έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).

3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ηεξεί ηα αθφινπζα :

3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο
( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :

α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε
πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν
πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ
3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.

β.
Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία
απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα
κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182).

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο
(ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ
Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε
ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο,
ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε,
εμνπιηζκφο, θιπ).

δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα
πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα
απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη
πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182).

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ
305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΧΓΔ 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 (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο) , 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 (Φάθειινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο) 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.57) θαη ζηηο ΤΑ: ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ
(η.) ΤΠΔΥΧΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182).

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3
παξ.4), φηαλ :
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο :
Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή
ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη
πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-112011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .Δ.Π.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.) ΤΠΔΥΧΓΔ, ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 αξ. (73 θαη 75).
4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ
Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3
παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ.

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.)
ΤΠΔΥΧΓΔ.

3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο - ηήξεζε
ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο
απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).

β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη
ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4
έσο 25).

γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε
ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο
Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο.
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ
αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο,
ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9).

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο
θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ
αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :

1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ
εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ

εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).

2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα
αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο
Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ.
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη
ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ
ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη
λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ
νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο
πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη
κφλν.

3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ
αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43
παξ.2β).
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ,
θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο
πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24
σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί
ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ
αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).

4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν
αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43
παξ.2γ).

5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).

3.3 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο
(ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε

εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96
(αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984
ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο.

Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο,
Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο
επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο
ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν
επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ
Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.

3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ
Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα
ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α.

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε
θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή
ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ
αηπρήκαηνο.

4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ
εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην.

4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ
εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο :

α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ
εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ
ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1).

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ

ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο
εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96
(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).

γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ,
πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ
ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ305/96
(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).

4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε
- εθθφξησζε – ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε :

- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο
Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη
κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία
πεδψλ »

-Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 )
θαη ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46).

β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ
ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη
ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44).

γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη
λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96
(αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35).

δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο
θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη
άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ
305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη. κέξνο Β ηκήκα ΗΗ
παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30).

ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05,
β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06,
γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε
θνξηίσλ : ΠΓ
397/94,
δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ.
36-41), ΠΓ 82/10.

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία
απηψλ.

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ
ΠΓ 304/00 (αξ.2).

α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ
κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ
κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ,
θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ
89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03,
ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β‟,
ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα
εμήο ζηνηρεία :

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV,
κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1).
εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε
- εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα
θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α
παξ.3 θαη 6).

7.Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο,
ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ
ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).

5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην
είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα,
πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην
είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :

5.1 Καηεδαθίζεηο

Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94,
Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ
3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ.
απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.

5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο :

Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.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. ΗΗΗ), ΤΑ
3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95
θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.
12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).

5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε
χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο.

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ
16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96
(αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ).

5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, 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. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ
αξ.νηθ.16289/330/99.

5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο,
δεμακελέο, θιπ.)

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4
παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).

5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ.

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί
παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα
ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ
6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.)

Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: ΤΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06,
ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10).

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο
θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81
(αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ
3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3
παξ.13).
6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο
πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην
εξγνηάμην.

θαη

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ:
«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ»

A. ΝΟΜΟΗ
Ν. 495/76
Ν. 1396/83
Ν. 1430/84
Ν. 2168/ 93
Ν. 2696/99
Ν. 3542/07
Ν. 3669/08
Ν. 3850/10
Ν. 4030/12

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

Π. Γ. 395/94
Π. Γ. 396/94
Π. Γ. 397/94
Π. Γ. 105/95
Π. Γ. 455/95
Π. Γ. 305/96
Π. Γ. 89/99
Π. Γ. 304/00
Π. Γ. 155/04
Π. Γ. 176/05
Π. Γ. 149/06
Π. Γ. 2/06
Π. Γ. 212/06
Π. Γ. 82/10
Π. Γ. 57/10

ΦΔΚ 220/Α/94
ΦΔΚ 220/Α/94
ΦΔΚ 221/Α/94
ΦΔΚ 67/Α/95
ΦΔΚ 268/Α/95
ΦΔΚ 212/Α/96
ΦΔΚ 94/Α/99
ΦΔΚ 241/Α/00
ΦΔΚ 121/Α/04
ΦΔΚ 227/Α/05
ΦΔΚ 159/Α/06
ΦΔΚ 268/Α/06
ΦΔΚ 212/Α/06
ΦΔΚ 145/Α/10
ΦΔΚ 97/Α/10

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ
Π. Γ. 413/77
Π. Γ. 95/78
Π. Γ. 216/78
Π. Γ. 778/80
Π. Γ. 1073/81
Π. Γ. 225/89
Π. Γ. 31/90
Π. Γ. 70/90
Π. Γ. 85/91
Π. Γ. 499/91

ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ
ΦΔΚ 128/Α/77
ΦΔΚ 20/Α/78
ΦΔΚ 47/Α/78
ΦΔΚ 193/Α/80
ΦΔΚ 260/A/81
ΦΔΚ 106/Α/89
ΦΔΚ 31/Α/90
ΦΔΚ 31/Α/90
ΦΔΚ 38/Α/91
ΦΔΚ 180/Α/91

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ
ΤΑ 130646/84
ΚΤΑ 3329/89
ΚΤΑ 8243/1113/91
ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93
ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΑΠΟΦΑΔΗ
ΦΔΚ 154/Β/84
ΦΔΚ 132/Β/89
ΦΔΚ 138/Β/91
ΦΔΚ 187/Β/93
ΦΔΚ 765/Β/93

Γ.ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ
ΚΤΑ αξ. 8881/94
ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93
ΤΑ 3009/2/21-γ/94
ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΤΑ 3131.1/20/95/95
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97
ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99
ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03
ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03
ΚΤΑ αξ.6952/11
ΤΑ 3046/304/89
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00
ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000
ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02
ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11
ΤΑ 21017/84/09
Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7,
Απφθ. 7568.Φ.700.1/96

ΑΠΟΦΑΔΗ
ΦΔΚ 450/Β/94
ΦΔΚ 451/Β/93
ΦΔΚ 301/Β/94
ΦΔΚ 73/Β/94
ΦΔΚ 978/Β/95
ΦΔΚ 677/Β/95
ΦΔΚ 1035/Β/96
ΦΔΚ 113/Β/97
ΦΔΚ 987/Β/99
ΦΔΚ 1186/Β/03
ΦΔΚ 708/Β/03
ΦΔΚ 420/Β/11
ΦΔΚ 59/Γ/89
ΦΔΚ 1035/Β/00
ΦΔΚ 1176/Β/00
ΦΔΚ 686/Β/01
ΦΔΚ 266/Β/01
ΦΔΚ 16/Β/03
ΦΔΚ 905/Β/11
ΦΔΚ 1287/Β/09
ΦΔΚ 155/Β/96

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

ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΔΔΠ
Π/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΧΣ.ΓΗΠΑΓ/
νηθ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ

Ρέζπκλν Οθηψβξηνο 2013
Ο ΤΝΣΑΞΑ
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