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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά στους Γενικούς και
Ειδικούς Ορους, µε βάση τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους της Γενικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων κατασκευής ∆ηµοσίων Εργων, που εγκρίθηκε µε την απόφαση του Υ.∆.Εργων
αριθµός Γ.Γ.∆./257/679/Φ.4/11-3-1974 (εγκ.Α.67), όπως αυτή ισχύει µετά το Ν.4412/14, µε τα λοιπά
συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ Ή ΠΤΠ σύµφωνα µε την
Εγκύκλιο Ε26/04-10-2012 της ΓΓ∆Ε/ΥΠ.ΑΝ.Α. & ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι), τα διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές
διατοµές κλπ, που θα χορηγηθούν από την υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες διαταγές της, θα
εκτελεσθεί από τον ανάδοχο το έργο της επικεφαλίδας, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο
τεύχος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ” και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ (χωµατουργικών έργων, τεχνικών,
οδοστρωσίας και ασφαλτικών)

Α. Οδοί προσπέλασης προς θέσεις λήψης υλικών και κατασκευής τεχνικών έργων.
Η κατασκευή και συντήρηση των οδών προσπέλασης, προς τις θέσεις λήψης των διαφόρων
υλικών και κατασκευής τεχνικών κλπ έργων, βαρύνει τον ανάδοχο. Η σχετική δαπάνη
συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδος των αντίστοιχων εργασιών.
Β. Θέσεις απόθεσης ακατάλληλων υλικών κατά την παραγωγή υλικών οδοστρωσίας,
τεχνικών κλπ, µη χρησίµων προϊόντων κατεδάφισης ή υλικών που πλεονάζουν.
α. Για τα υλικά από ποταµούς, χειµάρρους κλπ οι αποθέσεις των ακαταλλήλων υλικών ορίζονται
µέσα στο εύρος της κοίτης αυτών, σε θέσεις που καθορίζονται από την Υπηρεσία κατά την
εκτέλεση των εργασιών και κατά την απόλυτη κρίση της. Τα εν λόγω υλικά διαστρώνονται
κατάλληλα, σύµφωνα µε ότι ορίζεται από την ΠΤΠ ΧΙ (παρ. 2.5,6,2.9.3.3 κλπ) και τις
ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).
Για τα υλικά των λατοµείων, σε θέσεις που βρίσκονται σε οιαδήποτε απόσταση που
εξευρίσκονται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και επιτρέπονται από την
Υπηρεσία ή τις λοιπές αρµόδιες αρχές.
β. Τα µη χρήσιµα προϊόντα κατεδάφισης, τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα για κατασκευή
επιχωµάτων προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά ακατάλληλα υλικά κάθε είδους, θα αποτεθούν
µε διάστρωση κατά στρώσεις, όπως ορίζεται στην ΠΤΠ ΧΙ, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες
του αναδόχου, σε θέσεις που θα εξευρεθούν από τον ανάδοχο και θα εγκριθούν από τις
αρµόδιες αρχές.
O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεταφέρει τα απόβλητα εκσκαφής, οικοδοµικών εργασιών
και κατεδαφίσεων σε αδειοδοτηµένη µονάδα ανακύκλωσης που λειτουργεί στο Δήµο Θήρας.
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Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση
παλιών έργων ανήκουν στον Κύριο του Έργου (ΚτΕ). Χρησιµοποίηση των υλικών από τον
ανάδοχο γίνεται µετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό
πρωτόκολλο µεταξύ της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (∆.Υ.) και του αναδόχου.
Γ. Υλικά δανείων
Η υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµµιά υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον
ανάδοχο πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τον ανάδοχο που µπορεί να
χρησιµοποιήσει για απόληψη δανείων οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, αρκεί τα υλικά αυτά να
πληρούν τις προβλεπόµενες ιδιότητες από τις οικείες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ)
και τις ισχύουσες ΕΤΕΠ. Οι πηγές λήψης αδρανών υλικών που δεν προέρχονται από το εµπόριο,
πριν την χρησιµοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από τη ∆.Υ Κατόπιν αυτού, ο ανάδοχος θα
µεριµνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών λήψης υλικών, είτε µε µίσθωση, είτε µε
αγορά κατάλληλων θέσεων ή µε τυχόν προµήθεια υλικού ασβεστολιθικού ή άλλου λατοµείου.
Κάθε σχετική δαπάνη για την προµήθεια των υλικών, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των
σχετικών εργασιών περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος της προσφοράς του.
Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται θα συνεχίζεται καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει πηγές υλικών που
δεν παρέχουν υλικά µε τις απαιτητές ιδιότητες, σύµφωνα προς τις ισχύουσες ΠΤΠ και ΕΤΕΠ και
την παρούσα ΕΣΥ.
Ειδικότερα σε περίπτωση δανείων αµµοχαλικώδους σύστασης, που προορίζονται για την
κατασκευή της ανώτατης στρώσης επιχώµατος που εµφανίζεται στη τυπική διατοµή, προς
αποφυγήν στρώσεων υποβάσεων, πρέπει να έχουν δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του πέντε
(5).
∆.

Πηγές λήψης υλικών τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών κλπ
Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, που ορίζονται αναλυτικώτερα στην παρούσα και τα

οικεία άρθρα του τιµολογίου, θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα ασβεστολιθικά πετρώµατα της
περιοχής του έργου ή υλικά ποταµού άριστης ποιότητας µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του
αναδόχου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις οικείες ΠΤΠ και τις ισχύουσες ΕΤΕΠ. Η υπηρεσία
δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της, να απορρίψει υλικά τα οποία, κατά την εκµετάλλευσή
τους, δεν παρουσιάζουν οµοιογενή αντοχή και ποιότητα ή δεν είναι καθαρά και υγιή, µε
συνέπεια, λόγω της ανοµοιογενούς ποιότητας, να καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής έλεγχος της
ποιότητας των υλικών από την άποψη του δείκτου πλαστικότητας, υγείας κλπ όπως ορίζεται στις
ΠΤΠ Α245,Α260,Α265, Ο150, Ο155 κλπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράγει τα υλικά αυτά από κατάλληλες περιοχές των
ασβεστολιθικών πετρωµάτων και των αµµοχαλίκων ποταµού των πηγών, που εκµεταλλεύονται
µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του και που επιλέγονται ειδικά έτσι ώστε ο συντελεστής των
υλικών σε τριβή και κρούση κατά την δοκιµασία LOS ANGELES να µην υπερβαίνει τα όρια που
καθορίζονται στις οικείες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµµιά υποχρέωση για
την εξεύρεση και διάθεση στον ανάδοχο θέσεων εγκαταστάσεων λατοµείου µε σκοπό την
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παραγωγή των αδρανών υλικών που απαιτούνται.
Η ευθύνη αυτή βαρύνει τον ανάδοχο, που µπορεί να χρησιµοποιήσει για την παραγωγή των εν
λόγω υλικών οποιαδήποτε κατάλληλη θέση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, αρκεί αυτά να
πληρούν τις ιδιότητες που προβλέπονται από τις οικείες ΠΤΠ, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και την
παρούσα, και να τηρούνται οι διατάξεις οι σχετικές µε την εγκατάσταση λατοµείων και την
διενέργεια αµµοληψιών.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση από τον ανάδοχο οποιασδήποτε πηγής λήψης κατάλληλων
υλικών, δεν δηµιουργεί σ’ αυτόν δικαίωµα απαίτησης πληρωµής δαπάνης µεταφοράς των
υλικών, που περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδος του Τιµολογίου.
Ε.

Χρήση πηγών
Κατά την παραγωγή των υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών πρέπει να

ληφθούν από τον ανάδοχο τα κατάλληλα µέτρα (προστατευτικές κατασκευές αποφυγή
διασποράς των προϊόντων εξόρυξης κατά τις εκρήξεις εφ’όσον επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών,
χρήση κονιοσυλλέκτου κλπ) προκειµένου να αποφευχθεί η δηµιουργία φθορών στις ιδιοκτησίες
(οικοδοµές, αγροί, δένδρα κλπ), καθώς επίσης και στις κάθε είδους καλλιέργειες της περιοχής,
όπου θα εγκατασταθεί το συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοµιγµάτων, λόγω λειτουργίας του
κλπ, για τις οποίες φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αστικά και ποινικά.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, πριν από την χρησιµοποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών
που θα επιλέξει ο ίδιος, να προβεί µε µέριµνα και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού,
προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού σύµφωνα προς τις σχετικές Πρότυπες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ο έλεγχος της ποιότητας όλων των υλικών που χρησιµοποιούνται θα συνεχίζεται καθ’ όλη
τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος
είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την παραγωγή και χρησιµοποίηση δόκιµων υλικών, όπως
ορίζεται στις ΠΤΠ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στις θραυστικές εγκαταστάσεις (οι οποίες θα
πρέπει να τύχουν των εγκρίσεων που απαιτούνται από τον νόµο) προδιαλογέα (προκόσκινο)
προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα διασφάλισης εισαγωγής καθαρού εξορυσσόµενου
υλικού, χωρίς γαιώδεις και λοιπές προσµίξεις, καθώς επίσης και παιπάλης. Ο προδιαλογέας
πρέπει να έχει ικανές διαστασεις και ανοίγµατα των κενών εξαγωγής γαιωδών και λοιπών
προσµίξεων την κατάλληλη κλίση και να είναι εξοπλισµένος µε ισχυρό µηχανισµό δηµιουργίας
δονήσεων, ώστε να εισάγεται για θραύση τελείως καθαρό υλικό.
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει πάντως υπόψη του ότι, πριν από την εκµετάλλευση των πηγών,
πρέπει να προβεί σε αποκάλυψη, καθαρισµό και αποµάκρυνση των ακαταλλήλων προϊόντων
που υπάρχουν, σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται και κατά την διάρκεια της παραγωγής των υλικών. Η
υπηρεσία έχει το δικαίωµα της ανά πάσα στιγµή δειγµατοληψίας και ελέγχου της ποιότητας των
υλικών και εργασιών, χρησιµοποιώντας γι'αυτό το σκοπό µέσα συσκευασίας και µεταφοράς του
αναδόχου, που υποχρεούται να θέσει αυτά απροφάσιστα στην διάθεση της υπηρεσίας, χωρίς
αυτό να απαλλάσει τον ανάδοχο από την ευθύνη, αφού είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου
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υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιµο τόσο των υλικών όσο και των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 3ο

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ µε Κ.Α ΚΑ 30.7323.154.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσειςi που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 %
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε
το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθµ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β' 2235) καθώς και της κράτησης 2,5%0,
σύµφωνα µε την υπ’αρίθµ.

ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και

Μεταφορών (Β΄2780).

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για την κατασκευή του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.
ΑΡΘΡΟ 5ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016:
Α.

Συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου

Το όλο έργο πρέπει να αποπερατωθεί σε ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΗΝΕΣ από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.
Β.

Τµηµατικές προθεσµίες

Στα πλαίσια της ολικής αυτής προθεσµίας, οι επί µέρους εργασίες πρέπει να
αποπερατωθούν µέσα στις παρακάτω τµηµατικές προθεσµίες:
1. Αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες
α) Πρώτη αποκλειστική τµηµατική προθεσµία
Σε προθεσµία όχι µεγαλύτερη από 15 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος
πρέπει να συντάξει και υποβάλει στην Δ.Υ. το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα
µε το άρθρο 145 του ν.4412/2016.
β) Δεύτερη αποκλειστική τµηµατική προθεσµία
Εντός της προθεσµίας των ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΗΝΩΝ από την υπογραφή της σύµβασης, πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών.
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2.

Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες

Στην παρούσα εργολαβία δεν τίθενται ενδεικτικές προθεσµίες.
Γ. Ποινικές ρήτρες
1.

Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλεται
στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 148 του
ν.4412/2016.
2. Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών
προθεσµιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς το 4% της µέσης ηµερήσιας
αξίας του έργου και για αριθµό ηµερών ίσο µε το 100% του χρόνου που µεσολαβεί από το
πέρας της προηγούµενης ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας (ή από την υπογραφή της
σύµβασης για την πρώτη εξ’ αυτών) µέχρι το πέρας της ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας
στην οποία υπάρχει υπέρβαση.
Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης των αποκλειστικών τµηµατικών
προθεσµιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς το 6% της µέσης ηµερήσιας
αξίας του έργου και για αριθµό ηµερών ίσο µε το 100% του χρόνου που µεσολαβεί από το
πέρας της προηγούµενης αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας (ή από την υπογραφή της
σύµβασης για την πρώτη εξ΄αυτών) µέχρι το πέρας της αποκλειστικής τµηµατικής
προθεσµίας στην οποία υπάρχει υπέρβαση.
Η ποινική ρήτρα για υπέρβαση των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών είναι
ανέκκλητη.
3. Το σύνολο των ποινικών ρητρών για τις τµηµατικές προθεσµίες δεν µπορεί να υπερβαίνει το
3% του ποσού της σύµβασης.
4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί άµεση αντιµετώπιση (λόγω έντονων
καιρικών φαινοµένων ή άλλου απρόβλεπτου γεγονότος) ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος µετά από έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και µέσα σε
διάστηµα δύο (2) ηµερών να εγκαταστήσει εργοτάξιο και να προχωρήσει στην
εκτέλεση εργασιών που θα του υποδειχθούν εγγράφως από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των δύο (2) ηµερών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα
του επιβάλλει ποινική ρήτρα πεντακοσίων ευρώ (500 €) για κάθε µια ηµέρα
καθυστέρησης.
ΑΡΘΡΟ 6ο

ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (πριµ)

∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ)
ΑΡΘΡΟ 7ο
1.

2.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε το άρθρο 145 του ν.4412/2016, να υποβάλει στην ∆.Υ.
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, ανταποκρινόµενο προς τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την σύµβαση, µέσα σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από
την υπογραφή της.
Το ανωτέρω χρονοδιάγραµµα πρέπει να κλιµακωθεί µέσα στις τµηµατικές προθεσµίες που
ορίζονται από το άρθρο 5 της παρούσας και να συνταχθεί µε βασική επιδίωξη τον
συντονισµό των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά το εφικτό ολοκληρωµένο κατά
χρησιµοποιήσιµα τµήµατα το έργο.
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3. Το χρονοδιάγραµµα πρέπει να συνταχθεί υπό µορφή τετραγωνικού πίνακα, που θα
περιλαµβάνει την χρονική ανάλυση των εργασιών ανά είδος εργασίας συνοπτικά (εκσκαφές,
επιχώµατα, λοιπά χωµατουργικά, σωληνωτοί οχετοί, κιβωτοειδείς οχετοί, γέφυρες, τοίχοι
αντιστήριξης, επενδεδυµένη τάφρος, λοιπά τεχνικά, υπόβαση µεταβλητού πάχους, υπόβαση,
βάσεις, λοιπά οδοστρωσίας, ασφαλτική βάσης, ασφαλτική κυκλοφορίας, αντιολισθηρός,
σήµανση, Η/Μ, φυτοτεχνικά, κτλ.), µε γνώµονα την επίτευξη του σκοπού της προηγούµενης
παραγράφου.Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει και αιτιολογεί
πλήρως τον προτεινόµενο προγραµµατισµό και από γραµµικό διάγραµµα. Στην περίπτωση
που ο προϋπολογισµός του έργου είναι άνω του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000 €) ευρώ, η
σύνταξη των τευχών και διαγραµµάτων θα γίνει υποχρεωτικά µε την µέθοδο της δικτυωτής
ανάλυσης.
4. Η ∆.Υ. αποφαίνεται πάνω στο χρονοδιάγραµµα που υποβάλλεται από τον ανάδοχο, και
µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του ως προς την σειρά και την διάρκεια των εργασιών
και τη χρονική κλιµάκωση των πιστώσεων, και το εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες
από την ηµεροµηνία υποβολής του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 145 του
ν.4412/2016.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να
συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραµµα του εργοταξίου σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 145 του ν.4412/2016 και το άρθρο 5 της παρούσας.
6. Στο ίδιο διάστηµα οριστικοποιούνται από την υπηρεσία η οµάδα επίβλεψης του έργου και η
κατανοµή αρµοδιοτήτων καθώς και οι απαιτήσεις της ως προς τον τρόπο κατάτµησης και
κωδικοποίησης του έργου σε περιοχές ή/και επίπεδα ελέγχου για τον προγραµµατισµό και
τον έλεγχο προόδου του έργου [∆ενδροειδής κατάτµηση του έργου (∆ΚΕ) ή Work Breakdown
Structure(WBS)].
7. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε τρίµηνο να
συντάσσει και να στέλνει στην Προϊσταµένη Αρχή (Π.Υ.), µέσω της ∆.Υ. συνοπτικές
ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου.
ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α.Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, αφού η σχετική δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδος του τιµολογίου, να συντάξει τις παρακάτω
µελέτες κλπ. εφόσον απαιτηθούν και ζητηθούν από την Δ.Υ. :
1. Tον έλεγχο µε τις αναγκαίες συµπληρώσεις και µικροτροποποιήσεις της εγκεκριµένης
τεχνικής µελέτης.
2. Την σύνταξη οριστικών µελετών προσαρµογής των εγκεκριµένων τύπων τεχνικών έργων του
ΥΠΕΧΩΔΕ στις απαιτήσεις του Έργου.
3. Μελέτη εφαρµογής για την οριζόντια και κάθετη σήµανση της οδού καθώς και την µελέτη
εφαρµογής για την ασφάλιση του έργου σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ κατά το πρότυπο ΕΝ- 1317.
6. Μελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, ασφαλτοµιγµάτων κλπ.
7. Μελέτες εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας για την κατασκευή της οδού, καθώς και
σήµανσης και εξοπλισµού αυτών.
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8. Τοπογραφική µελέτη όπως αναφέρεται στο άρθρο 5Β στ) της παρούσης
Επισηµαίνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις οι µελέτες θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις από Μελετητές του ∆ηµοσίου που έχουν τα νόµιµα προσόντα και οι οποίοι θα
είναι Γραφείο ανεξάρτητο από την εργοληπτική επιχείρηση του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα
δηλώνει στην υπηρεσία πριν την εκπόνηση της µελέτης τον µελετητή που θα την συντάξει,
προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του µελετητικού πτυχίου και υπεύθυνη δήλωση του
µελετητή ότι αναλαµβάνει την εκπόνηση της µελέτης και τις ευθύνες του σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
Οι µελέτες (πλην της περίπτωσης Α.6 των οποίων την ευθύνη φέρει ο ανάδοχος) θα
υποβάλλονται έγκαιρα στην ∆.Υ. ∆εν απαιτείται να προηγηθεί εντολή της υπηρεσίας και ο
ανάδοχος θα φροντίζει για την έγκαιρη εκπόνηση όσων εξ αυτών απαιτούνται, ώστε να µη
καθυστερεί η πρόοδος των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος
και ποσότητες από την υπηρεσία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν.4412/2016.
Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, που δεν προβλέπονται από το
Τιµολόγιο της σύµβασης, συντάσσονται νέες τιµές µονάδος κατά τις διατάξεις της παρ.5 του
άρθρου 156 του ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Για το παρόν έργο δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
α) Κάθε δαπάνη (προµήθεια, µεταφορά, καθυστερήσεις, αποθήκευση, φύλαξη, θερµάνσεις κ.λπ.)
µέχρι την πλήρη ενσωµάτωση της ασφάλτου στο έργο, έχει υπολογιστεί και έχει περιληφθεί
ανηγµένα στις τιµές των ασφαλτικών εργασιών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην εγκύκλιο 7/12-02-2013 (Αρ. Πρωτ. ∆11γ/ο/5/8) του ΥΠ. ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. όπως
τροποποιήθηκε µε την ∆11γ/ο/3/20/20-03-2013 όµοια.
β) Ουδεµία άλλη αποζηµίωση αναγνωρίζεται στον ανάδοχο (κλοπή , διαρροή , πυρκαγιά κ.λ.π).
ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
Για τον υπολογισµό και την πληρωµή δαπάνης αναθεώρησης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
153 του ν.4412/2016.
Επισηµαίνεται ότι:
1. Η αναθεώρηση των εργασιών υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγµατικά εκτελέσθηκαν
µέσα στο χρονοδιάγραµµα του έργου. Εργασίες που για οποιοδήποτε λόγο εκτελέστηκαν σε
αναθεωρητική

περίοδο

µεταγενέστερη

της

προβλεπόµενης

στο

χρονοδιάγραµµα,

θεωρούνται για τον υπολογισµό της ανθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική
περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από
την προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση
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υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της πραγµατικής εκτέλεσής τους.
2.

Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της πιστοποίησής τους και
όχι της ενσωµάτωσής τους, µε τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία πρόκειται να
ενσωµατωθούν.

3.

Σε ειδική στήλη του προϋπολογισµού µελέτης αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του κονδυλίου
των εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών µε το συντελεστή αναθεώρησης του οποίου θα
αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας εργολαβίας.

4.

Για τον καθορισµό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική
περίοδο,θα συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό µεταξύ του αναδόχου και
του επιβλέποντος που θα θεωρείται από τον Πρ/νο της ∆.Υ. Οι αναθεωρούµενες ποσότητες
θα εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω οριζόµενα.

ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ (ποιότητα υλικών και εργασιών)
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να προβαίνει µε δικές του δαπάνες σε εργαστηριακούς
ελέγχους των εργασιών και των υλικών. Οι έλεγχοι θα γίνονται από πιστοποιηµένο εργαστήριο
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025 : 2005 της επιλογής του αναδόχου, είτε από ιδιωτικό
πιστοποιηµένο και αναγνωρισµένο από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων (ΚΕ∆Ε)
εργαστήριο, είτε άλλο που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος στο έργο. Το εργοταξιακό εργαστήριο θα
πρέπει να λάβει έγκριση λειτουργίας του (για το χρονικό διάστηµα του έργου) από το ΚΕ∆Ε ή
άλλο φορέα της επιλογής της υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος σε περίπτωση χρήσης ιδιωτικού εργαστηρίου θα προσκοµίσει στην ∆.Υ. την άδεια
λειτουργίας του εν λόγω εργαστηρίου. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα υποβάλονται στην
∆.Υ.
Ο ελάχιστος αριθµός των δοκιµών που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν κατά περίπτωση,
καθώς και οι σχετικές ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται κατ' αυτών που δεν συµµορφώνονται,
ορίζονται κατωτέρω ως εξής:

Ι. Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών
Α.

Συµπυκνώσεις
Σκάφης ορυγµάτων ή έδρασης επιχωµάτων ανά 300 µέτρα µήκους ή µικροτέρου

1. αυτοτελούς
τµήµατος ανά λωρίδα κυκλοφορίας οδού.

∆οκιµή 1

2. Επιχωµάτων και στρώσης εξυγίανσης ανά 1.000 Μ3 συµπυκνωµένου όγκου. ∆οκιµή 1
3. Υποβάσεων και βάσεων που σταθεροποιούνται µε µηχανικά µέσα για κάθε στρώση ανά 300
µ.
µήκους λωρίδας κυκλοφορίας οδού.

∆οκιµή 1

4. Βάσεων που σταθεροποιούνται µε τσιµέντο ανά 300 µ.µήκους λωρίδας κυκλοφορίας
οδού ∆οκιµή 1
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5.

Ασφαλτικές επιστρώσεις ανά 2.000 µ.µήκους λωρίδας κυκλοφορίας οδού
∆οκιµή 1

Β.

Ελεγχος κοκκοµετρικής διαβάθµισης

1. Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα),οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300
Μ3 ∆οκιµή 1
2. Αδρανή στραγγιστηρίων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ. Β 450, λεπτά σκυροδεµατα) ανά
200 Μ3.
∆οκιµή 1
Γ.

Ελεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου

1. Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ3
∆οκιµή 1
2. Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3
∆οκιµή 1

3. Στρώσεις εξυγίανσης ανά 1.000 Μ3
∆οκιµή 1

4.
∆.

Υγεία πετρωµάτων
1.Για αδρανή κάθε είδους από την πηγή ανά 10.000 Μ3,ή κλάσµατά τους,άν πρόκειται για
πηγή από την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ποσότητα. ∆οκιµή 1

Ε.

∆οκίµια σκυροδέµατος
Τα σχετικά µε τον έλεγχο της ποιότητας των διαφόρων κατηγοριών σκυροδεµάτων
ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-97), που έχει εγκριθεί µε την
απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε αριθ. ∆14/19164/28-3-97 και ισχύει κάθε φορά.
ΣΤ. Ελεγχος ποσότητας ασφάλτου και κοκκοµέτρηση ασφαλτοµίγµατος
Ανά τρίωρη παραγωγή
∆οκιµή 1
Ζ.

Ελεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοµίγµατος κατά MARSHAL
Για κάθε ηµερήσια παραγωγή
∆οκιµή 1

Η. Ελεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή του
ασφαλτοµίγµατος
Για κάθε ηµερήσια παραγωγή
∆οκιµή 1
Θ. Ελεγχος προσδιορισµού υγρασίας
Για τα αδρανή των βάσεων σταθεροποιουµένων µε τσιµέντο ανά δύο (2) ώρες
εργασίας. ∆οκιµή 1
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των
έργων και όχι στην περίοδο των προπαρακατασκευαστικών εργασιών, κατά την οποία οι δοκιµές
που εκτελούνται για την ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο,όπως
ανωτέρω,αριθµό δοκιµίων.
ΙΙ. Ποινικές ρήτρες
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω δοκιµών υποβάλλονται στην ∆.Υ. µέσα σε δύο (2) ηµέρες
από την δειγµατοληψία.
Οι δοκιµές που γίνονται, µε ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιµίων καταγράφονται σε
ιδιαίτερο πίνακα, που συνοδεύει τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική
επιµέτρηση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους. Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει,
ύστερα από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέστηκαν και των
αντιστοίχων δοκιµών κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, αριθµός δοκιµίων
µικρότερος αυτού που καθορίζεται ανωτέρω, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς
1.000,00 € για κάθε δεκάδα δοκιµίων που λείπουν, παρακρατείται µε βάση απόφαση του Πρ/νου
της ∆.Υ. και εκπίπτει από την 1η πιστοποίηση του αναδόχου που θα συνταχθεί.Η ποινική ρήτρα
είναι ανέκκλητη. Ο αριθµός των δοκιµών που λείπει δεν δύναται να καλυφθεί µε περισσότερες
δοκιµές στα επόµενα στάδια εργασίας.
Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να µην προβεί σε πιστοποίηση µέρους ή συνόλου
εργασιών για τις οποίες δεν έχουν προσκοµιστεί οι απαραίτητες εργαστηριακές δοκιµές.
Για την εφαρµογή των παραπάνω ισχύουν τα ακόλουθα:
Εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει στην ∆.Υ. υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνει τα ιδιωτικά αναγνωρισµένα
εργαστήρια µε τα οποία ενδεχοµένως προτίθεται να συνεργαστεί. Η υπεύθυνη δήλωση θα
συνοδεύεται από τις άδειες λειτουργίας των εν λόγω εργαστηρίων, οι οποίες θα έχουν χορηγηθεί
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου των εργαστηρίων, ότι
αποδέχεται την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιµών στο υπ’ όψη έργο.
Σε περίπτωση εκτέλεσης των εργαστηριακών δοκιµών από κρατικό εργαστήριο, τούτο θα
δηλώνεται από τον ανάδοχο. Εξυπακούεται ότι τυχόν αδυναµία του κρατικού εργαστηρίου (π.χ.
λόγω φόρτου εργασίας), να εκτελέσει τους απαιτούµενους ελέγχους, δεν απαλάσσει τον ανάδοχο
από τις ευθύνες του και την επιβολή των ποινικών ρητρών της παρ.ΙΙ
Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα, να εκτελέσει δια των οργάνων του οσουσδήποτε
ελέγχους πέραν των παραπάνω ελαχίστων αναφεροµένων και οποτεδήποτε κρίνει τούτο
σκόπιµο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην επίβλεψη επιβατικό όχηµα µε οδηγό, όποτε
ζητηθεί από αυτήν, για την µεταφορά των υπαλλήλων της υπηρεσίας στο έργο.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η καταµέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιµετρήσεων, οι πιστοποιήσεις και
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οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 151 και 152 του ν.4412/2016.
Ειδικώτερα διευκρινίζονται τα κάτωθι:
Οι εργασίες,που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δεν δύνανται χωρίς
προηγούµενη έγγραφη σχετική διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της πίστωσης που
έχει εγκριθεί για το έργο, όπως αυτό καθορίζεται µε τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, µε τους οικείους
πίνακες ή τις σχετικές διαταγές, δεν δύνανται να εκτελεσθούν µέσα στο ύψος του ποσού της
σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, πρίν από την εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην Υπηρεσία
για την παροχή των σχετικών οδηγιών. Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών µε υπέρβαση, κατά
παράβαση αυτών που ορίζονται ανωτέρω, η υπηρεσία δεν έχει καµµιά υποχρέωση αποπληρωµής
του αναδόχου για τις εργασίες αυτές.
Οι

πιστοποιήσεις

των

εργασιών

που

θα

εκτελεσθούν

για

την

πληρωµή

του

αναδόχου,συντάσσονται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα, µε την προϋπόθεση βέβαια να
υπάρχουν εκτελεσµένες εργασίες που µπορούν να επιµετρηθούν.
Ενδιάµεσα των χρονικών αυτών διαστηµάτων δεν προβλέπεται η σύνταξη πιστοποίησης,
έστω και αν κατά τα χρονικά διαστήµατα που προηγήθηκαν δεν συντάχθηκαν πιστοποιήσεις για
οποιαδήποτε αιτία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή λογαριασµών να προσκοµίζει τα παραστατικά
στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως χρησιµοποιουµένων στο έργο µηχανηµάτων
(ιδιόκτητων ή όχι).
ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΟΣΟΣΤΟ Ο.Ε. και Γ.Ε. κλπ

α) Στις τιµές µονάδος του τιµολογίου και προϋπολογισµού της µελέτης δεν συµπεριλαµβάνεται
ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους βάρη ή
υποχρεώσεις του εργολάβου, όπως επίσης και για όφελος αυτού.Το ποσό αυτό ορίζεται σε
ποσοστό επί της αξίας των εργασιών που θα εκτελεσθούν και πιστοποιείται µε βάση τις
τιµές του Τιµολογίου προσφοράς και τις κανονιζόµενες νέες τιµές µονάδος κατά το άρθρο 9
της παρούσας και ανέρχεται σε δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%). Στο ποσοστό αυτό
συµπεριλαµβάνεται και η µε αρ.πρωτ.8371/27.7.2016 συµφωνία µεταξύ των Εργοληπτικών
Ενώσεων και Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ όπως ισχύει (6%ο) ή τυχόν µελλοντικές συµφωνίες.
β) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 154
του ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16ο

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις το ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ µε Κ.Α 30.7323.154, και
υπόκειται στις προβλεπόµενες για τα έργα αυτά κρατήσεις. Σε περίπτωση µεταβολής των
κρατήσεων επί πλέον ή επί έλαττον αυτών που ισχύουν κατά τον χρόνο της δηµοπράτησης,
ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.6 του άρθρου 138 του ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους µεταφορικών
του µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος του φόρου και δασµών καυσίµων και
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λιπαντικών, του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου του αρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα
εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια, καθώς επίσης και των φόρων που
αναφέρονται αναλυτικώτερα στα Ν.∆. 4486/65(ΦΕΚ 131 τεύχος Α) και 453/66(ΦΕΚ 165 τεύχος Α)
σχετικά µε την τροποποίηση φορολογικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 17ο ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων
κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από
προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης και όχι από τροποποίηση των
σχεδίων και της µορφής του έργου.
∆εν περιλαµβάνονται στο κονδύλιο των απροβλέπτων οι δαπάνες για µετατόπιση δικτύων
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ούτε η δαπάνη απαλλοτριώσεων.
ΑΡΘΡΟ 18ο

1)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ-∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί καθ'οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άµεση ή
έµµεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση ο κύριος του έργου
ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού
Συµβουλίου ∆ηµ.Εργων.

2)

Για έργα προϋπολογισµού µέχρι 3.000.000 € θα υπάρχει συνεχής παρουσία επί τόπου του
έργου, και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ενός (1) ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού
ή Τοπογράφου Μηχανικού, τουλάχιστον πενταετούς εµπειρίας, ο οποίος θα είναι και
προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου και αποκλειστικής απασχόλησης για το έργο. Για
έργα προϋπολογισµού άνω των 3.000.000 € η στελέχωση θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 139
του ν.4412/2016, ήτοι θα υπάρχουν τρείς (3) τεχνικοί αναλόγων προσόντων και πείρας εκ των
οποίων ένας (1) τουλάχιστον διπλωµατούχος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) και
ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος Ανωτάτου Τεχνολογικού Ιδρύµατος (ΑΤΕΙ).
Επίσης σε κάθε περίπτωση επί τόπου του έργου θα υπάρχει συνεχής παρουσία ενός
τουλάχιστον έµπειρου εργοδηγού.
Κατά

την

εκτέλεση

των

ηλεκτροµηχανολογικών

εργασιών

θα

παρίσταται

ένας

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Για το προσωπικό αυτό απαιτείται προσκόµιση στη ∆.Υ. βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού
φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. Παράβαση
των ανωτέρω αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για την εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και
τους υπαλλήλους της.
3)

Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το
υπ’όψη έργο, και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται
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µόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν για εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά το
ύπ’όψη έργο.
Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος να
εκπροσωπεί τον ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της
παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας.

4) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, εκτός από τα κάθε είδους µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις, µεταφορικά µέσα, όργανα, εργαλεία, όπως ορίζεται στην παρ.5 του άρθρου
138 του ν.4412/2016 και το απαιτούµενο ειδικευµένο προσωπικό για την κατασκευή του έργου.
ΑΡΘΡΟ 19ο

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν, επί
δεκαπέντε (15) µήνες από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του
ν.4412/2016.
Στην περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί
στην αποκατάσταση και αποζηµιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παραπάνω άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 20ο

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε
περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός
όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα,
είτε από το εργαζόµενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και
µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται
τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή της , όσο και η επίτευξη συνθηκών
συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και µε κατάλληλες παρακάµψεις ή άλλα προσωρινά έργα.
Οι σχετικές εργασίες δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα στον ανάδοχο, αλλά θα περιληφθούν από
αυτόν ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς του.
Η ανάγκη ταυτόχρονης διεξαγωγής της κυκλοφορίας µε την εκτέλεση των εργασιών,
πρέπει να ληφθεί υπ’όψη από τον ανάδοχο κατά την εξέταση των συνθηκών του έργου πριν από
την σύνταξη της προσφοράς του, και οι δυσκολίες που θα προκύψουν εξ αυτής της αιτίας δεν
δηµιουργούν στον ανάδοχο το δικαίωµα απαίτησης οποιασδήποτε αποζηµίωσης ή παράτασης
στην προθεσµία του έργου.
Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος
υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει στην
πλήρη σήµανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης,
σύµφωνα µε:
1. Τον τελευταίο σε ισχύ Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)
2. Την εγκύκλιο τ. Υ.∆.Ε. ΒΜ 5/ 30058 / 6-12-82, µε την οποία εγκρίθηκε η Π.Τ.Π. που
αναφέρεται στη σήµανση έργων που εκτελούνται "σε κατοικηµένες περιοχές" (ΦΕΚ
121 Β/23.3.83).
3. Την εγκύκλιο τ. Υ.∆.Ε. ΒΜ 5/ 30428 / 17.6.80 µε την οποία εγκρίθηκε η Π.Τ.Π. που
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αναφέρεται στη σήµανση έργων που εκτελούνται "έξω από κατοικηµένες περιοχές"
(ΦΕΚ 589 Β/30.6.80
4. Το Τεύχος Εργοταξιακής Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων που συντάχθηκε από την
ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ και κοινοποιήθηκε µε το υπ’ αρ. 8280 / 24.10.97 έγγραφο του Γραφείου
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
5. « Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Εργων σε Οδούς εντός και εκτός
κατοικηµένων περιοχών» που εγκρίθηκε µε την αριθ. ∆ΙΠΑ∆/οικ.502/1-7-2003
απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. Υποχρεούται επίσης:
α) Να προβαίνει µε δαπάνες του, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών στην τοποθέτηση όλων
των προσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων, σηµάτων, τροχονόµων,
φωτεινών σηµατοδοτών κλπ, που απαιτούνται, κατά τα διεθνή πρότυπα και τις εγκεκριµένες
σχετικές προδιαγραφές για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό και τις
παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την
ηµέρα και την νύχτα για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων. Ο ανάδοχος
ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα από υπαιτιότητα των έργων, ακόµη και
εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά.
β) Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει την σήµανση µε ελλείψεις υπόκειται σε ανέκκλητη
ποινική ρήτρα σαράντα πέντε (45,00) € για κάθε µη τοποθετηµένο στην θέση που
επιβάλλεται ή κακώς τοποθετηµένο σήµα.
Η υπηρεσία µπορεί επίσης να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και λογαριασµό του
αναδόχου, όταν ο τελευταίος δεν συµµορφώνεται προς τις σχετικές διαταγές της.
Ανεξάρτητα όµως από την λήψη ή µη από την υπηρεσία των µέτρων αυτών, ο ανάδοχος του
έργου δεν παύει να έχει ακέραιη την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την
αµέλεια του αυτή και ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο αυτός για την συνεχή σήµανση της
οδού µε προσωρινά, κατά τα διεθνή πρότυπα και τις εγκεκριµένες σχετικές προδιαγραφές,
σήµατα, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ανάδοχος µε το προσωπικό του, που απασχολείται στην
εκτέλεση του έργου, έχει συνεχή αντίληψη των θέσεων της οδού που χρειάζονται σήµανση
και

ενηµερώνονται

συνέχεια

πάνω

στην

ανάγκη

προσαρµογής

τους

και

της

επανατοποθέτησής τους σε κατάλληλες θέσεις της οδού µε την πρόοδο των έργων, ενώ η
επίβλεψη δεν διαθέτει επί τόπου προσωπικό για να υποδεικνύει κάθε φορά τα µέτρα
σήµανσης που πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο.
γ) Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στην αρχή του έργου από κάθε κατεύθυνση και κατά περίπτωση σε
ενδιάµεσα τµήµατα όπου αλλάζουν οι συνθήκες κυκλοφορίας, θα υπάρχει φωτεινό
αναλάµπον σήµα µεγάλου µεγέθους για προειδοποίηση των οδηγών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 21ο

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος µε την προσφορά του αποδέχεται ότι µελέτησε πλήρως την φύση και την θέση
των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσο αφορά τις µεταφορές, διάθεση,
διαχείριση και εναποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος,
το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τις διάφορες ανυψώσεις των ποταµών, χειµάρρων ή
παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και κατάσταση του
εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που µπορεί να συναντηθούν πάνω και
κάτω από το έδαφος το είδος και τα µέσα ευκολίας, που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και
κατά την πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε
τρόπο δύνανται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους σε συνδυασµό µε τους όρους της
σύµβασης.
Παράλειψη του αναδόχου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά
στους όρους αυτούς, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς
την σύµβαση.
Οι διαγωνιζόµενοι µε την υποβολή προσφοράς τεκµαίρεται ότι έχουν διερευνήσει πλήρως :
•

Την περιοχή του έργου

•

Τα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής

•

Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό καθώς και αυτές τω αποθέσεων

•

Την ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και µηχανικού εξοπλισµού

•

Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης του έργου

•

Τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις
και Οργανισµούς (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ), Τοπικές Αρχές κλπ.

•

Τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήµατα εξασφάλισης της κυκλοφορίας

•

Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων µε τον σκοπό να καταστούν πλήρως
ενήµεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης. Επίσης να εκτιµήσουν µε
επάρκεια
τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα
επηρεάσουν την διαµόρφωση της Προσφοράς τους.

•

Τις ιδιαιτερότητες των κατασκευών λόγω των αρχαιολογικών ανασκαφών και
των ειδικών απαιτήσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

•

Τις

εκτελεσθείσες

απαλλοτριώσεις

και

εκείνες

που

παραµένουν

ακόµα

ανεκτέλεστες.
•

Τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου

Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα
υπεδάφους, αποτελέσµατα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία πάσης φύσεως παρατηρήσεων,
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κλπ., που έγιναν, ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τυχόν αγωγοί Ο.Κ.Ω., τίθενται στη
διάθεση των διαγωνιζοµένων για ενηµέρωσή τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά
και δεν δεσµεύουν συµβατικά την Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν ως απλό βοήθηµα
για την σύνταξη των Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζοµένων να
αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε
οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες, ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και
ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων που τους διατέθηκαν.
∆εδοµένου ότι για τις διάφορες εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων προβλέπεται
ενοποίηση των κατηγοριών γαιοηµιβραχωδών και βραχωδών σε µία κατηγορία (σε "κάθε είδους
έδαφος") και ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς (για κατασκευή επιχωµάτων ή
αποθέσεων) όπως αυτή µπορεί να τροποποιηθεί και από άλλες τοπικές συνθήκες (εξασφάλιση
της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, απαγόρευση ίδρυσης ισόπεδων διασταυρώσεων στην
υπάρχουσα νέα εθνική οδό, από τις οποίες θα µπορούσε να διακόπτεται η υπάρχουσα
κυκλοφορία, τροποποίηση της διαδοχής των φάσεων κατασκευής κλπ), ο Ανάδοχος µε την
προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες µε επισκέψεις επί
τόπου του έργου και µελέτη των γεωτεχνικών συνθηκών ακόµη και µε γεωλογική µελέτη,
γεωτρήσεις ή / και µε διερευνητικά φρέατα που εκτέλεσε ο ίδιος, εφόσον έκρινε αυτά αναγκαία.
Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα
εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες,
ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους
Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που δεν
περιλαµβάνονται στην σύµβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που
αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.) ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε
να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους
Αναδόχους.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία, ή τους εργολάβους
των εταιρειών και οργανισµών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές
της περιοχής του έργου. Επισηµαίνονται σχετικά οι εργασίες που θα µπορούν να γίνονται από τα
συνεργεία του Ο.Τ.Ε. για την τηλεφωνοδότηση της οδού, ή και οι εργασίες που θα γίνονται από
συνεργεία της ∆ΕΗ ή από εργολάβους της ∆ΕΗ της περιοχής των έργων αυτής της εργολαβίας.
Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη να διερευνήσει ο Aνάδοχος τις δυνατότητες
προσπορισµού νερού που θα είναι αναγκαίο για την κατασκευή του έργου, γιατί επισηµαίνεται
ότι ανάλογα µε το τµήµα που κατασκευάζεται θα υπάρχουν µικρές ή µεγαλύτερες δυσχέρειες
προσπορισµού του αναγκαίου νερού.
Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος
της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου,
κυρίως όσον αφορά στις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, στην προµήθεια κάθε είδους υλικών,
συσκευών, οργάνων, κλπ, στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής,
στις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει
προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και
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αποχέτευσης της περιοχής, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευµετάβλητο των
καιρικών συνθηκών, στην διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και
ποσότητα των υλικών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π.
Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και
κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά
οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε
συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε
δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την
ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη σύµβαση.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης να επαληθεύσει όλα τα στην διάθεσή
του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες κλπ, προκειµένου να
οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων.
Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία
των "ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου", για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής
στον Ανάδοχο.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΚΡΑΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Ο∆ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές
στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές είναι η
ζώνη καταλήψεως του έργου και κάθε χώρος είτε πλησίον, είτε µακράν αυτής, στον οποίο θα
εκτελεσθούν εργασίες και θα αναπτυχθούν δραστηριότητες αναγκαίες για την κατασκευή του
έργου, όπως λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής
τµηµάτων του έργου κλπ.
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ' αναλογία και για τις οδούς
που θα χρησιµοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές µεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης
υποδοµής των κλπ.
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί οι δαπάνες και οι
αµοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές Προσφοράς του Αναδόχου
περιλαµβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης
τα παρακάτω:
α. Η εφαρµογή µε πασσάλωση της χάραξης στο έδαφος ή η αναπασσάλωση στο έδαφος των
κάθε είδους έργων. Επισηµαίνεται ότι µε την έννοια αναπασσάλωση θεωρείται και η
εξαρχής πασσάλωση στα τµήµατα που ο άξονας έχει υπολογισθεί αναλυτικά χωρίς να έχει
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πασσαλωθεί στο έδαφος.
β. Η τυχόν αναγκαία πύκνωση υψοµετρικών αφετηριών (REPERS) που θα τοποθετηθούν σε
σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Επίσης ο έλεγχος του υψοµετρικού συσχετισµού των
REPERS της µελέτης που θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις ακρίβειας των κειµένων
διατάξεων ή ακόµη ενδεχοµένως και η ίδρυση νέου χωροσταθµικού δικτύου, εφόσον τούτο
απαιτηθεί µετά τους ανωτέρω ελέγχους. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει αµέσως µετά την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο. Eπίσης οι εργασίες ίδρυσης, πύκνωσης, επίλυσης και
εξασφάλισης του απαραίτητου πολυγωνοµετρικού δικτύου οριζοντογραφικού ελέγχου των
εργασιών, µε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του σύµφωνα µε την πρόοδο του έργου.
Τέλος περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και κατασκευές του απαραίτητου δικτύου
οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού ελέγχου της χάραξης των σηράγγων σύµφωνα µε την
µεθοδολογία που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
γ. Η σύνταξη των τυχόν αναγκαίων πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων
οπλισµού (όπου αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), οι οποίοι θα πρέπει να
υποβάλλονται έγκαιρα στους υπευθύνους επίβλεψης για τον έλεγχο και ενδεχόµενα τη
διόρθωσή τους.
δ. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και η σύνταξη (από τον
Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλλει για
αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις
σύµφωνα µε όσο αναφέρθηκαν παραπάνω.
ε. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών και οδών που απαιτούνται
για προσπέλαση προς τις πηγές υλικών που θα χρειασθούν για την εκτέλεση των εργασιών
που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. Επίσης οι τυχόν δαπάνες µίσθωσης χώρου, ή
αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή αυτών των εργοταξιακών
οδών και οδών που απαιτούνται για προσπέλαση προς τις πηγές υλικών, καθώς και οι
δαπάνες αποκατάστασης του τοπίου των οδών αυτών µετά την κατασκευή του έργου.
∆ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά δέσµευση να εξασφαλίσει στον
Ανάδοχο καµιά διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενης µε οδούς προσπέλασης
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους ο δε
Ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει την
τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λ.π. στις δεδοµένες τοπικές συνθήκες προκειµένου να
εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η
Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καµιά αποζηµίωση.
στ. Είναι υποχρέωση του Αναδόχου η συνεχής συνδροµή και η παροχή όλων των απαραίτητων
διευκολύνσεων / εξυπηρετήσεων, χωρίς αποζηµίωση, στην υπηρεσία για τη λήψη των
γεωτεχνικών/ γεωµηχανικών µετρήσεων από όλα τα όργανα που θα εγκατασταθούν κατά
τη διάρκεια κατασκευής σε ειδικά έργα (όπως σήραγγες κλπ), εφόσον στο έργο περιέχονται
τέτοιου είδους ειδικά έργα. Η συνδροµή αυτή του Αναδόχου θα είναι συνεχής καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου.
ζ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους
για την απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων
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κάθε είδους έργων, όπως οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από τον χρόνο
εκτέλεσης της εργασίας, την διάρκεια αυτής, ή το µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε
συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο). ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει
καµιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του προγράµµατος, ή καταβολή αποζηµίωσης
σχετιζόµενα µε τέτοια προβλήµατα, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι οι κάθε είδους
αποθέσεις κλπ. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µην δηµιουργούν προβλήµατα
στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειµένω θα γίνει αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών
όρων του έργου.
η. Ανάλογα µε την παραπάνω παράγραφο ζ ισχύουν και για τους χώρους προσωρινής απόθεσης
υλικών κάθε είδους (αδρανή, φυτικές γαίες σε αναµονή για την τελική τοποθέτησή τους
κ.λ.π.), καθώς και τελικής απόθεσης υλικών, τους δανειοθαλάµους ή τα λατοµεία του έργου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες
και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Συµπληρωµατικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των
µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος
της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν
απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι'
αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις.
Σχετικά µε ζηµιές που θα παρουσιασθούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του
Αναδόχου στον τόπο του έργου έχει ισχύ η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του Ν. 1418/ 84..
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης
δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που
οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού,
βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.
Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι και
την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την
εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος
για τις υπόψη εργασίες.
Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση
της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση σχετικά µε το έργο, ή κάποιο τµήµα
του έργου, όπως και να επιτρέπει την είσοδο στο έργο αναρµόδιων προσώπων που δεν είναι
εφοδιασµένα µε έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 22ο ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Ο ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και µέσα
που βρίσκονται εις χείρας του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, καθώς
επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε.
Ολες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας
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αυτού, θα εκτελούνται από τον ανάδοχο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζηµίωση.
Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν προφυλάσσει µε επάρκεια υλικά,
µηχανήµατα, εφόδια ή εργασία που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να
προφυλαχθεί από τον πρώτο. Σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη φύλαξης θα βαρύνει τον
ανάδοχο και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαµβάνει.
Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των
κατασκευών, των κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και επίσης για την πρόληψη
ζηµιών ή διακοπή της λειτουργίας τους.
Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου, πρέπει να επανορθώνονται αµέσως
από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για
λογαριασµό του αναδόχου.
Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως
δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η εργασία, εφόσον δεν
παρεµποδίζεται δικαιολογηµένα η κατασκευή του έργου κατά την κρίση του εργοδότη.
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή
βλάβη δένδρων και θάµνων, στην οποία περιλαµβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό
χειρισµό των µηχανηµάτων, απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτευµένων περιοχών από
µηχανικά µέσα.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Από

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
τον

ανάδοχο

µπορούν

να

αναγείρονται

προσωρινά

κτίσµατα

(υπόστεγα

αποθήκευσης, εργαστήρια, γραφεία κλπ) µε δική του µέριµνα, εργάτες, και υλικά, χωρίς καµµιά
δαπάνη του εργοδότου.
Προσωρινά κτίσµατα και έργα αυτού του είδους θα παραµείνουν στην κυριότητα του
αναδόχου και θα αφαιρούνται από αυτόν µε έξοδα του, µετά την αποπεράτωση των έργων. Τα
ανωτέρω κτίσµατα και έργα δύναται να εγκαταλείπονται και να µη απαιτείται η αφαίρεσή τους,
µόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του εργοδότου.
Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους µε υλικά του εργοδότου αυτά θα
παραµείνουν στην ιδιοκτησία του εργοδότου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύει και συντηρεί µε δαπάνες του τις κατάλληλες
εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξασφαλίζουσες επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στα έργα και την
κατανάλωση του προσωπικού.
Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύµατος για την λειτουργία των
εγκαταστάσεών του και για χρήση του προσωπικού, που διαµένει στον τόπο των έργων ή του
εργαζόµενου σε νυκτερινές εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούµενα για
το έργο καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για τη
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χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη χρησιµοποίηση υλικών, ή
µεθόδων, ή µελετών, ή µηχανηµάτων κ.λ.π. που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο τα
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και
επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
α. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται µε µονοµερή ενέργειά του να του παρακρατήσει από τον πρώτο
επόµενο λογαριασµό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί
στα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί
από τον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει
τελεσιδικήσει.
β. Ο Κ.τ.Ε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη.
ΑΡΘΡΟ 25ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου,
των υπεργολάβων του, ή/και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
ποινικά και αστικά.
ΑΡΘΡΟ 26ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
α. Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων
αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες
του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του.
Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί
ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου.
β. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών /
ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά
αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών
κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων).
ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας ή
προµήθειας υλικών. Κατά συνέπεια οι τιµές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που
αναφέρονται στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν αυτές εµφανίζουν µικρές ή
µεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσής τους. Κατόπιν αυτού ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµµιά άλλη
πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, σε όλες τις τιµές µονάδος του Τιµολογίου περιλαµβάνονται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά):
α. Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας,
Σ ε λ ί δ α 22 | 48

ήτοι τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών
από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του µηχανήµατος, δυσµενείς καιρικές
συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης των µηχανηµάτων, οι
δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες
εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.
β. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό µηχανικού εξοπλισµού και των λοιπών
συνεργειών από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους
εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών κλπ.
γ. Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας, µε την φορτοεκφόρτωση και
µεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαµβάνονται και οι κάθε είδους ασφαλίσεις
υλικών.
δ. Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των µηχανηµάτων και των υλικών
ε. Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όλων των κάθε είδους υλικών που απαιτούνται
για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή παραγωγής µέχρι
της ενσωµάτωσής τους στο έργο.
στ. Οι δαπάνες αποζηµίωσης ιδιόκτητων πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων προσωρινής
αποθήκευσής τους. ∆ιευκρινίζεται ότι το ∆ηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµµιά υποχρέωση
διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών.
ζ. Οι δαπάνες εκτέλεσης του όλου ή µέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών στις
περιπτώσεις εκείνες που ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται µε µηχανήµατα ή κρίνεται
απαραίτητη για καλύτερη εκτέλεση του έργου της Υπηρεσίας.
η. Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την λήψη στοιχείων, καταµέτρηση υλικών κλπ.,
σύνταξη και εκτύπωση σε 7/πλούν των επιµετρητικών στοιχείων.
θ. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιµή του Τιµολογίου.
ι. Οι δαπάνες διοδίων των µεταφορικών µέσων του αναδόχου, καθώς επίσης οι δαπάνες ζύγισης
της καθαράς ασφάλτου και των ασφαλτοµιγµάτων κλπ υλικών, όταν απαιτείται, των έργων,
σε γεφυροπλάστιγγα αυτόµατης ζύγισης ιδιοκτησίας του αναδόχου, που προσκοµίζεται και
τοποθετείται µε µέριµνα και δαπάνες του κοντά στη θέση παραγωγής των ασφαλτικών
υλικών. ∆εν είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων καµµιά αξίωση ή αµφισβήτηση,
είτε πάνω στις ποσότητες των υλικών που εισέρχονται σε κάθε εργασία, είτε πάνω στις τιµές
µετά την εµφάνιση του εργολάβου στην δηµοπρασία ανάληψης, του προκειµένου έργου.
Στο ποσό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων,
των επισφαλών εξόδων της επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασµών,
δικαιωµάτων, ασφαλίσεων κλπ δηµοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων, συµφωνητικού των
θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων προς τα
εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους.
Η υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµµιά υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του αναδόχου
για τυχόν δυσχέρειες εκµετάλλευσης των λατοµείων και λοιπών πηγών που θα αναφυούν, ή
από την τυχόν ανάγκη δηµιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών
µακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι χειµµάρων λατοµείων κλπ, που θα παρουσιασθεί ή από
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τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.
Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων, για την, κατά την διάρκεια
εκτέλεσης των έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούµενης κυκλοφορίας
για την κατασκευή του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε ότι αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του
ότι δεν δύναται να κυκλοφορήσει οχήµατα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει
υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του.
Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάµει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς)
υποχρεούται να προβεί στην συντήρηση και των οδών αυτών, καθόλη την διάρκεια της
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από µέρους του
δηµοσίου.
Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα που
θα συµβεί.
Η υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµµιά ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή
αποζηµιώσεων για τους ανωτέρους λόγους.
Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν:
α. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης
των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών κάποιων υλικών και από
άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία.
β. Οι δαπάνες συµπλήρωσης και αναπροσαρµογής των οριστικών µελετών χαράξεων και
τεχνικών έργων που θα παραδοθούν στον ανάδοχο, λόγω µικρών µεταβολών του άξονα της
οδού, υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά, κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και
προσαρµογής αυτών στην εγκεκριµένη τυπική διατοµή της οδού.
γ. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών, που απαιτούνται και που θα εκτελούνται
απαραίτητα από διπλωµατούχο πολιτικό ή τοπογράφο µηχανικό µε σκοπό την εφαρµογή
των στοιχείων της µελέτης για την εκτέλεση του όλου έργου και την σύνταξη των
επιµετρήσεων, ήτοι αναπασσαλώσεις του άξονα της οδού, χωροσταθµίσεις, λήψη διατοµών
κλπ, κάθε φορά που αυτό απαιτείται κατά τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης του έργου ή αφορά
σε µικροπαραλλαγές, είτε υψοµετρικές για βελτίωση της κατά µήκος τοµής, είτε
οριζοντιογραφικές, για βελτίωση της χάραξης, οπότε πρέπει να υποβάλλονται, µε τα
διαφανή τους, όλα τα απαιτούµενα τεύχη για την ολοκλήρωση του απαιτούµενου σκοπού.
δ. Η δαπάνη λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται,
όπως τήρησης πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ηµερολογίου έργου και βιβλίου
καταµέτρησης των εργασιών.
ε. Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά κάθε άλλη
δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά στο εγκεκριµένο µε την Αριθµ. ∆11γ/0/9/7/7-2-2013 «
Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών,
Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών, Οδοποιίας,
Υδραυλικών και Λιµενικών» Απόφαση του ΥΠΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟΜΕ∆Ι (ΦΕΚ 363/Β’/19-2-2013).
στ. Οι δαπάνες διάθεσης στην επίβλεψη, όποτε ζητηθεί από αυτήν, επιβατικού οχήµατος µε
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οδηγό, για την µεταφορά των υπαλλήλων της Υπηρεσίας στο έργο.
ζ. Οι δαπάνες εκπόνησης του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε.) σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην αριθ. ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ.502/13-10-2000 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.
η. Οι δαπάνες για την σύνταξη, τήρηση και διαρκή αναθεώρηση-ενηµέρωση Σχεδίου και
Φακέλλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23
της παρούσας.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωµένο έργο πρέπει να
περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό του έργου και όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι
απαιτήσεις συµµόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών.
Πέραν των ανωτέρω, µετά την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης του έργου και πριν την
τελική επιµέτρηση, ο ανάδοχος υποχρεούται στον πλήρη καθαρισµό των εργοταξίων, στην
αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, στην αποκοµιδή όλων των πλεοναζόντων
υλικών και αχρήστων και κάθε άλλου κατάλληλου µέτρου, ώστε τελικά η επιρροή του
εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του
εργοταξίου θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
επιτυγχάνεται:
•

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος.

•

Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης.

•

Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσµεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω
ανάπτυξη της περιοχής.

•

Λήψη καταλλήλων µέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο της
κατασκευής των έργων, ώστε να µην υπάρξει καµιά παρέµβαση στο υπάρχον φυσικό
περιβάλλον, εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει
αυστηρά να καθορισθεί εκ των προτέρων.
Ειδικότερα κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή

του πρασίνου. Για την καταστροφή δασικών περιοχών, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει
να υπάρχει η άδεια της αρµόδιας Αρχής. Μετά το πέρας του Εργου θα πρέπει να γίνει πλήρης
αποκατάσταση.
Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταµένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι
απαραίτητο, αυτά θα γίνουν µε βάση προεγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια και µόνο µετά
από σχετική άδεια και θα αποµακρυνθούν εντελώς µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του
έργου, αποκαθιστώντας πλήρως το περιβάλλον.
Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι
Σ ε λ ί δ α 25 | 48

παρακάτω όροι:
•

Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί η συγκέντρωση των λυµάτων του εργοταξίου σε
στεγανούς βόθρους και η µεταφορά /διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι
αρµόδιες Αρχές.

•

Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του
εργοταξίου, όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χηµικά κλπ. σε χωριστούς βόθρους απ'
αυτούς των λυµάτων, απαγορευµένης απολύτως της απόρριψής τους επί του
εδάφους. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν και για την αποχέτευση των απόνερων
καθαρισµού των µονάδων παραγωγής και µεταφοράς σκυροδέµατος.

•

Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίµων κλπ. στο χώρο του
εργοταξίου από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς.

•

Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται ύστερα από σχετική έγκριση
της Υπηρεσίας και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης.

•

Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών.

Ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται
η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας
(κίνδυνοι µόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κλπ.).
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση απόρριψης των περισσευµάτων των προϊόντων εκσκαφής
σε χώρους που έχουν ήδη καθορισθεί ή θα καθορισθούν, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για
την απόρριψη στερεών αποβλήτων, καθώς και σε προς ανάπλαση χώρους, σύµφωνα µε τους
όρους δηµοπράτησης του έργου και τις προτεραιότητες που θα τεθούν γι' αυτό το σκοπό από την
Υπηρεσία .
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υποβάλει προς έγκριση, πριν από την πραγµατοποίηση των
εργασιών αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής, στην Υπηρεσία και τις αρµόδιες Αρχές, σχέδιο
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι απόθεσης, τα έργα αποκατάστασης, οι ποιότητες των
υλικών που θα αποτεθούν, τα δροµολόγια και ο τύπος των φορτηγών που θα χρησιµοποιηθούν
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, σχετικά µε την αποµάκρυνση και απόθεση των υλικών
εκσκαφής, (η πιθανότητα παράλληλης εναπόθεσης από άλλα έργα, ο φορέας αποκατάστασης διαχείρισης

κλπ.).

Η

απόθεση

των

περισσευµάτων

εκσκαφών

θα

γίνεται

στους

προαναφερθέντες χώρους µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και των
αρµοδίων Αρχών.
Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των
παραπάνω και στην περίπτωση υπεργολάβων ή µισθωµένων αυτοκινήτων.
Σχετικά µε τα παραπάνω η Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει περιορισµούς ή/και τροποποιήσεις
στο µικτό ή/και καθαρό φορτίο των οχηµάτων, στις διαδροµές αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο
που αναφέρεται παραπάνω.
Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί :
•

Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή /και κατασκευή παρακαµπτηρίων
εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας.
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•

Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, και λήψη
κατάλληλων µέτρων για την τήρηση των σχετικών ορίων ποιότητας εκποµπής (όπως
εγκαταστάσεις φίλτρων ή /και κατάλληλες επιστρώσεις µέρους του εργοταξιακού
χώρου, κλπ ).
• Μέριµνα για καθαρισµό των δρόµων που χρησιµοποιούν τα µεταφορικά µέσα του
εργοταξίου, όταν αυτοί είναι κοντά σε κατοικηµένες περιοχές .
• Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά).
• Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς
Όρους και την σχετική νοµοθεσία π.χ. µε χρήση κινητών (εργοταξιακών)
ηχοπετασµάτων όπου η στάθµη του θορύβου υπερβαίνει τα 65 dB(A) στο όριο του
εργοταξιακού χώρου, εάν και εφόσον υπάρχουν παρακείµενοι αποδέκτες.
•

Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για:
1) την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας
2) ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης κατά το εφικτό.
• Σήµανση /επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας.
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε αποτυπώσεων υπάρχουσας κατάστασης ή /και
κατασκευών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει γραπτά την Υπηρεσία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πέντε
εργάσιµες ηµέρες πριν την εκτέλεση µετρήσεων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενηµέρωσης όλων
των ενδιαφεροµένων µερών ώστε να παρίστανται στις αποτυπώσεις.
Μέσα στην προθεσµία και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωµατουργικών
εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει, για όλο το έργο την αποτύπωση της
µορφής του φυσικού εδάφους (π.χ. αναπασσάλωση άξονα στα τµήµατα που έχει γίνει
πασσάλωση, πασσάλωση στα τµήµατα που ο άξονας έχει προσδιορισθεί αναλυτικά χωρίς
πασσάλωση επί του εδάφους, έλεγχος υπαρχουσών υψοµετρικών αφετηριών ή/και εγκατάσταση
νέων, εφόσον τούτο απαιτείται, λήψη διατοµών κλπ.) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου.
Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την εκτέλεσή τους από τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία και θα παραλαµβάνονται από αυτήν µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα πραγµατοποιούνται από κλιµάκιο της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που θα περιλαµβάνει έµπειρους για το υπόψη αντικείµενο τεχνικούς,
τα µέλη του οποίου (κλιµακίου) θα είναι συνυπεύθυνα για την ορθότητα της µορφής του φυσικού
εδάφους.
Για το παρόν έργο, όπως νοµοθετικά προβλέπεται, τα στοιχεία αποτύπωσης θα
παραδίδονται και σε CD Η/Υ σε ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε την προδιαγραφή που ακολουθεί.
Οι τυχόν πρόσθετες υψοµετρικές αφετηρίες (REPERS) για την πύκνωση του υπάρχοντος
υψοµετρικού δικτύου θα τοποθετηθούν σε σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Επίσης ο έλεγχος του
υψοµετρικού συσχετισµού των REPERS της µελέτης θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις ακρίβειας
των κειµένων διατάξεων.
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η Επίβλεψη)
να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι
σχετικό µε την εκτέλεση της Σύµβασης, µε την εξαίρεση των εξουσιοδοτηµένων από την
επιβλέπουσα υπηρεσία ατόµων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές εκτέλεσης
εργασιών, αποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, επ’
ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειµένου να
αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των εργασιών.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και δαπάνες του να
παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την διαφύλαξη όλων των υφισταµένων κατασκευών, τη
διατήρηση τους και τη συντήρησή τους.
Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για
την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη.
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την
πρόληψη ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συµβάν, ο
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η
υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων
εργασιών.
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η Επίβλεψη
έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της συνεργεία σε βάρος και για
λογαριασµό του Αναδόχου.
Ο ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρµογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση µε τις τεχνικές
απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την
κατασκευή των έργων .
ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
Για τις εκσκαφές βράχου στα διάφορα τµήµατα της παρούσας εργολαβίας η χρήση
εκρηκτικών εξαρτάται από τις επιτόπιες συνθήκες, ανάλογα µε τη γειτνίαση της θέσης του κάθε
συγκεκριµένου ορύγµατος προς οικήµατα, έργα δηµόσιας ωφέλειας, πυλώνες ή στύλους
γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος ή τηλεπικοινωνιών, περιοχές αρχαιολογικού ή
τουριστικού ενδιαφέροντος ή φυσικού κάλους, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δρόµους κ.λ.π. Το
ίδιο ισχύει και για όσες άλλες θέσεις απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών από τις ισχύουσες
διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Επισηµαίνεται ότι στην παρούσα εργολαβία υπάρχει
γειτνίαση εκβραχισµών και κατοικηµένων περιοχών και εποµένως πρέπει να ληφθούν όλα τα
κατάλληλα µέτρα.
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Για τις παραπάνω περιπτώσεις η χρήση εκρηκτικών υλών διέπεται από τις διατάξεις της
κείµενης Νοµοθεσίας (όπως π.χ. άρθρα 81, 82, 83 και 84 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και
Λατοµικών Εργασιών, ΦΕΚ 931/Τεύχος Β/31-12-84 κλπ).
Έτσι ανάλογα µε τη γειτνίαση του ορύγµατος προς υπάρχοντα οικήµατα, ΠΥΛΩΝΕΣ
Η/ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ∆.Ε.Η./Υ/Τ. (150KV), κ.λ.π. θα είναι δυνατόν :
-

Να επιτρέπεται, κατά τα συνήθη, η χρήση εκρηκτικών υλών.

-

Να επιτρέπεται η περιορισµένη χρήση εκρηκτικών υλών (µε κατάλληλη διάταξη µετώπου
εξόρυξης, διάταξη και γόµωση διατρηµάτων, χρήση ειδικών πλεγµάτων ασφάλειας κ.λ.π.)

- Να ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση εκρηκτικών υλών. Η χρησιµοποίηση εκρηκτικών,
σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζει η κείµενη Νοµοθεσία
και σύµφωνα µε άδειες που θα χορηγήσουν στον Ανάδοχο οι αρµόδιες Αρχές.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβεί τους πιο πάνω όρους τότε υπέχει
κάθε συνέπεια (ποινική και αστική) λόγω παράβασης των διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας.
α. Για την παρούσα εργολαβία προβλέπεται µόνον µια κατηγορία εκσκαφών θεµελίων τεχνικών
έργων "σε κάθε είδους έδαφος" οπότε στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι εκσκαφές βράχου". β.
Σηµειώνεται εδώ ότι οι εκσκαφές "σε κάθε είδους έδαφος" του παραπάνω εδαφίου καλύπτουν την

εκσκαφή βράχου ανεξάρτητα από την δυνατότητα χρησιµοποίησης εκρηκτικών υλών στην
οποία εµπεριέχονται κατά σταθµισµένο τρόπο οι κάθε είδους δυσχέρειες από την απαγόρευση
χρήσης εκρηκτικών υλών ή / και τυχόν από την περιορισµένη χρήση εκρηκτικών υλών.
EΥΘΥΝΗ ΤΟΥ AΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ (ΤΩΝ) ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
(ΩΝ) ΤΟΥ
Πέραν των όσων ορίζονται στην Απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του του
έργου θα ισχύουν και τα ακόλουθα :
Ο Kύριος του έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλλοτριώσει ή και
παραχωρήσει χώρους για ίδρυση λατοµείων για δανειοληψία, για χώρους απόθεσης, για
εγκαταστάσεις κ.λ.π. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιασθούν ή να
αγορασθούν από τον Ανάδοχο µε αποκλειστική του µέριµνα και δαπάνη.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περαίωσης
του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική
αιτία γιατί, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε
γνώση των τοπικών συνθηκών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και
διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των
εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαµβανόµενοι χώροι που βρίσκονται
µέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του Κυρίου του έργου, θα πρέπει να είναι της έγκρισης της
Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εξεύρει δηµόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις
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αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τους από τον αρµόδιο για την διαχείρισή
τους φορέα και από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (λατοµείων, δανειοθαλάµων,
χώρου απόθεσης εργοταξίων κλπ) θα γίνεται από τον αρµόδιο φορέα και µε όρους χρήσης που
θα εκπληρούν τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ., και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης. Οι όροι αυτοί θα
αναγράφονται στην σχετική άδεια χρήσης, η οποία θα εκδίδεται µε µέριµνα και δαπάνες του
αναδόχου.
Έτσι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησιµοποιήσει για
τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του όπως :
-

αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών

-

παραγωγής σκυροδέµατος

-

οργάνωση προκατασκευών

-

παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος

-

προετοιµασίας υλικών για την ενσωµάτωσή τους στην κατασκευή

-

εργοταξιακών γραφείων και εργοταξιακού εργαστηρίου

-

διαµονής προσωπικού

-

γραφείων επίβλεψης

-

προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσεως αντικειµένων (υλικών κλπ)

-

συνεργείων συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού του

-

χώρων στάθµευσης µηχανικού του εξοπλισµού

-

κλπ.

Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/ και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο. Αν οι
συνθήκες του έργου, ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, ή ο κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθµισης ,
δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους
αποθήκευσης ή απόθεσης, τότε θα αποτίθενται µόνον τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να
προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών,
φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π. γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας
των εργασιών.
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Πέραν των υποχρεώσεων της προηγουµένης παραγράφου, επί πλέον ο Ανάδοχος οφείλει:
(α) Με δική του µέριµνα και δαπάνη να διαρρυθµίσει κατάλληλα τον(τους)
εργοταξιακό(ούς) χώρους που θα περιλαµβάνει(ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που
απαιτούνται για την κατασκευή του Εργου, (όπως συγκροτήµατα µηχανηµάτων
και εγκαταστάσεων, συνεργεία, εργοταξιακό εργαστήριο, αποθήκες, γραφεία
κ.λ.π.) όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης
υποχρεούται να µην εµποδίζει την λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την
εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις
των τεχνικών προδιαγραφών.
(β) Να φυλάσσει µε δαπάνες και ευθύνη του τα υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα κ.λ.π. που
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τυχόν θα του παραδίδονται από την Υπηρεσία για χρήση ή ενσωµάτωση. Το ίδιο
ισχύει και για όσα υλικά τυχόν πιστοποιηθούν προ της ενσωµάτωσης στο έργο.
(γ) Να διαχωρίζει και φυλάσσει σε ιδιαίτερους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό
έλεγχο, µε δαπάνη του.
Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι
διαµονής, εργαστήρια, γραφεία, κινητά εργοταξιακά ηχοπετάσµατα κ.λ.π.) για την εκτέλεση του
Έργου θα ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπει η
Υπηρεσία ή/ και οι λοιπές αρµόδιες Αρχές.
ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τα εργοτάξια κάθε
προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα,
πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π. και να
επισκευάσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων, που υπέστησαν
ζηµιές από την εκτέλεση του Έργου, µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση στην Υπηρεσία
των χώρων του εργοταξίου µετά την περάτωση ολόκληρου του Έργου.
Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο, το οποίο θα του
υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία, να
ισοπεδώσει τους χώρους που τα ανωτέρω ήταν αποτεθειµένα ή εγκατεστηµένα, να παραδώσει
τελείως καθαρούς τους χώρους των εργοταξίων και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι άλλο, που
απαιτείται για την παράδοση και εύρυθµη λειτουργία του Έργου σύµφωνα µε τους όρους της
Κυρίας Σύµβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει ύστερα από διαταγή της Υπηρεσίας
στην άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής, που έγινε για αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών,
φθορών, ατυχηµάτων περιβαλλοντική υποβάθµιση, κλπ.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα, κατά την απόλυτη
κρίση της Υπηρεσίας, να παραδώσει τον χώρο των εργοταξίων ελεύθερο των µηχανηµάτων και
εγκαταστάσεών του και απολύτως καθαρό, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε η Υπηρεσία τον
καλεί εγγράφως να συµµορφωθεί εντός είκοσι (20) ηµερών.
Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα από 30 €
ανά παρεχόµενη ηµερολογιακή µέρα και θα εκπίπτεται από επόµενες πιστοποιήσεις, ή την
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για την φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος,
εργαλείου κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και
να παίρνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για τον
σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κ.λ.π.). Σε περίπτωση απώλειας
φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κ.λ.π. που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να
αποκαταστήσει το υλικό κ.λ.π., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική
του αποζηµίωση.
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Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και των
χώρων της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι
υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους και
κανονισµούς της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής.
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ
Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη θα εξασφαλίσει από την ∆ΕΗ σε
κατάλληλες θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι
απαραίτητη. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξια του τις κατάλληλες
εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είτε για την περίπτωση
καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ∆ΕΗ για την εξασφάλιση της ενέργειας από το
εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην
παροχή ενέργειας κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων.
Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισµό ασφαλείας
και την τροφοδότηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης και του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 28ο

∆ΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες
στην εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι
δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρµογή
αντιοικονοµικών ή / και χρονοβόρων κατασκευαστικών µεθόδων, για να ανταποκριθεί στις
ανάγκες κατασκευής των έργων µε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες
κατασκευές

(διατηρούµενα

οδοστρώµατα,

οχετοί

κ.λ.π.),

τις

τυχόν

υπάρχουσες

παραλλασσόµενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.
Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τµήµατα οδοστρωµάτων, ή
τµήµατα οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρέπει να εκτελούνται µε
µεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών ή ατυχηµάτων, για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος.
Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο µε τον
οποίο εκτελεί αυτός το έργο, ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη
επανόρθωσης της ζηµιάς.
Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν κρουστικά µέσα, ή άλλα µέσα εκσκαφής (π.χ.
εκρηκτικά σε βραχώδεις εµφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις
αρµόδιες Αρχές, ή εργασίες πασσάλων κλπ. κάθε ζηµιά που τυχόν προκύψει πραγµατική ή
αποθετική των γύρω κατασκευών κλπ. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνα, τον Ανάδοχο.
∆εν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω
αναφερθείσες αιτίες και οι τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες ανεξάρτητα από
τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το
συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, µεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης µε τα χέρια.
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Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους κατάληψης της
νέας οδού και κοντά σ' αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες
ύδρευσης κλπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των οδικών
έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις αρµόδιες εταιρίες ή Οργανισµούς,
Υπηρεσίες, ή / και τον ίδιο και εργασίες για την µετατόπιση στύλων, ή αποµάκρυνση
υπαρχουσών γραµµών κλπ.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την
επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την
εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση
αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από
την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κλπ.
Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα µέτρα για να
αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν
συµβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων
Ο.Κ.Ω. σε περιοχές επηρεαζόµενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, µε δικές του δαπάνες και
φροντίδες να εφοδιασθεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των
Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή µε τις αρµόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να
µεριµνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών ,προκειµένου να ενεργήσει, παρουσία
εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για την επισήµανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν
συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους.
Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει µέσα στο πλαίσιο
των υποχρεώσεών του να έλθει σε επαφή µε τους Ο.Κ.Ω. και να επισηµάνουν τα τυχόν
προβλήµατα που θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των έργων
(και αντίστροφα) και να συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και
εγκαταστάσεων στα χρονοδιαγράµµατα που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση
των µεθόδων εργασίας του και µηχανικού εξοπλισµού κλπ.
Στον καθορισµό της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του άρθρου Α-2 αυτής της Ε.Σ.Υ.
έχουν παρθεί υπόψη οι κάθε είδους καθυστερήσεις που µπορεί να προκύψουν από την
τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. είτε αυτές θα γίνουν από τα ειδικευµένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. είτε
από τα συνεργεία του Αναδόχου, είτε και από τα δύο µαζί.
Επιπλέον, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονται τα
ακόλουθα :
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τις
συναντόµενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την κατασκευή του έργου, από
τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ, συνοδεύοντας τις αναφορές του µε υποδείξεις λύσης για
τα δηµιουργούµενα τεχνικά προβλήµατα.
β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για την
αντιµετώπιση προβληµάτων, που δηµιουργούνται από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ.
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τροποποιώντας στην ανάγκη το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου και τη διαδοχή
εργασιών, ή ακόµη και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες µετά από ειδική εντολή
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
γ. Η Υπηρεσία, µετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου, οφείλει να βοηθήσει αυτόν, σε όλα τα
διαβήµατα που απαιτούνται προς τις αρµόδιες Αρχές και τους Ο.Κ.Ω., για την άρση κάθε
εµποδίου στην προώθηση των εργασιών, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από την
ευθύνη να αλληλογραφεί, να συνεννοείται και να συνεργάζεται µε τους Ο.Κ.Ω.
ενηµερώνοντας σχετικά την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει µε κάθε τρόπο
δυνατότητα ακώλυτης και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας στην οδό που πρόκειται να
εξυπηρετήσει το εκτελούµενο έργο, µε την κατασκευή των απαραίτητων συνδετηρίων τµηµάτων,
την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων παρακαµπτηρίων της κύριας κυκλοφορίας κλπ. Οι σχετικές
εργασίες δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα στον ανάδοχο, αλλά θα περιληφθούν από αυτόν
ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς του.
Η ανάγκη ταυτόχρονης διεξαγωγής της κυκλοφορίας µε την εκτέλεση των εργασιών,
πρέπει να ληφθεί υπ’όψη από τον ανάδοχο κατά την εξέταση των συνθηκών του έργου πριν από
την σύνταξη της προσφοράς του, και οι δυσκολίες που θα προκύψουν εξ αυτής της αιτίας δεν
δηµιουργούν στον ανάδοχο το δικαίωµα απαίτησης οποιασδήποτε αποζηµίωσης ή παράτασης
στην προθεσµία του έργου.
ΑΡΘΡΟ 30ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων, θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις
που να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον και πάντοτε ύστερα από
αρµόδια έγκριση. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση των αποθεσιοθαλάµων δεν γίνεται από
τον Ανάδοχο όπως προβλέπεται από τα τεύχη δηµοπράτησης, τους νόµους και τις διατάξεις, τότε
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 5.000 ΕΥΡΩ ανά στρέµµα
επιφανείας που δεν έχει αποκατασταθεί. Η παραπάνω ποινική ρήτρα παρακρατείται άµεσα από
τον επικείµενο προς πληρωµή λογαριασµό ή τις εγγυήσεις του Αναδόχου µετά από έγγραφη
εντολή της επίβλεψης. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των λοιπών ευθυνών του (αστικών,
ποινικών κ.λ.π) λόγω της παραπάνω παρακράτησης.
Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία :
•

Η Απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του υπ’ όψιν έργου, και οι συστάσεις
της εγκεκριµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε τη διευκρίνηση ότι,
όπου αναφέρεται "ευθύνη του Κυρίου του έργου" σε θέµατα εκτέλεσης οποιασδήποτε
εργασίας θα νοείται "ευθύνη του Αναδόχου".

•

Tα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών,
κατισχύουν τα αναφερόµενα στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων.
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Επειδή η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης της
Υπηρεσίας και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα
διατεταγµένα

στοιχεία

των

µόνιµων

έργων,

διατηρείται

όµως

η

ευθύνη

του

στις

κατασκευαστικές µεθόδους, χρήσεις υλικών, δηµιουργίας και λειτουργίας εργοταξιακών οδών,
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαµορφώσεων των έργων, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της
κατασκευής, και στοιχεία των µόνιµων έργων για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των µελετών
που θα εκπονηθούν από αυτόν.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε µέτρο που είναι αναγκαίο και να συµµορφωθεί
προς τις εντολές της Υπηρεσίας, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου
της περιοχής του έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες (χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση αφού οι εν
λόγω δαπάνες περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος που προσέφερε και στις γενικές δαπάνες
που τον βαρύνουν πριν από την παράδοση για χρήση του έργου, να αφαιρέσει και να
αποµακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά από το εργοτάξιο, τα απορρίµµατα, εργαλεία,
ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ, να ισοπεδώσει
τους χώρους επάνω στους οποίους ήταν τοποθετηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ.
ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
(σύµφωνα µε την εγκύκλιο 27/2012 / ΥΠΑΝ και ΥΠΟΜΕ∆Ι).
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση
κατασκευής του έργου : π.δ 305/96 (αρ.7-9), ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7), ν. 3850/10 (αρ. 42).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-301, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και
τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση
της µελέτης και της κατασκευής του έργου : ν.4412/16 (αρ. 132 και αρ.186).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη
εταιρεία).
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
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3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών
που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα
περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500
ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και
την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο ν.4412/16 (αρ.138
παρ.7).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε
την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις
ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο
ν.4412/16 (αρ.138
παρ.7).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10)
και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των
ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και
για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες
ενσωµατώθηκαν ν.4412/16 (αρ.138 παρ.7).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του
ενός συνεργεία στην κατασκευή.
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β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12
παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του
έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του
Ν4030/2011

(ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011)

και την αρ.

πρωτ.

10201/27-3-2012

εγκύκλιο του

Ειδ.Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και
την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η
οποία ενσωµατώθηκε στο ν.4412/16 (αρ.170 παρ.7 και αρ.172 παρ.8).
3. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το
συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002
(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
4. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και τ ην κατάρτιση του Φ ΑΥ
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας
και υγείας:
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο
50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα
από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταµένων

κατά

την

εργασία

κινδύνων

για

την

ασφάλεια

και

την

υγεία,

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17
παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται
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από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων
η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και
να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων,
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ):
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη
των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών
ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και
την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ):
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε
το Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση
και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.
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4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ):
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). γ.
Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). δ.
Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους,
πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη
πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 810), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους
εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες
για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι
τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση –
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: « Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων
Έργων» ( ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι « Υποχρεώσεις και µέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ.
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αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ.47, 48) και η τροπ. αυτού:
Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών,
των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού
εργοταξίου,
κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ.
31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων :
Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12
παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ.αυτού : Ν.
3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας
και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς,
χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00
(αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81
(αρ.17, 45-74 ), Ν.1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆
304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4
και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα
ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού
µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6.
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εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και
αρ.4. παρ.7 ).
5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του
εκτελούµενου έργου:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών
του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
5.1 Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94
και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆
305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής :

Υ.Α.

Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: Ν.495/76, Π∆ 413/77,

Π∆

1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής:

ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06,

Π∆

305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε
στέγες: Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β
τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες: Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81
(αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7
Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.): Π∆
778/80,
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Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (Σήραγγες κυκλοφορίας
οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που
εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε
στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.): Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆
225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα
θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού
συνεργείου.): Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).
6. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ.
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και
απαιτούνται από τον νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από
αυτόν κατά την διαµόρφωση της προσφοράς του.
8. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76

ΦΕΚ 337/Α/76

Π. ∆. 395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1396/83

ΦΕΚ 126/Α/83

Π. ∆. 396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1430/84

ΦΕΚ 49/Α/84

Π. ∆. 397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

Ν. 2168/ 93

ΦΕΚ 147/Α/93

Π. ∆. 105/95

ΦΕΚ 67/Α/95

Ν. 2696/99

ΦΕΚ 57/Α/99

Π. ∆. 455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

Ν. 3542/07

ΦΕΚ 50/Α/07

Π. ∆. 305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

Ν. 3669/08

ΦΕΚ 116/Α/08

Π. ∆. 89/99

ΦΕΚ 94/Α/99

Ν. 3850/10

ΦΕΚ 84/Α/10

Π. ∆. 304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Ν. 4030/12

ΦΕΚ 249/Α/12

Π. ∆. 155/04

ΦΕΚ 121/Α/04
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Ν.4412/16

ΦΕΚ 147/Α/16

Π. ∆. 176/05

ΦΕΚ 227/Α/05

Π. ∆. 149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π. ∆. 2/06

ΦΕΚ 268/Α/06

Π. ∆. 413/77

ΦΕΚ 128/Α/77

Π. ∆. 212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

Π. ∆. 95/78

ΦΕΚ 20/Α/78

Π. ∆. 82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

Π. ∆. 216/78

ΦΕΚ 47/Α/78

Π. ∆. 57/10

ΦΕΚ 97/Α/10

Π. ∆. 778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

Π. ∆. 1073/81

ΦΕΚ 260/A/81

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Π. ∆. 225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ 154/Β/84

Π. ∆. 31/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ 132/Β/89

Π. ∆. 70/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

Π. ∆. 85/91

ΦΕΚ 38/Α/91

ΦΕΚ 187/Β/93

Π. ∆. 499/91

ΦΕΚ 180/Α/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/120
5/93
ΚΥΑ
16440/Φ.10.4/445/93

ΦΕΚ 765/Β/93

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΦΕΚ 450/Β/94

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ
Π/208/12-9-03

ΦΕΚ 451/Β/93

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/
οικ/215/31-3-08

ΦΕΚ 301/Β/94

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΦΕΚ 73/Β/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΦΕΚ 978/Β/95
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΦΕΚ 677/Β/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΦΕΚ 1035/Β/96
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
ΦΕΚ 113/Β/97
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΦΕΚ 987/Β/99
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03
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ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03

ΦΕΚ 708/Β/03

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΦΕΚ 420/Β/11

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ 59/∆/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ 686/Β/01

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01

ΦΕΚ 266/Β/01

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02

ΦΕΚ 16/Β/03

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11

ΦΕΚ 905/Β/11

ΥΑ 21017/84/09

ΦΕΚ 1287/Β/09

Πυροσβεστική διάταξη 7, ΦΕΚ 155/Β/96
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96
ΑΡΘΡΟ 32ο

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την
Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. Επειδή
υπάρχει πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων και ανάλογα µε το είδος των
εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να
υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τοµές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή
ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση αρχαιολογικών τοµών εδάφους αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν µε
προειδοποίηση προς την επίβλεψη τουλάχιστον 4 εργασίµων ηµερών.
Αν κατά τις ερευνητικές τοµές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη
αρχαίων - οποιασδήποτε ηλικίας - τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και της
αρµόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, επισηµαίνεται ότι οι σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την
παρακολούθηση και µε τη συµµετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε
αποζηµίωση να παρέχει συνεργεία και µέσα και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής.
Σε περίπτωση που στην περιοχή εκτέλεσης του έργου υπάρχουν αρχαιότητες, ο ανάδοχος
υποχρεούται αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξή τους να ειδοποιήσει την ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία και την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, και να διακόψει αµέσως κάθε εργασία στην
περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη
διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων.
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Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα
δοθούν οδηγίες στον ανάδοχο είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την προσωρινή
διακοπή αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες.
Για τις τυχόν καθυστερήσεις από τις διακοπές λόγω αρχαιολογικής έρευνας, ο ανάδοχος
ουδεµιάς αποζηµίωσης δικαιούται πλην της νόµιµης παράτασης και αναθεώρησης.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος ώστε να µετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο ώστε
να µειώνονται στο ελάχιστο δυνατό οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου από τις
αρχαιολογικές έρευνες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία τις απαιτούµενες
διευκολύνσεις, και να συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του.
Ολα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται
κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Ελληνική νοµοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 33ο ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει και υποβάλλει στην Υπηρεσία φωτογραφίες του έργου,
µε µέριµνα και δαπάνες του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε λεπτοµέρεια από την διαταγή
του Υ∆Ε αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 20) ήτοι:
α. Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου. Αυτές θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία µε τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης.
β. Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Αυτές θα
υποβάλλονται µε τα δικ/κά της 2ης, 3ης ή και µεταγενέστερης πιστοποίησης
γ. Φωτογραφίες του έργου, µετά την περαίωσή του. Αυτές θα υποβάλλονται µε τα δικ/κά της
τελευταίας πιστοποίησης, πριν την τελική.
δ. Οι παραπάνω φωτογραφίες θα παραδοθούν και σε ψηφιακή µορφή. Ολες οι εν λόγω
φωτογραφίες θα λαµβάνονται από έµπειρους φωτογράφους µε ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή απόδοσης και πρέπει να είναι ευκρινείς µε καλή τεχνική εµφάνιση. Κατά την
λήψη θα αποφεύγεται η προβολή διαφόρων προσώπων εκτός από τους εργατοτεχνίτες
που απασχολούνται µε την κατασκευή των έργων και δεν θα παρακολουθούν την λήψη
φωτογραφιών.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προφάσεις την δυνατότητα µετακίνησης, µε δικά
του µέσα και δαπάνες του, επί τόπου του έργου του τεχνικού προσωπικού επίβλεψης, κάθε
φορά που ειδοποιείται γι' αυτό το σκοπό.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνες του, να κατασκευάσει και εγκαταστήσει:
α)από την έναρξη και κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου διαφηµιστική πινακίδα, β)µετά
την ολοκλήρωση του έργου µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα ή αναµνηστική πλάκα. Τα
ανωτέρω θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2009.
ΑΡΘΡΟ 34ο ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην υπηρεσία, µαζί µε την Τελική
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Επιµέτρηση, Μητρώο του Έργου, που θα περιλαµβάνει όσα αναφέρονται στην συνέχεια:
- Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:5.000 που θα απεικονίζει την θέση του έργου όπως
κατασκευάσθηκε και θα περιέχει τα διάφορα χωροσταθµικά σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν
κατά την κατασκευή του έργου µε πίνακα των υψοµέτρων τους, τα διάφορα τοπωνύµια, τις
ονοµασίες των κάθε είδους έργων κ.λ.π.
- Οριζοντιογραφίες υπό κατάλληλη κλίµακα σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης. Οι
οριζοντιογραφίες αυτές θα συνταχθούν µε βάση τις αντίστοιχες της µελέτης, στις οποίες θα
γίνουν οι διορθώσεις και προσαρµογές σε όσες θέσεις εφαρµόστηκαν τυχόν παραλλαγές και
τροποποιήσεις και θα απεικονίζουν όλα τα έργα που κατασκευάστηκαν .
- Μηκοτοµές όλων των γραµµικών έργων υπό κατάλληλη κλίµακα για τα µήκη και δεκαπλάσια
των µηκών κλίµακα για τα ύψη, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της µελέτης.
- Τυπικές διατοµές και διάφορες λεπτοµέρειες σε κατάλληλες κλίµακες και διανεµηµένες
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχεδίων της µελέτης, που θα απεικονίζουν τα έργα « όπως
κατασκευάσθηκαν».
Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD-R τα οποία θα είναι αριθµηµένα και θα φέρουν τα
εξής: α) Το όνοµα της Αναδόχου Εταιρίας ή Κοινοπραξίας β) Το Τίτλο των παραδοτέων γ) Τη
θέση του κατασκευασθέντος τµήµατος δ) την ηµεροµηνία παραγωγής
ε) τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών µέσων ηλεκτρονικά (σε µορφή αρχείου κειµένου) και σε
έντυπη µορφή.
Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των
σχεδίων της µελέτης, και η ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ.
- Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την
κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης,
στον απολογισµό ποσοτήτων και κόστους του έργου, όπως επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο που
κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα µπορούσε, µελλοντικά, να χρησιµεύσει στο έργο.
Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύµφωνα µε υπόδειγµα που
θα εγκριθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Συνολικά, θα υποβληθούν τέσσερις (4) σειρές τευχών και σχεδίων του µητρώου του έργου,
τοποθετηµένες σε ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες.
Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά την παρ.
2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, τελικής επιµέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και
εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.
Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των παραπάνω στοιχείων του παρόντος άρθρου
θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 35ο ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
1.

Γενικοί όροι
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεων του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης
των ασφαλιστικών συµβάσεων.
Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ε.Ε. και να
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συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων.
ΑΡΘΡΟ 36ο ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
Για την δηµοπράτηση του έργου και την εκτέλεση της σύµβασης και του έργου θα ισχύσουν
οι διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/2016) ‘’∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’
ΑΡΘΡΟ 37ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Για το παρόν έργο, ισχύουν οι ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές και Κανονισµοί.
1. Οι νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν µε την αρ.
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) όπως ισχύουν.
2. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) έργων οδοποιΐας, έκδοσης 1966 και µετά της
∆/νσης Γ3β του Υ∆Ε.και οι προσωρινές Π.Τ.Π. οδοποιΐας (κωδικοποίηση 1964) της ∆/νσης Γ3β
του Υ∆Ε, στο βαθµό που δεν καταργήθηκαν και δεν αντιβαίνουν µε τις νεότερες
προδιαγραφές.
3. Οι προδιαγραφές πινακίδων σήµανσης έκδοσης 1974 (σε ότι δεν αντιβαίνουν µε τις νεότερες
προδιαγραφές),

και

οι

Τεχνικές

Οδηγίες

Κατακόρυφης

Σήµανσης

της

∆ΜΕΟ

του

ΥΠΕΧΩ∆Ε(Εγκύκλιος 1/92, ∆ΜΕΟ/ε/οικ 720/13-11-92), καθώς και η προσωρινή προδιαγραφή
αντανακλαστικότητας πινακίδων που εγκρίθηκε µε την ∆ΜΕΟ/ε/οικ/1102/2-10-97 απόφαση.
4. Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών, έκδοσης 1966, της ∆/νσης ∆2 του Υ∆Ε, όπως αυτοί
τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα.
5. Οι τεχνικές Προδιαγραφές προµήθειας συρµατοπλεγµάτων και σύρµατος ραφής έκδοσης 1973
της ∆/νσης ∆4/δ του Υ∆Ε
6. Στα πεδία που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισµούς
της Υπηρεσίας, ισχύουν, για µεν τις κατασκευές οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του
BUREAY OF PUBLIV ROADS (STANTARD) SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF ROADS
AND BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY PROJECTS, EP-CI 161, JANUAR 1961), για δε τις
δειγµατοληψίες και τον έλεγχο των υλικών, οι προδιαγραφές και οι µέθοδοι δειγµατοληψίας
και ελέγχου της AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS (A.A.S.H.O.) και
συµπληρωµατικά της AMERICAN SOSISTY OF TESTING AND MATERIALS (A.S.T.M.) και
κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
7. Οι συµπληρωµατικές τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
(Τ.Σ.Υ.).
8. Το Π∆ 696/74 "περί αµοιβών µηχανικών και τεχνικών προδιαγραφών µελετών"
όπως τροποιήθηκε και ισχύει.
9. Το DIN 1075 "Ολόσωµες γέφυρες-Βάσεις υπολογισµού"
10. " " 1054 "Θεµελιώσεις"
11. " " 4014 "Θεµελιώσεις δι' εγχύτων πασσάλων"
12. " " 1072 "Οδοφόρες γέφυρες-Παραδοχές φορτίσεως"
13. " " 4227 "Προεντεταµένο σκυροκονίαµα"
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14. LE Γερµανικοί Κανονισµοί σιδηρών γεφυρών
15. Φορτία πρώην ΣΕΚ και ΣΠΑΠ
16. Οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) για την διαµόρφωση Χαράξεων και
διατοµών Ελληνικών οδών.
17. Οι σχετικές εγκύκλιοι, κανονισµοί και διατάξεις που ισχύουν.
18. Οι Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Κ.Τ.Σ.2016 που εγκρίθηκε µε την απόφαση του
ΥΠΟΜΕ∆Ι / Γ.∆.Τ.Υ./οικ. 3328 (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016, Α∆Α: 7ΦΣ74653ΟΞ-ΩΒΙ).
19. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει προκειµένου να λαµβάνεται υπ' όψη για τη
λήψη µέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και
µέχρι την
προσωρινή παραλαβή.
20. Οι αριθ. α)ΕΗ1/0/481/2-7-86 ΦΕΚ 573/Β/9-9-86 , β)ΕΗ1/0/123/8-3-88 ΦΕΚ 177/Β/31-3-88 και
γ)∆13β/0/5781/21-12-94

ΦΕΚ

967/Β/28-12-94

αποφάσεις

ΥΠΕΧΩ∆Ε

έγκρισης

Τεχν.Προδιαγραφών Ηλεκτροφωτισµού Οδών.
21. Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ε.Α.Κ.- 2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Η εγκύκλιος 39/224-12-99 “Οδηγίες για τον αντισεισµικό υπολογισµό γεφυρών”.
23. Οι ΟΜΟΕ-ΣΑΟ (ΦΕΚ 702Β/2011) και η Εγκύκλιος 17 / ∆ΜΕΟ/ο/3112/25-07-2011, που
αφορούν την ασφαλιση του έργου κατά το πρότυπο ΕΝ-1317.
24. Ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Κ.Ω.Σ.-2000, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήµερα.
25. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων ΚΤΧ 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-7-08 – διόρθωση
σφαλµάτων ΦΕΚ 2113/Β/13-10-08) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. O Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
27. Η εγκύκλιος 27 του Υπ.Αν.Αντ.ΥΠΟΜΕ∆Ι µε αριθ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆ /οικ369/15-10-12 ''Ενταξη
στα συµβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ ) των δηµοπρατούµενων έργων άρθρου σχετικού µε τα
''απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο''.
28. Την Τροποποίηση της απόφασης « Επικαιροποίηση Των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων
Οδοποιίας» ( ΦΕΚ 2965/Β/23-12-2011) για την προµήθεια , µεταφορά επί τόπου του έργου
και τοποθέτηση Συστηµάτων Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317
Θήρα, Ιούνιος 2020
Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προιστάµενος
Τµ/τος Τεχνικών Υπηρεσιών

Κων/νος Νταβαρίνος
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

Ποιµενίδης Δηµήτριος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός MSc µε Α’ β.
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