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ΔΡΓΟ:
« ΔΡΓΑΗΔ: α) ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΔΡΑΜΟΚΔΠΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΡΟΜΟΝΩΖ
ΣΑΡΑΣΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ
ΣΑΘΜΟΤ ΑΘΖΝΩΝ & β) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΡΡΟΖ ΟΜΒΡΗΩΝ ΤΓΑΣΩΝ ΣΖΝ
ΚΑΣΩ ΓΗΑΒΑΖ ΠΔΕΩΝ ΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΚΗΑΣΟΤ»

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
Άξζξν 1. Αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ
Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) αθνξά ηνπο Όξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε βάζε
ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηηο Μειέηεο πνπ ζα
ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο απηήο, ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ αλάδνρν ην ππφςε έξγν.
Άξζξν 2. Αληηθείκελν ηεο Δξγνιαβίαο
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Σεχρνο "ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ" ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 3. Οξηζκνί - Γιψζζα - Δπίβιεςε Έξγνπ
1.

ηελ παξνχζα ζχκβαζε νη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο ζα έρνπλ ην λφεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ
Ν.3669/2008 φπσο παξαθάησ:

α.

1.1.

1.2.

"πκβαηηθφ Σίκεκα", ζεκαίλεη ην πνζφ ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ.
β.
"Πξνζσξηλέο εξγαζίεο", ζεκαίλεη φιεο ηηο πξνζσξηλέο εξγαζίεο θάζε είδνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ.
γ.
"Μφληκεο εξγαζίεο", ζεκαίλεη φια ηα κφληκα έξγα πνπ ζα εθηειεζζνχλ θαη ζα ζπληεξεζνχλ ζχκθσλα κε ηε
χκβαζε.
δ.
"χκβνπινο", ζεκαίλεη ηνλ ή ηνπο πκβνχινπο ηεο Τπεξεζίαο.
ε.
Όπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη "κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ", "βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν", "ζε βάξνο ηνπ
Αλαδφρνπ", "άλεπ ηδηαηηέξαο απνδεκηψζεσο", ζεκαίλεη φηη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ πεξηιεθζεί
αλεγκέλα κέζα ζην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε πέξα
απφ ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Με ηνλ φξν "Σύκβαζε" λνείηαη ε χκβαζε αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο
ηηο ππνρξεψζεηο απηνχ, γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηελ εθπφλεζε ζπγθεθξηκέλσλ
κειεηψλ, ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΑ, [γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ παξνχζα φηη απηέο ζα
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν.
Ζ "Σύκβαζε" ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα πξνζαξηψκελα ζ' απηφ, θαη' αλαπφζπαζην
ηξφπν, πκβαηηθά Σεχρε.

1.3.

Οη εθθξάζεηο "Σύκβαζε", "Σύκβαζε κε ηα πξνζαξηήκαηά ηεο" είλαη ηαπηφζεκεο.

1.4.

Σα πκβαηηθά Σεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο, θαζνξίδνληαη
ζην άξζξν 5 ηεο ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ.

1.5.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο αλαθέξεηαη «Σηκνιφγην Μειέηεο», «ηηκέο ηνπ
Σηκνινγίνπ Μειέηεο (Τπεξεζίαο)» , «Πξνζθνξά» ή/ θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» λνείηαη ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ θαηά ηελ Πξνζθνξά κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνζθεξνκέλσλ επηκέξνπο
πνζνζηψλ έθπησζεο θαηά νκάδεο, αληίζηνηρα, ζηα άξζξα ησλ νκάδσλ απηψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο.

1.6.

Σν "πκβαηηθφ Αληηθείκελν", ζπλίζηαηαη ζηελ απφ ηνλ Αλάδνρν αλάιεςε θαη εθπιήξσζε φισλ ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε "χκβαζε" θαη ηα πξνζαξηήκαηά ηεο. Μεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ
πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ ππνρξεψζεηο :
(1) α. Ζ εθπφλεζε, ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΑ, ησλ κειεηψλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ γηα ηα νπνία
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β.
γ.
δ.
ε.
(2)
(3)
(4)

(5)

αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα φηη ε κειέηε ηνπο ζα εθπνλεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν.
Με ηνλ φξν Μειέηε, ζηελ παξνχζα πεξίπησζε λνείηαη, θαηά πεξίπησζε, ε εθπφλεζε λέαο
πιήξνπο κειέηεο ή/ θαη ε νινθιήξσζε ησλ ππνιεηπνκέλσλ ζηαδίσλ κειέηεο, εθφζνλ ζηηο
εγθεθξηκέλεο ρνξεγνχκελεο ζηνλ Αλάδνρν κειέηεο πεξηιακβάλεηαη ζηάδην ή κέξνο ησλ
αλαγθαίσλ κειεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο / έξγνπ.
Ζ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ, γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζην
Σηκνιφγην ηνπ έξγνπ, φηη ε ηηκή κνλάδαο αθνξά ζηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηεο εξγαζίαο.
ηελ θαηεγνξία εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ ππάγεηαη θαη ν έιεγρνο κειεηψλ, πνπ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία.
Οη κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο 3.4.(1), (2) θαη (3) ηεο παξνχζαο.
Οη κειέηεο κεηαηφπηζεο ησλ "άγλωζηωλ αγωγώλ
Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκψλ θιπ., κε ηελ
απαηηνχκελε πςειή πνηφηεηα θαη εκπξφζεζκα.
Ζ ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Υξφλνπ Δγγχεζεο.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηηο αλάγθεο ηνπ, γηα ηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα, ελ φςεη ησλ
πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ εθ κέξνπο ηνπ Κ.η.Δ., θξαηήζεσλ / εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο,
εθηέιεζεο φπνησλ πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη πξαγκαηνπνίεζε
ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ θιπ.
Ζ πιήξεο ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΔΤ θαη γεληθφηεξα ηεο
χκβαζεο (κε ηα πξνζαξηήκαηά ηεο), θαζψο θαη ηηο, θαηά πεξίπησζε, νδεγίεο θαη εληνιέο πνπ
ζα δίδεη ν Κ.η.Δ.

2.

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

3.

Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ Δπίβιεςεο ηνπ Έξγνπ. Ο
Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνλ επηβιέπνληα θαη ζε φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ
επίβιεςε ηνπ Έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο ζηα εξγνηάμηα, ιαηνκεία, απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Σν ίδην
ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πκβνχινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε Τπεξεζία γηα λα ηε ζπλδξάκεη ζηελ
επίβιεςε ηνπ έξγνπ θαη γηα φπνηνλ άιινλ ζηνλ νπνίνλ ε Τπεξεζία ζα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δίλνληαη γηα ηελ θαλνληθή θαη
έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 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.
Ζ ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ απνηειεί ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ
Ν.3669/2008. Σν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ κπνξεί λα έρεη κνξθή, σο πξνο ηα ζπκπιεξνχκελα ζηνηρεία, ηεο απφιπηεο
επηινγήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.

4.

Άξζξν 4. Ιζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Γηα ην έξγν απηφ ηζρχνπλ νη παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθαξκνδφκελεο αλάινγα θαηά ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο:
1.

Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε ησλ νδψλ ηεο Γηεχζπλζεο Α7 (ΚΔΓΔ) θαη ηνπ ηκήκαηνο Α6
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ.

2.

Οη φξνη εθηειέζεσο Δδαθνηερληθψλ Δξεπλψλ, εθδφζεσο 1966 ηεο Γηεχζπλζεο Γ2 ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ,
φπσο απηνί ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπλεπιεξψζεζαλ κεηαγελέζηεξα.

3.

Ζ ΒΜ5/0/30377/25.8.83 (Δ 101-83) Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.Γ.Δ. (Σερληθή Πξνδηαγξαθή Γεηγκαηνιεπηηθψλ
Γεσηξήζεσλ Ξεξάο γηα Γεσηερληθέο Έξεπλεο).

4.

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δξγαζηεξηαθψλ θαη επηηφπνπ δνθηκψλ Δδαθνκεραληθήο Δ 105-86 θαη Δ 106-86 πνπ
εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ' αξηζκ. ΔΚ1/5662/728/31.7.86 Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ.

5.

Ζ ΔΚ1/9281/1141/1985 (Δ 104-85) Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ (Πξνδηαγξαθέο Γεσινγηθψλ εξγαζηψλ κέζα
ζηα πιαίζηα ησλ κειεηψλ Σερληθψλ Έξγσλ).

6.

Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΦΔΚ 315/Β/17.4.97) φπσο ηζρχεη ζήκεξα.

7.

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Πξνκήζεηαο πξκαηνπιεγκάησλ θαη χξκαηνο ξαθήο, εθδφζεσο 1973, ηεο Γηεχζπλζεο
Γ4/δ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ.

8.

ηα πεδία ηα κε θαιππηφκελα απφ ηηο αλσηέξσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνχο ηζρχνπλ, δηα κελ ηηο
θαηαζθεπέο νη Πξφηππεο Πξνδηαγξαθέο ηνπ BUREAU OF PUBLIC ROADS (STANDARD SPECIFICATION FOR
CONSTRUCTION OF ROADS AND BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY PROJECTS, EP-G1161, JANUAR
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1961), γηα ηηο δε δεηγκαηνιεςίεο θαη ειέγρνπο ησλ πιηθψλ νη Πξνδηαγξαθέο θαη νη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο θαη
ειέγρνπ ηεο AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS (A.A.S.H.O) θαη ζπκπιεξσκαηηθά
νη ηεο AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (A.S.T.M.).
9.

Οη ηζρχνπζεο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δθπνλήζεσο Μειεηψλ.

10. Οη ζρεηηθέο Δγθχθιηνη, ηζρχνληεο θαλνληζκνί θαη δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ.
11. Ο Νένο Διιεληθφο Καλνληζκφο Ωπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο ΔΚΩ2000 φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
12. Ο Νένο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο ΔΑΚ2000 φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
13. Ζ εηδηθή πξνδηαγξαθή Κ-300
14. Οη πξνδηαγξαθέο ειέγρνπ πνηφηεηαο ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο (Απφθ. Τπ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο 15283.Φ7/422/8-8-95/ΦΔΚ 746Β/30-8-95) θαζψο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, φπσο απηά
νξίδνληαη ζηα Πξφηππα ΔΛΟΣ 959 θαη ΔΛΟΣ 971 ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο.
15. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ .Τ.
16. Οη Πξνζσξηλέο Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ Ο..Δ.
17. Oη Γεξκαληθνί θαλνληζκνί DIN 18809 θαη DIN 1072
18. Όιεο νη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ Γεκνζίνπ θαηά πεξίπησζε ,θαη εθείλνπο ηεο ΓΔΖ, ΟΣΔ, ζπκπιεξνχκελνπο κε ηνπο Γεξκαληθνχο VDE θαη
ηνπο Ακεξηθάληθνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο.
19. Οη πξνδηαγξαθέο ειέγρνπ πνηφηεηαο ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο (Απφθ. Τπ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο 15283.Φ7/422/8-8-95/ΦΔΚ 746Β/30-8-95) θαζψο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, φπσο απηά
νξίδνληαη ζηα Πξφηππα ΔΛΟΣ 959 θαη ΔΛΟΣ 971 ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο.
20. Ο Καλνληζκφο εκάησλ ηνπ Ο..Δ. θαη ε Δγθχθιηνο ΓΔΣ – Κ/ αξ. 35
21. Οη πξνδηαγξαθέο πξνηππνπνίεζεο θαηά VDE, BS, CENELEC.
22. Οη Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.Σ.Δ.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπν.Με.Γη.(ΦΔΚ Β΄ 221/30.7.2012)
Άξζξν 5. Γεληθή Ιζρχο πκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ
1.

Οη ηηκέο κνλάδoο ηνπ πκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο ηζρχνο θαη εθαξκφδνληαη ζπκβαηηθψο, είηε πξφθεηηαη
πεξί θαηαζθεπήο απ' αξρήο λέσλ έξγσλ ή πεξί ζπκπιεξψζεσο ή επηζθεπήο ηνχησλ, ηφζν ηεο ππνδνκήο ηεο
γξακκήο (ρσκαηνπξγηθά θαη ηερληθά έξγα), ηεο ζηξψζεο δηακφξθσζεο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο επηδνκήο, φζν θαη
εγγχο ή καθξάλ ηαχηεο, απαηηνπκέλσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία, αζθάιεηα, εμπγίαλζε θιπ. απηήο.

2.

ηηο ηηκέο εθαξκνγήο θαη ζηηο αλαιχζεηο ησλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ιφγσ
θαζπζηεξήζεσλ εμ’ αηηίαο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ζηηο γξακκέο Ο..Δ., νη ζηαιίεο θαη ν απνιπκέλνο ρξφλνο
φισλ ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ.

3.

Μεηά απφ ηνλ αξηζκφ ηηκνινγίνπ ελφο άξζξνπ αθνινπζεί ε νλνκαζία ηνπ εγθεθξηκέλνπ αλαιπηηθνχ ηηκνινγίνπ
ζην νπνία αλήθεη ην άξζξν. Έηζη κε ηνλ φξν ΟΓΟ νλνκάδνληαη ηα άξζξα πνπ αλήθνπλ ζην Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην
Έξγσλ Οδνπνηίαο (ΦΔΚ-1198/Β/10-10-75), ελψ κε ηνλ φξν ΝΑΣΔΟ νλνκάδνληαη ηα άξζξα πνπ αλήθνπλ ζην Νέν
Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην Έξγσλ Οδνπνηίαο (Αλαπξνζαξκνγή Σηκψλ Μνλάδνο ηεο Αλαιχζεσο Σηκψλ Έξγσλ
Οδνπνηίαο εθδφζεσο 1975 , Απνθ-Γ1α/0/11/60/92 ΦΔΚ-562/Β/14-9-92). Μεηά απφ ηελ νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο
ζηελ νπνία αλήθεη ην άξζξν αθνινπζεί ν θσδηθφο ηνπ άξζξνπ (πρ ΟΓΟ 1530).

4.

Όηαλ έκπξνζζελ ηνπ θσδηθνχ ελφο άξζξνπ ππάξρεη ην γξάκκα Ν, απηφ ζεκαίλεη φηη ην άξζξν απηφ δελ έρεη
αλάιπζε ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα ΝΑΣΔΟ, ΑΣΔΟ, ΑΣΟΔ, ΖΛΜ θιπ. αιιά απνηειεί
λέν άξζξν, κε αλάιπζε πνπ δελ αλήθεη ζηηο επίζεκεο αλαιχζεηο εξγαζηψλ ησλ παξαπάλσ ηηκνινγίσλ (πρ. ΟΓΟ
Ν1530.1 θνθ).

5.

Ωο πξνο ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ε αλάιπζε ηηκψλ ηζρχεη σο έρεη, αλεμαξηήησο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ
ηχπσλ κερ/ησλ πνπ εκθαίλνληαη ζηηο αλαιχζεηο, αλεμαξηήηνπ κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο θαη αλεμαξηήησο
παιαηφηεηαο ησλ κερ/ησλ.
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Άξζξν 6. Δπζχλεο Αλαδφρνπ ζην Έξγν

1.

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα ή ηξφπνη εξγαζίαο απφ ηα απαηηνχκελα γηα ην έξγν θαιχπηνληαη
απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηπιψκαηνο
επξεζηηερλίαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα
πιηθά, εξγαηηθά θαη κεραλήκαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά
ηνπο απφ ηηο πεγέο ιήςεο ηνπο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα επηζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη αζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία έλαληη παληφο θηλδχλνπ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη φια ηα κέηξα γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ θαηαζθεπψλ.
Οθείιεη λα ηεξήζεη άθξσο απζηεξά ηελ δηαζηαζηνιφγεζε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο, Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο κειέηεο.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα γεληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο κειέηεο
θαη κε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο.

2.

Οπνηαδήπνηε δεκηά ζην έξγν, είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο (εξγνηάμηα, ιαηνκεία θιπ.) πνπ πξνέξρεηαη απφ
νπνηαδήπνηε αηηία ή δνιηνθζνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο, πιελ αλσηέξαο βίαο, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ν
νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη.

3.

Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα δεκηέο θαη θαηαζηξνθέο πνπ ζα νθείινληαη ζε
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 58
ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.

4.

Οπνηαδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή θαη ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ
φπσο αγξνδεκηέο θιπ., πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην.

5.

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

6.

ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ, γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηζρχνπλ ηα
νξηδφκελα ζην Άξζξν 68 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.

7.

Ο Αλάδνρνο γηα φιεο ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζ’ αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Νφκν
4483/65, αλαιακβάλνληαο ζπγρξφλσο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο, ππνρξενχηαη δε λα ζπληάμεη θαη λα
εθδψζεη φια ηα απαηηνχκελα ζρέδηα, πηζηνπνηεηηθά θ.ι.π. γηα ηελ ξεπκαηνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ
ΓΔΖ.

8.

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΑ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Ω.

έξγσλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο πνπ

ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δελ αλακέλεηαη λα εληνπηζζνχλ δίθηπα Ο.Κ.Χ.. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα
εληνπηζζνχλ, ελ’ ηνχηνηο δίθηπα, έρνπλ ηζρχ νη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο απαηηήζεηο.
ηελ ζπληνκνγξαθία Ο.Κ.Ω. πεξηιακβάλνληαη φρη κφλν νη γλσζηνί Οξγαληζκνί Κνηλήο Ωθέιεηαο, αιιά θαη
θάζε άιινο θνξέαο δεκφζηνο, δεκνηηθφο, θνηλνηηθφο ή ηδησηηθφο, πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη δίθηπα
νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη ρξεζηκφηεηαο.
Καηά ζπκβαηηθή έλλνηα λνείηαη φηη ν Αλάδνρνο, σο δηαγσληδφκελνο, έρεη δηεξεπλήζεη επαξθψο ηελ πεξηνρή
θαη έρεη εθηηκήζεη ηηο νπνηεζδήπνηε δπζρέξεηεο αλακέλεηαη λα παξνπζηαζζνχλ απφ ηελ αλάγθε
απνθαηάζηαζεο ησλ ζηγνκέλσλ ππαξρφλησλ θάζε είδνπο δηθηχσλ / εγθαηαζηάζεσλ Ο.Κ.Ω. θαη ζπλαθψλ.

Άξζξν 7. Πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ
Δθηφο απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα δηαζέηεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη
ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3669/2008, φηη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφςε έξγνπ απηφο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη επηηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη' ειάρηζην ην παξαθάησ πξνζσπηθφ:
Έλαλ (1) κεραληθφ Π.Δ. ή Σ.Δ. κε εκπεηξία ζε νηθνδνκηθά έξγα
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Άξζξν 8. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
χκθσλα πξνο ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3669/2008, ν αλάδνρνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εθπφλεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο
θαηαζθεπήο έξγνπ θαη ζηελ ππνβνιή ηνπ ζηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15)
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 9. Πηζηνπνίεζε αμίαο εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ - Σξφπνη

επηκέηξεζεο

1.

Σα θαζνξηδφκελα απφ ην άξζξν 53 ηνπ Ν.3669/2008, ζηνηρεία, ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ
αλαδφρνπ θαη ππνβάιινληαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε 5-πινπλ, θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα
ηνπ κελφο.

2.

Γηα ηελ πιεξσκή θάζε πηζηνπνίεζεο, ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:

α. Σηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία, εηο ηξηπινχλ.
β. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.
γ. Βεβαίσζε ησλ αξκφδησλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ (ΗΚΑ θιπ.) φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ην νπνίν αζρνιείηαη ζηελ παξνχζα εξγνιαβία θαη γηα ηηο κέρξη ηεο
ζχληαμεο ηεο πηζηνπνίεζεο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο.
δ. Γηπιφηππν ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο πεξί ηνπ θαηά ην Νφκν πξνθαηαβαιιφκελνπ θφξνπ.
ε. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ησλ θξαηήζεσλ ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη ην έξγν.
ζη. Οπνηαδήπνηε άιια δηθαηνινγεηηθά πξνβιέπνληαη ή ζα πξνβιεθζνχλ απφ κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο.
δ.
Ζ πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ Δπηβιέπνληα ζπλνδεία ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ.
3.

ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ελφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ζα γίλεηαη ε
πιεξσκή ηεο πηζηνπνίεζεο.

4.

Μνλάδεο ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ ζα είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο, φπσο θαη ζηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΑΣΟΔ θαη ΑΣΔΟ θαη ησλ ινηπψλ αλαιπηηθψλ ηηκνινγίσλ. Σξφπνο επηκέηξεζεο ζα είλαη
απηφο πνπ νξίδεηαη ζηα ζρεηηθά ηνπ ΑΣΟΔ θαη ησλ ινηπψλ αλαιπηηθψλ ηηκνινγίσλ. Γηα θάζε εξγαζία γηα ηελ
νπνία δελ νξίδεηαη κε ηα πην πάλσ ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο, επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη νη πξαγκαηηθέο
πνζφηεηεο πνπ εθηεινχληαη, κεηά απφ έγγξαθε δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο. Ο εξγνιάβνο δελ κπνξεί λα
επηθαιεζζεί ζηελ πεξίπησζε απηή, ηπρφλ ζπλήζεηεο πνπ επηθξαηνχλ, αληίζεηεο ζηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο
πξαγκαηηθψλ πνζνηήησλ.

5.

Ζ πηζηνπνίεζε ησλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ πιηθψλ ζα γίλεηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία.

6.

Γεδνκέλεο ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ, ηεο δπζθνιίαο επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ, (θπξίσο ησλ εξγαζηψλ πνπ γίλνληαη
ζηελ γξακκή) ν Ο..Δ. ζα δηαζέηεη θάζε εξγάζηκε κέξα, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, Δπηβιέπνληα ν νπνίνο ζα
θαηαγξάθεη ηελ πνξεία, ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ηηκνιφγην ηνπ. Ζ
πηζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ απφ ηνλ Δπηβιέπνληα ηνπ Ο..Δ. ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ε θαηαγξαθή
ηνπο ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ινγαξηαζκνχ.

Άξζξν 10 : Πνηφηεηα ηνπ Δξγνπ
χκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ Ν. 3669/2008 ν Αλάδνρνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εθπφλεζε Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο
Έξγνπ.
Άξζξν 11. Δπζχλεο Αλαδφρνπ θαη Τπνρξεψζεηο
Ο Αλάδνρνο έρεη φιεο ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 37 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηζρχεη
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη φζεο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά
ηεχρε.
Αξζξν 12. Σξνπνπνίεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ - πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο γηα "πκπιεξσκαηηθέο Δξγαζίεο" ζα κπνξεί λα γίλεη,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Σν αλαθεξφκελν σο "πνζφ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο" ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηζρχεη
ζήκεξα, γηα ην νπνίν ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζεσξείηαη,
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ζπκβαηηθά, ην ΑΡΥΗΚΟ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΟΟ (ΑΠ).

Άξζξν 13. Αζθαιίζεηο
1.
2.

3.

4.

5.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζην ΗΚΑ θαη ηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα
απαζρνιεί πξηλ απηφ εηζέιζεη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη αλαιάβεη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί ΗΚΑ
δηαηάμεηο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία πνπ κπνξεί ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία
λα αζθαιίδεη παξεκθεξή έξγα ηα απηνθίλεηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιχςεη κε πιήξε αζθάιεηα ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία φια ηα
κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε, νχηε ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή
αηπρήκαηνο ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκηά ή νιηθή
απψιεηα κεραλήκαηνο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπο θαη θαηά παληφο θηλδχλνπ (θινπή, θζνξά,
θσηηά θιπ) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ παξαιαβή κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν, ηα πιηθά πνπ ζα έρνπλ
παξαιεθζεί απφ ηελ Τπεξεζία επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη γη απηφ ζα αλήθνπλ ζε απηή. ε πεξίπησζε πνπ ε παξαιαβή
ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία γίλεηαη ζε απνζήθεο ηνπ Αλάδνρνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο καθξηά απφ ην εξγνηάμην,
αιιά κέζα ζηα φξηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο ε αζθάιηζε ζα θαιχπηεη φπσο παξαπάλσ θαη ηε κεηαθνξά. Καλέλα
πιηθφ δελ ζα παξαιακβάλεηαη ζην εμσηεξηθφ θαη γη απηφ ε αζθάιηζε γηα ηελ κεηαθνξά πιηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ
είλαη απνθιεηζηηθά ζέκα ηνπ Αλαδφρνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα ζπλάςεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο κε κία ή πεξηζζφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ζχκθσλα κε ηελ
Διιεληθή λνκνζεζία κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα, ηηο αθφινπζεο αζθάιεηεο:

α. Αζθάιηζε θαηά παληφο θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ.
Ζ αζθάιηζε απηή πξέπεη λα θαιχπηεη νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία ή θαηαζηξνθή κεξηθή ή νιηθή, πνπ λα πξνέξρεηαη απφ
νπνηαδήπνηε αηηία θαη ζθάικα ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ησλ πξνζθείκελσλ ζ' απηφλ πξνζψπσλ λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη
ηπραία πεξηζηαηηθά , κε εμαίξεζε ηελ αλψηεξε βία φπσο έρεη λνκνινγεζεί απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα.
Ζ αζθάιηζε απηή αθνξά ηελ ζπλνιηθή αμία ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιηθψλ ηνπ πξνηνχ ελζσκαησζνχλ
ζε απηφ, εθφζνλ βξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαη κάιηζηα νιφθιεξε ηελ αμία ηνπ θαη κπνξεί λα πξνβιέπεη απαιιαγέο,
απφ ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο, ζε πνζνζηφ ηεο αμίαο δεκηάο ή απψιεηαο φρη κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηεο αμίαο
θάζε δεκηάο ή απψιεηαο κε κέγηζην φξην απαιιαγήο 30.000 €. γηα θάζε δεκία ή απψιεηα. Ζ αζθάιηζε πξέπεη λα
θαιχπηεη ην έξγν απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ κεηαθνξά ησλ πξψησλ πιηθψλ ζηα εξγνηάμηα κέρξη ηελ
γλσζηνπνίεζε ζηνλ εξγνιάβν ηεο έγθξηζεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
β. Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο απέλαληη ζε ηξίηνπο
Ζ αζθάιηζε απηή πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ή ρξεκαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν θαη γηα πιηθέο δεκηέο πνπ
κπνξνχλ λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή
ηνπ έξγνπ θαη δεκηνπξγεί ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε.
Σα εμαζθαιηδφκελα πνζά γηα ηηο παξαπάλσ θαιχςεηο πξέπεη λα κελ είλαη κηθξφηεξα απφ ηα εμήο:
- Γηα ζσκαηηθή βιάβε θαηά άηνκν
- Γηα βιάβεο πξαγκάησλ
- Γηα ζαλαηεθφξν αηχρεκα θαη' άηνκν
- Γηα νκαδηθφ αηχρεκα
- πλνιηθά θαιππηφκελν πνζφ

90.000 €
160.000 €
120.000 €
180.000 €
550.000 €

Ζ αζθάιηζε απηή πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο,
πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί γξαπηά ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία απφ ηνλ «Ο..Δ. Α.Δ.»
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αζθαιίζεη ην έξγν θαζ’φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπ γηα νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ .
6.
α.
β.

ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζα πεξηιακβάλνληαη νη εμήο γεληθνί φξνη:
Ο «Ο..Δ. Α.Δ.» θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Ο..Δ. πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηε γξακκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο, ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελνη.
ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο κεηαβηβάδεη θαη εθρσξεί ζηνλ «Ο..Δ.
Α.Δ.» εμ αξρήο ηα πνζά ησλ απαηηήζεσλ ηνπ απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πνπ ζα θαηαβάιινληαη απεπζείαο
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γ.
δ.
ε.
ζη.
δ.

7.

8.

9.

Άξζξν 14 :

ζηνλ «Ο..Δ. Α.Δ.» χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ή άιιε ελέξγεηα
ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αληαγσγήο θαηά ηνπ «Ο..Δ. Α.Δ.», ησλ ππαιιήισλ,
ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε
πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ πξνζψπσλ απηψλ.
Ο «Ο..Δ. Α.Δ.», ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαζψο θαη φινη νη ζχκβνπινη ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ
ζεσξνχληαη ζαλ ηξίηα πξφζσπα.
Με ην αζθαιηζηήξην θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηνπ «Ο..Δ. Α.Δ.» πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ
Κψδηθα (επζχλε πξνζηήζαληνο).
Κάζε αζθαιηζηήξην ζα είλαη ζε ηζρχ θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθπξσζεί ή λα ιήμεη ε ηζρχο ηνπ,
ρσξίο γξαπηή εηδνπνίεζε ηνπ «Ο..Δ. Α.Δ.»
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδίλεη ζηνλ «Ο..Δ. Α.Δ.» ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην 15 κέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ
αξρίζεη ε πεξίνδνο αζθάιηζεο. Γηαθνξεηηθά ν «Ο..Δ. Α.Δ.», ρσξίο εηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε
αζθαιηζηήξην κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία 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.
ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην έξγν ζε
νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη κπνξεί λα αζθαιηζηεί έλαληη φισλ ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ, απφ ηνλ
«Ο..Δ. Α.Δ.», ηα δε έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο αζθάιηζεο γηα ηα πξναλαθεξζέληα αληηθείκελα θαη ηπρφλ ζπκβάληνο κέζα
ζηνλ ππφςε ρξφλν θαζπζηέξεζεο, ηελ επζχλε απνδεκηψζεσλ θαη θαιχςεσλ ησλ δεκηψλ έρεη ν Αλάδνρνο.
Δπίζεο ε επζχλε απνδεκηψζεσλ θαη θαιχςεσλ ησλ δεκηψλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί
φηη ην αζθαιηζηήξην είλαη αλίζρπξν ή παξάηππν γηα νπνηαδήπνηε αηηία.
ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, νπνηνδήπνηε
θφζηνο πξνθχςεη απφ ηελ αληίζηνηρε παξάηαζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην
παξψλ άξζξν, ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Αλάδνρν.
Ο πην πάλσ φξνο ηζρχεη γηα ηηο πηζαλψο εγθξηζεηζφκελεο παξαηάζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηέο
πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάγθε έγθξηζεο Α.Π.Δ. θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ.

Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην

Άξζξν : Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην
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.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη
ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο
αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : 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
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εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο
ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96
(αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ
(νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 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.) ΤΠΔΥΩΓΔ 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 : ΠΓ305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ).
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια
εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε
ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ: ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001
(αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ 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/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012
εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ
.ΔΠ.Δ.
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ :
ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 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.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
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.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην
Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο,
ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα
ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο.
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο
θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο :
Ν.3850/10 (αξ.9).
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη
ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ
εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ
εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο
αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ.
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα
επηζεψξεζε εξγαζίαο.
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Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20
παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή
ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ
Ν.3850/10.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ
αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β).
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ
ηερληθνχ αζθαιείαο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο
24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη
λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε
ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).
3.3 Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε
ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο
ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ,
απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ
Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)
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), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ
θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ
εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.: ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο
Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ
βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96
(αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο :
πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο
ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο
δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη
ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφζεζε πιηθψλ,
ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
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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),
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.
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5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο :
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4),
ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ
3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ
455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
5.3 Ιθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο.
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.
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).
6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο
πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην
εξγνηάμην.
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Άξζξν 15. Ηιεθηξνδφηεζε - Σειέθσλα - Οδνί πξνζπέιαζεο
1.

2.

3.

4.

Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ΓΔΖ, ζα θξνληίζεη λα έρεη ζηα εξγνηάμηα
ηνπ ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα πξνζσξηλή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ γηα πεξηπηψζεηο πνπ ην δίθηπν ππνζηεί βιάβε ή ππάξρεη δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη
λα θξνληίζεη κε επζχλε ηνπ θαη έμνδά ηνπ ηελ θσηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε ρξήζε γελλεηξηψλ ή άιισλ κερ/θψλ
κέζσλ, ζηελ πεξίπησζε λπρηεξηλήο εξγαζίαο, θαη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή πξφιεςεο
ππξθατάο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη λα θαηαβάιεη φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο
γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ ππνζηαζκψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ δηθηχσλ γηα ηε κεηαθνξά
θαη δηαλνκή ησλ γξακκψλ απφ ηα ζεκεία παξνρήο ζηα ζεκεία ρξήζεο.
Ο Αλάδνρνο ζα έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί πθηζηάκελεο νδνχο γηα ηελ πξνζπέιαζε πξνο ην έξγν, κε ηε ξεηή
ππνρξέσζε φηη ηα κεραλήκαηα θαη ινηπά κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα θηλνχληαη ζε δεκφζηεο νδνχο δελ ζα ππεξβαίλνπλ
ηα αλψηαηα φξηα δηαζηάζεσλ θαη βαξψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα λα απνθεχγνληαη βιάβεο
ζηηο νδνχο.
Οπνηεζδήπνηε άιιεο πξφζζεηεο πξνζπειάζεηο ρξεηαζηνχλ κέζα ζην εξγνηάμην, ή πξνο ζέζεηο ιήςεσο πιηθψλ, ζα
θαηαζθεπαζζνχλ θαη ζα ζπληεξεζνχλ κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. Οπνηαδήπνηε δεκηά ή θζνξά ζηηο
πθηζηάκελεο νδνχο ή πξνζπειάζεηο πνπ γίλεηαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ζα απνθαζίζηαηαη ακέζσο απφ ηνλ
ίδην.
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Άξζξν 16 Γηεπθνιχλζεηο ζε άιινπο εξγνιάβνπο
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηηο δηειεχζεηο άιισλ εξγνιεπηψλ ή ζπλεξγείσλ ηνπ Ο..Δ. πνπ ελδερφκελα ζα
εθηεινχλ έξγα ζε παξάπιεπξνπο ρψξνπο ή ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο.

Άξζξν 17. Γηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ έξγσλ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη άπαληα ηα ελδεηθλπφκελα έθηαθηα κέηξα (πξφζζεηα εηδηθά έξγα πξνζηαζίαο, εηδηθά
κέηξα αζθαιείαο, εηδηθή ζήκαλζε, ηξνρνλφκνη ππάιιεινη, θιπ.) ηα νπνία επηβάιεη ε θχζε θαη ε ζέζε ηνπ εθηεινπκέλνπ
έξγνπ, πξνο απνθπγή παξελνριήζεσο ή θηλδχλνπ ηεο δηεμαγφκελεο θπθινθνξίαο θαη πξφθιεζεο δεκηψλ ζηελ ηδηνθηεζία
(ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, θηίξηα ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ, εγθαηαζηάζεηο θιπ.) ηνπ Ο.Σ.Ε. θαη ζε αξραηνινγηθά
κλεκεία.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηνπ φηη φιεο νη δαπάλεο ιφγσ ησλ εηδηθψλ κέηξσλ θιπ., ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο
ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ζα πιεξσζεί κφλν γηα ηηο ηηκέο απηέο άλεπ νπδεκίαο εηέξαο απνδεκίσζεο.
Γηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ήζειε ηπρφλ πξνμελήζεη δεκηέο θιπ. ζηηο ελ γέλεη εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Ο..Δ. ή ζηνπο δηεξρφκελνπο απφ ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ή δηαθφςεη ηελ δηα ηνπ δηθηχνπ ηνπ Ο..Δ. δηεξρφκελε
θπθινθνξία ζηα ηκήκαηα πνπ έρεη νινθιεξψζεη θαη παξαδψζεη πξνο ρξήζε, θαζίζηαηαη ππεχζπλνο πνηληθψο θαη αζηηθψο
έλαληη ηνπ Ο..Δ. θαη ηξίησλ γηα ηηο εθ ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ζπλέπεηεο. Οη εξγαζίεο πιεζίνλ ηεο πθηζηάκελεο γξακκήο
πξέπεη λα εθηεινχληαη κεηά κεγάιεο πξνζνρήο, ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη αλσκαιίεο θαη δπζρέξεηεο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ
δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηθηχνπ.
Καηεγνξεκαηηθά θαζνξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα αξρίζεη εξγαζίεο πιεζίνλ ηεο πθηζηάκελεο γξακκήο ή λα
ζέζεη επ’ απηήο ή πιεζίνλ ηεο πάζεο θχζεσο πιηθά ή κεραλήκαηα, παξά κφλν αθνχ γλσζηνπνηήζεη ηνχην ζηνλ
επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ εξγνηαμίνπ.
Άξζξν 18. Απνζέζεηο
1.

2.

πιηθψλ

Δάλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ επί
καθξφ ρξφλν απφζεζε πιηθψλ ζε ρψξνπο φπνπ παξεκπνδίδεηαη ε νδηθή ή ε ζηδεξνδξνκηθή θπθινθνξία ή ε
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ηφηε ζα απνηίζεληαη ζε απηνχο νξηζκέλεο κφλν πνζφηεηεο πιηθψλ, ρσξίο δηθαίσκα ηνπ
αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε ιφγσ πξνζζέησλ ή πιαγίσλ κεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ θιπ. νη νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο.
Δπίζεο αλ γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ή θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ ζηε δξαζηεξηφηεηα
ηνπ Αλαδφρνπ δελ επηηξέπεηαη ε θαζφινπ απφζεζε πιηθψλ ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα ηα απνζέζεη ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη ε απφζεζε ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε.

Άξζξν 19. Πεγέο ιήςεσο θαη ζέζεηο απνζέζεσο αθαηαιιήισλ ή πιενλαδφλησλ πιηθψλ
Θέζεηο απφζεζεο αθαηαιιήισλ ή πιενλαδφλησλ πιηθψλ
Σα κε ρξήζηκα πξντφληα θαηεδάθηζεο θαη ινηπά πάζεο θχζεο αθαηάιιεια πιηθά ζα απνηεζνχλ, δηαζηξσλφκελα φπσο ε
ΠΣΠΥ1 νξίδεη, ζε ζέζεηο εμεπξηζθφκελεο κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, επηηξεπφκελεο φκσο απφ ηηο
αξκφδηεο Αξρέο.
Άξζξν 20. Οδνί πξνζπέιαζεο πξνο ζέζεηο ιήςεο πιηθψλ θαη πξνο ην έξγν
1.

Ζ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε λέσλ νδψλ πξνζπέιαζεο αλ απαηηεζνχλ θαζψο θαη ε ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ
πξνο ζέζεηο ιήςεο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ (π.ρ. ιαηνκεία, ρείκαξξνη θιπ.) βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.

2.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ νδψλ πξνζπέιαζεο πξνο ην έξγν δειαδή λα
κεξηκλά ψζηε ε δηεξρφκελε απφ απηνχο θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ ηφζν απφ άπνςε
θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ φζν θαη απφ άπνςε θνξηίσλ λα κελ ππεξβαίλεη ηα φξηα αληνρήο ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο ηεο νδνχ. Τπνρξενχηαη επίζεο λα ηελ ζπληεξεί θαη λα απνθαζηζηά ηε βαηφηεηά ηνπο φηαλ απηή
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε ζπρλή ρξήζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγνιαβίαο ή απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ή απφ άιια αίηηα.

3.

Ζ δαπάλε θαηαζθεπήο νδψλ πξνζπέιαζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ φινπ έξγνπ
πθίζηαηαη, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.

πέξα απφ ην νδηθφ δίθηπν πνπ
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Άξζξν 21. Πξνζεζκίεο – Δίδε εξγαζηψλ - Λνηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ
1. Πξνζεζκίεο
Σν φιν έξγν πξέπεη λα απνπεξαησζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν
ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο, κεηξνχκελεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο (ρξνληθή αθεηεξία).
2. Πξνθαηαξηηθέο εξγαζίεο.
i.Οη πξνκήζεηεο ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ακέζσο ψζηε λα
θαηαζηεί δπλαηή ε άκεζε έλαξμε ηνπ έξγνπ θαη ε νινθιήξσζή ηνπ κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία.
ii.Δληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
έρεη εμαζθαιίζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο αδεηνδνηήζεηο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο (πνιενδνκία, αξραηνινγία θιπ.)
3. Λνηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ πθηζηάκελσλ νδψλ, είηε ε θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ
ζπλδεηεξίσλ ηκεκάησλ ζηα ηκήκαηα ηα νπνία ηέκλνληαη ή θαηαιακβάλνληαη θιπ. απφ ηα πξνο θαηαζθεπή έξγα,
ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν εθ ησλ πξψησλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πξνεγνχκελα ε αθψιπηε θαη αζθαιήο
δηέιεπζε απφ ηα λέα απηά ηκήκαηα ηεο δηεξρφκελεο απφ ηηο πθηζηάκελεο νδνχο θπθινθνξία, θαη λα δηεπθνιχλεηαη
έηζη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ψζηε λα πεξαησζεί εκπξφζεζκα.
Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ Δπίβιεςεο ηνπ Έξγνπ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνλ επηβιέπνληα θαη ζε φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ
επίβιεςε ηνπ Έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πκβνχινπ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ε Τπεξεζία γηα λα ηε ζπλδξάκεη ζηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ θαη γηα φπνηνλ άιινλ ζηνλ νπνίνλ ε
Τπεξεζία ζα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο
εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δίλνληαη γηα ηελ θαλνληθή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 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.
Ζ ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ απνηειεί ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. Σν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ κπνξεί λα
έρεη κνξθή , σο πξνο ηα ζπκπιεξνχκελα ζηνηρεία, ηεο απνιχηνπ επηινγήο ηνπ Ο..Δ. θαη κπνξεί λα απαξηίδεηαη
απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θχιινπ αλά εκέξα εξγαζίαο, δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο έθηαζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπ
πιήζνπο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ. Απνηειεί ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ε αλαγξαθή ζε εηδηθφ
εκεξνιφγην Έξγνπ πνπ ζα έρεη ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ
ζηδεξνδξνκηθψλ εξγαζηψλ (ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα, πξνζσπηθφ θιπ.).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Τπεξεζία ζε φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φια ηα φξγαλα
ειέγρνπ θαη ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
Σα ζηαζεξά ζεκεία απφ ηα νπνία ζα εμαξηεζνχλ νξηδνληηνγξαθηθά νη εξγαζίεο, είλαη ηα ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία
ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ ηεο Γ.Τ.. Ο αλάδνρνο ζα θξνληίζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, λα ηνπ ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Γ.Τ.. ε
πεξηγξαθή θαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ζην πξνβνιηθφ
ζχζηεκα ΔΓΑ 87. Ο έιεγρνο ησλ ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ ζα γίλεη κε δηθή ηνπ επζχλε.
Σα ζηαζεξά ζεκεία απφ ηα νπνία ζα εμαξηεζνχλ πςνκεηξηθά νη εξγαζίεο είλαη νη ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο (
REPERES) ηεο ΓΤ. Ο αλάδνρνο ζα θξνληίζεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα ηνπ ρνξεγεζνχλ απφ ηελ ΓΤ ε πεξηγξαθή
θαη ηα πςφκεηξα ησλ REPERES ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.
Μέζα ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη κέρξη ηηο ζέζεηο ιήςεσο ησλ αδξαλψλ, ν αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε
λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ επίβιεςεο θαη
εθπξνζψπσλ ηεο Τπεξεζίαο . Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα παξέρεη ζπλνδεία γηα ην σο άλσ πξνζσπηθφ ζηηο
κεηαθηλήζεηο απηέο φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη ή φηαλ ηνπ δεηεζεί.
Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κέζα (κεηαθνξηθά θ.ιπ.) γηα ηελ αζθαιή
επίζθεςε νκάδσλ επηζθεπηψλ πνπ ζα έρνπλ πάξεη έγθξηζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζνχλ γηα ην έξγν.

Άξζξν 22. Πνηληθέο ξήηξεο
23.1

Γηα θάζε εκέξα ππαηηίνπ ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, φπσο απηή νξίδεηαη ζην
άξζξν 21 ηεο παξνχζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα σο εμήο:
ε δεθαπέληε ηηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξεζίαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο
εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ζχκβαζε αξρηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο.
Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ε πνηληθή
ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξεζίαο αμίαο ηνπ έξγνπ.
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Σν αλψηαην φξην ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε 6% ηνπ ζπλνιηθνχ
πνζνχ ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 49 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Άξζξν 23 Πεξηερφκελα θνλδπιίνπ απξνβιέπησλ δαπαλψλ πξνυπνινγηζκνχ
Γηα ηνπ ππάξρνληνο ζηνλ εγθεθξηκέλν Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θνλδπιίνπ απξνβιέπησλ δαπαλψλ θαιχπηνληαη νη
δαπάλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ν.3669/2008, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Άξζξν 24. Πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο αλαδφρνπ - Δπηβαξχλζεηο
Σν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ, νθέινπο θιπ. αλαδφρνπ (εξγνιαβηθφ πνζνζηφ) νξίδεηαη ζε δεθανθηψ επί ηνηο εθαηφ (18%)
φπσο ζην άξζξν 17 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαζνξίδεηαη θαη γηα ηελ εξγνιαβία απηή ηζρχνπλ νη θξαηήζεηο
ππέξ ηξίησλ πνπ επηβάιινληαη ζηα έξγα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 25. Καλνληζκφο Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ
Ο θαλνληζκφο λέσλ ηηκψλ κνλάδνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 57 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηζρχεη
ζήκεξα.
Σα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα (Αλαιχζεηο Σηκψλ θαη Πεξηγξαθηθά Σηκνιφγηα) κε βάζε ηα νπνία θαλνλίδνληαη νη λέεο ηηκέο
είλαη:
α.

Ζ λέα Αλάιπζε ηηκψλ θαη ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην Έξγσλ Οδνπνηίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, έθδνζεο
1994.

β.

Σν Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΑΣΟΔ) ηνπ Τ.Γ.Δ.

γ.

Ζ Αλάιπζε ηηκψλ θαη ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην Τδξαπιηθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΓΔ.

δ.

Ζ Αλάιπζε ηηκψλ θαη ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ (ΖΛΜ) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ.

ε.

Σα Δληαία Σηκνιφγηα Δξγαζηψλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, φπσο απηά ηζρχνπλ ζήκεξα

ζη. Κάζε ζρεηηθή Αλάιπζε Σηκψλ ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ Γεκφζηα Αξρή.

Άξζξν 26. Πξνθαηαβνιέο
1.

ηνλ αλάδνρν δελ είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγεζεί, πξνθαηαβνιή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.

Άξζξν 27 Γηεχζπλζε Έξγσλ - Δθινγή πξνζσπηθνχ - Μεραληθά κέζα
1.
2.

3.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηιέμεη άξηζην πξνζσπηθφ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ ζηειέρσζε ηνπ
εξγνηαμίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη, φια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο, κεηαθνξηθά κέζα, φξγαλα
θαη εξγαιεία θαη ην απαηηνχκελν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ λα ηα ρεηξίδεηαη, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφςε
έξγνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Γξαθείσλ Δπίβιεςεο γηα ρξήζε απφ ηελ
Τπεξεζία θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα ζπκβαηηθά ηεχρε. Ζ
δαπάλε γηα ηελ επίπισζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ θηηξίσλ απηψλ, φπσο επίζεο θαη ε δαπάλε ιεηηνπξγίαο ηνπο
κέρξη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ (ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ, ηειέθσλν, θιπ.) βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη
πεξηέρεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο.

Άξζξν 28.

Καζαξηζκφο εξγνηαμίνπ, θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ

1.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο πξνβεί ζηνλ
πιήξε θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ ησλ εξγνηαμίσλ, ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ (θαη ζηνπο ρψξνπο ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ, θιπ.) πξν ηεο
παξάδνζεο απηνχ.

2.

Ο Αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο ηδηαηηέξα απνδεκίσζε λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη κεηά ην
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πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζηελ θαζαίξεζε θαη απνθφκηζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη
πεξηθξαγκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ, πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Π.Γ. 778/80 θαη 1073/81.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε δηθή ηνπ επηβάξπλζε λα απνκαθξχλεη απφ ηε γξακκή κεηά ην πέξαο ησλ
εξγαζηψλ, ζε θαζεκεξηλή βάζε, φια ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί.

3.

Άξζξν 29.

Σκεκαηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο απηνηεινχο ρξήζεσο

Ζ ηκεκαηηθή παξαιαβή απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επηινγή ηεο Τπεξεζίαο θαη αθνχ απηή
θξίλεη απηφ δπλαηφλ.
Άξζξν 30. Αλαζεψξεζε ζπκβαηηθψλ ηηκψλ
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ ηζρχεη ην άξζξν 54 ηνπ Ν. 3669/2008, φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα.
Άξζξν 31. Δηδηθέο δαπάλεο βαξχλνπζεο ηνλ αλάδνρν
ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη πεξηέρνληαη αλεγκέλεο πέξα απφ ηηο αλαγξαθφκελεο ζηνπο γεληθνχο
φξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ Τπεξεζίαο θαη Πξνζθνξάο νη παξαθάησ δαπάλεο:
1). Οη θάζε θχζεσο δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηπρφλ κειεηψλ.
Οη παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο:
2). Απνδεκηψζεηο ηδηνθηεηψλ - εθκηζζσηψλ ή κηζζσηψλ
3). Σσλ πεξηνρψλ απνζέζεσο ηπρφλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ή απνζεθεχζεσο πιηθψλ γεληθψο.
4). Σσλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσο κεραλεκάησλ θαη εξγνηαμίσλ γεληθψο.
5). Σσλ πξνζπειάζεσλ πξνο ηα εξγνηάμηα
6). Όζνλ αθνξά ηηο ελ ιεηηνπξγία νδνχο ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ' φςε φηη δελ δχλαηαη λα θπθινθνξήζεη νρήκαηα
βάξνπο κεγαιχηεξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο ψζηε λα απνθεπρζεί ε
θαηαζηξνθή ηνπ. Οπσζδήπνηε, εθ' φζνλ θάκεη ρξήζε ηέηνησλ νδψλ (εληφο ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζκψλ) ππνρξενχηαη ζηελ
ζπληήξεζε θαη ησλ νδψλ ηνχησλ σο αλσηέξσ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πιήξνπο εθηειέζεσο ηεο ζπκβάζεσο άλεπ
νηαζδήπνηε απνδεκηψζεσο εθ κέξνπο ηνπ Ο..Δ. . Δλλνείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε
δεκηά ή αηχρεκα. Ο Ο..Δ. νπδεκία αλαιακβάλεη επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή απνδεκηψζεσλ γηα ηα σο
άλσ αλαθεξζέληα.
7). Οη δαπάλεο εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο εξγνηαμίσλ
8). Οη δαπάλεο πξνζσξηλήο ζεκάλζεσο θαηά ην ζηάδην εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ
9). Γαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο δπζρέξεηεο ιφγσ:
α.- εθηέιεζεο άιισλ εξγνιαβηψλ ηνπ Ο..Δ ή άιισλ δεκνζίσλ θνξέσλ,
β.- θπθινθνξίαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο,
γ.- πξνζπειάζεσλ.
δ.- χπαξμεο δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.
10) Πξφζζεηεο δαπάλεο ηνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο,
Άξζξν 32. Κξαηήζεηο ιφγσ εγγπήζεσο
Ζ αξρηθή εγγχεζε θαιήο εθηειέζεσο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο, σο θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθή
εγγχεζε θαιήο εθηειέζεσο (ιφγσ κεηαγελέζηεξεο αχμεζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο),
ζπκπιεξψλνληαη κε θξαηήζεηο απφ θάζε πηζηνπνίεζε ζχκθσλα πξνο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 35 ηνπ Ν.3669/08,
φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα.

Άξζξν 33.

Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

1.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, ραξηφζεκα, δαζκνχο θαη θξαηήζεηο ππέξ
ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο, γηα ηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.

2.

Σν έξγν επηβαξχλεηαη κε ηνλ ΦΠΑ θαη θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο.

Άξζξν 34.

Σήξεζε Νφκσλ, Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, Έθδνζε Αδεηψλ

Ο Αλάδνρνο ζε φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη νπσζδήπνηε κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ππνρξενχηαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο, ηα Γηαηάγκαηα θαη ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο, ή
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δηαηαγέο θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε Γεκφζηαο, Γεκνηηθήο ή άιιεο Αξρήο πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη
ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηνλ Αλάδνρν θαη γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ.
Ο Αλάδνρνο ζαλ ππεχζπλνο λα ηεξεί ηνπο λφκνπο θιπ. ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ηηο δηαηαγέο
πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ
Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθάιεηαο θιπ. Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηεί ηελ
αξραηνινγηθή ππεξεζία πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο ζε ρψξν πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί ζαλ αξραηνινγηθφο.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ δηεθπεξαίσζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ (δαπάλεο δηεθπαηξέσζεο,
κεηαθηλήζεηο, ραξηφζεκα θιπ.) , θάζε άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θιπ. θαη πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ.
Ο αλάδνρνο ζα επζχλεηαη γηα ηε κηζζνδνζία, ηελ αζθάιηζε θαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ
πνπ ζα δηαζέηεη γηα ην ππφςε έξγν.
Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα βξίζθεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο
ηνπ λα εθπιεξψζεη απηή ηνπ ηελ ππνρξέσζε νθείιεη λα δηαζέηεη αληηθαηάζηαζή ηνπ, ε ακνηβή ηνπ νπνίνπ δελ ζα βαξχλεη
ηελ Ο..Δ. Α.Δ..
Άξζξν 35. Νπρηεξηλή, Τπεξσξηαθή Δξγαζία, Δξγαζία ζε Αξγίεο θαη Δνξηέο
1.

2.

3.
4.

5.

Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε λπθηεξηλήο ή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη εξγαζία ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο ζχκθσλα κε φζα
ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο δελ
δηθαηνχηαη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο
ηνπο Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ θαζίζηαηαη αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο
Τπεξεζίαο ε λπθηεξηλή ή ππεξσξηαθή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα εθηειεί απηή ρσξίο αληίξξεζε θαη ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.
Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη δελ ππάξρεη άιιε
δπλαηφηεηα γηα εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο
έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, απηφ δελ ζα απνηειέζεη δηθαηνινγία
γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ.
Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε δαπάλε ηνπ πξφζζεην θαη
ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ θνηλνχ θαζψο θαη θαηάιιεια κέζα πνπ λα
επηηξέπνπλ ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηελ απφ θάζε άπνςε απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ έξγσλ.
αλ σξάξην εξγαζίαο αθνινπζείηαη ην ζχζηεκα ηεο πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο

Άξζξν 36. Πξνζσξηλή παξαιαβή - Υξφλνο εγγχεζεο - Οξηζηηθή παξαιαβή
Ο ρξφλνο εγγχεζεο γηα ην παξφλ Έξγν, νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) κήλεο. ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ην έξγν. Μεηά ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ζα επαθνινπζήζεη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ
έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 75 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Άξζξν 37. χληαμε κεηξψνπ ηνπ έξγνπ
H ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία Δ.01.01.24 «χληαμε θαη ππνβνιή κεηξψνπ έξγνπ» ησλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Σα ζηνηρεία απηά ζα ππνβιεζνχλ εηο 3-πινχλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξσηνηχπνπ. Όζνλ αθνξά ηα ζρέδηα απηά ζα
ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (δηζθέηα). Σν κεηξψν ηνπ έξγνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ ΔΡΓΟΛΑΒΟ ηνπ έξγνπ θαη
ζα ππνβιεζεί ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξν ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Ζ ακνηβή ηνπ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ γηα ηελ ζχληαμε
ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ πεξηέρεηαη αλεγκέλε ζηηο δαπάλεο ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ ηεο ηειηθήο Πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ θαη
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ.
Άξζξν 38. Πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ Έξγνπ - Φσηνγξαθίεο
1.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο πξνβεί
ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ελδεηθηηθψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. Οη δηαζηάζεηο ησλ πηλαθίδσλ, ν
αξηζκφο απηψλ, νη αλαγξαθφκελεο ελδείμεηο (νλνκαζία έξγνπ, θχξηνο ηνπ έξγνπ, Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κειεηεηήο,
αλάδνρνο, κήθνο έξγνπ, πξνυπνινγηζκφο έξγνπ θαη ρξνλνινγίεο έλαξμεο θαη πεξαίσζεο) ν ρξσκαηηζκφο θαη νη ζέζεηο
ηνπνζέηεζεο ζα θαζνξηζηνχλ έγθαηξα απφ ηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία. Σν είδνο θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο
ζηήξημεο ησλ πηλαθίδσλ απνηεινχλ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.
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2.

Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ σο άλσ πηλαθίδσλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη
πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ.
ε πεξίπησζε κε ηνπνζέηεζεο ησλ αλσηέξσλ πηλαθίδσλ εληφο ηεο σο αλσηέξσ νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ε
Γηεπζχλνπζα ην έξγν ππεξεζία πξνβαίλεη ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.

Άξζξν 39. Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο - Πεξηνξηζκνί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ
Έρνπλ ηζρχ νη παξαθάησ πεξηνξηζκνί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ
έξγνπ:
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Όζνλ αθνξά ηα αέξηα, νη επηηξεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο ηνχησλ αλαθέξνληαη ζηηο ΠΤ 99/10.7.87 (ΦΔΚ
135/Α/28.7.87) θαη ΠΤ 25/18.3.88 (ΦΔΚ 52/Α/22.3.88).
Γηα ηα πγξά απφβιεηα έρνπλ εθαξκνγή νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο Ννκαξρηαθέο απνθάζεηο.
Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο, φζνλ αθνξά ηνλ ζφξπβν, έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαθάησ
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο:
i.
Τπ.Απ. 2640/270/ΦΔΚ 689/Β/18.8.78.
ii.
Τπ.Απ. 56206/1613/ΦΔΚ 570/Β/9.9.86.
iii.
Τπ.Απ. 69001/1921/ΦΔΚ 751/Β/18.10.88.
iv.
Τπ.Απ. 765/ΦΔΚ 81/Β/21.2.91.
Ζ απφζεζε ησλ αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζα γίλεηαη ζε ρψξνπο πνπ δελ ζα επεξεάδνπλ ηελ
επηθαλεηαθή ξνή ησλ πδάησλ, δελ ζα είλαη δαζηθέο εθηάζεηο, κε ηελ εμαίξεζε ηεο επφκελεο πξφηαζεο, θαη ζα
απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 250 κ. απφ ηα φξηα νηθηζκψλ, θηίζκαηα, λεθξνηαθεία, θιπ. ε θάζε πεξίπησζε, ζα
ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή παξάζπξζεο ηνπ απνηηζέκελνπ πιηθνχ απφ ηηο βξνρέο.
Οη αθξηβείο ζέζεηο απφζεζεο θαη ν ηξφπνο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ φξνπ ζα γίλνπλ
ζχκθσλα κε ην ζρέδην πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ
εθαηέξσζελ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο.
Κάζε είδνπο επέκβαζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ έξγσλ ππνδνκήο ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
αξκνδίνπο θνξείο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπο.
Θα ρξεζηκνπνηνχληαη κεραληθά ζάξσζξα θαη ζα γίλεηαη ζπζηεκαηηθφο θαζαξηζκφο ζηνπο δξφκνπο ησλ πιεζίνλ
ηνπ έξγνπ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ ζα επεξεάδνληαη απφ ηελ ελδερφκελε εθπνκπή ζσκαηηδίσλ (ζθφλε) απφ
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε ζπλελλφεζε κε ηηο θαηά ηφπνπο δεκνηηθέο αξρέο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαηξήζεσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ
ζπγθξάηεζε ηεο ζθφλεο. Θα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δηαβξνρή ησλ εξγνηαμηαθψλ δξφκσλ, πιηθψλ, θιπ.,
πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζεί ε ζθφλε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ.
Κάζε είδνπο ζθνππίδηα, άρξεζηα πιηθά, παιηά αληαιιαθηηθά, ιάδηα, παληφο είδνπο ελέκαηα, θιπ. ζα
ζπιιέγνληαη θαη ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, ε δε δηάζεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Απαγνξεχεηαη ε θάζε κνξθήο θαχζε πιηθψλ (ιάζηηρα, ιάδηα, θιπ.) ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ.
Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε παιηψλ ιαδηψλ επί ηνπ εδάθνπο. Ζ δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νξπθηειαίσλ ζα
πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 71560/3053/ΦΔΚ 65/Β/85.
Σν εξγνηάμην ζα εγθαηαζηαζεί ζηε ζέζε πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία χζηεξα απφ ζρεηηθφ ζρέδην πνπ ζα
ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο.
Κάζε είδνπο εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε ζα απνκαθξπλζεί κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
θαη ν ρψξνο λα απνθαηαζηαζεί.
Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεραλεκάησλ ρσξίο ην πηζηνπνηεηηθφ
έγθξηζεο ηχπνπ ΔΟΚ γηα ζφξπβν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 17.1.3 ηεο παξνχζεο. Όπνπ ε
δηαζέζηκε ηερλνινγία δελ εμαζθαιίδεη απνδεθηά επίπεδα ζνξχβνπ, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ρψξνπο
πξφθιεζήο ηνπ πξφρεηξα ερνπεηάζκαηα. Καηά ηελ θαηαζθεπή νξίδεηαη αλψηεξν φξην ζνξχβνπ ηα 65 dB(A),
κεηξνχκελα ζην φξην ησλ εξγνηαμίσλ.
Θα ιεθζεί κέξηκλα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ εθδειψζεσλ
ππξθατάο απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. Ο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ζα ειεγρζεί
θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ επίβιεςε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ.

Άξζξν 40.
1.

Δηδηθνί ζπκβαηηθνί φξνη.

Η κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζην εξγνηάμην ζα γίλεηαη κε κέζα θαη δαπάλεο ηνπ Δξγνιάβνπ.
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2.

Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα βξίζθεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. ε πεξίπησζε
αδπλακίαο ηνπ λα εθπιεξψζεη απηή ηνπ ηελ ππνρξέσζε νθείιεη λα δηαζέηεη αληηθαηαζηάηε ηνπ, ε ακνηβή ηνπ νπνίνπ
δελ ζα βαξχλεη ηελ Ο..Δ. Α.Δ. Δπίζεο ππνρξεψλεηαη λα δηαζέηεη θαηάιιειν ζηέιερνο (εξγνδεγφο) κε επαξθείο
γλψζεηο ζηδ/θψλ εξγαζηψλ θαη απνδεηθλπνκέλεο εκπεηξίαο ζε ζηδ/θέο εξγαζίεο, θαζψο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, ην
νπνίν ζηέιερνο ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ζσζηή θαη παξαγσγηθή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ,
θαζνδεγψληαο ηνχην θαηάιιεια. Σν ζηέιερνο απηφ ζα ζπκκνξθψλεηαη βέβαηα απνιχησο ζηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ
ππεπζχλνπ ηεο Ο..Δ Α.Δ. επί ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε κε θαηαιιειφηεηαο ηνπ ζηειέρνπο απηνχ ηζρχνπλ φζα
αλαθέξζεθαλ πεξί αληηθαηαζηάζεσο κε θαηαιιήινπ πξνζσπηθνχ. Οη εληνιέο γηα ην είδνο, ηε ζέζε θαη ηελ πνζφηεηα
ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεί ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα δίδνληαη απφ ηνλ Ο..Δ. Α.Δ., άξλεζε δε ηνπ Αλαδφρνπ
λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο εληνιέο απηέο ζα επηθέξεη έθπησζή ηνπ.

3.

Όια ηα πιηθά πνπ ηπρφλ δηαηίζεληαη απφ ηνλ Ο.Σ.Ε. ζα κεηαθέξνληαη επί ηφπνπ ησλ έξγσλ κε δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ.

4.

Γεδνκέλνπ φηη νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ζε ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ππφ ιεηηνπξγία, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη
θάζε δπλαηφ κέηξν πξνζηαζίαο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ, ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο, θαζ’ φιε ηελ
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ηδηαίηεξα δε ε πξφζβαζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ζηα θξεπηδψκαηα, δεδνκέλνπ φηη
γίλεηαη απφ δηάδξνκν πνπ ζπλνξεχεη κε ην θηίξην, ζην νπνίν ζα γίλνληαη νη εξγαζίεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε
δηαθίλεζή ηνπο, είηε κέζσ πξνζσξηλήο θαηαζθεπήο άιινπ δηαδξφκνπ, είηε κέζσ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη ζθάθεο
ζπιινγήο ηπρφλ πιηθψλ απφ θαηάπησζε.

ΔΚ ΣΟΤ ΟΔ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
Άξζξν 1.-Αληηθείκελν ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ
Σν παξφλ παξάξηεκα ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηνπο γεληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε βάζε ηνπο
νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ζα εθηειεζηνχλ απφ
ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, ηα πάζεο θχζεσο έξγα ηεο Ο..Δ. Α.Δ.
Άξζξν 2.-Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο
Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο:
1.
Ο Ν. 3669/2008 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
2.
Ο Ν. 4070/2012 κε ηνλ νπνίν επηθέξνληαη αιιαγέο ζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο «θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο
θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ».
3.
Ο Ν. 4146/2013 κε ηνλ νπνίν επίζεο ηξνπνπνηνχλ νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο «θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο
θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ».
4.
Οη δηαηάμεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θιπ. άξζξν 15 Ν. 2328/95 (ΦΔΚ
159 Α’/95), άξζξν 11 Ν. 2372/96 (ΦΔΚ 29 Α’/96), Ν. 2533/97 (ΦΔΚ 228 Α’ /97) θαη Π.Γ. 82/96 (ΦΔΚ 66 Α’/96).
5.
Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (ΦΔΚ Α’ 25/86) θαη

Ν. 2362/95 - Γεκφζην Λνγηζηηθφ (ΦΔΚ 247 Α’/95)

Ν. 3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/05

Ν. 2522/97 - Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην (ΦΔΚ Α’ 178/97)

Ν. 3021/2002 (ΦΔΚ. Α 143/19-6-2002)

Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ. 242Α/11-10-2002)

Ν. 3090/2002 (ΦΔΚ. 329Α/24-12-2002)
6.
Σν άξζξν 8 - θξαηηθέο πξνκήζεηεο - ηνπ Ν. 2741/99 (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο) (ΦΔΚ 199 Α’ /28-09-1999), φπσο
ηζρχεη κε ην Ν.3414/05.
7.
Σν Π.Γ. 57/00 (ΦΔΚ 45/2-3-00) θαη ην Π.Γ. 22/02 (ΦΔΚ 17/4-2-02) (πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο
ην Κνηλνηηθφ Γίθαην, ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, έξγσλ θαη ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/38/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14 Ηνπλίνπ 1993, θαη ηεο Οδεγίαο ΔΚ-4/98 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 Φεβξνπαξίνπ 1998, αληίζηνηρα).
8.
Σν Π.Γ. 472/85 (ΦΔΚ 168/Α’/2-10-1985) «χλζεζε επηηξνπψλ ΜΔΔΠ θαη ΜΔΚ θαη άιιεο ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 15,16,17 ηνπ Ν. 1418/84».
Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ Νφκσλ εθδνζεηζψλ απνθάζεσλ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά
ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμεο (Νφκνο,
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, Απφθαζε, Δγθχθιηνο) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζή ηνπ κέζσ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά αλσηέξσ, θαη φπσο φιεο νη αλσηέξσ δηαηάμεηο, ξεηέο ή κε,
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
Άξζξν 3.-εηξά ηζρχνο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ζε πεξίπησζε δε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ,
ε ζεηξά ηζρχνο ησλ παξαπάλσ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο.
Άξζξν 4.-Μειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
Ζ κε ππνβνιή πξνζθνξάο ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί
θαη πιήξσο ειέγμεη ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ
θαηαζθεπήο ηνπ, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο άρξεζησλ πξντφλησλ, ηε κεηαθνξά,
δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, λεξνχ,
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο θιπ, θαη άιια ζέκαηα, πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ , ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη
φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα ινηπά
ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ, καδί κε ηε
δηαθήξπμε, ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ
κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε
ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ξπζκίδεη ην πξφγξακκα ησλ
εξγαζηψλ έηζη ψζηε λα κε παξεκπνδίδεη ηελ εξγαζία άιισλ εξγνηαμίσλ.
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Άξζξν 5.-Πεξηερφκελα ησλ ηηκψλ κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν
Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηζρχνληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο πεξαησκέλεο, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο πξνζαπμεκέλεο θαηά ην, θαηά λφκν, πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ
νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πξνο ηνχην απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλν θαηαζθεπή
ησλ έξγσλ θαη θαιχπηνπλ φιεο ηηο άκεζεο ή έκκεζεο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξί αλαζεψξεζεο
ηηκψλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ.
Άξζξν 6.-Πξνζαξκνγή - πκπιήξσζε κειεηψλ ηνπ έξγνπ
6.1

6.2

6.3
6.4

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ηδηαηηέξα απνδεκίσζε, κε βάζε ηηο ρνξεγνχκελεο ζ' απηφλ κειέηεο, ηηο έγγξαθεο
νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, θαη ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ πξνδηαγξαθέο εθπνλήζεσο
κειεηψλ, λα πξνβεί, επί παξνπζία ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο, ζηελ επί ηνπ εδάθνπο εθαξκνγή ησλ κειεηψλ,
ζηηο αλαπαζζαιψζεηο θαη ρσξνζηαζκήζεηο ησλ αμφλσλ ηνπ έξγνπ, ζηνλ έιεγρν θαη ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο
κειέηεο, θαζψο επίζεο ζηελ ζήκαλζε ηεο δψλεο θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο, κεηά έγγξαθν εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, λα εθπνλήζεη ηηο κειέηεο πνπ
ζα θξηζνχλ αλαγθαίεο, γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο, εθαξκνδνκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3669/08. Ζ ακνηβή γηα ηηο κειέηεο απηέο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηελ Πξνζθνξά
ηνπ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα πξνζαξκφζεη ηελ νξηζηηθή κειέηε πξνο ηα δεδνκέλα ηνπ εδάθνπο ρσξίο φκσο λα
δηθαηνχηαη ηδηαίηεξε ακνηβή γη’ απηφ, δεδνκέλνπ φηη ζεσξείηαη φηη ε ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη
αλεγκέλε ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
Οη κειέηεο ζα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο .Τ. θαη ζα ζπληάζζνληαη κε
βάζε ηηο ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο κειεηψλ θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ή εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.
Γηα ηηο ινηπέο κειέηεο πνπ ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη ν Αλάδνρνο, γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηα ινηπά ζπκβαηηθά
ηεχρε.

Άξζξν 7.-Πξνέιεπζε πιηθψλ θαη έηνηκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ
Όπνπ ζηα Σηκνιφγηα ηεο κειέηεο ή ζηηο Σερληθέο Πεξηγξαθέο ή ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ή ζηηο πγγξαθέο
Τπνρξεψζεσλ ή ζηα ρέδηα, πίλαθεο πιηθψλ θιπ αλαθέξνληαη πξντφληα ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο ή πξνέιεπζεο ή
ηδηαίηεξεο κέζνδνη, εθηφο εάλ νη αλαθνξέο απηέο δηθαηνινγνχληαη θαη είλαη αδχλαηνλ λα γίλνπλ πεξηγξαθέο ησλ
αληηθεηκέλσλ ηεο χκβαζεο κέζσ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πεξηγξαθψλ πνπ λα είλαη αξθνχλησο αθξηβείο θαη
θαηαλνεηέο θαη ζπγθεθξηκέλα φπνπ αλαθέξνληαη νη ιέμεηο «ηχπνπ» ζπγθεθξηκέλεο νλνκαζίαο ή πξνέιεπζεο, λνείηαη φηη
ζπκπιεξψλεηαη κε ηε θξάζε «ή ηζνδχλακν θαη εθάκηιιν ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 12 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 23/93 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηα Γεκφζηα Έξγα, πξνο ηηο δηαηάμεηο
ησλ νδεγηψλ 71/304, 71/305, 78/669 ,89/440 θαη 89/665 ηεο ΔΟΚ.
Άξζξν 8.- Σηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ
8.1

8.2

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ, φπνπ απφ ην Νφκν πξνβιέπεηαη φηη ζα εθαξκφδνληαη ηα
εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ), δηεπθξηλίδεηαη φηη απηά ζα εθαξκφδνληαη άζρεηα
κε ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη o αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (δειαδή κηθξφ ή κεγάιν αξηζκφ
κεραλεκάησλ, ηχπσλ γλσζηψλ ή άιισλ, θαηλνχξγησλ ή φρη, εξγαηηθά ρέξηα ζην ζχλνιν ή ζε κέξνο, ζε κηθξή ή ζε
κεγάιε αλαινγία θιπ).
ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο παξνχζαο αλαθέξνληαη πνηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ)
ηζρχνπλ γηα ηηο ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.

Άξζξν 9.- Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ
9.1
9.2

9.3

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζην ΗΚΑ φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο πεξί
ΗΚΑ δηαηάμεηο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ, ζε Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην
Κξάηνο, ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ, εθφζνλ ηνχην δελ
ππάγεηαη ζηηο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο.
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή θαη πιήξε επζχλε γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο νθείιεη:
α) λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα [ελδεηθηηθφο πίλαθαο (φρη εμαληιεηηθφο)
λνκνζεηεκάησλ πνπ ηζρχνπλ αλαθέξεηαη ζε άξζξν ησλ Δηδηθψλ φξσλ ηεο παξνχζαο.
β) λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, κέζα θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζην
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ΔΡΓΟ, ζε πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην ΔΡΓΟ, ζε ηξίηνπο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζε εγθαηαζηάζεηο,
εμνπιηζκφ, πιηθά ηνπ ΔΡΓΟΤ ή ηξίησλ, εμαηηίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
ππεξγνιάβσλ ηνπ.
γ) λα αλαπηχμεη χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνπο Δηδηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο.
δ) λα εληάμεη ζην νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ Θέζε Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηνπο Δηδηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο.
9.4

Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη φηη ν ηειεπηαίνο
ζπκκνξθψλεηαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηηο παξαπάλσ πξνβιεπφκελεο απαηηήζεηο. Δθφζνλ θαηά ηελ επηζεψξεζε ε
ΤΠΖΡΔΗΑ δηαπηζηψζεη παξαιήςεηο ή απνθιίζεηο ζηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ θαη εθφζνλ ην θξίλεη
απαξαίηεην, κπνξεί λα δεηήζεη ηε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ, κέζσλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ηελ νιηθή ή κεξηθή
θαηάξγεζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε ιεθζέλησλ κέηξσλ, κέζσλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, ρσξίο
απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ απφ ηηο επζχλεο πνπ έρεη ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηε ζχκβαζε θαη ρσξίο λα
δίλεη ζ’ απηφλ ην δηθαίσκα γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε.

9.5

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο ΤΠΖΡΔΗΑ.

Άξζξν 10.- Σήξεζε Νφκσλ, Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ
Ο Αλάδνρνο, σο ππεχζπλνο γηα ηε ηήξεζε ησλ Νφκσλ θ.ιπ., φπσο νξίδεηαη ζην Ν. 3669/08, ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη
ρσξίο ακέιεηα ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απεπζπλφκελεο ή
θνηλνπνηνχκελεο ζε απηφλ ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ
θαη αζθαιείαο θιπ.
Άξζξν 11.- Δπζχλε Αλαδφρνπ
11.1

11.2

χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/08 ηζρχεη ζήκεξα, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο, ελψ ν απφ ηελ
Τπεξεζία αζθνχκελνο ζρεηηθφο έιεγρνο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ελ γέλεη ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο, ησλ νηθείσλ Πξφηππσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ θαη
ζρεδίσλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα πξνδηαγξαθφκελα πιηθά έρεη απνζπξζεί απφ ηελ παξαγσγή, πξέπεη έγθαηξα ν
Αλάδνρνο λα ην επηζεκάλεη θαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ πιηθνχ κε ην νπνίν πξνηείλεη λα
αληηθαηαζηαζεί ην πξνδηαγξαθέλ πιηθφ.

Άξζξν 12.- ήκαλζε θαηά ην ζηάδην εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο, ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνβαίλεη
ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνπκέλσλ, αλαιφγσο ηεο θχζεσο ησλ έξγσλ (πγθνηλσληαθά, Τδξαπιηθά, Οηθνδνκηθά θιπ),
ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ ελ γέλεη αζθαιείαο, επηκεινχκελνο θαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ
θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα αλαιάκπνληα ζήκαηα (flash lights). Δπίζεο ζα
ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη-ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ
θαη ηξνρνθφξσλ, ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία επί ησλ νδψλ θαη επί ησλ παξαθακπηεξίσλ θαη πξνζπειάζεσλ
θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ ηφζν θαηά ηελ εκέξα φζν θαη ηε λχθηα. Δπίζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα
ζπκκνξθψλεηαη γεληθά πξνο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θπθινθνξίαο θαη ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο
ηεο Τπεξεζίαο. Σα παξαπάλσ κέηξα ζήκαλζεο ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε (πιελ απηψλ ησλ εξγαζηψλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ξεηά ζην Σηκνιφγην Μειέηεο) ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα
νθεηιφκελν ζηε κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο.
Άξζξν 13.- Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο (Ο.Κ.Χ)
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ ελαέξηεο ή ππφγεηεο
εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω ή ΝΠΓΓ, πνπ πξέπεη λα κεηαηνπηζζνχλ.
13.2 Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ηζρχεη φηη νξίδεηαη ζηα ινηπά πκβαηηθά Σεχρε θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη
απξνθάζηζηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, κε δηθαηνχκελνο απφ ην ιφγν απηφ ηδηαίηεξεο απνδεκηψζεσο
ιφγσ θαζπζηεξήζεσο ή δπζρεξεηψλ παξνπζηαδνκέλσλ ζηηο απ' απηφλ εθηεινχκελεο εξγαζίεο.
13.1

Άξζξν 14.-χληαμε κεηξψνπ ηνπ έξγνπ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο πξνβεί ζηελ ζχληαμε Μεηξψνπ ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν

26/38

άξζξν ηεο παξνχζαο θαη φζα ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία.
Άξζξν 15.- Τιηθά θπξίνπ ηνπ έξγνπ - Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ –Πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο
15.1
15.2

15.3

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη κε δαπάλεο ηνπ ηα παξαδηδφκελα απφ ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ πξνο ρξήζε ή
ελζσκάησζε κεραλήκαηα, εξγαιεία, πιηθά θιπ.
Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηαλνκήο, εξγαζηήξηα, γξαθεία
θιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ζα αλεγεξζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ,
ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο.
ε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ, γηα απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ
πξνο ηξίηνπο, ή θαη πξνο ηα έξγα, απνδεκηνχκελνο γη' απηέο κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ ή κε βάζε
ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ γηα ηηο κε πξνβιεπφκελεο απφ ην ζπκβαηηθφ Σηκνιφγην εξγαζίεο.

Άξζξν 16.- Καζαξηζκφο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
16.1

16.2

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δαπάλεο ηνπ θαη πξν ηεο παξαδφζεσο πξνο ρξήζε θάζε ηκήκαηνο Έξγνπ, θαζψο θαη
κεηά ηελ πεξαίσζε νινθιήξνπ ηνπ Έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο πέξημ ηνπ ηκήκαηνο ηνχηνπ
ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα θάζε απαηηεζείζα πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πξνβιεπνκέλε απφ ην
πξνεγνχκελν άξζξν 15 ηεο παξνχζαο, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά πιενλάδνληα
ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ., λα άξεη (θαηαζηξέςεη θιπ.) θάζε βνεζεηηθφ
έξγν θιπ., ην νπνίνλ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία π.ρ.
θηηξίσλ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο, πνπ πάλσ ηνπο ήηαλ απνηεζεηκέλα/ εγθαηεζηεκέλα θιπ., λα παξαδψζεη δε
ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε
ηη απαηηνχκελν γηα ηελ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ πξνο εχξπζκνλ ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο πκβάζεσο ή
πξνδηαγξαθφκελν ζηνπο Δηδηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο πξνβαίλεη, φηαλ
εθιείςεη ν ιφγνο θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θιπ.) θάζε
θαηαζθεπαζζείζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ (εξγαζηψλ ή θαη παξαγσγήο πιηθψλ), πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο,
επηβιεζείζεο απφ νηνλδήπνηε ιφγν, πξνο απνθπγήλ πάζεο θχζεσο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θιπ. ζε
ηδηνθηεζίεο νηθνδνκέο, δέλδξα, αγξνχο, θαιιηεξγεζίκνπο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη πάζεο θχζεσο
έξγα, θαζψο θαη απνκάθξπλζε πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ.
Δάλ κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ έγγξαθν ππφκλεζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο δελ πξνβεί
ζηελ έλαξμε θαη κέζα ζε εχινγν πξνζεζκία πεξαίσζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ
Αλαδφρνπ, εθπηπηνχζεο ηεο γελνκέλεο δαπάλεο απφ ηε πξψηε πξνο ηνχην πιεξσκή, πέξαλ ηεο κε έθδνζεο
βεβαίσζεο εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνχηνπ γηα ην ιφγν απηφλ.

Άξζξν 17.- Απαιινηξηψζεηο
17.1

17.2

Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαηππψζεηο γηα ηελ
απαιινηξίσζε δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ, Ν.Π.Γ.Γ. ή ηδησηηθψλ γεπέδσλ, θαηνηθηψλ θιπ., πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ππέρσλ θαη φιεο ηηο πιηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο επζχλεο γηα ηελ δηαδηθαζία ησλ
απαιινηξηψζεσλ απηψλ.
O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα δηαηαρζεί πξνο ηνχην, λα εθηειέζεη επαιήζεπζε ή ζπκπιήξσζε
ηνπ πξνυπάξρνληνο θηεκαηνινγίνπ, εθπνλψληαο ζηε ζπλέρεηα ηα απαηηνχκελα θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα θαη
πίλαθεο. Σα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζε πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη
ζηνπο Δηδηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο εηο δσδεθαπινχλ (12) θαη ζα πεξηέρνπλ φια ηα απαηηνχκελα γηα ηελ
απαιινηξίσζε ζηνηρεία, ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ Π.Γ. 696/74.

ΔΚ ΣΟΤ ΟΔ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (Π.Γ. 305/96)
Απηφ ην ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ρεδίνπ Αζθάιεηαο & Τγείαο (ΑΤ) βαζίζηεθε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 305/96, ζην
πξνηεηλφκελν απφ ην ΣΔΔ ππφδεηγκα θαη ζε νξηζκέλεο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ο.Σ.Ε. θνπφο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο
Αλαδφρνπο Μειεηψλ θαη/ή Καηαζθεπήο ζηελ πξνεηνηκαζία ελφο επαξθνχο ΑΤ γηα ηα έξγα ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα λα
δηεπθνιχλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο απφ ηνλ Ο.Σ.Ε..
Δπεηδή απηφ δελ απνηειεί λνκηθφ θείκελν, ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε ακθηζβήηεζεο, ην ΠΓ 305/96 ή νπνηνδήπνηε
άιιν λνκνζέηεκα ππεξηζρχεη. ε θάζε πεξίπησζε ην θείκελν απηφ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε πνπ
έρεη γηα ηελ θαηά λφκν πιεξφηεηα, ζαθήλεηα θαη ελ γέλεη απαηηνχκελε πνηφηεηα ηνπ ΑΤ πνπ ζα εθπνλήζεη.
ΜΔΡΟ A. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ
1.1 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ
1.2 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Αλάδνρνο Μειέηεο ή Καηαζθεπήο
1.3 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, γηα ην ζηάδην ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο
2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
2.1 ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Όπσο γξάθεηαη ζηε χκβαζε
2.2 ΑΚΡΗΒΖ ΘΔΖ / ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Θέζε εξγνηαμίνπ(σλ) – Γηεχζπλζε θχξησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
2.3 ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Π.ρ. Τπνδνκή (επηρψκαηα, γέθπξεο, ζήξαγγεο θιπ), Δπηδνκή (ζηξψζε γξακκήο), ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο
(..), Άλσ Γηάβαζε, Ζ/Μ θιπ.
ΖΜ: Σην ηκήκα απηό απιά πξνζδηνξίδεηαη ην έξγν – αλαιπηηθή πεξηγξαθή δίλεηαη ζην Μέξνο B.
Σηα ΣΑΥ (Μειέηεο) νη παξάγξαθνη 2.2 & 2.3 ζα ζπκπιεξωζνύλ κόλν ζην βαζκό πνπ ηα δεηνύκελα ζηνηρεία είλαη
γλωζηά.
Τα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ελεκεξωζνύλ, εάλ είλαη απαξαίηεην, θαζώο ην έξγν αλαπηύζζεηαη (π.ρ. ζε πεξίπηωζε κίαο κειέηεο
πνπ ρωξίδεηαη ζε πεξηζζόηεξεο από κία ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο)
ΜΔΡΟ Β. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟΙ ΟΓΟΙ
Θέζε θαη είδε νδψλ (εζληθέο, ηνπηθέο, αγξνηηθέο θιπ.)
Ππθλφηεηα θπθινθνξίαο – Γπλαηφηεηα παξαθάκςεσλ
ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ(Δ) ΓΡΑΜΜΗ(Δ) Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Θέζε γξακκήο(ψλ) – πρλφηεηα δξνκνινγίσλ
Ηδηαίηεξνη θίλδπλνη (π.ρ. ειεθηξνθίλεζε, ακθίδξνκε ζεκαηνδφηεζε)
ΤΠΟΓΔΙΑ Η΄ ΤΠΔΡΚΔΙΜΔΝΑ ΓΙΚΣΤΑ
Ζιεθηξηθφ δίθηπν (ηάζε), αγσγνί χδξεπζεο/απνρέηεπζεο, αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ θιπ.
Αλάγθε γηα παξάθακςε.
ΟΙΚΙΜΟΙ, ΒΙΟΣΔΥΝΙΔ/ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΚΛΠ.
Θέζε παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ.
Υξήζεηο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ.
Αλάγθε γηα θαηεδάθηζε ή γηα ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
εξγνηαμίνπ.
ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΔ ΥΡΗΔΙ ΓΗ Η΄ ΑΛΛΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΑ/ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ ΠΟΤ
ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ
Μνιπζκέλα εδάθε/χδαηα. Ύπαξμε θπζηθψλ αεξίσλ. εηζκηθφηεηα.
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ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔ ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ
Π.ρ. Γηα εξγαζίεο ζε ππάξρνληεο ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο ή ζε άιιεο θαηαζθεπέο, ηα ζηνηρεία απηά ζα κπνξνχζαλ λα
αθνξνχλ δίθηπα, πιηθά, πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ην θνηλφ θιπ.
ΖΜ: Σε απηό ην ηκήκα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη όια ηα δηαζέζηκα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη λα πξνζδηνξίδνληαη απηά
πνπ ιείπνπλ θαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπγθεληξωζνύλ. Πνιιά από ηα παξαπάλω ζηνηρεία κπνξνύλ λα
ζπγθεληξωζνύλ θαηά ηελ πξνκειέηε θαη λα παξνπζηάδνληαη πάλω ζε έλα ηνπνγξαθηθό ζρέδην ηνπ ρώξνπ
εξγαζηώλ, ην νπνίν λα επηζπλάπηεηαη ή λα γίλεηαη παξαπνκπή ζε απηό.
ΥΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΘΔ ΦΑΗ ΔΡΓΑΙΑ (ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ)
ΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ
ΣΗΜ: Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε ηαπηόρξνλεο ή δηαδνρηθέο εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα απνηεινύλ πεγέο
θηλδύλωλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό δξαζηεξηνηήηωλ πνπ πξέπεη λα ηειεηώζνπλ πξηλ από ηελ έλαξμε θάπνηωλ
άιιωλ.
ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
ΦΑΔΙ ΔΡΓΑΙΑ
Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βνεζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (φπσο
εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ, κεηαθνξέο, θαηεδαθίζεηο θιπ).
Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε θάζεηο πνπ απαηηνχλ εθαξκνγή εηδηθψλ κεζφδσλ εξγαζίαο ή ρξήζε
επηθίλδπλσλ πιηθψλ.
ηελ πεξηγξαθή θάζε θάζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη κία ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο θαη ησλ
απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ.
ΖΜ:

Σηα ΣΑΥ (Μειέηεο) κόλν ηα γλωζηά ή πξνηεηλόκελα ζηνηρεία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην ηκήκα απηό.
Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ηωλ παξαπάλω ζηνηρείωλ ζηα ΣΑΥ (Καηαζθεπήο) πξέπεη λα είλαη δηθαηνινγεκέλε.

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΚΙΝΓΤΝΧΝ / ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
Ο πξνζδηνξηζκφο πεγψλ θηλδχλνπ, ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηνπο
πξέπεη λα μεθηλά απφ ην ζηάδην ζχιιεςεο ηεο κειέηεο θαη λα ζπλερίδεη ζην ζηάδην αλαιπηηθήο κειέηεο θαη ζην
ζηάδην θαηαζθεπήο.
ην ζηάδην ζχιιεςεο ηεο κειέηεο νη πεξηζζφηεξεο πεγέο θηλδχλνπ ζα αλαθέξνληαη ζηε κειινληηθή ρξήζε ηνπ
έξγνπ (π.ρ. εμαζθάιηζε νδψλ δηαθπγήο απφ ηηο ζήξαγγεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο) θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο
δηαθνξεηηθψλ έξγσλ (π.ρ. κειινληηθέο απαηηήζεηο ειεθηξνθίλεζεο).
ην ζηάδην αλαιπηηθήο κειέηεο ηα θχξηα ζέκαηα ζα είλαη ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα απαηηεζεί αλαιπηηθή εθηίκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηαζθεπήο πνπ ζα
νδεγήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο.
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην Μέξνο B, νη πεγέο θηλδχλνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα
αμηνινγεζνχλ. (Απηή είλαη ζηελ νπζία ε γξαπηή εθηίκεζε θηλδχλνπ πνπ απαηηείηαη επίζεο απφ ην ΠΓ17/96). ην
Παξάξηεκα Β δίλεηαη έλαο ελδεηθηηθφο θαηάινγνο πεγψλ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηε κειέηε ή
θαηά ηελ θαηαζθεπή.
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλάιπζε ησλ πεγψλ θηλδχλνπ θαη ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεηαη ζην
ππφδεηγκα ηνπ TEE, θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδνο, πνζνηηθή ή πνηνηηθή, επαξθψο ηεθκεξησκέλε. Ζ
πξνηεηλφκελε πνηνηηθή κέζνδνο ηεο Δ.ΓΗ.Τ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ.
ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ / ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
Με βάζε ηελ παξαπάλσ εθηίκεζε, νη θίλδπλνη θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηα κέηξα πξφιεςεο
ησλ πην άκεζσλ, πηζαλψλ θαη ζνβαξψλ θηλδχλσλ, κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο δξάζεο θαη βειηίσζεο
ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, φπσο απαηηείηαη ζην ΠΓ 17/96.
Σα κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα ζέκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην (i) έσο
ην (viii). Πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη λα αλαθέξνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θάζε έξγνπ. (Γεο επίζεο ηηο
γεληθέο αξρέο πξφιεςεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ΠΓ 17/96, άξζξν 7).
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Δμάιεηςε θηλδχλνπ / Αληηθαηάζηαζε κε ιηγφηεξν επηθίλδπλν
Μείσζε ηνπ θηλδχλνπ κε ηερληθά κέηξα, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηα ζπιινγηθά έλαληη ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ
Απνκφλσζε ηεο πεγήο ηνπ θηλδχλνπ
Δθαξκνγή αξρψλ εξγνλνκίαο
Δηζαγσγή ζπζηεκάησλ αζθαινχο εξγαζίαο
Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, ηα αθφινπζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πάληα ππφςε:
Καζνδήγεζε, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
ήκαηα αζθαιείαο
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ
Γηα ην ηκήκα απηφ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ηα Έληππα 1 θαη/ή 2, γηα ηα ΑΤ (Μειέηεο) θαη (Καηαζθεπήο)
αληίζηνηρα, κε βάζε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο. Σα δχν Έληππα δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Α.
Σν Έληππν 1 ζπκπιεξψλεηαη θαηά ην ζηάδην ηεο κειέηεο θαη πεξηιακβάλεη:
Πεγέο θηλδχλνπ πνπ πξνζδηνξίδνληαη αξρηθά ζην ζηάδην ζχιιεςεο ηεο κειέηεο κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο
βαζηζκέλε ζε κία θιίκαθα Υακεινχ/Μέζνπ/Τςεινχ θηλδχλνπ.
Δλέξγεηεο (ζρεδηαζηηθέο επηινγέο) πνπ ιακβάλνληαη γηα λα εμαιείςνπλ ή λα κεηψζνπλ ηνπο παξαπάλσ
θηλδχλνπο
Δλαπνκείλαληεο θίλδπλνη ή λένη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, κε ηελ αμηνιφγεζή
ηνπο βαζηζκέλε ζε κία θιίκαθα Υακεινχ/Μέζνπ/Τςεινχ θηλδχλνπ.
Πξνηάζεηο γηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ ελαπνκεηλάλησλ θηλδχλσλ.
ΣΗΜ: Οη Μειεηεηέο πξέπεη λα πξνηείλνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζε γεληθά πιαίζηα, ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
αθνινπζεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν ηεο Καηαζθεπήο γηα λα κεηωζνύλ νη θίλδπλνη ηεο θαηαζθεπήο ζε απνδεθηά
επίπεδα. Απηέο νη πξνηάζεηο δείρλνπλ όηη ν κειεηεηήο έρεη ζθεθηεί έλα ηξόπν αζθαινύο εθηέιεζεο ηωλ
εξγαζηώλ. Οη ελέξγεηεο δελ πξέπεη λα είλαη ππνρξεωηηθέο γηα ηνλ Αλάδνρν Καηαζθεπήο. Ωζηόζν νπνηνδήπνηε
ελαιιαθηηθό κέηξν πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη.
Σν Έληππν 2 ζπκπιεξψλεηαη γηα ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο θαη πεξηιακβάλεη:
i
Δληνπηζκέλεο πεγέο θηλδχλσλ, εηδηθέο γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ αμηνιφγεζή
ηνπο βαζηζκέλε ζε κία θιίκαθα Υακεινχ/Μέζνπ/Τςεινχ θηλδχλνπ.
Μέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ ελαπνκεηλάλησλ θηλδχλσλ.
ΣΗΜ: Τα κέηξα πεξηνξηζκνύ ηωλ θηλδύλωλ κπνξεί λα πξνθύπηνπλ από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία πγείαο θαη αζθάιεηαο,
ωζηόζν πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε πξαθηηθά κέηξα αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο
θάζε έξγνπ.
ΜΔΡΟ Γ: ΜΔΛΔΣΔ ΓΙΑ ΠΡΟΧΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΔ
(κφλν γηα ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο)
Οη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ, νη ππνινγηζκνί θαη ηα ζρέδηα φισλ ησλ πξνζσξηλψλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ απφ
ηνλ Αλάδνρν Καηαζθεπήο ζα πξέπεη λα παξαηίζεληαη ζε απηφ ην ηκήκα. Γηα παξάδεηγκα:
Μειέηεο ηθξησκάησλ,
Μειέηεο θαηεδαθίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηήξημεο θαηαζθεπψλ πνπ έρνπλ θαηεδαθηζηεί κεξηθψο,
Μειέηεο αληηζηεξίμεσλ εθζθαθψλ,
Κπθινθνξηαθέο κειέηεο,
Πξνζσξηλέο παξαθάκςεηο δηθηχσλ
ΜΔΡΟ Γ: ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
(κφλν γηα ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο)
Σα ζρεδηαγξάκκαηα απηά πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζην ΑΤ (Καηαζθεπήο) θαη πξέπεη επίζεο λα αλαξηψληαη ζε εκθαλείο
ζέζεηο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Σα ζρεδηαγξάκκαηα απηά πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα είλαη θαηαλνεηά ζηνπο
εξγαδφκελνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζα αθνξνχλ:
Πξφζβαζε ζην εξγνηάμην
Πξφζβαζε ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο εξγαζίαο
Γηαδξφκνπο θπθινθνξίαο γηα πεδνχο θαη νρήκαηα
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Εψλεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).
Υψξνπο απνζήθεπζεο θαη απφξξηςεο κπαδψλ
Υψξνπο πγηεηλήο θαη πξψησλ βνεζεηψλ
Θέζεηο ππξνζβεζηήξσλ θαη άιισλ κέζσλ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ
Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο
Μφληκα θαη πξνζσξηλά δίθηπα
ΜΔΡΟ E: ΥΔΓΙΟ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ
Γηα θάζε έξγν, πξέπεη λα εηνηκάδεηαη έλα ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη λα θνηλνπνηείηαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ. Σν ρέδην
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζέκαηα:
1. ΠΙΘΑΝΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ
ην ηκήκα απηφ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη νη πην πηζαλέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο,
π.ρ. αηπρήκαηα, ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, θαηαξξεχζεηο, ζηδεξνδξνκηθά αηπρήκαηα θιπ.
2. ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΜΔΑ/ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ
Δδψ πξέπεη λα αλαθέξνληαη φια ηα κέζα πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε έθηαθηεο αλάγθεο
(ππξνζβεζηήξεο, κέζα πξψησλ βνεζεηψλ, ηειέθσλα, ινηπφο εμνπιηζκφο φπσο αληιίεο, γεξαλνί, γελλήηξηεο θιπ.), θαζψο
θαη νη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο γηα θάζε πεξίπησζε (δηαδηθαζία εθθέλσζεο, ρψξνη ζπγθέληξσζεο, ππξφζβεζε θιπ.).
Όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα θαίλνληαη ζηα ρεδηαγξάκκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ (Γεο Μέξνο Γ).
3. ΑΣΟΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ
Σα νλφκαηα θαη νη αξκνδηφηεηεο θαζελφο απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα, πξέπεη λα δίλνληαη κε ζαθήλεηα:
Οξηζκέλνο πληνληζηήο Αληηκεηψπηζεο Καηαζηάζεσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο
Οκάδα Ππξφζβεζεο
Οκάδα Παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ
Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο (Σερληθφο Αζθαιείαο, Γηαηξφο, Ννζνθφκεο)
Δξγνδεγνί / Μεραληθνί
4.

Φχιαθεο
ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΔΧΣΔΡΙΚΔ / ΔΞΧΣΔΡΙΚΔ ΑΡΥΔ
Σειέθσλα Έθηαθηεο Αλάγθεο
Πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Δπίβιεςεο πνπ πξέπεη λα ελεκεξσζεί ζε θάζε πεξίπησζε
Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο, φπσο Ππξνζβεζηηθή ή Ννζνθνκεία, θαη Αξρέο, φπσο Αζηπλνκία

ΣΗΜ: Αν και ηο Στέδιο Έκηακηης Ανάγκης πρέπει να αναπηστθεί πλήρως ζηη θάζη ηης Καηαζκεσής, οι βαζικές ηοσ
απαιηήζεις, κσρίως η παράγραθος Ε.1, πρέπει να ζσμπεριλαμβάνονηαι επίζης ζηο ΣΑΥ (Μελέηης).
ΜΔΡΟ Σ: ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΦΑΛΔΙΑ
ε απηφ ην κέξνο δίλνληαη ζηνηρεία γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, ην νπνίν πξφθεηηαη
λα εθαξκνζηεί ζην έξγν. Καη νη Αλάδνρνη Μειεηψλ θαη νη Αλάδνρνη Καηαζθεπήο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηέηνηα
ζπζηήκαηα πνπ λα θαιχπηνπλ ηα πέληε θχξηα ζεκεία πνπ παξαηίζεληαη πην θάησ.
Ο Ο.Σ.Ε. δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε νξγαλσκέλσλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο
Αζθάιεηαο, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ ηήξεζε αξρείσλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο
θαη πγείαο. Όια ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο,
έρνληαο φκσο σο ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε.
Ζ έθηαζε θαη ε αλάιπζε θάζε ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην έξγν ηνπ αλαδφρνπ (κειέηε ή θαηαζθεπή), γεληθά
φκσο ηα αθφινπζα απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο:
1.

2.

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ: Σν πξψην βήκα ελφο επηηπρεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθαιείαο είλαη κηα γξαπηή
δήισζε δέζκεπζεο ηεο Γηνίθεζεο θάζε αλαδφρνπ εηαηξίαο ή θνηλνπξαμίαο, ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πνπ ζα
αθνινπζεζεί γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ηξίησλ, θαη ηα κέζα πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ην
ζθνπφ απηφ.
ΟΡΓΑΝΧΗ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ: Γηα κηα απνηειεζκαηηθή Πνιηηηθή Αζθαιείαο, πξέπεη λα αλακηρζεί
φιν ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα αλαπηπρζεί ζηαδηαθά έλα θιίκα ζεηηθφ γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο. Γηα ην ζθνπφ
απηφ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα:
Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ θάζε ζέζεο εξγαζίαο.
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Δθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ
ην ηκήκα απηφ πξέπεη λα παξαηίζεληαη νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε ζέζεο θαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν νη
αλάγθεο απηέο αλαγλσξίδνληαη θαη παξέρεηαη εθπαίδεπζε. Πξέπεη επίζεο λα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
ελεκεξψλεηαη ην πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζην εξγνηάμην γηα πξψηε θνξά ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο
πνπ εθαξκφδνληαη θαη ηηο ζρεηηθέο δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο.
Γηαλνκή νδεγηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ ζε φιν ην πξνζσπηθφ.
πρλφηεηα θαη ζηφρνο ζπζθέςεσλ θαη επαθψλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο.
3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ: Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη
πγείαο. Οη ζηφρνη απηνί πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκνη θαη ξεαιηζηηθνί θαη πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε φιεο ηηο λνκηθέο θαη
ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζηφρσλ είλαη: πρλφηεηα αλαζεσξήζεσλ ΑΤ/ΦΑΤ, πζθέςεηο
αζθαιείαο, Δθπαηδεχζεηο αζθαιείαο, Δπηζεσξήζεηο αζθαιείαο, Μεηξήζεηο παξαγφλησλ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο,
Γείθηεο πρλφηεηαο-νβαξφηεηαο Αηπρεκάησλ, Παξ’ νιίγνλ αηπρήκαηα, Πξνδηαγξαθέο θαη ζπρλφηεηα
ειέγρνπ/αληηθαηάζηαζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, Δπίπεδα ζνξχβνπ, θσηηζκνχ, αεξηζκνχ θιπ. Γηαδηθαζίεο γηα
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο.
4.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΜΔΣΡΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΤΣΖΜΑΣΟ: Η απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο αζθάιεηαο κπνξεί λα κεηξεζεί κε δχν κεζφδνπο:
Με ηελ πξνιεπηηθή παξαθνινχζεζε, πνπ πεξηιακβάλεη επηζεσξήζεηο αζθαιείαο, έιεγρν αξρείσλ, κέηξεζε
παξαγφλησλ, έιεγρν δηαθφξσλ ζεκάησλ γηα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζηφρνη.
Με ηε δηεξεχλεζε αηπρεκάησλ, παξ’ νιίγνλ αηπρεκάησλ, δεκηψλ
Καη κε ηηο δχν κεζφδνπο, πξέπεη πάληα λα βγαίλνπλ ζπκπεξάζκαηα πνπ λα αθνξνχλ ηελ απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο
(λένη ή ελαπνκείλαληεο θίλδπλνη, κε ηήξεζε θαλνληζκψλ θαη κέηξσλ αζθαιείαο, ειιηπήο ελεκέξσζε θιπ.) θαη πξέπεη
λα θαζνξίδνληαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
ΗΜ: ηο ΣΑΥ πρέπει να περιλαμβάνεηαι ένας ζύνηομος καηάλογος ηων διαδικαζιών ποσ πρέπει να
ακολοσθούνηαι ζε κάθε περίπηωζη.

5.

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ: Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
αζθάιεηαο, πξέπεη λα νδεγνχλ ζηελ αλαζεψξεζε θαη βειηίσζή ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα
δηεμάγνληαη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηζεσξήζεηο, φπσο είλαη ε Μεληαία Βαζκνιφγεζε ηεο Αζθάιεηαο
Δξγνηαμίνπ, πνπ γίλεηαη απφ ηνπο Δπηβιέπνληεο Καηαζθεπήο ηνπ Ο.Σ.Ε.

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Ο.Σ.Ε γηα ην κέξνο απηφ ηνπ ΑΤ (αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ)
είλαη:
Πνιηηηθή Αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ
Καζήθνληα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Γ/ληή Έξγνπ, ησλ Μεραληθψλ, ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ
Σερληθνχ Αζθαιείαο, ηνπ Γηαηξνχ Δξγαζίαο, είηε πξφθεηηαη γηα έξγν κειέηεο, είηε γηα θαηαζθεπή.
Γηαδηθαζίεο γηα:
Γήισζε Αηπρεκάησλ
Δθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γεληθψλ νδεγηψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα φιν ην πξνζσπηθφ.
Αλαζεψξεζε ΑΤ/ΦΑΤ
Γηεπζεηήζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΔΝΣΤΠΟ 1
ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΜΔΛΔΣΗΣΗ
Πεγή Κηλδχλνπ

Αξρηθή
Δθηίκεζε
Κηλδχλνπ

Υ

M

Δλέξγεηεο Πεξηνξηζκνχ ηνπ
Κηλδχλνπ απφ ην Μειεηεηή

Τ

Τπνγξαθή ηνπ
πληνληζηή Αζθάιεηαο
& Τγείαο πνπ
βεβαηψλεη φηη
νινθιεξψζεθαλ νη
Δλέξγεηεο Πεξηνξηζκνχ
ηνπ Κηλδχλνπ απφ ην
Μειεηεηή

Δθηίκεζε
Δλαπνκείλαλησλ
Κηλδχλσλ

Υ

M

Δλέξγεηεο Πεξηνξηζκνχ ηνπ
Κηλδχλνπ πνπ κπνξνχλ λα
αλαιεθζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν
Καηαζθεπήο ψζηε λα επηηεπρζνχλ
απνδεθηά επίπεδα θηλδχλνπ
Τ

33

ΔΝΣΤΠΟ 2
ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Πεγή Κηλδχλνπ

Αξρηθή
Δθηίκεζε
Κηλδχλνπ
Υ

Μ

Δλέξγεηεο Πεξηνξηζκνχ ηνπ Κηλδχλνπ απφ ηνλ
Αλάδνρν Καηαζθεπήο
Τ

Δθηίκεζε
Δλαπνκείλαλησλ
Κηλδχλσλ
Υ

Μ

Τ

Τπνγξαθή ηνπ πληνληζηή
Αζθάιεηαο & Τγείαο πνπ λα
βεβαηψλεη φηη νη Δλέξγεηεο
θαη νη Δλαπνκείλαληεο
Κίλδπλνη είλαη απνδεθηά
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΛΙΣΑ ΠΗΓΧΝ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
ΠΟΤ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΟΤΝ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ
Τπφγεηα δίθηπα
Δξγαζίεο θαηεδάθηζεο
Δλαέξηα δίθηπα

Φπζηθφ αέξην

Μνιπζκέλα εδάθε

Αζηηθέο πεξηνρέο / θνηλφ

Μνιπζκέλα χδαηα

ηδεξφδξνκνο

Οδνί ππθλήο θπθινθνξίαο / Μεηαθνξά
επηθίλδπλσλ πιηθψλ

Δξγαζίεο ζε χςε (π.ρ. θαηαζθεπή άλσ δηάβαζεο ή
ζηεγάζηξσλ ζηδ/θνχ ζηαζκνχ)

Δξγαζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο θνληά ζε ειεθηξηζκφ
(π.ρ. ειεθηξνδνηνχκελν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν)

Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο / Δπηθίλδπλεο εθπνκπέο,
πιηθά, απφβιεηα θιπ

Τπφγεηεο εξγαζίεο

Αζπλήζηζηεο κέζνδνη εξγαζίαο (π.ρ. ρξήζε εηδηθνχ
κεραλήκαηνο ή εθαξκνγή εηδηθήο κεζφδνπ
ζπγθνιιήζεσο θιπ.)

Δξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ρξήζε ή επαθή κε
επηθίλδπλα πιηθά (εθξεθηηθά, ακίαληνο,
θαηαζθεπαζηηθά πιηθά θιπ.)

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΛΙΣΑ ΠΗΓΧΝ ΚΙΝΓΤΝΟΤ
ΠΟΤ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΟΤΝ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Όζνη απφ ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο δελ
Κίλδπλνη απφ κεραλήκαηα ή εμνπιηζκφ
εμαιείθζεθαλ απφ ην ζηάδην ηεο κειέηεο
Δθζθαθέο

Υξήζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ

Ηθξηψκαηα

Ππξθαγηά/έθξεμε

πγθνιιήζεηο/Κνπέο

Γπζκελείο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (θαηξηθέο
ζπλζήθεο, ζφξπβνο, ζθφλε θιπ)

Αλπςψζεηο/θνξηψζεηο

Κίλδπλνη απφ ειεθηξηζκφ

Μεηαθνξέο/θπθινθνξία νρεκάησλ

Έθζεζε ηξίησλ ζε ζφξπβν, ζθφλε θιπ.

Σ.Υ.

σελ. -
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
Eθηίκεζε Κηλδχλσλ
Πηζαλφηεηα

Πηζαλφ λα
εκθαληζηεί
αξθεηέο θνξέο
ζην έξγν

Πηζαλφ λα
εκθαληζηεί
ηνπιάρηζηνλ
κία θνξά ζην
έξγν

Μπνξεί λα
εκθαληζηεί κία
θνξά ζην έξγν

Απίζαλν λα
εκθαληζηεί ζην
έξγν

νβαξφο ηξαπκαηηζκφο ή
ζάλαηνο πνιιψλ αηφκσλ

Τςειφο

Τςειφο

Τςειφο

Μέηξηνο

νβαξφο ηξαπκαηηζκφο ή
ζάλαηνο ελφο αηφκνπ ή ειαθξφο
ηξαπκαηηζκφο πνιιψλ αηφκσλ

Τςειφο

Τςειφο

Μέηξηνο

Υακειφο

Διαθξχο ηξαπκαηηζκφο ελφο
αηφκνπ

Μέηξηνο

Μέηξηνο

Υακειφο

Υακειφο

νβαξφηεηα

Σ.Υ.

σελ. -
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (Π.Γ. 305/96)
Απηφ ην ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα Φαθέινπ Αζθάιεηαο & Τγείαο (ΦΑΤ) βαζίζηεθε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 305/96, ζην
πξνηεηλφκελν απφ ην ΣΔΔ ππφδεηγκα θαη ζε νξηζκέλεο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ο.Σ.Ε. θνπφο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο
Αλαδφρνπο Μειεηψλ λα εηνηκάζνπλ κία πξψηε πξφηαζε γηα ην πεξηερφκελνπ ηνπ ΦΑΤ θαη ηνπο Αλαδφρνπο ηεο
Καηαζθεπήο λα νινθιεξψζνπλ ηνλ ΦΑΤ κε φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα είλαη ρξήζηκα ζηε κειινληηθή ρξήζε, ζπληήξεζε,
κεηαηξνπή, θαηεδάθηζε ηνπ έξγνπ.
Δπεηδή απηφ δελ είλαη λνκηθφ θείκελν, ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε ακθηζβήηεζεο, ην ΠΓ 305/96 ή νπνηνδήπνηε
άιιν λνκνζέηεκα ππεξηζρχεη. ε θάζε πεξίπησζε ην θείκελν απηφ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε πνπ
έρεη γηα ηελ θαηά λφκν πιεξφηεηα, ζαθήλεηα θαη ελ γέλεη απαηηνχκελε πνηφηεηα ηνπ ΑΤ πνπ ζα εθπνλήζεη.
ΜΔΡΟ A. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ
1.1 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ
1.2 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΩΝ
Δδψ πξέπεη λα παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ Αλαδφρσλ, Μειέηεο θαη Καηαζθεπήο, πνπ ζπκκεηείραλ ζην
ζπγθεθξηκέλν έξγν.
1.3 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
Δδψ πξέπεη λα παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ πληνληζηψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, Μειέηεο θαη Καηαζθεπήο, πνπ
ζπκκεηείραλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
2.1 ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Όπσο γξάθεηαη ζηε χκβαζε
2.2 ΑΚΡΗΒΖ ΘΔΖ / ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
2.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ / ΣΔΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ

ΜΔΡΟ B. ΔΙΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Καηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ ζε απηφ ην κέξνο ηνπ ΦΑΤ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε άιια έγγξαθα, φπσο είλαη ηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ επαλαιήςεηο. Ο ηειηθφο ΦΑΤ φκσο πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλνο, ρσξίο
αλαθνξέο ζε άιια έγγξαθα, εθηφο θαη εάλ ν Ο.Σ.Ε. θαζηεξψζεη έλα ζχζηεκα πνπ ζα δηεπθνιχλεη λα εληνπίδνληαη νη
παξαπνκπέο ζε άιια αξρεία.
1.

ΥΔΓΙΑ
ΖΜ 1: Σηελ πεξίπηωζε ελόο ΦΑΥ (Μειέηεο) απηά κπνξνύλ λα είλαη ηα αξρηθά ζρέδηα καδί κε κηα ππελζύκηζε γηα ηνλ
Αλάδνρν ηεο Καηαζθεπήο λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε ηα πξηλ από ηελ παξάδνζε ηνπ ΦΑΥ ζηνλ Πειάηε.
ΖΜ 2: Οπνηνηδήπνηε εηδηθνί θίλδπλνη, όπωο ε ζέζε ηωλ εγθαηαζηάζεωλ, δηθηύωλ θιπ., πξέπεη λα θαίλνληαη ζηα
ζρέδηα.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ
ΣΑΣΗΚΑ / ΓΤΝΑΜΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΥΡΖΖ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
ΖΜ: Έκθαζε απαηηείηαη λα δνζεί ζε εηδηθέο κεζφδνπο πνπ πηζαλφλ λα ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα κειινληηθέο
εξγαζίεο κεηαηξνπψλ ή θαηεδάθηζεο, π.ρ. πξνεληεηακέλα ζηνηρεία.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΓΔΛΣΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΤΛΗΚΩΝ
ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΓΚΑΣΔΣΗΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΑΠΑΙΣΗΔΙ, ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΜΔΑ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ

Σ.Υ.
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ΚΑΘΑΡΗΜΟ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ/ΔΠΔΚΣΑΔΗ
ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ
ΑΠΑΙΣΗΔΙ, ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΜΔΑ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ
ΑΝΑΓΚΗ
ΠΤΡΟΒΔΖ
ΔΚΚΔΝΩΖ
ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ
ΑΘ Η ΝΑ,

Ο Κ Σ ΧΒ Ρ Ι Ο 
ΔΚ

Σ.Υ.
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