ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ
ΞΟΝΓ/ΚΝ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΩΛ
ΔΛΝΡΖΡΩΛ ΞΔΗΟΑΗΑ & ΛΖΠΩΛ
ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ
ΛΖΠΗΩΡΗΘΩΛ ΓΖΚΩΛ

ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ :

Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ

ΓΖΚΝΠ ΡΟΝΗΕΖΛΗΑΠ-ΚΔΘΑΛΩΛ
ΔΟΓΝ : ΗΓΗΩΡΗΘΔΠ ΠΛΓΔΠΔΗΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΚΔΘΑΛΩΛ
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ : 72.120,00 € με το Φ.Ξ.Α.

ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ
ΠΡΟΓ/ΜΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΠΔΗΡΑΗΑ & ΝΖΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΝΖΗΩΣΗΚΩΝ
ΓΖΜΩΝ

ΓΖΜΟ :

ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ

ΔΡΓΟ:

''ΗΓΗΩΣΗΚΔ ΤΝΓΔΔΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΜΔΘΑΝΩΝ”

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:

ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

58.161,29 € πλέον Φ.Π.Α

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε θαηαζθεπή 96 ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ απνρέηεπζεο
επί ησλ ηκεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην λέν δίθηπν απνρέηεπζεο ησλ νηθηζκώλ
Λνπηξνπόιεσο Μεζάλσλ , Αγ. Χαξαιάκπνπ θαη Γξηηζέηθα ηεο Γεκνηηθήο ελόηεηαο
Μεζάλσλ ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ.
2. ΠΑΡΑΓΟΥΔ
2.1 Γιαηομέρ Αγωγών
Οη δηαηνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύλδεζε ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ κε ην
απνρεηεπηηθό δίθηπν αθαζάξησλ είλαη από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπο
ηνηρώκαηνο δηακέηξνπ Φ160.
2.2 Κλίζειρ αγωγών και ηασύηηηερ ποήρ
Σύκθσλα κε ηηο Διιεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηαρύηεηα
ζηνπο αγσγνύο αθαζάξησλ νξίδεηαη ζε 6m/sec αιιά κε ηελ επηζήκαλζε όηη απηή
εμαξηηέηαη από ην είδνο θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο βξίζθεηαη ν
αγσγόο. Η θιίζε ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο από ην θξεάηην ηδησηηθήο ζύλδεζεο έσο ηνλ
αγσγό ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πξέπεη λα είλαη ≥ 2,0 %.
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2.3 Βάθορ ηοποθέηηζηρ ιδιωηικών ζςνδέζεων
Ο αγσγόο ζύλδεζεο ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ μεθηλάεη από ην θξεάηην ηδησηηθήο
ζύλδεζεο θαη θαηαιήγεη ζην δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ. Τν θξεάηην ηνπνζεηείηαη
ζε έλα κέζν βάζνο ησλ 1,20m, εθηόο νξηζκέλσλ κόλν πεξηπηώζεσλ πνπ απηό δελ
είλαη εθηθηό ιόγσ ηνπ ρακεινύ βάζνπο ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο, νπόηε θαη
ηνπνζεηείηαη πςειόηεξα. Ο αγσγόο ζύλδεζεο ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ θαηαιήγεη
ζην βάζνο ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο.
2.4 Φπεάηια


Φπεάηια ιδιωηικήρ ζύνδεζηρ ή πποζαπμογήρ

Τα θξεάηηα ηεο ηδησηηθήο ζύλδεζεο ή πξνζαξκνγήο ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα από
ζθπξόδεκα κε ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
-

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο:

500x500mm

-

Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο:

300x300mm

-

Πάρνο ηνηρώκαηνο:

100mm

-

Ύςνο:

500mm

-

Αγσγόο εηζξνήο:

Πιαζηηθόο ζσιήλαο PVC Φ160

-

Αγσγόο εθξνήο:

Πιαζηηθόο ζσιήλαο PVC Φ160

-

Αγσγόο απόθξαμεο:

Πιαζηηθόο ζσιήλαο PVC Φ160



Φπεάηια ηύπος ςδπομεηπηηή

Σηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (νδόζηξσκα ή πεδνδξόκην) ηνπνζεηείηαη έλα θξεάηην
ηύπνπ πδξνκεηξεηή από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 κε ηα εμήο ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά:


Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο: άλσ 410x410mm- θάησ 480x480mm



Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο: άλσ 310x310mm- θάησ 370x370mm



Πάρνο ηνηρώκαηνο: 45mm



Ύςνο παηνύξαο: 20mm



Βάξνο 42kg καδί κε ην ρπηνζηδεξό θάιπκκα



Αληνρή θαιύκκαηνο: ζθαηξνεηδή θιάζεο Β125 125kn

2.5 Ανηιζηηπίξειρ ζκαμμάηων
2.5.1 Αληηζηήξημε κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα
Μεηαιιηθέο αληηζηεξίμεηο πξαλώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ, πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα,
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ KRINGS ή ηζνδπλάκνπ, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ
2
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έξγνπ θαη ηηο ηπρόλ πιεπξηθέο επηθνξηίζεηο από κόληκα ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο
απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ. Η ηνπνζέηεζε ησλ αληηζηεξίμεσλ ζα γίλεηαη
ηαπηόρξνλα κε ηελ εθζθαθή θαη ε αθαίξεζή ηνπο ηαπηόρξνλα κε ηελ επίρσζε ηνπ
νξύγκαηνο.
3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ
3.1 ΓΔΝΗΚΑ
Τν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή 96 ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ απνρέηεπζεο επί ησλ
ηκεκάησλ

πνπ πεξηιακβάλνληαη

ζην λέν

δίθηπν

απνρέηεπζεο

ησλ νηθηζκώλ

Λνπηξνπόιεσο Μεζάλσλ , Αγ. Χαξαιάκπνπ θαη Γξηηζέηθα ηεο Γεκνηηθήο ελόηεηαο
Μεζάλσλ ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ.
3.2 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΝΓΔΔΩΝ
Η ηδησηηθή ζύλδεζε αθνξά ζην ηκήκα ηνπ αγσγνύ πνπ θαηαζθεπάδεηαη εμσηεξηθά ηνπ
αθηλήηνπ θαηά πιάηνο ηνπ δξόκνπ από ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή κέρξη ηε ζέζε ηνπ
αγσγνύ απνρέηεπζεο, γηα ηε ζύλδεζε ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ηνπ αθηλήηνπ.
Ο ζπλήζεο ηξόπνο θαηαζθεπήο ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ είλαη κε πιαζηηθνύο
ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο κε δηάκεηξν 160mm κε αξκνύο ζύλδεζεο πνπ λα
παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ειαζηηθόηεηα θαη εγθηβσηηζκό ηνπο κέζα ζε άκκν. Τα εηδηθά
ηεκάρηα (γσλίεο, ηαπ, θιπ) είλαη ηνπ ίδηνπ πιηθνύ. Οη ζσιήλεο δελ πξέπεη λα έρνπλ
δηάκεηξν κηθξόηεξε από 160mm θαη θιίζε κηθηξόηεξε από 2,0%.
Γηα ηε ζύλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν απαηηείηαη θαη ε θαηαζθεπή ελόο θξεαηίνπ
ηδησηηθήο ζύλδεζεο, ην νπνίν είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν από ζθπξόδεκα κε εμσηεξηθέο
δηαζηάζεηο 500x500x500mm θαη πάρνο ηνηρώκαηνο 100mm. Δίλαη ζθόπηκν ην θξεάηην
λα έρεη θαιό αεξηζκό θαη λα ππάξρεη ηξόπνο έθπιπζεο θαη θαζαξηζκόο ηνπ. Γηα ην
ιόγν απηό θαηαζθεπάδεηαη έλαο θαηαθόξπθνο αγσγόο απόθξαμεο από PVC Φ160mm
πνπ θηάλεη έσο ην επίπεδν ηνπ δξόκνπ. Σην άλσ κέξνο ηνπ αγσγνύ ππάξρεη έλα
πιαζηηθό πώκα αλαδξάζεσο νζκώλ θαη έλα θξεάηην (ηύπνπ πδξνκεηξεηή) κε
ρπηνζηδεξό θάιπκκα.
Σην ζπγθεθξηκέλν έξγν ε θαηαζθεπή θαη ε ζύλδεζε ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ ζα γίλεη
σο εμήο:
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Αλαγλώξηζε ηνπ εδάθνπο πνπ πεξηιακβάλεη ηπρόλ εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηε
γλώζε ηνπ εδάθνπο, ηελ ύπαξμε ή κε άιισλ αγσγώλ Ο.Κ.Ω. πνπ πηζαλά
ππάξρνπλ ζηε ζέζε ηεο ζύλδεζεο



Χάξαμε θαη ηνκή ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηε ζέζε θαηαζθεπήο ηεο ηδησηηθήο
ζύλδεζεο κε επηκέιεηα ώζηε λα απνθεπρζνύλ νη βιάβεο ζην ππόινηπν δίθηπν
θαη ζε άιια δίθηπα. Τνκή θξαζπεδόξεηζξσλ πεδνδξνκίσλ, θαζαίξεζε πιαθώλ
πεδνδξνκίσλ.



Δθζθαθή νξύγκαηνο κε θαηάιιειν πιάηνο 0,80m γηα ηελ αζθαιή θαη έληερλε
θαηαζθεπή ηεο ζύλδεζεο (αγσγό θαη θξεάηην)



Αληηζηεξίμε ησλ πξαλώλ ηνπ ζθάκκαηνο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ,
θαζώο θαη ησλ δηθηύσλ ή εγθαηαζηάζεσλ Ο.Κ.Ω. πνπ ζπλαληώληαη πξνο
απνθπγή δεκηώλ εμαηηίαο ησλ εξγαζηώλ ζύλδεζεο.



Τνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζην κέζνλ ηνπ νξύγκαηνο θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθώλ
ηεκαρίσλ (όπνπ απαηηνύληαη), θαζώο θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ
θξεαηίνπ θαη ησλ ινηπώλ εμαξηεκάησλ (αγσγόο απόθξαμεο, πώκα θιπ.)



Δγθηβσηηζκόο ηνπ ζσιήλα κε άκκν



Δπαλελπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθήο ή κε δάλεηα ρώκαηα



Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο θαη ηνπ
πεδνδξνκίνπ

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ
Ο Πξνγξακκαηηζκόο Δθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ γίλεηαη κε θξηηήξηα ηελ θύζε θαη ην είδνο
ησλ ππνέξγσλ, ηε ινγηθή ζεηξά θαηαζθεπήο ηνπο θαη ην ύςνο ησλ δηαηηζέκελσλ
πηζηώζεσλ.
Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπεηαη από ηηο

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 όπσο

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα.-

ΠΕΙΡΑΙΑ
– 10 – 2017
Ο  Τ Ν Σ Α Ξ Α

ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ
ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΑΘΙΗΡ
ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΑΜΑΟΣΝΘΑΙΞΣ
ΟΠΞΓ/ΛΞΣ ΙΑΘ ΣΟΞΔΞΛΩΜ
Δ/ΜΡΗ ΕΤΜΘΙΩΜ ΕΠΓΩΜ
ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑΙΗΡ ΕΜΞΗΑΡ ΟΕΘΠΑΘΑ &
ΜΗΡΩΜ
ΛΗΛΑ ΕΤΜΘΙΗΡ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ
ΜΗΡΘΩΘΙΩΜ ΔΗΛΩΜ

ΔΗΛΞΡ:
ΕΠΓΞ :
ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ :
ΤΠΗΛΑΞΔΞΗΡΗ :

ΠΞΘΖΗΜΘΑΡ - ΛΕΘΑΜΩΜ
ΘΔΘΩΘΙΕΡ ΡΣΜΔΕΡΕΘΡ ΑΟΞΤΕΕΣΡΗΡ
ΛΕΘΑΜΩΜ
72.120,00 € (με Φ.Ο.Α.)
ΘΔΘΞΘ ΟΞΠΞΘ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ

A/A

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.

ΚΩΓΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΓΙΚΟ
ΑΝΑΘΔΩΡ.

ΜΟΝ. ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ (€)

ΓΑΠΑΝΗ
ΜΔΡΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ - ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΤΓΑΣΩΝ - ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ - ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΠΟΙΪΑ - ΟΓΟΣΡΩΙΑ - ΗΜΑΝΗ-ΑΦΑΛΙΗ
A.1

Δθζθαθή νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή
εκηβξαρώδεο, κε πιάηνο ππζκέλα έωο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε
ηωλ πξνϊόληωλ εθζθαθήο., Γηα βάζνο νξύγκαηνο έωο 4,00 m

A.T. 1

ΤΓΡ 3.10.01.01

ΤΓΡ 6081.1

m³

206,59

6,70

1.384,15

A.2

Δθζθαθή νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ ζε έδαθνο βξαρώδεο, κε πιάηνο
ππζκέλα έωο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ηωλ πξνϊόληωλ εθζθαθήο.,
Γηα βάζνο νξύγκαηνο έωο 4,00 m

A.T. 2

ΤΓΡ 3.11.01.01

ΤΓΡ 6082.1

m³

309,89

25,80

7.995,16

A.3

Δπηρώζεηο νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ κε πξνϊόληα εθζθαθώλ, κε
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπύθλωζεο

A.T. 3

ΤΓΡ 5.04

ΤΓΡ 6067

m³

184,32

1,55

285,70

A.4

ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβωηηζκόο ζωιήλωλ κε άκκν πξνειεύζεωο
ιαηνκείνπ

A.T. 4

ΤΓΡ 5.07

ΤΓΡ 6069

m³

147,84

22,70

3.355,97

A.5

Δπηρώζεηο νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό
ακκνράιηθν ιαηνκείνπ γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρωζεο άλω ηωλ 50 cm

A.T. 5

ΤΓΡ 5.05.02

ΤΓΡ 6068

m³

184,32

22,70

4.184,06

A.6

Φνξηνεθθόξηωζε βξαρωδώλ πιηθώλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή
άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε

A.T. 6

ΤΓΡ 2.02

ΤΓΡ 6071

m³

309,89

2,31

715,85

A.7

Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα

A.T. 7

ΤΓΡ 7.06

ΤΓΡ 6103

m²

150,00

34,60

5.190,00

A.8

Απνμήιωζε πιαθνζηξώζεωλ πεδνδξνκίωλ

A.T. 8

ΤΓΡ4.04

ΤΓΡ 6807

m²

8,00

12,59

100,72

A.9

Απνθαηάζηαζε επίζηξωζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο
νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ.

A.T. 9

ΤΓΡ 4.10

ΤΓΡ 6804

m²

8,00

25,80

206,40

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ από άνπιν ζθπξόδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάηωλ
A.T. 10
ππνγείωλ δηθηύωλ

ΤΓΡ 4.11

ΤΓΡ 6804

m²

15,00

10,30

154,50

A.T. 11

ΤΓΡ 4.09

ΟΓΟ 4521Β

m²

60,00

18,50

1.110,00

Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ γηα ηελ
A.12 αληηκεηώπηζε πξνζζέηωλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά κήθνο δίθηπα A.T. 12
ΟΚΩ

ΤΓΡ 3.12

ΤΓΡ 6087

m

62,00

15,50

961,00

A.10

A.11 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξωκάηωλ

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α:
ΟΜΑΓΑ Β: Καηαζκεσές από ζκσρόδεμα , ζηεγανωποιήζεις - αρμοί , οικοδομικές εργαζίες , λοιπές εργαζίες
ΤΓΡ 16.14
Β.1 Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα ηδηωηηθήο ζύλδεζεο
A.T. 13
ΤΓΡ 6327
ΥΔΣ1
Β.2

Φξεαηην ηύπνπ πδξνκεηξεηή , δηαζηάζεωλ 35Υ35

A.T. 14

ΤΓΡ 9.30.ΥΔΣ1

50%ΤΓΡ 6329
50%ΤΓΡ 6311

ηεκ.

96,00

40,00

3.840,00

ηεκ.

96,00

65,00

6.240,00

25.643,51

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β:
10.080,00
ΟΜΑΓΑ Γ: Μεηαλλικά ζηοιτεία και καηαζκεσές , ζωληνώζεις - δίκησα , ζσζκεσές δικηύων ζωληνώζεων , εργαζίες σδρογεωηρήζεων , εργαζίες επιζκεσών , ζσνηηρήζεων , λοιπων
καηαζκεσών δικηύων (οδικών κλπ)
Αγωγνί απνρέηεπζεο από ζωιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο,
Γ.1
A.T. 15
ΤΓΡ 12.10.03
ΤΓΡ 6711.1
κκ
96,00
7,00
672,00
SDR 41, DN 160 mm
Γίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίωλ θαη αθαζάξηωλ από πιαζηηθνύο
ζωιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, κε ιεία εζωηεξηθή θαη απιαθωηή
Γ.2
A.T. 16 ΤΓΡ 12.30.02.22
ΤΓΡ 6711.1
κκ
316,80
4,80
1.520,64
(corrugated) εμωηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3, Γίθηπα κε
ζωιήλεο SN8, DN/OD 160 mm
Δηδηθά ηεκάρηα ζωιήλωλ πνιπαηζπιελίνπ θαη πνιππξνππιελίνπ
Γ.3 δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3, Υπηό ζπζηνιηθό εκη- A.T. 17 ΤΓΡ 12.35.07.01
ΤΓΡ 6711.2
ηεκ
96,00
26,00
2.496,00
ηαπPE ή ΡP, DN/OD 200/200/160 mm

Γ.4

Καηαζθεπή αλακνλήο (κνύθαο) θαη πώκαηνο γηα ζύλδεζε αθηλήηωλ
A.T. 18
κε ην δίθηπν ππνλόκωλ.

Γ.5

Πιαζηηθό πώκα αλαδξάζεωο νζκώλ- αθαζάξηωλ

A.T. 19

ΤΓΡ 16.03.ΥΔΣ

ΟΙΚ-2226

ηεκ.

96,00

15,50

1.488,00

ΤΓΡ
12.17.ΥΔΣ1

ΤΓΡ 6623

ηεκ

96,00

10,00

960,00

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ:
ΤΝΟΛΟ 1

7.136,64
42.860,15

ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΔΛΟ 18%

7.714,83

ΤΝΟΛΟ 2

50.574,98

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%

7.586,25

ΤΝΟΛΟ 3

58.161,23

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ

0,06

ΤΝΟΛΟ 4

58.161,29

ΦΠΑ 24%

13.958,71

ΣΔΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ

72.120,00

πληάρζεθε

Δγθξίζεθε

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ
Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Θεωξήζεθε
Ο Πξνϊζηάκελνο Σερληθήο Τπεξεζίαο

. ΒΔΙΟΓΛΟΤ
Πνιηηηθόο Μεραληθόο
Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόυαση

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ: ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ – ΜΔΘΑΝΩΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ
ΠΡΟΓ/ΜΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
ΔΡΓΟ: ΗΓΗΩΣΗΚΔ ΤΝΓΔΔΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΗΡΑΗΑ&ΝΖΩΝ
ΜΔΘΑΝΩΝ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ : ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ
ΝΖΗΩΣΗΚΩΝ ΓΖΜΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 72.120,00 €

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
1.

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο
δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη
γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο.
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ
άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνθχπηεη
ην πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί
κέξνπο εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ.
ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:

1.1

Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο,
έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ
απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.

1.2

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ,
απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο
απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ
Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ
πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο
δεκνπξάηεζεο.
Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο,
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ.
πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ.

Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα
δηαρείξηζή ηνπο.
1.3

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ (ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη
αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο,
νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο
απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο
ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ
(εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή
ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.

1.4

Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.5

Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ
θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε
ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο
θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ
παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε
απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε
ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε
άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α)

Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ
ην Γεκφζην

(β)

Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν
Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.

1.6

Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο,

1.7

Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή
αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ.,
θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο,
ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.

1.8

Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο
θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο
φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ,
ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.)

1.9

Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί
ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη
απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά
αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη
εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ
δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ
απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.

1.10

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ
πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία
άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα
(άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ

1.11

Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ
θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη:
(α)

ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα
Ο.Κ.Ω. θ.ιπ.),

(β)

ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),

(γ)

ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο
αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),

(δ)

ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ
εκπνδίσλ,

(ε)

ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα
σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή
ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,
(δ)

1.12

ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ
θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ
ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά:
(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη
απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο
(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ
ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε

ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε
ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ
εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο.
1.13

Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ,
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ,
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ
απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο
αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη
ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα
ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο
[ΟΚΩ]),

1.14

Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη
ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε
ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’
αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία
πξνο έιεγρν.

1.15

Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ
απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε.

1.16

Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.

1.17

Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο
θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο
θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα
πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην
πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.18

Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη
επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ.

1.19

Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί
ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε
απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ
θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ,
πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο
Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.

1.20

Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.
πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο
εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα
απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν
Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ.

1.21

Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη
απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ
(π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ
θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο
Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.

1.22

Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο
ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ
θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή
έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο
θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή
αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ
απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή
βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ
εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.

1.23

Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο,
δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη
απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ.

1.24

Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ,
ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ
αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.

1.25

Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ.

1.26

Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο
Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.27

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο,
άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα
νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ:
(1)

ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε,

(2)

ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ
ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο,
θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο.

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ
(Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο
νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην
θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη
επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ
θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή
έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ
αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε:
(α)

ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα
νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο:
(1)

Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ
θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ. γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη
ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

(2)

Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

(3)

Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

(4)

Δμνπιηζκνχ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε
δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ
απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

(5)

Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά
ηξφπν απνδεθηφ θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο.

(6)

Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο
ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο.

(7)

Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο.

(8)

Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

(9)

Γηα θφξνπο.

(10) Γηα εγγπεηηθέο.
(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ.
(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ.
(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ
κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη
απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ
κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ
αζθάιηζε).
(β)

Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο:
(1)

Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ
(πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε
ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ)

(2)

Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε
κε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο
απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη
δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ
θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά,
αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη.

(3)

Ννκηθήο ππνζηήξημεο

(4)

Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc κεηάθιεζε

(5)

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ.
ρξήζε απηνθηλήησλ

(6)

Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο
πξνζσπηθνχ

(7)

Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο
απηνχο

(8)

πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν

(9)

Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο
επηρείξεζεο, θφζηνο έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη
ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ
πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν
παξάδεηγκα:
(1)

Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ.

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη
γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη
αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο
κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν:
DN / DM
φπνπ DN:

Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα

DM: Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
παξφλ Σηκνιφγην.
Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε
ππάξρνπζα δηάκεηξνο.
(2)

Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή
αλαιφγνπ

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο
πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε
ην ιφγν:
DN / 12
φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm.
(3)

ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο
ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην
ιφγν:
ΒN / 240
φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm
Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ
παξφληνο Σηκνινγίνπ.
Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε
απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε

αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο
γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο.

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*]
παξαπιεύξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ.
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ
έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη
3
αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m .km
ε αζηηθέο πεξηνρέο
- απφζηαζε < 5 km

0,28

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

Εθηόο πόιεωο
· νδνί θαιήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,20

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,19

· νδνί θαθήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,25

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

· εξγνηαμηαθέο νδνί
- απφζηαζε < 3 km

0,22

- απφζηαζε ≥ 3 km
Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή
θνξηνεθθόξηωζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο
εθζθαθέο)

0,20
0,03

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ
άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά
3
κέηξα (m ), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.
Σε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε
3
πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m θάζε εξγαζίαο,
όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην,
πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη
αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ).

ΑΡΘΡΟ 1ν
ΤΔΡ3.10.01.01

Εθζθαθή νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο
Με πιάηνο ππζκέλα έωο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ηωλ πξνϊόληωλ
εθζθαθήο Γηα βάζνο νξύγκαηνο έωο 4,00 m
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6081.1)

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ
ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ
θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα
λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01
‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’.
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε
αξκνθφθηε.
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο
ζηελ κειέηε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε
ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε
ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα
ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο
(νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά,
αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ
επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε
εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο
ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε,
αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Έμη θαη εβδνκήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 6,70

ΑΡΘΡΟ 2ν
ΤΔΡ3.11.01.01

Εθζθαθή νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ ζε έδαθνο βξαρώδεο Με πιάηνο
ππζκέλα έωο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ηωλ πξνϊόληωλ εθζθαθήο Γηα
βάζνο νξύγκαηνο έωο 4,00 m
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1)

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε
πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο
ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ρξήζε δηνγθσηηθψλ επίσλ εθξεθηηθψλ (ηχπνπ Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε
ρξήζε εθξεθηηθψλ (κε εθαξκνγή κηθξψλ γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο
ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ
δηθηχσλ’’.
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε
αξκνθφθηε.
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο
ζηελ κειέηε.

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε
ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε
ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα
ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο
(νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά,
αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ
επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε
εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο
ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζην
εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε,
αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Δίθνζη πέληε θαη νγδφληα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 25,80

ΑΡΘΡΟ 3ν
Επηρώζεηο νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ κε πξνϊόληα εθζθαθώλ, κε ηδηαίηεξεο
απαηηήζεηο ζπκπύθλωζεο
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6067)

ΤΔΡ 5.04

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ απνηεζεί παξαπιεχξσο ή
δάλεηα ρψκαηα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ απνηεζεί ή πξνζθνκηζζεί, ε
έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο
30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο
ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο
ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη
εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).
3
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m ) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο νξπγκάησλ.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Έλα θαη πελήληα πέληε ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 1,55

ΑΡΘΡΟ 4ν
ΤΔΡ 5.07

ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβωηηζκόο ζωιήλωλ κε άκκν πξνειεύζεωο ιαηνκείνπ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6069)

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη :
α.

Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.

β.

Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα.

γ.

Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη
ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ
ζσιελνγξακκή.

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε γξακκέο
πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ)

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Δίθνζη δχν θαη εβδνκήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 22,70

ΑΡΘΡΟ 5ν
ΤΓΡ 5.05.02

Επηρώζεηο νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν
ιαηνκείνπ γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρωζεο άλω ηωλ 50 cm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6068)

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο
ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ,
νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε
δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο
ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο ππθλφηεηαο πνπ
επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).
3

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m ) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Δίθνζη δχν θαη εβδνκήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 22,70

ΑΡΘΡΟ 6ν
ΤΔΡ 2.01

Φνξηνεθθόξηωζε πξνϊόληωλ εθζθαθήο γαηωδώλ ή εκηβξαρωδώλ θαη
ακκνραιίθωλ κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6071)

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ θαη ακκνραιίθσλ, κε ηελ ζηαιία ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θνξηνεθθφξησζε γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηηο
εθζθαθέο ή ηελ παξαγσγή ακκνραιίθσλ ζην πιαίζην ηεο εξγνιαβίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.
3

Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m ) φγθνπ νξχγκαηνο ή ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο,
3

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m ).
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Γχν θαη ηξηάληα έλα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 2,31

ΑΡΘΡΟ 7ν
ΤΔΡ7.06

Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6103)

Αληηζηεξίμεηο πξαλψλ νξπγκάησλ, πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, κε ζχζηεκα κεηαιιηθψλ ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ
βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS ή αλαιφγνπ, ηεο απαηηνχκελεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο γηα ηελ
παξαιαβή ησλ σζήζεσλ γαηψλ θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθνξηίζεσλ απφ κφληκα ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο
απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
α.
Ζ πξνζθφκηζε, ε ρξήζε, νη κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε θαη ε απνθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηηο απαηηνχκελεο
αληεξίδεο, ζπλδέζκνπο θ.ι.π.
β.
Ζ απαζρφιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ πεηαζκάησλ ζην
πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε
γ.
Ζ ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πεηαζκάησλ.

δ.
ε.

Ζ ζηαδηαθή εμφιθεζή θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο
Οη πάζεο θχζεσο θζνξέο ησλ πεηαζκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο
2

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m ) ηνπνζεηεζέλησλ ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο (κε
2
2
1,00 m πεηάζκαηνο αληηζηεξίδνληαη 2,00 m παξεηψλ νξχγκαηνο). Δπηκεηξάηαη κφλν ην ηκήκα ηνπ πεηάζκαηνο
πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20 cm πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο.
Επηζήκαλζε:
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ φηαλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ
2
Tηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m ) ηνπνζεηεζέλησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Σξηάληα ηέζζεξα θαη εμήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 34,60

ΑΡΘΡΟ 8ν
ΤΔΡ 4.04

Απνμήιωζε πιαθνζηξώζεωλ πεδνδξνκίωλ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6807)

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο ππφβαζήο ηνπο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηελ θφξησζε επί
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Ζ εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ ζξαπνκέλσλ πιαθψλ
θαηά ηελ απνμήισζε.
Οη αθέξαηεο πιάθεο ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα
επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πιαθφζηξσζεο.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκβαηηθή παξαδνρή φηη αλά ηεηξαγσληθφ
κέηξν απνμήισζεο πιαθφζηξσζεο πξνθχπηνπλ 0,10 m3 πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά γηα νξηζηηθή απφζεζε, σο
εμήο:
[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βιπ. Γεληθνχο Οξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ)
φπνπ S ε κέζε απφζηαζε κέρξη ηνλ ρψξν απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ή ηελ ζρεηηθή
έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Γψδεθα θαη πελήληα ελλέα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 12,59

ΑΡΘΡΟ 9ν
ΤΔΡ 4.10

Απνθαηάζηαζε επίζηξωζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο
νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ.
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6804)

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, ε νπνία έρεη απνμεισζεί γηα ηελ θαηαζθεπή
ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηεο θαηάζηαζε, κε ρξήζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ,
καξκάξσλ θιπ πνπ έρνπλ εμαρζεί ρσξίο θζνξέο θαηά ηελ απνμήισζε θαη ζπκπιήξσζή ηνπο κε πιηθά ηεο απηήο
πθήο, ρξσκαηηζκνχ θαη δηαζηάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εληαίαο κνξθήο ηεο ζπλνιηθήο επίζηξσζεο ηνπ ρψξνπ θαη
θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο
ππνγείσλ δηθηχσλ"
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη :
α.
Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζζέησλ πιηθψλ επίζηξσζεο, ηνπ απηνχ
ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα
β.
Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο, ζηελ πξνηέξα ηνπ
κνξθή: άκκνο έδξαζεο ή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο (κε ή ρσξίο πιέγκα νπιηζκνχ)
γ.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο έδξαζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ θιπ,
έηζη ψζηε νη αξκνί θαη νη ηπρφλ αξρηηεθηνληθέο δηακνξθψζεηο (ελαιιαγή ρξσκάησλ ή πθήο πιαθψλ θιπ) λα
ελαξκνλίδνληαη πιήξσο πξνο ηελ πεξηβάιινπζα επίζηξσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα φξηα ηεο δψλεο
απνθαηάζηαζεο νη πιάθεο ζα είλαη πιήξεηο (άλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αξκνθφθηεο γηα ηελ ράξαμε ηεο δψλεο ηνπ
νξχγκαηνο, νη πιάθεο πνπ έρνπλ ηεκαρηζζεί, θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο επίζηξσζεο ζα αληηθαζίζηαληαη κε πιήξεηο).

2

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m ) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Δίθνζη πέληε θαη νγδφληα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 25,80

ΑΡΘΡΟ 10ν
ΤΔΡ 4.11

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ από άνπιν ζθπξόδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάηωλ
ππνγείωλ δηθηύωλ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6804)

Aπνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, ην νπνίν έρεη απνμεισζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ
δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
α. Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15.
β. Ζ επηπέδσζε θαη ζπκπχθλσζε ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε δηαβξνρή ηεο πξηλ απφ ηελ
ζθπξνδέηεζε.
γ. Ο θαζαξηζκφο ησλ παξεηψλ ηνπ ππάξρνληνο ζθπξνδέκαηνο εθαηέξσζελ ηνπ νξχγκαηνο απφ ραιαξά πιηθά
δ. Ζ δηάζηξσζε θαη ζπκπχλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, πάρνπο ίζνπ κε ην
απνμεισζέλ, θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθαλείαο έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηελ πεξηβάιινπζα
επίζηξσζε (πθή, ζπλέρεηα ζθνηηψλ, αξκψλ θιπ).
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαθαηαζθεπήο πεδνδξνκίνπ απφ ζθπξφδεκα.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Γέθα θαη ηξηάληα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 10,30

ΑΡΘΡΟ 11ν
ΤΔΡ 4.09

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξωκάηωλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάηωλ ππνγείωλ
δηθηύωλ.
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΟΓΟ 4521Β)

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο,
ήηνη:
1.

Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πιηθνχ νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 15
cm θαη ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ.

2.

Δθαξκνγή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςε

3.

Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε,
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm

4.

Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπλνιηθνχ
πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ θαηά ζηξψζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο έσο 50 mm.

5. Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο δηπιήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηηο
απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ
νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ θπθινθνξηαθψλ
ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ νδνπνηίαο (ΝΔΣ ΟΓΟ).
2

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m ) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Γέθα νθηψ θαη πελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 18,50

ΑΡΘΡΟ 12ν
ΤΔΡ 3.12

Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε πξνζζέηωλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά κήθνο
δίθηπα ΟΚΩ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6087)

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα
Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν
κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο.
Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο ηνπ
(πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ
κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ απφ ηνλ
παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη αθφκε κία θνξά ε ηηκή απηή.
ην παξφλ άξζξν δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή
ππνζεκειίσζεο ηνπ δηθηχνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε
κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ΟΚΩ θαη ζα επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληψκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Γέθα πέληε θαη πελήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 15,50

ΑΡΘΡΟ 13ν
Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα ηδηωηηθήο ζύλδεζεο

ΤΔΡ 16.14.ΥΕΣ1

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6327)

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα ηδησηηθήο ζχλδεζεο απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1917,
πιήξσο εγθαηεζηεκέλα.
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο:
500x500mm

Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο:
300x300mm

Πάρνο ηνηρψκαηνο:
100mm

Ύςνο:
500mm

Αγσγφο εηζξνήο:
Σζηκεληνζσιήλαο Φ200

Αγσγφο εθξνήο: :
Πιαζηηθφο ζσιήλαο PVC Φ160

Αγσγφο απφθξαμεο:
Πιαζηηθφο ζσιήλαο PVC Φ160
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
-

Ζ θνηηφζηξσζε απφ ζθπξφδεκα C8/10
Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ θαη ε
ζπλαξκνιφγεζή ηνπ
Ζ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο

Σηκή αλά πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην απφ ζθπξφδεκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917 (ηεκ)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : αξάληα
Αξηζκεηηθψο : 40,00

ΑΡΘΡΟ 14ν
ΤΔΡ 9.30.ΥΕΣ1

Φξεάηην ηύπνπ πδξνκεηξεηή, δηαζηάζεωλ 35x35
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

50%ΤΓΡ 6329 50%ΤΓΡ 6311)

Πιήξεο θαηαζθεπή θξεαηίνπ ηχπνπ πδξνκεηξεηή απφ άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε
ηνπ έξγνπ θαη αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηψλ.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξεαηίνπ είλαη ηα εμήο:








Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο: άλσ 410x410mm- θάησ 480x480mm
Δζσηεξηθέο δηαζηάζεηο: άλσ 310x310mm- θάησ 370x370mm
Πάρνο ηνηρψκαηνο: 45mm
Ύςνο παηνχξαο: 20mm
Βάξνο 42kg καδί κε ην ρπηνζηδεξφ θάιπκκα
Αληνρή θαιχκκαηνο: ζθαηξνεηδή θιάζεο Β125 125kn

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Δμήληα πέληε
Αξηζκεηηθψο : 65,00

ΑΡΘΡΟ 15ν
ΤΔΡ 12.10.03

Αγωγνί απνρέηεπζεο από ζωιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο,
SDR 41, DN 160 mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.1)

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-Uζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, θαηά
ΔΛΟΣ ΔΝ 1401-1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 ‘Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U’.
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ
ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα
πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην
ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε
ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα).
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ
θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο).
β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ.
γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ
αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα.
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ:
- Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε
- Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα)
- Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ.
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Δπηά
Αξηζκεηηθψο : 7,00

ΑΡΘΡΟ 16ν
ΤΔΡ 12.30.02.22

Δίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίωλ θαη αθαζάξηωλ από πιαζηηθνύο ζωιήλεο
δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, κε ιεία εζωηεξηθή θαη απιαθωηή (corrugated)
εμωηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, Δίθηπα κε ζωιήλεο SN8,
DN/OD 160 mm
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.1)

Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή
θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN θαηά ΔΛΟΣ
ΔΝ ISO 9969.

Οη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ’ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO
9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring stiffness class
= θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ’ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN. χκθσλα κε ην
πξφηππν ΔΛΟΣ EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, outer diameter) ή ε
εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter).
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη
κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ
πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ ζηεγαλφηεηαο.
Ζ εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ηνπνζέηεζεο, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ, ε επαλεπίρσζε θαη ηα πάζεο θχζεσο
απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Σηκή αλά αμνληθφ κέηξν (m) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο ζσιήλσζεο θαηά ηα αλσηέξσ..
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Σέζζεξα θαη νγδφληα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο : 4,80

ΑΡΘΡΟ 17ν
Εηδηθά ηεκάρηα ζωιήλωλ πνιπαηζπιελίνπ θαη πνιππξνππιελίνπ
δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3 Υπηό ζπζηνιηθό εκηηαπ PE ή ΡP, DN/OD 200/200/160 mm

ΤΔΡ 12.35.07.01

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.2)
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιήλσλ απφ πνιπ-αηζπιέλην (PE) ή
πνιππξνππιέλην (ΡΡ), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3, κε ηνπο αληίζηνηρνπο δαθηπιίνπο
ζηεγάλσζεο.
χκθσλα κε ην πξφηππν EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, outer
diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter).
Σηκή αλά εηδηθφ ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Δίθνζη έμη
Αξηζκεηηθψο : 26,00

ΑΡΘΡΟ 18ν
ΤΔΡ16.03.ΥΕΣ

Καηαζθεπή αλακνλήο (κνύθαο) γηα ζύλδεζε αθηλήηωλ κε ην δίθηπν ππνλόκωλ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 2226)

Καηαζθεπή αλακνλήο (κνχθαο) ζε αγσγνχο γηα ζχλδεζε αθηλήησλ κε ην δίθηπν ππνλφκσλ.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε δηάλνημε νπήο ζηνλ αγσγφ κε ηα θαηάιιεια κέζα, ε θνπή θαη ε ηνπνζέηεζε
ηνπ ζσιήλα, δηακέηξνπ κέρξη 160 mm θαη ε αξκνιφγεζε κε ηζηκεληνθνλίακα ή επνμεηδηθφ θνλίακα.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Γέθα πέληε θαη πελήληα
Αξηζκεηηθψο : 15,50

ΑΡΘΡΟ 19ν
ΤΔΡ 12.17.ΥΕΣ1

Πιαζηηθό πώκα αλαδξάζεωο νζκώλ- αθαζάξηωλ
(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6623)

Πξνκήζεηα πιαζηηθνχ πψκαηνο γηα ηελ θάιπςε ηνπ αγσγνχ εληφο ηνπ θξεαηίνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο : Γέθα
Αξηζκεηηθψο : 10,00

ΠΔΗΡΑΗΑ
–
– 2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
ΠΔΗΡΑΗΑ
- 2017
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΝΖΗΩΣΗΚΩΝ ΓΖΜΩΝ

ΣΑΤΡΟ ΒΔΪΟΓΛΟΤ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ
ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ
ΞΟΝΓ/ΚΝ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΥΛ
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΞΔΗΟΑΗΑ &
ΛΖΠΥΛ
ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ
ΛΖΠΗΥΡΗΘΥΛ ΓΖΚΥΛ
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ΔΟΓΝ:
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ :
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(Δ.Π..)
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄ : ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
Άπθπο Α-1.
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ Π.. – ΝΟΗΠΚΝΗ - ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ –
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ- ΔΓΓΖΠΔΗΠ - ΠΚΒΑΠΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ - ΔΞΗΒΙΔΤΖ
1.1

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ Π..

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ (Π..) είλαη ε δηαηχπσζε ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ
Όξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν:
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ , φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηεο
Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο.
Νη φξνη απηνί ζπκπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξψλνληαη κε ηνπο φξνπο ησλ
ινηπψλ Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο (Ρ.Γ.) φπσο αθξηβψο αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο.
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α’/8 -8-16).

1.2

ΝΟΗΠΚΝΗ – ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΔΠ

Νπιζμοί
Νη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ ην λφεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 2 ηνπ
Λ.4412/2016 θαη επί πιένλ φπσο θαζνξίδεηαη θαησηέξσ:
α. «δεκφζηεο ζπκβάζεηο» θαη σο «ζπκβάζεηο έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ» λννχληαη νη ζπκβάζεηο
εμ επαρζνχο αηηίαο νη νπνίεο ζπλάπηνληαη γξαπηψο κεηαμχ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη
κηαο ή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ/ αλαζεηφλησλ θνξέσλ, αληίζηνηρα, θαη έρνπλ σο
αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ,
σο «δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ» θαη σο «ζπκβάζεηο έξγσλ» λννχληαη νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο
αληηθείκελν, έλα απφ ηα θάησζη:
α1) ηελ εθηέιεζε ή ζπγρξφλσο ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ κία απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα II ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' θαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Β',
α2) ηελ εθηέιεζε ή ζπγρξφλσο ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε έξγνπ,
α3) ηελ πινπνίεζε, κε νπνηαδήπνηε κέζα, έξγνπ αληαπνθξηλφκελνπ ζηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ε
αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέησλ θνξέαο πνπ αζθεί απνθαζηζηηθή επηξξνή ζην είδνο ή ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ,
β. «Ππκβαηηθή ακνηβή»: λνείηαη ην θαζνξηδφκελν κε ηελ πξνθήξπμε θαη’ απνθνπή ηίκεκα φηαλ δελ
πξνβιέπεηαη ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζηηο ινηπέο
πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ καδί κε ΓΔ θαη ΝΔ θαη πνζφ απξνβιέπησλ δαπαλψλ) ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην
ΦΞΑ.
γ) «Ρειηθή ακνηβή» λνείηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν σο ακνηβή γηα ην
εθηειεζζέλ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο,
δ. «Έξγν»: λνείηαη ην απνηέιεζκα ελφο ζπλφινπ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ή εξγαζηψλ κεραληθνχ ην νπνίν
επαξθεί απηφ θαζαπηφ γηα ηελ εθπιήξσζε κίαο νηθνλνκηθήο ή ηερληθήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ην ζχλνιν
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε.
ε. «Ξξνζσξηλέο Δξγαζίεο» ή «Ξξνζσξηλά Έξγα»: φιεο νη εξγαζίεο, ηα έξγα θαη νη εγθαηαζηάζεηο θάζε
είδνπο, πνπ έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
ζη. «Κφληκεο Δξγαζίεο» ή «Κφληκα Έξγα»: φια ηα κφληκνπ ραξαθηήξα έξγα, πνπ ζα εθηειεζηνχλ θαη ζα
ζπληεξεζνχλ ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε.
δ.
«Δξγνηάμην»: ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο θαη γεληθά εθηειείηαη ηερληθφ
έξγν, φπσο νξίδεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
ε. «πεξεζία»: ε αξκφδηα θαηά πεξίπησζε πεξεζία ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ (ΘηΔ), ε νπνία δεκνπξαηεί
ην έξγν θαη ζπλαιιάζζεηαη κε ηνλ Αλάδνρν σο Γηεπζχλνπζα πεξεζία ή Δπηβιέπνπζα πεξεζία / θαη σο
Ξξντζηακέλε Αξρή, φπσο θαηά πεξίπησζε νξίδεηαη ζηνλ Λ.4412/2016.
ζ. «Γηαγσληδφκελνη» ή «Γηαγσληδφκελνο»: νη νηθνλνκηθνί θνξείο δειαδή θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
ή δεκφζηνο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή/θαη θνξέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ
ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξεη ζηελ αγνξά εθηέιεζε εξγαζηψλ ή/θαη έξγνπ, πξνκήζεηα
πξντφλησλ ή παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Γηαγσληζκφ . Πηελ
έλλνηα απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ν φξνο «εξγνιεπηηθή επηρείξεζε» ηνπ Ρίηινπ 1 ηνπ Θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ
Κέξνπο Β' ηνπ Λ.4412/2016.

3

η.
«Απξφβιεπηεο Γαπάλεο»: νη δαπάλεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεηδηθεπηνχλ πιήξσο ζηε θάζε
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη δεζκεχνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο δαπάλεο πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 53, 155
& 156 ηνπ Λ.4412/2016 ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132. Ρν θνλδχιην γηα απξφβιεπηεο
δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 156, ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία. Κε
ην θνλδχιην ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαιχπηνληαη ηδίσο
δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί
κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο
κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε
ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ,
δειαδή ή φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή
ζχκβαζε. Γηα ηε δηάζεζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ ζπληάζζεηαη Α.Ξ.Δ. πνπ δελ κπνξεί λα
ζπκπεξηιάβεη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ
πεξηζηάζεσλ. Ρν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,
αλάινγα κε ηελ πξνζθεξζείζα έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε πνζνζηηαία αλαινγία, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 135.
ηα. «Δπξσπατθά πξφηππα»: ηα πξφηππα πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ ΘηΔ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη ηα νπνία
έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή ηππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή
ειεθηξνηερληθήο ηππνπνίεζεο (CENELEC) σο "Δπξσπατθά πξφηππα (ΔΛ)" ή σο "θείκελα ελαξκφληζεο (HD)",
ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ.
ηβ. «Δπξσπατθή ηερληθή έγθξηζε»: ε επλντθή ηερληθή εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα
ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο θαη κε βάζε ηα εγγελή
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Ζ επξσπατθή έγθξηζε
ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΔΙΝΡ.
ηγ. «Θνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο»: νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζχκθσλα κε
δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ.
ηδ. «αλάδνρνο» ή «εξγνιήπηεο»: λνείηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί κε δεκφζηα
ζχκβαζε ή ζχκβαζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο 5 ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε
θαηαζθεπή έξγνπ ή ε κειέηε έξγνπ ή ε πξνκήζεηα αγαζψλ ή ε παξνρή ππεξεζηψλ αληίζηνηρα..
Πςνηομογπαθίερ
Ππληνκνγξαθίεο Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο
Ρ.Γ.
:
Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο
ΓΓ
:
Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο
Π
:
Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ
ΞΚ
:
Ξξνυπνινγηζκφο Κειέηεο
ΡΚ
:
Ρηκνιφγην Κειέηεο
ΡεΞξν
:
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο
ΠΑ
:
Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο
ΦΑ
:
Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη γείαο
Πςνηομογπαθίερ Θωδίκων, Ξποδιαγπαθών, Θανονιζμών, Νδηγιών
ΔΛ
CEN
ISO
ΔΙΝΡ
ΔΠΞ Α.Δ.
ΔΠΓ Α.Δ.
CENELEC
CIE
ΔΡΑ
DIN
BS
ANFOΡ
ASTM
ΘΚΙΔ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Δπξσπατθέο Ξξνδηαγξαθέο
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ρππνπνίεζεο
Γηεζλήο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο
Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο
Δζληθφ Πχζηεκα πνδνκψλ Ξνηφηεηαο
Δζληθφ Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Ρππνπνίεζεο
Γηεζλήο Δπηηξνπή Φσηηζκνχ
Δπξσπατθέο Ρερληθέο Δγθξίζεηο
Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Ρππνπνίεζεο
Βξεηαληθά Ξξφηππα
Γαιιηθέο Ξξνδηαγξαθέο
Ακεξηθαληθέο Ξξφηππεο Κέζνδνη Γνθηκψλ
Θαλνληζκφο Κεηαιιεπηηθψλ θαη Ιαηνκηθψλ Δξγαζηψλ
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ΘΡΠ
ΘΡΣ
NF
ΞΡΞ

:
:
:
:

1.3

Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο
Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Σάιπβα
Γαιιηθά Ξξφηππα
Ξξφηππεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο

ΔΟΚΖΛΔΗΔΠ

Πηα ζπκβαηηθά ηεχρε, εθηφο αλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ξεηά πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά:
- Ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γέλνο ζα αθνξνχλ θαη ζε φια ηα γέλε θαη
αληίζηξνθα.
- Ιέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ εληθφ ζα αθνξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα θαη ζηνλ πιεζπληηθφ θαη αληίζηξνθα.
- Ιέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα κε ηηο ίδηεο ιέμεηο πνπ
αλαγξάθνληαη κε πεδά γξάκκαηα θαη αληίζηξνθα.
- Δθηφο εάλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, «εκέξα», «βδνκάδα», «κήλαο», «έηνο» θηι. ζα ζεκαίλεη
«εκεξνινγηαθή εκέξα», «εκεξνινγηαθή βδνκάδα», «εκεξνινγηαθφο κήλαο», «εκεξνινγηαθφ έηνο»
θηι.
- Γηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε «ζπκθσλία», «ζπγθαηάζεζε» ή ζε ζπλψλπκα / παξάγσγά ηνπο,
πξνυπνζέηνπλ φηη ε ππφςε ζπκθσλία, ζπγθαηάζεζε θηι., ζα δηαηππψλεηαη εγγξάθσο.
- «Δγγξάθσο» ή παξάγσγα ηεο ιέμεο απηήο, έρνπλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο έλλνηεο απηέο απφ
ηνλ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
- Νη ηίηινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ ηεο
παξνχζαο.
- Όπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη «κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ», «βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν», «ζε βάξνο ηνπ
Αλαδφρνπ», «ρσξίο ηδηαίηεξν αληάιιαγκα», «ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε», λνείηαη φηη φιεο νη ζρεηηθέο
δαπάλεο έρνπλ πεξηιεθζεί αλνηγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο θαη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα
πξφζζεην αληάιιαγκα ή/ θαη θακία πξφζζεηε ακνηβή ή απνδεκίσζε πέξα απφ ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο
ηνπ.
- Όπνπ ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα άξζξα,
παξαγξάθνπο, εδάθηα θηι. λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ θηι., απηή γίλεηαη γηα δηεπθφιπλζε θαη επζεία αλαθνξά ζηηο πιένλ ζπλαθείο δηαηάμεηο, ρσξίο
απφ ηελ αλαθνξά απηή λα απνθιείεηαη ε ηζρχο άιιεο ηζρχνπζαο δηάηαμεο πνπ ηπρφλ δελ αλαθέξεηαη
ξεηά.

1.4

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ – ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ – ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 22 θαζψο θαη ζηα Άξζξα 35, 38, 143 & 258 ηνπ Λ.4412/2016.
Ν Αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο πεξεζίαο
πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηα γξαθεία ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο ή ηεο
Ξξντζηάκελεο Αξρήο. Ππλαηλέζεηο, εγθξίζεηο, πξνζδηνξηζκνί, εηδνπνηήζεηο, αηηήζεηο, ελζηάζεηο, δειψζεηο,
πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη:
i. λα γίλνληαη εγγξάθσο κε ηελ έλλνηα ηνπ Θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,
ii. λα επηβεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο κε θάζε λφκηκν ηξφπν θαη
iii. λα γίλνληαη ζηηο δεισκέλεο κε ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ή ηεο ζχκβαζεο δηεπζχλζεηο, εθηφο εάλ
έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηαβνιέο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο, άιισο νη αλσηέξσ πξάμεηο
ινγίδεηαη φηη γίλνληαη εγθχξσο ζηηο ήδε δεισκέλεο δηεπζχλζεηο. Ζ απνζηνιή νηνπδήπνηε εγγξάθνπ ζε άιιν
θνξέα ή ππεξεζία πιελ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ή πξντζηακέλεο αξρήο, δελ
επηηξέπεη ηελ επίθιεζε παξέιεπζεο πξνζεζκηψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία έσο φηνπ απηά
εηζέιζνπλ λφκηκα ζηελ αξκφδηα σο άλσ ππεξεζία.

1.5

ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ, ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ, ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΘΑΗ ΓΙΥΠΠΑ ΞΝ ΓΗΔΞΝΛ
ΡΖ ΠΚΒΑΠΖ

1.5.1

ΗΠΣΝΠΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ

Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη, εξκελεχεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη γηα έξγα
πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε επηπιένλ θαη απφ ηελ Θνηλνηηθή Λνκνζεζία.
Δηδηθφηεξα, ζε ζέκαηα παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη νη ινηπνί
ζρεηηθνί Λφκνη κε ηηο εμαηξέζεηο ησλ ηξνπνπνηνχκελσλ, θαηαξγνχκελσλ ή κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ φπσο
απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα άξζξα 375-377 ηνπ Λ.4412/2016 ή λεφηεξσλ. Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ
ζπκπιεξψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία, ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή θείκελεο δηαηάμεηο, λνείηαη, εθηφο εάλ ξεηά
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θαλφλαο δηθαίνπ, εζληθφο, θνηλνηηθφο ή δηεζλήο εθαξκνδφκελνο ζηελ
Διιάδα, πεξηερφκελνο ζε θάζε πεγή δηθαίνπ (Πχληαγκα, Λφκνη, Ξξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, πνπξγηθέο
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Απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, Νδεγίεο, Θαλνληζκνί, Δζληθνί θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε,
ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο.
1.5.2

ΗΠΣΝΠΔΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΑΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 54 & 178
ηνπ Λ.4412/2016. Δπηπξφζζεηα, ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο
πνπ νξίδνληαη ζηε παξνχζα Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ θαη ηηο ΡεΞξν, νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο
ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη εθάζηνηε απνθάζεηο ΓΗΞΑΓ ηνπ ΞΝΚΔΓΗ πεξί Έγθξηζεο Διιεληθψλ Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα. Όπνπ νη εξγαζίεο δελ
θαιχπηνληαη απφ ηηο ΔΡΔΞ, εθαξκφδνληαη νη εγθεθξηκέλεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, νη Ξξφηππεο Ρερληθέο
Ξξνδηαγξαθέο (Ξ.Ρ.Ξ.) ηνπ .ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ., νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο γηα θάζε
θαηεγνξία εγθαηαζηάζεσλ, νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη Δπξσθψδηθεο,
νη πξνδηαγξαθέο ΔΙ.Ν.Ρ. θαη I.S.O..
Ρέινο ηζρχνπλ ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Ξξφηππα ΔΛ φπσο αλαθέξνληαη ζηηο Δγθπθιίνπο ηνπ
ΞΝΚΔΓΗ (π.ρ. 26, ΓΗΞΑΓ/νηθ/356/4-10-2012) κε ηηο ζρεηηθέο ΘΑ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην έξγν ζα
ελζσκαησζνχλ ππνρξεσηηθά πιηθά πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE. (ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 6690 ΘΑ ησλ
πνπξγψλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη Λαπηηιίαο- πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ -ΦΔΘ 1914
Β / 15-06-2012).
1.5.3

ΓΙΥΠΠΑ

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα έγγξαθα, ε
αιιεινγξαθία θηι. Αλαδφρνπ θαη πεξεζίαο. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θείκελα ζπληαγκέλα ζε δχν
γιψζζεο, γηα θάζε πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη ππεξηζρχνπζα είλαη ε Διιεληθή Γιψζζα.
Πχκθσλα κε ην Άξζξν 53 ηνπ Λ.4412/2016, ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ
ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο,
επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.
Νη πξνθεξχμεηο θαη νη γλσζηνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 62 έσο 64 δεκνζηεχνληαη εμ νινθιήξνπ
ζηελ επίζεκε(-εο) γιψζζα(-εο) ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο πνπ επηιέγεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή. Απζεληηθφ ζεσξείηαη κφλν ην (ηα) θείκελν(-α) πνπ δεκνζηεχεηαη (-νληαη) ζηε γιψζζα απηή ή ζηηο
γιψζζεο απηέο. Κία πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ θάζε πξνθήξπμεο/γλσζηνπνίεζεο
δεκνζηεχεηαη θαη ζηηο ινηπέο επίζεκεο γιψζζεο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο.
Νη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία θαη απνδεηθηηθά
έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο
ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Πηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ
53κπνξεί λα νξίδεηαη φηη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ
ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε
ζηελ ειιεληθή. Θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηηο δηαηηεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ
θαη έπεηηα απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 176 ηνπ Λ.4412/2016, κε
ηε Πχκβαζε θαζνξίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ε γιψζζα ζηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ε δηαηηεζία.

1.6

ΔΓΓΖΠΔΗΠ

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή/θαη ηνπο αλαδφρνπο λα παξάζρνπλ, θαηά
πεξίπησζε, ηα αθφινπζα είδε εγγπήζεσλ:
α) «Δγγχεζε ζπκκεηνρήο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξεκαηηθφ πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα
νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην Άξζξν 176 ηνπ Λ.4412/2016. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν
πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ελψ
ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016.
β) «Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο θαη θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε
παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
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γ) «Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο» ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, ηζφπνζε κε ηελ πξνθαηαβνιή. Ζ
πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηεο θαηαβνιήο, επηβαξπλφκελε κε ην χςνο επηηνθίνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ.
δ) «Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ ..…% επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο εθηφο ΦΞΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ «Δγγχεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο» δεηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ
πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ έξγσλ ή ησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.
Ινηπέο πεξηπηψζεηο θαη ζέκαηα εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016.

1.7

ΠΚΒΑΠΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΔΟΓΝ

1.7.1

"ΠΚΒΑΠΖ"

Ν φξνο ησλ «δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» θαη ησλ «ζπκβάζεσλ έξγσλ» δφζεθε αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 1.2.α
θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ δειαδή ηελ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ εθπφλεζε
ησλ κειεηψλ, ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ θαη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ
έξγνπ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ » πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ Ρερληθή
Ξεξηγξαθή, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ θαηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο.
Ζ ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 105 θαη 135
ηνπ Λ. 4412/16 θαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο.
Ζ «Πχκβαζε» ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα Ππκβαηηθά Ρεχρε, πνπ απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. Ρα Ππκβαηηθά Ρεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ
φξσλ ηνπο, θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
1.7.2

ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

Ρν «Ππκβαηηθφ Αληηθείκελν» ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιεςε θαη εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Πχκβαζε θαη ηα αλαπφζπαζηα Ππκβαηηθά ηεο Ρεχρε. Κεηαμχ
ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ:







Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.
Ζ ζχληαμε ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ εθαξκνγήο, πξνγξακκάησλ, κεζνδνινγηψλ, επηκεηξήζεσλ
θαη ινηπψλ ηεπρψλ θαη εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Ζ εθηέιεζε ηπρφλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ γηα ην έξγν, πνπ ζα πξνηείλεη θαη ζα
εγθξηζνχλ απφ ηελ πεξεζία.
Ζ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη
απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ , αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, γηα ηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα, ελ
φςεη ησλ πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ εθ κέξνπο ηνπ ΘηΔ, ηεο εθηέιεζεο πξνθαηαξθηηθψλ
εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, θιπ.
Θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ νξί δνληαη
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.7.3

ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ

Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 & 135 ηνπ Λ4412/16.

1.8

ΔΘΣΥΟΖΠΖ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ - ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ

Ζ εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ή / θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο Άξζξνπ 164 ηνπ Λ 4412/16. Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην ζηελ θαηαζθεπή
κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) είλαη δπλαηή απνθιεηζηηθά ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 132. Ζ ππνθαηάζηαζε απαγ νξεχεηαη, ρσξίο έγθξηζε ηεο
Ξξντζηακέλεο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη πξφηαζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο.
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1.9

ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΑ - ΞΡΥΣΔΠΖ - ΘΑΛΑΡΝΠ

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 131, 165, 166 & 167 ηνπ Λ 4412/16.
Πε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο
παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο, ηηο ζπλπθαζκέλεο ζπλέπεηεο
θαη επζχλεο, έζησ θαη αλ νη ππεξγνιάβνη απηνί έρνπλ ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο πεξεζίαο.
Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θάζε ζηνηρείν (ζπκβαηηθφ, νηθνλνκηθφ, πξνφδνπ,
νινθιήξσζεο θηι.) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππεξγνιάβσλ, σο εάλ
απηά αθνξνχζαλ ηελ εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε ζχ κβαζε.
Ζ εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 58, 131, 165 & 166 ηνπ Λ 4412/16. Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην
ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ) είλαη δ πλαηή απνθιεηζηηθά ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 132. Ζ ππνθαηάζηαζε απαγνξεχεηαη,
ρσξίο έγθξηζε ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη
πξφηαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο.
Αλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη, ε ζχκβαζε δηαιχεηαη απηνδίθαηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 167
ηνπ Λ 4412/16.
2.Πε πεξίπησζε πηψρεπζεο ελφο ή κεξηθψλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ Άξζξνπ 167 ηνπ Λ 4412/16.

1.10 ΔΞΗΒΙΔΤΖ
Ν Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο πεξεζίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ Δπίβιεςεο
ηνπ Έξγνπ. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο Δπηβιέπνληεο θαη ζε φινπο
ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ ππαιιήινπο ηεο πεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πάζεο θχζεσο ζπκβνχισλ ηεο πεξεζίαο, ζηα εξγνηάμηα, ιαηνκεία, απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Ρν
ίδην ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ άιιν, ζηνλ νπνίν ε πεξεζία ζα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. Ν Αλάδνρνο έρεη
ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο ή πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο πεξεζίαο, πνπ
δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ
επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο πεξεζίαο Δπίβιεςεο ζηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ θιπ.
Ζ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δελ αίξεη, νχηε κεηψλεη ηηο λφκηκεο θαη ζπκβαηηθέο επζχλεο ηνπ
αλαδφρνπ.
Νη ηερληθή ππεξεζία κπνξεί λα έρεη σο αληηθείκελν ηελ δηνίθεζε ή επίβιεςε ή έιεγρν έξγνπ εθφζνλ
δηαζέηεη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 44 ηνπ Λ 4412/16 ηελ απαξαίηεηε Ρερληθή επάξθεηα θαη ζηειέρσζε φπσο
απηά θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ ΞΝΚΔΓΗ.
Πχκθσλα κε ην Άξζξν 136 ηνπ Λ 4412/16 ε παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε δηνίθεζε ησλ έξγσλ
αζθνχληαη απφ ηελ αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (δηεπζχλνπζα ή
επηβιέπνπζα ππεξεζία), ε νπνία νξίδεη ηνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο πνπ ζα αζρνιεζνχλ εηδηθφηεξα κε ηελ
επίβιεςε, πξνζδηνξίδεη ηα θαζήθνληά ηνπο φηαλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ, παξαθνινπζεί ην έξγν ηνπο
θαη γεληθά πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ησλ έξγσλ.
Κεηά ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, νη βαζηθνί κειεηεηέο ζα κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά σο Ρερληθνί
Πχκβνπινη - Κειεηεηέο ζηελ εθηέιεζε απηνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 144 θαη ζηελ παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 188 ηνπ Λ 4412/161.
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Άπθπο Α-2.
2.1

ΞΟΝΘΔΠΚΗΔΠ - ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ

Γηα ηελ πεξάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο, νξίδεηαη
ζπλνιηθή πξνζεζκία ΓΥΓΔΘΑ (12) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Πηελ ππφςε ζπλνιηθή
πξνζεζκία, πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ ηπρφλ εθπφλεζε θαη έγθξηζε κειεηψλ, φπσο θαη γηα
ηελ ηπρφλ εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ.

2.2

ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ ΠΛΝΙΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΗΘΥΛ ΞΟΝΘΔΠΚΗΥΛ

Πε πεξίπησζε παξαβίαζεο πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Λ 4412/16)
νξίδνληαη πνηληθέο ξήηξεο νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, αλ ν αλάδνρνο ππεξβεί,
κε ππαηηηφηεηά ηνπ, ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηπρφλ ηεζείζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Νη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Ξξντζ ηακέλεο Αξρήο θαη
παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ
γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη. Νη
πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά,
αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο. Νη πνηληθέο
ξήηξεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο επηβάιινληαη φπσο ζην άξζξν 148 ηνπ Λ 4412/16.
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Άπθπο Α-3.
3.1.1

Άπθπο Α-3: ΣΟΝΛΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ

ΓΔΛΗΘΑ

Ρν πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαιχπηεηαη γεληθά απφ ην άξζξν 145, ηνπ Λ 4412/16.
Ρν άξζξν απηφ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε:
(1) Ρελ αλάπηπμε, ηεθκεξίσζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηνπ «ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ», ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνζνηηθνχο, θηι. πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο,
πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε.
(2) Ρνλ έιεγρν, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο «πξνφδνπ ηνπ έξγνπ» θαη ηελ ππνβνιή ηαθηηθψλ
πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ («αλαθνξέο πξνφδνπ»)
(3) Ρε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ηήξεζή ηνπ,
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη εγθξίζεηο ηεο πεξεζίαο. Νη ρξεζηκνπνηνχκελνη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο φξνη,
ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ, λννχληαη θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
(1) «Σξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» ή «ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ» ή «πξφγξακκα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» ή «πξφγξακκα ηνπ έξγνπ» είλαη ε ηεθκεξησκέλε θαη ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ
πξνβιέςεσλ θαη εθηηκήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ρξνληθή, νηθνλνκηθή θαη πνζνηηθή εμέιημε ησλ
«εξγαζηψλ», πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε θαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνληθνχο,
νηθνλνκηθνχο, πνζνηηθνχο, θηι. πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο, πνπ νξίδνληαη ζε απηήλ.
(2) Νη αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν «εξγαζίεο» πεξηιακβάλνπλ:
i. Ρηο πξνεξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ.
ii. Ρηο απαηηνχκελεο απνηππψζεηο, έξεπλεο, κειέηεο, εγθξίζεηο θαη άδεηεο.
ii. Ρηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ έξγνπ
(πξνζσξηλέο θαη κφληκεο).
iii. Ρνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο θάζε θχζεο.
iv. Ρηο εξγαζίεο ινηπψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ΝΘΩ, αξραηνινγία, θηι.). vi. Ρηο απαιινηξηψζεηο.
Ρν πξφγξακκα ηνπ έξγνπ, πνπ αλαπηχζζεηαη, θαηαξηίδεηαη θαη ηεξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, πξέπεη, θαη’
ειάρηζηνλ, λα θαιχπηεη εμεηδηθεπκέλα φια ηα αλσηέξσ ζέκαηα.
(3) «Ξξφνδνο ηνπ έξγνπ» είλαη ε ζπζηεκαηηθή απνηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο πξαγκαηηθήο ρξνληθήο,
πνζνηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο εμέιημεο ησλ αλαθεξφκελσλ (ηνπιάρηζηνλ) ζηελ αλσηέξσ
παξάγξαθν εξγαζηψλ, ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
(4) Υο «ηεθκεξίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ, παξαδνρψλ θαη κεζφδσλ, κε
ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη, αηηηνινγνχληαη θαη ειέγρνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά:
i. ε αλάπηπμε ησλ κεηψπσλ ηνπ έξγνπ θαη ε ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ
ii. ε επάξθεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνλ Αλάδνρν κέζσλ παξαγσγήο,
iii. ν θαηαινγηζκφο ησλ κέζσλ παξαγσγήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε απαζρφιεζή ηνπο ζην έξγν,
iv. ε νξζφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ, ησλ κέηξσλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ πξνηείλεη
v. ν ζπζρεηηζκφο ησλ ππνπξνγξακκάησλ θαη ε ινγηθή αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο
vi. ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηα πεξηζψξηα ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ
vii. ε πνζνηηθή θαη νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ε δηαρξνληθή θαηαλνκή ηνπο
(πξφβιεςε απνξξφθεζεο).
(5) Υο «ηεθκεξίσζε ηεο πξνφδνπ» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ, παξαζηαηηθψλ θαη κεζφδσλ, κε ηα
νπνία απνηππψλνληαη, πηζηνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη, ελ-δεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά:
i.
ν βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζπλνιηθφ έξγν, επηκέξνπο έξγα, πνζφηεηεο
εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηηθά εθηειέζηεθαλ) ii. ε αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη ηνπ έξγνπ πνπ
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
iii.
ε αληίζηνηρεο εθηακηεχζεηο (πιεξσκέο)
iv.
ην ππνιεηπφκελν πξνο εθηέιεζε έξγν ζε πνζφηεηα θαη αμία
v.
ε πζηέξεζε, ην πξνβάδηζκα ή ε ζπκθσλία ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
(6) «Δλεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» είλαη ε ζπκπιήξσζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο
πξνγξάκκαηνο κε ζηνηρεία λέσλ πξνβιέςεσλ ή/θαη κε ζηνηρεία πξνφδνπ, ρσξίο λα κεηαβάιινληαη νη αξρηθνί
ελδηάκεζνη ή/θαη νη ηειηθνί ρξνληθνί θαη νηθνλνκηθνί ζηφρνη (πξνζεζκίεο, πξνυπνινγηζκφο) ή ην αληηθείκελν
ηεο ζχκβαζεο.
(7) «Αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο» είλαη ε απαξαίηεηε (ππνρξεσηηθά) ελεκέξσζή
ηνπ, φηαλ πξνθχπηεη αλάγθε κεηαβνιήο ησλ αξρηθψλ ελδηάκεζσλ ή/θαη ησλ ηειηθψλ ρξνληθψλ ή/θαη
νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ (πξνζεζκίεο, πξνυπνινγηζκφο) ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
(8) «Νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο» είλαη ε απνδνρή θαη έγθξηζε απφ ηελ πεξεζία ηνπ
πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ Αλάδνρν πξνγξάκκαηνο, φπσο απηφ ηειηθά δηακνξθψλεηαη κεηά ηηο παξαηεξήζεηο
θαη ππνδείμεηο ηεο.
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3.1.2

ΠΛΡΑΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

(1) Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη ζε επίπεδν κειέηεο εθαξκνγήο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 8 ησλ
«πξνδηαγξαθψλ κειέηεο θαη εθαξκνγήο ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηνίθεζεο έξγνπ» (απνθ.
Γ17/01/117/ΦΛ 332, ΦΔΘ 862Β/16.11.89). Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, λα
θαιχπηεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεχζπλνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ,
κε εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ.
(2) Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππνπξνγξακκάησλ ηνπ πξέπεη λα γίλεη έηζη, ψζηε λα
ηεθκεξηψλεηαη φηη ηεξνχληαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ.
3.1.3

ΈΙΔΓΣΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ - ΚΔΡΟΑ ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΚΖ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ

(1) Ζ πξψηε έθδνζε θαη θάζε κεηαγελέζηεξε ελεκέξσζε ή αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ,
ή/θαη ησλ ππνπξνγξακκάησλ ηνπ, ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ πεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε. Πε
πεξίπησζε παξαηεξήζεσλ ηεο πεξεζίαο επί ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ππνπξνγξακκάησλ, πνπ ππνβάιιεη ν
Αλάδνρνο, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα ηα αλαζπληάμεη, ψζηε λα πεξηιάβεη ηηο παξαηεξήζεηο απηέο.
Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Λ 4412/16εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15)
εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ
θαηαζθεπαζηηθή αιιεινπρία, ηελ θαηαζθεπαζηκφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, ηελ επίηεπμε ησλ ρξνληθψλ
νξφζεκσλ ηεο ζχκβαζεο θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ. Ρν εγθεθξηκέλν
ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Αλ ε έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ
πξνζεζκία ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή δελ δεηήζεη γξαπηά ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή
αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ
εξγαζηψλ. Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα
ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ
θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο
απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141.
Ρν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ρν
ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ ε νπνία θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη
πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθ ηειεζζνχλ. Ρν ρξνλνδηάγξακκα
ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ
πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή
έθζεζε. Πε έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ είλαη ππνρξεσηηθή ε
ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο.
(2) Κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ε πεξεζία εγθξίλεη απηφ φπσο ππνβιήζεθε, κε ηπρφλ
ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ (παξ. 4, Άξζξνπ 5, Λ
1418/84 φπσο ηζρχεη). Θαζπζηέξεζε γηα έγθξηζε απφ ηελ πεξεζία κεγαιχηεξε απφ ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία
ησλ δέθα (10) εκεξψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ.
(3) Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη, ηφηε ε
πεξεζία ζα αλαιάβεη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν πξφγξακκα, πνπ ζα ζπληάμεη ε ίδηα ή εμεηδηθεπκέλνο
ζχκβνπινο. Πε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε (ζχληαμε ή ελεκέξσζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο απφ ηελ πεξεζία ή απφ
εηδηθφ ζχκβνπιν) ζα αθαηξείηαη απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ πνζφ ίζν κε απηφ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξ.
1α ηεο απφθαζεο Γ17α/02/ΦΛ332/89 (ΦΔΘ 862Β/16.11.89).
(4) Ν Αλάδνρνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ δεθάηε (10ε) κέξα απφ ηελ ππνβνιή γηα έγθξηζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ ή/θαη ησλ ππνπξνγξακκάησλ ηνπ, ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ
ρξνλνδηάγξακκα, θέξνληαο αθέξαηα ηελ επζχλε, αλ απηφ αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη, ζπκβαηηθά, φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο ή κεηαβνιήο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξεη θαζπζηέξεζε. Δμάιινπ ε έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πεξηιακβάλεη ηελ,
κε νπνηαδήπνηε έλλνηα, ζπκθσλία ηεο πεξεζίαο πάλσ ζην βαζκφ πξνζπάζεηαο πνπ πξνβιέθζεθε απφ ηνλ
Αλάδνρν.
(5) Κεηά ηελ, θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
(αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο ελεκέξσζεο), απηφ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο πεξεζίαο,
εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν, απνηειεί ηε βάζε ζχγθξηζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνηνχκελε
πξφνδν θαη ελεκεξψλεηαη ή αλαπξνζαξκφδεηαη.
(6) Ζ κε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ (αξρηθνχ ή κεηαγελέζηεξεο
ελεκέξσζεο) κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ
ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα
θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ
Λ 4412/16.

11

3.1.4

ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑΠ ΞΔΟΑΡΥΠΖΠ

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 147 & 157 ηνπ Λ 4412/16.
3.1.5

ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΗΠ ΚΔ ΞΑΗΡΗΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΑΟΣΥΛ

(1) Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 137 & 190 ηνπ Λ 4412/16.
(2) Δθφζνλ ηζρχνπλ νη εμήο ζπλζήθεο:
i. Ν Αλάδνρνο αθνινχζεζε επηκειψο ηηο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο Γεκφζηεο
Αξρέο ηεο ρψξαο θαη
ii. νη ππφςε Αξρέο θαζπζηεξνχλ ή άιισο παξαθσιχνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη
iii. ε θαηά ηα αλσηέξσ θαζπζηέξεζε ή παξαθψιπζε είλαη κε πξνβιέςηκε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε
ζχκβαζε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε,
ηφηε, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ε θαηά ηα αλσηέξσ θαζπζηέξεζε
ή παξαθψιπζε είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί σο αηηία γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηα Άξζξα 147 & 157 ηνπ Λ 4412/16.
3.1.6

ΟΘΚΝΠ ΞΟΝΝΓΝ ΔΟΓΑΠΗΥΛ

(1) Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα ζπγθαιείηαη, κε ζπρλφηεηα ή θαηά ηα ρξνληθά νξφζεκα,
ζχζθεςε κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη αληηπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ, έιεγρν
πξνφδνπ, παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο θαη ιήςεο φισλ
ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ νη ρξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ.
(2) Δάλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ε πξαγκαηηθή πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ
ππνιείπεηαη ηεο αλακελφκελεο ή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο, θαηά ηα άξζξα ηεο παξνχζαο, θαη εθφζνλ δελ
νθείιεηαη ζε αηηία πνπ ζα αληηκεησπηζηεί θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.1.4 ηεο παξνχζαο, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε εληνιή ηεο πεξεζίαο λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα,
ζπλνδεπφκελν απφ αηηηνινγηθή έθζεζε, ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο
πνπ ζθνπεχεη λα πηνζεηήζεη γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
(3) Δθηφο εάλ νξίζεη δηαθνξεηηθά ε πεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ηηο ππφςε πξνηεηλφκελεο
κεζφδνπο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνυπνζέηνπλ αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ή ηνπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ θαη
ηνπ εμνπιηζκνχ ή άιιεο ηξνπνπνηήζεηο, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ρσξίο ηδηαίηεξε
απνδεκίσζε.
(4) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 146
ηνπ Λ 4412/16 θαη ηηο εληνιέο ηεο πεξεζίαο. Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηα αλσηέξσ, ην
εκεξνιφγην ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ πεξεζία, ζα θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ θαη ζα ζεσξείηαη φηη ζπληάρζεθε
απφ ηνλ Αλάδνρν. Πηελ πεξίπησζε απηή, νη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ εκεξνινγίνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ
Αλάδνρν θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο ηνπ έξγνπ.
(5) Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνο ηελ πεξεζία κεληαίεο εθζέζεηο πξνφδνπ
ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ απηή θαζνξίδεη. Ζ πξψηε έθζεζε πξνφδνπ ζα θαιχπηεη ηελ πεξίνδν κέρξη ην
ηέινο ηνπ πξψηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Νη εθζέζεηο πξνφδνπ ζα
ππνβάιινληαη εληφο ηνπ πξψηνπ επηαεκέξνπ θάζε κήλα θαη ζα αθνξνχλ ζηελ πξφνδν πνπ επεηεχρζε θαηά
ηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν κήλα. Νη εθζέζεηο πξνφδνπ ζα ππνβάιινληαη θαηά ηα αλσηέξσ κέρξη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ έξγσλ.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη νπνηεζδήπνηε άιιεο εθζέζεηο, πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ
πεξεζία θαη ζπλαξηψληαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, κε ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ.
Ξαξάιεηςε ή ακειήο ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλαθνξψλ πξνφδνπ ζπλεπάγεηαη εθάπαμ
αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα κέρξη πνζνχ ίζνπ πξνο ην 15% ηεο πνηληθήο ξήηξαο ηεο παξ. 3.1.3(6) ηεο
παξνχζαο, πνπ επηβάιιεηαη ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε.
Γηα ηελ εθπφλεζε θαη ππνβνιή ησλ κειεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ή απαηηνχληαη, ν Αλάδνρνο πέξα απφ
ην γεληθφ ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα εθπνλήζεη θαη εηδ ηθφ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα
κειεηψλ ή/θαη εξεπλψλ, ζπλδπαζκέλν κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, ην νπνίν ζα ππνβάιεη γηα
έ-γθξηζε κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία. Νη ππνβνιέο ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλήζεη ν
Αλάδνρνο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα κειεηψλ ηνπ έξγνπ.
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Άπθπο Α-4.
4.1

ΓΔΛΗΘΔΠ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΘΑΗ ΔΘΛΔΠ

ΓΔΛΗΘΑ

Πχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Λ 4412/16 θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θoξείο
ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο
θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη
ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ αλσηέξσ λφκνπ. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη
θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.

4.2

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ

Πχκθσλα κε ην Λ 4412/16 ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πξέπεη λα ηεξεί
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 30, 138, 140 & 171.

4.3

ΚΔΙΔΡΖ ΡΥΛ ΠΛΘΖΘΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ - ΔΞΑΙΖΘΔΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ

4.3.1

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη
δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ, θαη έρνπλ
πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνχηνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο θάζε
θχζεο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πιηθψλ, δπλαηφηεηα
εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ γεληθά πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη
νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπλήζσο επηθξαηνχλ, ηα πδξνινγηθά ζηνηρεία,
ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο ή παξφκνηεο
θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ
πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ επξηζθνκέλσλ ζηελ πεξηνρή θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, ην
είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ) πνπ ζα
απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηηο δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ
λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ
ΘηΔ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο, ηηο εθηειεζζείζεο απαιινηξηψζεηο θαη εθείλεο πνπ παξακέλνπλ αθφκε
αλεθηέιεζηεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ κπνξνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ηηο
εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θαηαζθεπψλ ιφγσ ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ θαη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ηεο
Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο.

4.3.2

Δπίζεο ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ην ηζρχνλ
ζεζκηθφ πιαίζην, ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο
γηα ηελ ππφςε πεξηνρή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ηα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
απφ ηηο Ρνπηθέο Αξρέο, Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία
ηεο εξγνιαβίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηε
δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα
εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο θαη φξνπο.

4.3.3

Ρνλίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ., πνηφηεηα ππεδάθνπο,
απνηειέζκαηα θάζε θχζεο εξεπλψλ, ζηνηρεία θάζε θχζεο παξαηεξήζεσλ θηι., πνπ έγηλαλ ή γίλνληαη
απφ ηελ πεξεζία ή απφ άιινπο, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη
κφλν. Ρα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ δεζκεχνπλ ζπκβαηηθά ηελ πεξεζία, αιιά κπνξνχλ λα
ρξεζηκεχζνπλ σο βνήζεκα γηα ηε ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ. Αθήλεηαη πάλησο ζηελ θξίζε ησλ
δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία απηά ή θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα
θαη δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο ή παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε
ή/θαη αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ. Ν Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ
ζεσξείηαη φηη έρεη πιήξσο ελεκεξσζεί ζηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο.

4.3.4

Ξαξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο
θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ.
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4.3.5

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη φινη νη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε
θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν, λα επαιεζεχζνπλ φια ηα ζηε δηάζεζή ηνπο
ζηνηρεία απφ ηελ πεξεζία θαη λα εθηειέζνπλ θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο
εθαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ. Ζ επαιήζεπζε
ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν.

4.3.6

Ρνλίδεηαη φηη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ. πνηφηεηα ππεδάθνπο,
απνηειέζκαηα πάζεο θχζεσο εξεπλψλ, ζηνηρεία πάζεο θχζεσο παξαηεξήζεσλ, θιπ., πνπ έγηλαλ, ή
γίλνληαη απφ ηελ πεξεζία ή απφ άιινπο, ηπρφλ αγσγνί Ν.Θ.Υ., ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ
δηαγσληδνκέλσλ γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη κφλν. Ρα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ δεζκεχνπλ
ζπκβαηηθά ηελ πεξεζία, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο απιφ βνήζεκα γηα ηελ ζχληαμε ησλ
Ξξνζθνξψλ. Αθήλεηαη πάλησο ζηελ θξίζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία απηά ή
θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο
έξεπλεο, ή παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε θαη αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ηνπο δηαηέζεθαλ.

4.3.7

Γεδνκέλνπ φηη γηα ηηο δηάθνξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ πξνβιέπεηαη ελνπνίεζε ησλ
θαηεγνξηψλ γαηνεκηβξαρσδψλ θαη βξαρσδψλ ζε κία θαηεγνξία (ζε "θάζε είδνπο έδαθνο") θαη
αλεμάξηεηα απφ ηελ απφζηαζε κεηαθνξάο (γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή απνζέζεσλ) φπσο απηή
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη απφ άιιεο ηνπηθέο ζπλζήθεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ
θαηαζθεπή, απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα δηαθφπηεηαη ε ππάξρνπζα θπθινθνξία, ηξνπνπνίεζε ηεο
δηαδνρήο ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο θιπ), ν Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πιήξσο
ελεκεξσζεί ζηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο κε επηζθέςεηο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη κειέηε ησλ γεσηερληθψλ
ζπλζεθψλ αθφκε θαη κε γεσινγηθή κειέηε, γεσηξήζεηο ή / θαη κε δηεξεπλεηηθά θξέαηα πνπ εθηέιεζε ν
ίδηνο, εθφζνλ έθξηλε απηά αλαγθαία.

4.3.8

Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα
εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Δξγνδφηε ή απφ άιινπο πηζαλνχο εξγνιήπηεο, ψζηε
λα ηηο πάξεη ν Αλάδνρνο ππφςε θαηά ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη αιιά λα δηεπθνιχλεη κε ηα κέζα πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί
(ηθξηψκαηα θιπ.) ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ έξγσλ ή εξγαζηψλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, λα πξνζηαηεχεη
ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη εθκεηαιιεχζεηο απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη
ρσξίο κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε απνθ αηάζηαζε ησλ
βιαβψλ ή δηαθνπψλ.

4.3.9

Ξαξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, πνπ αθνξά ζηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ
πξνο ηε ζχκβαζε.

4.4

ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΑΙΙΑ ΔΟΖΚΑΡΑ

4.6.1

Ξξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ
Αξραηνινγηθή πεξεζία, αλ απαηηείηαη απφ ηελ θχζε ηνπ έξγνπ ή ζχκθσλα θαη κε ηνπο
ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Δπεηδή ππάξρεη πηζαλφηεηα ζπλάληεζεο αξραηνινγηθψ λ
επξεκάησλ θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζηε
ζρεηηθή πεξηνρή, είλαη δπλαηφλ ν αλάδνρνο λα ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη δηεξεπλεηηθέο
ηνκέο ή θαη άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, δειαδή αλαζθαθηθφ έξγν, χζηεξα απφ
εληνιή ηεο πεξεζίαο. Πε πεξίπησζε αξραηνινγηθψλ ηνκψλ εδάθνπο απηέο ζα πξέπεη λα
δηελεξγεζνχλ κε πξνεηδνπνίεζε πξνο ηελ επίβιεςε ηνπιάρηζηνλ 4 εξγαζίκσλ εκεξψλ.

4.6.2

Αλ θαηά ηηο εξεπλεηηθέο ηνκέο, ή ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε
αξραηνηήησλ - νπνηαζδήπνηε ειηθίαο έξγσλ ηέρλεο ή άιισλ επξεκάησλ - ηφηε, ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη πέξαλ ηεο εηδνπνηήζεσο ηεο Δπηβιέςεσο θαη ηεο αξκφδηαο Δθνξίαο
Αξραηνηήησλ, λα δηαθφςεη ακέζσο θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο
ζπγρξφλσο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε
επξεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ππφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη
κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε απνδεκίσζε λα
παξέρεη ζπλεξγεία θαη κέζα θαη λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο αλαζθαθήο. Ν Αλάδνρνο δελ ζα
δηθαηνχηαη πξφζζεηεο απνδεκίσζεο γηα ζηαιίεο κεραλεκάησλ θαη ζπλεξγείσλ θαη άιιεο
ζπλέπεηεο απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ ιφγσ ηεο βξαδείαο πξνφδνπ ησλ αλαζθαπηηθψλ

14

εξγαζηψλ. Γηα ηελ πεξίπησζε εχξεζεο αξραηνηεησλ ερεη εθαξκνγε ε παξ. 12, αξζξ.138,
Λ4412/16.

4.5

4.6.3

Πε θάζε πεξίπησζε ε ηδηνθηεζία ησλ επξεκάησλ αλεμάξηεηα είδνπο ησλ αλήθεη ζην
Διιεληθφ Γεκφζην. Πε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε ζρεηηθή Διιεληθή Λνκνζεζία.

4.6.3

Κεηά ηνλ πξψην ραξαθηεξηζκφ ησλ επξεκάησλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή ή άιιε πεξεζία, ζα
δνζνχλ νδεγίεο ζηνλ Αλάδνρν είηε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ είηε γηα ηε δηελέξγεηα
έξεπλαο κε δηθά ηνπ κέζα θαη ηελ επίβιεςε ηεο Αξραηνινγηθήο ή άιιεο πεξεζίαο είηε γηα
ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε αξκφδηα πεξεζία
ζα δηελεξγεί έξεπλεο κε ηα δηθά ηεο κέζα θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ζε άιιν κέησπν εξγαζίαο, κε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.

4.6.4

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, άκεζα κφιηο απαηηεζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο πεξεζίαο, λα
κεηαθηλεί ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ απφ ην έλα
κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν θαη λα κεηψλεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηηο θαζπζηεξήζεηο απφ ηηο
αξραηνινγηθέο έξεπλεο.

4.6.5

Ξαξάηαζε ηκεκαηηθψλ ή/θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν
ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ απφ αξραηνινγηθέο έξεπλεο, κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη
ξεηή πξφβιεςε πξνο ηνχην.

4.6.6

Γηα ηελ πεξίπησζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ Αξραην ινγηθή
πεξεζία, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο θαη λα
ζπληνλίδεη κε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ.

4.6.7

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφζηνπο ησλ αλαζθαθψλ γηα ηα αξραηνινγηθά
επξήκαηα ζα γίλεηαη πξφβιεςε ζε εηδηθφ άξζξν «έμνδα αξραηνινγίαο» ηδηαίηεξα αλ
ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ είλαη πηζαλή ε χπαξμε αξραηνινγηθψλ
ρψξσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή, είλαη δπλαηφ ν Αλάδνρνο λα ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη
πξφγξακκα δηεξεπλεηηθψλ ηνκψλ. Ζ ππθλφηεηα ησλ ηνκψλ θαη ε θχζε θαη έθηαζε ησλ
ηπρφλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ ζηηο ζρεηηθέο πεξηνρέο, ζα
θαζνξηζζεί απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία. Νη ηνκέο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ κε
πξνεηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξψλ πξνο η ελ επηβιέπνπζα
ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί. Πε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ηα έμνδα γηα ηηο αλσηέξσ
έξεπλεο ζα πιεξψλνληαη ζηνλ Αλάδνρν απνινγηζηηθά κε ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ.

4.6.8

Όια ηα αξραηνινγηθά ή άιια επξήκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη αμίαο, πν π
αλαθαιχπηνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ζε θάζε
ηέηνηα πεξίπησζε ηζρχεη ε Διιεληθή λνκνζεζία .

ΣΟΖΠΖ ΙΗΘΥΛ,
ΔΟΔΠΗΡΔΣΛΗΑΠ

ΚΔΘΝΓΥΛ

Θ.Ι.Ξ.

ΞΝ

ΘΑΙΞΡΝΛΡΑΗ

ΑΞΝ

ΓΗΞΙΥΚΑΡΑ

4.7.1

Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα ή ηξφπνη εξγαζίαο απφ ηα απαηηνχκελα γηα ην
έξγν θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα
ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο ν
Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε ή παξάλνκε
ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, ή κεζφδσλ, ή κειεηψλ, ή κεραλεκάησλ θιπ. πνπ θαιχπηνληαη απφ
δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο.

4.7.2

Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ζθφπηκα ή αζέιεηα λα απνθηήζεη κε νξζφ θαη λφκηκν ηξφπν ηα
δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ε παξάιεηςε απηή ζεσξείηαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
επηζχξεη ηηο αθφινπζεο θπξψζεηο :




Ν ΘηΔ δηθαηνχηαη κε κνλνκεξή ελέξγεηα ηνπ λα ηνπ παξαθξαηήζεη απφ ηνλ πξψην επφκελν
ινγαξηαζκφ, ή λα εθπέζεη απφ ηηο εγγπήζεηο γηα θαιή εθηέιεζε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα
δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ή ην πνζφ ζην νπνίν ηπρφλ ζα θαηαδηθαζηεί, ή ζπγθαηαδηθαζζεί
απφ ηνλ θάηνρν ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Ρνχην ηζρχεη έζησ θαη αλ ε ζρεηηθή δίθε δελ
έρεη ηειεζηδηθήζεη.
Ν ΘηΔ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε.
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4.6

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ
Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ
ππεξγνιάβσλ ηνπ, ή / θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη
αζηηθά.

4.7

ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΡΖΠ ΔΞΗΒΙΔΤΖΠ ΛΑ ΠΚΞΙΖΟΥΛΔΗ ΞΑΟΑΙΔΗΤΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ

4.9.1

Σσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ
άξζξνπ, ε πεξεζία Δπίβιεςεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, αλ
ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ πεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα
απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ
άξζξνπ.

4.9.2

Ξέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ /
ελεξγεηψλ απφ ηελ πεξεζία, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά
αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ,
κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ) .

4.8

ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΚΑΘΟΑΛ ΡΖΠ ΘΔΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΝΓΝΗ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ

4.10.1

Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξηνρέο ζηηο
νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Ρέηνηνη ρψξνη / πεξηνρέο είλαη ε δψλε
θαηαιήςεσο ηνπ έξγνπ θαη θάζε ρψξνο είηε πιεζίνλ, είηε καθξάλ απηήο, ζηνλ νπνίν ζα εθηειεζζνχλ
εξγαζίεο θαη ζα αλαπηπρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, φπσο
ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο, εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θιπ.

4.10.2

Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη' αλαινγία θαη γηα ηηο νδνχο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ν Αλάδνρνο γηα νδηθέο κεηαθνξέο, ηα ηπρφλ έξγα ελίζρπζεο
ππνδνκήο ησλ θιπ.

4.9

ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ

Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηδηαίηεξε ακνηβή, γηαηί νη δαπάλεο θαη νη ακνηβέο
ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο Ξξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, εθηφο
απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα παξαθάησ:
α.

β.

γ.
δ.

Ζ εθαξκνγή κε παζζάισζε ηεο ράξαμεο ζην έδαθνο ή ε αλαπαζζάισζε ζην έδαθνο ησλ θάζε
είδνπο έξγσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ έλλνηα αλαπαζζάισζε ζεσξείηαη θαη ε εμαξρήο
παζζάισζε ζηα ηκήκαηα πνπ ν άμνλαο έρεη ππνινγηζζεί αλαιπηηθά ρσξίο λα έρεη παζζαισζεί ζην
έδαθνο.
Ζ ηπρφλ αλαγθαία πχθλσζε πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζηαζεξφ
(αλππνρψξεην) έδαθνο. Δπίζεο ν έιεγρνο ηνπ πςνκεηξηθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ REPERS ηεο
κειέηεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αθξίβεηαο ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ή αθφκε
ελδερνκέλσο θαη ε ίδξπζε λένπ ρσξνζηαζκηθνχ δηθηχνπ, εθφζνλ ηνχην απαηηεζεί κεηά ηνπο
αλσηέξσ ειέγρνπο. Ν έιεγρνο απηφο ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην
έξγν. Eπίζεο νη εξγαζίεο ίδξπζεο, πχθλσζεο, επίιπζεο θαη εμαζθάιηζεο ηνπ απαξαίηεηνπ
πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ νξηδνληνγξαθηθνχ ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ, κε ηηο απαξαίηεηεο
εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ.
Ζ ζχληαμε ησλ ηπρφλ αλαγθαίσλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ θαηαιφγσλ νπιηζκνχ
(φπνπ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα
ζηνπο ππεπζχλνπο επίβιεςεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ελδερφκελα ηε δηφξζσζή ηνπο.
Ζ ιήςε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ επηβιέπνληα θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ
Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ, πνπ ζα ηα ππνβάιιεη γηα αξκφδην
έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ζχκθσλα κε φζν
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
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ε.

ζη.

δ.
ε.

ζ.

η.

ηα.
ηβ.

ηγ.
ηδ.

Ζ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ θαη νδψλ πνπ απαηηνχλη αη γηα
πξνζπέιαζε πξνο ηηο πεγέο πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Δπίζεο νη ηπρφλ δαπάλεο κίζζσζεο ρψξνπ, ή αγνξάο ησλ
αλαγθαίσλ εδαθηθψλ ισξίδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ εξγνηαμηαθψλ νδψλ θαη νδψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα πξνζπέιαζε πξνο ηηο πεγέο πιηθψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ
ηνπίνπ ησλ νδψλ απηψλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη ε πεξεζία δελ
αλαιακβάλεη θακηά δέζκεπζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν θακηά δηεπθφ ιπλζε ή θάιπςε
δαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε νδνχο πξνζπέιαζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ απφ ηελ έιιεηςή ηνπο ν δε Αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε έιιεηςήο ηνπο, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκφζεη ηελ ηερλνινγία, ηα κέζα, ην πξφγξακκα θ.ι.π. ζηη ο δεδνκέλεο
ηνπηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί ε εξγαζία αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ επηπιένλ
δαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο ε πεξεζία δελ ζα ηνπ αλαγλσξίζεη θακηά απνδεκίσζε.
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο γηα
ηελ απφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πεξηζζεπκάησλ θπηηθψλ γαηψλ, ππνιεηκκάησλ θάζε είδνπο
έξγσλ, φπσο νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο
εξγαζίαο, ηελ δηάξθεηα απηήο, ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο (ζε ζπζρεηηζκφ κε ην
δεκνπξαηνχκελν έξγν). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πεξεζία δελ ζα αλαγλσξίζεη θακηά θαζπζηέξεζε, ή
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζρεηηδφκελα κε ηέηνηα πξνβιήκαηα,
ελψ παξάιιεια ζεσξείηαη απηνλφεην φηη νη θάζε είδνπο απνζέζεηο θιπ. ζα γίλνληαη ζε ζέζεηο θαη
θαηά ηξφπν πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ
αξκφδησλ Αξρψλ. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ελ πξνθεηκέλσ ζα γίλεη απζηεξή ηήξεζε ησλ
Ξεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ.
Αλάινγα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν (ζη) ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απφζεζεο
πιηθψλ θάζε είδνπο (αδξαλή, θπηηθέο γαίεο ζε αλακνλή γηα ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο θ.ι.π.),
θαζψο θαη ηειηθήο απφζεζεο πιηθψλ, ηνπο δαλεηνζαιάκνπο ή ηα ιαηνκεία ηνπ έξγνπ.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηεο πεξεζίαο ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ
επαιήζεπζε ησλ ραξάμεσλ, απνηππψζεσλ θ.ι.π. εξγαζηψλ θαη ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαιεία.
Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα παξέρεη ηνπνγ ξαθηθά
κεραλήκαηα (απνζηαζηφκεηξν laser, ρσξνβάηε, ηαρχκεηξν θ.η.ι) πνπ ζα βξίζθεηαη ζπλέρεηα επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη απφ
ην αλ εθ ηνπ ειέγρνπ ζεσξήζεθαλ αθξηβή ηα ζηνηρεία, κνλαδηθφο θαη απν θιεηζηηθφο ππεχζπλνο
γηα ηελ αθξίβεηα θαη νξζφηεηα ησλ ραξάμεσλ παξακέλεη ν Αλάδνρνο.
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο εθ’ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ επίβιεςε λα δηακνξθψζεη ζηνλ ρψξν
ηνπ εξγνηαμίνπ ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ, θαιαίζζεηνπ νηθίζθνπ, πδαηνζηε γνχο θαη
πξνθπιαγκέλνπ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε επαξθή σθέιηκε επηθάλεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε
ζ'απηφλ ηεο πεξεζίαο Δπίβιεςεο ηνπ εξγνδφηε θαη ηεο πεξεζίαο Γηνίθεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ
αλαδφρνπ. Θα εμαζθαιίδνληαη άλεηνη ρψξνη εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ π νπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη
ζα θέξεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θσηηζκνχ, ζέξκαλζεο θαη αεξηζκνχ, θαζψο απ' επζείαο
ηειεθσληθή ζχλδεζε, κε κηα γξακκή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο απφ ην πξνζσπηθφ επίβιεςεο.
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηηο
νδεγίεο ηεο πεξεζίαο. Ππκπιεξσκαηηθά, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ,
φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ηεο
θαηαζθεπήο απηήο, ν δε έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ πεξεζία, ή ηελ επίβιεςε, δελ
απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ πξνθχπηεη γη'
απηφλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Πρεηηθά κε δεκηέο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ
ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ έρεη ηζρχ ην άξζξν 157 ηνπ Λ. 4412/16 .
Νπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο
δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζε ηξίηνπο, ή ζε πεξηνπζίεο ηξ ίησλ πνπ
νθείινληαη είηε ζε ακέιεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ή ζηηο νπνηεζδήπνηε
θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ' εαπηνχ,
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Ζ επζχλε θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο κέρξη θαη ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ Δγγχεζεο.
Πε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν
Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο.
Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβαίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο
πεξεζίαο ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε, ή δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην έξγν, ή θάπνην ηκήκα ηνπ
έξγνπ, φπσο θαη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζην έξγν αλαξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη
εθνδηαζκέλα κε έγγξαθε άδεηα ηεο πεξεζίαο.
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ηε.

ηδ.

ηε.

ηζ.

Ν Αλάδνρνο, πξηλ αξρίζεη θάζε κφληκε εξγαζία, πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη έλα νινθιεξσκέλν
ζχζηεκα κφληκσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERES) ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, φπσο
απαηηείηαη ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ηνπ δνζνχλ. Νη αλσηέξσ αθεηεξίεο ζα
ηνπνζεηεζνχλ κε θιεηζηή φδεπζε, ζα νξηνζεηεζνχλ θαη ζα πξνζηαηεπζνχλ απφ θάζε πηζαλή
θζνξά θαη ζα είλαη εθηφο εχξνπο θαηάιεςεο ησλ θαηαζθεπψλ, ψζηε λα κε ζίγνληαη θαη λα είλαη
πξνζβάζηκεο αλεμάξηεηα ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Ζ ηνπνζέηεζε, νξηνζέηεζε, πξνζηαζία
θαη εμαζθάιηζε ησλ ελ ιφγσ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, ζα γίλεη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ
ζεσξνχληαη αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πεξεζία γηα έγθξηζε κεζνδνιν γία ηνπνγξαθηθψλ
εξγαζηψλ, ραξάμεσλ θαη ειέγρσλ ηεο θαηαζθεπήο (εθρεξζψζεηο, εθζθαθέο, επηρψκαηα, εμπγίαλζε
εδαθψλ, ραξάμεηο ηερληθψλ έξγσλ θαη θηηξίσλ θάζε θχζεο, νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζε
φια ηα ζηάδηα, ζθπξνδεηήζεηο, νδνζηξσζία, αζθαιηηθέο ζηξψ ζεηο ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ
πάρνπο, αζθαιηηθέο δηνξζσηηθέο ζηξψζεηο θηι.). Ζ κεζνδνινγία απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί
εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη λα πεξηγξαθεί κε επαξθή αθξίβεηα, ζε
ζπζρεηηζκφ κε ηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο, γηα ηε
δηαζθάιηζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζε φζεο ζέζεηο είλαη αλαγθαία
θαη δελ ππάξρνπλ, ζηελ θαηάιιειε θαη απνδεθηή απφ ηελ πεξεζία αθξίβεηα θαη θιίκαθα, γηα φιεο
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηα δηαγξάκκαηα ζα απαηηεζνχλ, φπσο π.ρ., γηα δαλεηνζαιάκνπο,
ιαηνκεία, ρψξνπο απφζεζεο, πξνζσξηλά έξγα, ρψξνπο εξγνηαμίσλ, ηερληθά έξγα θηι. Δθφζνλ
δνζεί ζρεηηθή εληνιή απφ ηελ πεξεζία, ηα δηαγξάκκαηα απηά ζα ζπλδένληαη κε ην
Ρξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν ηεο Γεσγξαθηθήο πεξεζίαο Πηξαηνχ.
Γηα ηε ζχληαμε ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε ζέζεηο ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ, ρψξσλ
απφζεζεο, εξγνηαμηαθψλ πεξηνρψλ, πξνζσξηλψλ έξγσλ θηι., πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα
κφληκα έξγα, δελ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν νπδεκία ακνηβή. Νη αλσηέξσ ηνπνγξαθήζεηο είλαη
απαηηεηέο απφ ηνλ ΘηΔ γηα ιφγνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, αιιά απφ ηνλ
Αλάδνρν ζα ζεσξεζνχλ φηη νη ζρεηηθέο ηνπο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηξφπν αλνηγκέλν,
ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο.

4.10 ΑΓΟΑΛΖ ΙΗΘΑ, ΙΑΡΝΚΔΗΑ, ΓΑΛΔΗΝΘΑΙΑΚΝΗ, ΣΥΟΝΗ ΑΞΝΘΔΠΖΠ
4.10.1 ΓΔΛΗΘΑ
(1) Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 159 ηνπ Λ. 4412/2016.
(2) Ρφζν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ φζν θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δεκηνπξγίαο ρψξσλ
ιήςεο πιηθψλ, ηζρχνπλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, νη παξαθάησ δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα:
- Ν Λ 1428/84 «Δθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 43Α/84)
- Ν Λ 2115/93 «Ρξνπνπνίεζε, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Λ 1428/84 (ΦΔΘ 15Α/155-93)
- Ν Λ 1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΘ 160Α/86)
- Ν Λ 3010/02 «Δλαξκφληζε ηνπ Λ 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11 ΔΔ θαη 96/61 ΔΔ, Γηαδηθαζία
Νξηνζέηεζεο θαη Οπζκίζεηο Θεκάησλ γηα ηα δαηνξεχκαηα» (ΦΔΘ 91Α/25.4.2002)
- Ζ ΘΑ 69269/5387/24-10-90 «Θαηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερφκελν
Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΚΞΔ), θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ Δηδηθψλ Ξεξηβαιινληηθψλ
Κειεηψλ (ΔΞΚ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην Λ 1650/86 9ΦΔΘ 678Β/90)
- Ζ .Α. 1958/13-01-2012 «Θαηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο
θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Λ. 4014/2011 (ΦΔΘ Α΄209/2011)
- Νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4014 /2011 (ΦΔΘ Α΄209/2011). Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ
θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία Ξεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ
- Ν Θαλνληζκφο Κεηαιιεπηηθψλ θαη Ιαηνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΘΚΙΔ) 1984 (ΦΔΘ 931Β/84)
- Νη Απαηηήζεηο ηνπ Ρνκέα Ππληήξεζεο Γξακκψλ θαη πνζηαζκψλ Κεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ
(3) Δπηπιένλ πξνο ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη νη φξνη ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε:
(α)
Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαλεηνιεςίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ
πεξεζία ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ «πεγψλ δαλείσλ» (δαλεηνζαιάκσλ). Δληφο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζα γίλνληαη δεηγκαηνιεςίεο ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο. Πηε
ζπλέρεηα, θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ
ζέζεσλ, ζα ππνβάιιεηαη ζηελ πεξεζία ηερληθή κειέηε δαλεηνζαιάκσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη:
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i.

Ρνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ησλ ζέζεσλ δαλεηνιεςίαο κε εθηίκεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα
απνιεθζνχλ απφ θάζε ζέζε.
ii.
Ρα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ.
iii.
Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο, δειαδή ηνπ
ζχκθσλνπ ησλ πιηθψλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηνπ πάρνπο ησλ ζηξψζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ
ζπκπχθλσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο θακπχιεο
PROCTOR, ηεο θαηάηαμεο ησλ πιηθψλ ζε θαηεγνξίεο (αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε) θηι.
iv.
Κειέηε εθζθαθήο ηνπ δαλεηνζαιάκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί δαλεηνζαιάκσλ ζε Γεκφζηνπο
ρψξνπο θαη κάιηζηα ζε θνίηεο ρεηκάξξσλ, κε ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη:
Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο φριεζεο θαη ν ηξφπνο απνθαηάζηαζεο
Ζ δηαζθάιηζε ησλ πδξαπιηθψλ απαηηήζεσλ (εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο δηαηνκήο, αλαγθαίεο
γεθπξψζεηο, απνθπγή θηλδχλσλ δηάβξσζεο θηι)
(β)
Ζ πεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε, κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ δαλεηνζαιάκνπ, λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηεο κειέηεο απφ ηερληθήο
πιεπξάο (έγθξηζε, ηξνπνπνίεζε, απφξξηςε), πξνθεηκέλνπ ε αλσηέξσ ηερληθή κειέηε λα απνηειέζεη
ζηνηρείν ηεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ ζα εθπνλεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα
πξνσζεζεί αξκνδίσο γηα έγθξηζε.
(γ)
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο
ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δαλεηνζαιάκνπ,
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ θαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ (πξνζσξηλή) θαηάιεςε δεκνζίνπ ρψξνπ ή γηα
ηελ απαιινηξίσζε ρψξνπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, κε δαπάλεο φκσο ηνπ Αλαδφρνπ.
(δ)
Γηα ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο δαλείσλ απφ ήδε ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε πψιεζεο
δαλείσλ, ε ηερληθή κειέηε πνπ ζα ππνβιεζεί ζα δείρλεη φηη ν ρψξνο απφιεςεο δαλείσλ είλαη ζχκθσλνο
κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζηε ζπλέρεηα δε ε ηπρφλ αλάγθε εθπφλεζεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αλάγθε «εθζπγρξνληζκνχ ή επέθηαζεο πθηζηακέλσλ έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην
πεξηβάιινλ»
(ε)
Ζ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζα γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη ζηνλ Λφκν 1650/86, φπσο ηζρχεη εθάζηνηε.
(ζη)
Κεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζα ελεξγνπνηείηαη θαη ε
ηπρφλ απαηηνχκελε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο.
(δ)
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε:
Λα αθαηξέζεη ηηο επηθαλεηαθέο θπηηθέο γαίεο θαη νπνηεζδήπνηε ελδηάκεζεο ζηξψζεηο αθαηάιιεισλ
πιηθψλ. Ρα εμ απηψλ θαηάιιεια γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο ζα πξέπεη λα ηα
ζπγθεληξψζεη γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ θάζε ησλ εξγαζηψλ ηεο απνθαηάζηαζεο.
Λα απνκαθξχλεη ηα αθαηάιιεια πιηθά ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο, ή αλ ηνπ επηηξαπεί λα
επαλεπηρψζεη ρψξνπο δαλεηνιεςίαο.
Λα πξνβεί ζε δηαινγή αλ ηνχην είλαη ηερληθά αλαγθαίν
Λα εθηειέζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηε δαλεηνιεςία θαη λα δηακνξθψζεη θαηάιιεια ηα πξαλή θαη ηελ
θνίηε εθζθαθήο, ψζηε ε δαλεηνιεςία λα εληάζζεηαη ζε πδξαπιηθή δηεπζέηεζεο ηνπ ρεηκάξξνπ (φηαλ
γίλεηαη απφ ρείκαξξν) ή λα πξνθαιεί ηελ ειάρηζηε δπλαηή παξελφριεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Λα απνθαηαζηήζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηα έξγα / κέηξα απνθαηάζηαζεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο
δαλεηνζαιάκνπο.
Νη αλσηέξσ δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη, θαηά αλνηγκέλν ηξφπν, καδί κε ηηο ππφινηπεο δαπάλεο πνπ
αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ ζε απηφ ην άξζξν, ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
(4) Ρα αδξαλή, ηα ρσκάηηλα θαη ιίζηλα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζα ιεθζνχλ απφ ηηο ζέζεηο πνπ ζα
θαζνξηζζνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Απηφ γίλεηαη κεηά απφ ππφδεημε ηνπ
Αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζα έρεη ιάβεη ππφςε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηε Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ (αλ ππάξρεη ππνρξέσζε εθπφλεζεο θαη έγθξηζεο απηήο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) θαη
ηελ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο, γηα ην ζπκθεξφηεξν γηα ην Γεκφζην ηξφπν. Ν ΘηΔ δελ έρεη ππνρξέσζε
λα εμαζθαιίζεη γηα ηνλ Αλάδνρν ρψξνπο ιήςεο πιηθψλ αιιά ζα ζπλδξάκεη ηνλ Αλάδνρν ζηελ
αλαδήηεζε κε θαηάιιειεο ππνδείμεηο.
(5) Ξξηλ ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεγή πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, κε δαπάλεο
ηνπ, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηάο
ηνπ.
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(6) Πε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δελ επαξθνχλ ή απνδεηθλχνληαη
αθαηάιιεια, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα βξεη λέεο πεγέο πιηθψλ, πνπ ζα εγθξίλεη ε πεξεζία.
(7) Δθφζνλ νη ρψξνη γηα ιήςε πιηθψλ δελ είλαη δεκφζηνη ή θνηλνηηθνί θαη απαηηείηαη δέζκεπζή ηνπο θαη
ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη, κε δαπάλεο ηνπ, ηα
απαηηνχκελα θηεκαηνιφγηα (πίλαθεο, δηαγξάκκαηα) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε πεξεζία είλαη δπλαηφ λα αλαιάβεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απαιινηξίσζε
ησλ ρψξσλ απηψλ.
(8) Πεκεηψλεηαη εδψ ζαλ δηεπθξίληζε φηη νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά
αλεγκέλν ηξφπν, φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γη’ απηφ
γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ εθάζηνηε έξγνπ απφ φινπο ηνπο
δηαγσληδφκελνπο θαηά ην ζηάδην ησλ πξνζθνξψλ.
4.10.2 ΙΑΡΝΚΔΗΑ
4.13.2.1

Νξηζκνί - ππνρξεψζεηο Αλαδφρνπ

(1) Ρα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν έρνπλ ηζρχ ηφζν γηα ηα ζπλήζε ιαηνκεία ή/θαη νξπρεία αδξαλψλ
πιηθψλ (γηα ηελ παξαζθεπή ζθπξνδεκάησλ, θαηαζθεπή άιισλ εξγαζηψλ ηερληθψλ έξγσλ,
νδνζηξσζίαο, ζπλήζσλ αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ θηι.) φζν θαη γηα ιαηνκεία ή/θαη νξπρεία αδξαλψλ
πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηξψζεσλ θπθινθνξίαο θαη αληηνιηζζεξψλ ζηξψζεσλ θπθινθνξίαο
(αζθαιηηθψλ ή απφ ζθπξφδεκα).
(2) Ζ πξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ κπνξεί λα γίλεηαη:
-

Απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο,

-

Απφ «λέα ιαηνκεία» πνπ ζα εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ν Αλάδνρνο

(3) Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε ηνλ φξν «λέα ιαηνκεία» απηνχ ηνπ άξζξνπ ραξαθηεξίδνληαη ηφζν νη λέεο ζέζεηο
ιαηνκείσλ φζν θαη ε επαλέλαξμε ιεηηνπξγίαο παιαηψλ ιαηνκείσλ πνπ ήδε βξίζθνληαη εθηφο
ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΘΑ
69269/5387/24-10-90 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 4014/2011, νπσο ερνπλ
ηξνπνπνηεζεη θαη ηζρπνπλ ζεκεξα.
(4) Πε θάζε πεξίπησζε ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο ησλ νδψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ζα
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή, νη δαπάλεο ιφγσ ηπρφλ πξφζζεησλ κεηαθνξψλ ή δπζκελψλ
ζπλζεθψλ κίζζσζεο, αγνξάο βξαρσδψλ πξντφλησλ ή ιαηνκείσλ, απνθάιπςεο εθκεηάιιεπζεο θαη
απφδνζεο ηνχησλ θηι.
(5) Δπίζεο ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ρξεηαζηνχλ γηα ηε
δηακφξθσζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ (ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάησ απφ ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηεο Απφθαζεο έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ
Αξκφδησλ Αξρψλ) γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλδέζεσλ πξνο ππάξρνπζεο νδνχο, γηα ηελ πξνζηαζία,
αλαγθαία κεηαθνξά, απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε νπνηαδήπνηε δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο θνηλήο
σθειείαο, βιαβψλ ή πξνθιήζεηο απνζεηηθψλ δεκηψλ ζε θηίζκαηα, θαιιηέξγεηεο, παξαθείκελεο
εθηάζεηο θηι.
(6) Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη, θαηά ην ζηάδην πνπ ζα ζπληάζζεη ηελ πξνζθνξά
ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, λα έρεη επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο πνπ πξνβιέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ιαηνκείν θαη εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λα εθηειέζεη φζεο έξεπλεο θξίλεη
αλαγθαίεο (αθφκε θαη γεσηξήζεηο) απφ ηηο νπνίεο λα ηεθκεξηψζεη κε δηθή ηνπ επζχλε ηελ πνηνηηθή
θαηαιιειφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο, ηε δπλαηφηεηα απφιεςεο ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ, ηε
δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ησλ αλαγθαίσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο επηηπρνχο νηθνλνκηθήο
εθκεηάιιεπζεο.
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(7) Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη επηπιένλ λα έρεη εμαζθαιίζεη θαη ελαιιαθηηθέο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ή ζέζεηο
πξνκήζεηαο αδξαλψλ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ήζειαλ αλαηξαπεί ηα δεδνκέλα, απφ
νπνηαδήπνηε αηηία, ζρεηηθά κε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θαη
επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιαηνκείνπ εμ αηηίαο ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο θηι.
(8) Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχςεη, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο πνπ
ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, είηε αθφκε θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φηη ην ιαηνκείν, ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ή
απνζεθεπηηθφο ρψξνο θηι. δελ επαξθεί ή είλαη αθαηάιιειν ή έγηλε αθαηάιιειν, ηφηε ν Αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ λα εμεχξεη λέν θαηάιιειν ρψξν θαη λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα
θαησηέξσ:
- Ζ εθηέιεζε ησλ νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε,
- Νη πξνζεζκίεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζεσξνχληαη αλαιινίσηεο ζε ζρέζε κε απηφ ην ζέκα, αθφκε θαη αλ ν

Αλάδνρνο αλαγθαζηεί λα ηδξχζεη ιαηνκείν ή/θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ζε ζέζε ηέηνηα πνπ λα
δπζρεξαίλεηαη ε εξγαζία ή λα επηκεθχλεηαη ε δηαδξνκή ή αθφκε θαη αλ αλαγθαζζεί λα αγνξάζεη ηα
αδξαλή απφ ην εκπφξην θαη απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Πηελ πεξίπησζε απηή ζα πινπνηείηαη ε αληίζηνηρε ΚΞΔ (ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 69269/90) ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4014/2011 γηα ην ζχλνιν ηνπ ιαηνκηθνχ ρψξνπ ή γηα ην ηκήκα εθείλν ζην νπνίν
έρεη γίλεη παξέκβαζε γηα ζπκκφξθσζε.
(9) Αλ ηπρφλ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε λα ππάξρεη Ρερληθφο ή άιινο Πχκβνπινο, ηφηε φια ηα ιαηνκεία
ζα ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηνπ, εθφζνλ νξηζηεί απφ ηελ πεξεζία. Πηελ πεξίπησζε απηή, φιεο νη
δνθηκέο / έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απφ ηνλ Ρερληθφ ή άιιν Πχκβνπιν είηε κε ηελ παξνπζία
εθπξνζψπνπ ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο πεξεζίαο. Δθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία,
φιεο νη ππνβνιέο πξνο ηελ Δπίβιεςε ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ(α) ειέγρνπ ηνπ Ρερληθνχ ή
άιινπ Ππκβνχινπ αλαθεξφκελα ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη ζηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ.
4.13.2.2

Κέζνδνη επηινγήο ιαηνκείσλ απφ ηνλ Αλάδνρν

(1) Ζ κέζνδνο επηινγήο ιαηνκείσλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα είλαη απηή ηεο ειεχζεξεο επηινγήο. Πχκθσλα κε
ηελ ππφςε κέζνδν, γηα ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αδξαλψλ πιηθψλ
ιαηνκείνπ ή νξπρείνπ θηι, ε πεξεζία ΓΔΛ ζα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν θαλέλα ιαηνκείν ή
νξπρείν. Δπίζεο, θαηά ηε κέζνδν απηή ν ΘηΔ ΓΔΛ αλαιακβάλεη θακηά ππνρξέσζε γηα λα
απαιινηξηψζεη εθηάζεηο θαηάιιειεο γηα παξαγσγή πιηθψλ πξνο ρξήζε ηνπ Αλαδφρνπ.
(2) Ν Αλάδνρνο επνκέλσο ζα θξνληίζεη λα πξνκεζεπηεί ηα αλαγθαία θαηάιιεια αδξαλή απφ
ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή λα εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη «λέν ιαηνκείν» ή
ιαηνκεία, ηεξνχκελσλ ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
(3) Νθείιεη ινηπφλ ν Αλάδνρνο γηα ηελ πεξίπησζε λένπ ιαηνκείνπ λα θξνληίζεη λα βξεη θαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θαηάιιειεο πεγέο αδξαλψλ πιηθψλ είηε κε κίζζσζε, είηε κε αγνξά ησλ
θαηάιιεισλ ζέζεσλ.
(4) Θεσξείηαη ινηπφλ, θαηά ζπκβαηηθή έλλνηα, φηη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηελ
πξνκήζεηα απφ ηδησηηθά ιαηνκεία ησλ αλαγθαηνχλησλ αδξαλψλ πιηθψλ ή γηα ηε κίζζσζε ή αγνξά
εθηάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ή αθφκα θαη νη ηπρφλ επηβαξχλζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ εμαηηίαο
ζχγρξνλεο εθκεηάιιεπζεο νξηζκέλσλ πεγψλ (θαη απφ άιιε πξνεγνχκελε ή επφκελε εξγνιαβία κε
ηηο ζρεηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ),
αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη δεζκεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
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4.13.2.3

Ξαξαθνινχζεζε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αδξαλψλ

(1) Ν Αλάδνρνο έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηα
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο Ηζρχνπζεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (ζθιεξφηεηα, θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε,
πιαζηηθφηεηα, πδξνθηιία θ.ι.π.), ησλ ελζσκαησκέλσλ ζηηο εξγαζίεο θάζε είδνπο πιηθψλ, γηαηί
εμππαθνχεηαη φηη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε ηεο
έληερλεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε δφθηκα πιηθά. Νπνηνζδήπνηε έιεγρνο, ν νπνίνο γίλεηαη απφ
ηελ πεξεζία, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ απηή ηελ επζχλε, αλεμάξηεηα απφ ηα
απνηειέζκαηα απηνχ.
(2) Ππλεπψο, αλ νξηζκέλεο πεγέο πιηθψλ είλαη ή απνβνχλ ελδηάκεζα αθαηάιιειεο γηα ηελ παξνρή
δφθηκσλ πιηθψλ, ν Αλάδνρνο, παξαθνινπζψληαο ηνχην απφ δηθή ηνπ ππνρξέσζε, πξέπεη λα
αλαδεηήζεη άιιεο θαηάιιειεο πεγέο. Ρα αλσηέξσ απνηεινχλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ
θαη αλάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ. Νπνηαδήπνηε θη αλ είλαη ε ζέζε ησλ
λέσλ πεγψλ ν αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε.
(3) Θαηά ηελ παξαγσγή ησλ αδξαλψλ πιηθψλ ζθπξνδεκάησλ, νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ, πξέπεη λα
γίλεηαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε, δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρνο ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπο, ζε ζπρλφηεηα βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ. Ξξνο ηνχην ζα
ζπληάζζνληαη δειηία ειέγρνπ, ζηα δε πξσηφθνιια παξαιαβήο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πξέπεη λα
ζεκεηψλεηαη φηη ηα πιηθά, κεηά απφ έιεγρν, βξέζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο.
4.13.2.4 Γαλεηνζάιακνη
(1) Νη πξνβιέςεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ θαηά αλαινγία θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ
δαλεηνζαιάκσλ, φζν αθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ δαλείσλ θαη ηηο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
ηηκέο ηεο πξνζθνξάο, ζρεηηθά κε ηα δάλεηα.
(2) Γηα ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ δαλείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν ΘηΔ ΓΔΛ ζα παξαδψζεη ζηνλ
Αλάδνρν θαλέλα δαλεηνζάιακν ή νξπρείν. Ν Αλάδνρνο επνκέλσο ζα θξνληίζεη λα βξεη θαη
ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο θαηάιιεινπο δαλεηνζαιάκνπο (ή νξπρεία), ηεξψληαο φινπο ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, είηε
ζε ρψξνπο Γεκνζίνπ (εθφζνλ επηηξέπεηαη λα ρνξεγεζεί ζε απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη πεξηνξηζκνχο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο, ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο θαη απφιεςεο ησλ
αλαγθαίσλ πνζνηήησλ) είηε κε κίζζσζε είηε κε αγνξά ησλ θαηάιιεισλ ηδησηηθψλ εθηάζεσλ ή
αθφκε θαη κε πξνκήζεηα απφ ήδε ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πψιεζεο πιηθψλ δαλείσλ.
(3) Ππλεπψο νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ νπνηνδήπνηε
ιφγν πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πψιεζεο δαλείσλ ησλ
αλαγθαίσλ δαλείσλ ή γηα κίζζσζε ή αγνξά ησλ ζρεηηθψλ αλαγθαίσλ εθηάζεσλ γηα ηελ απφιεςε
δαλείσλ ή αθφκε θαη ηηο ηπρφλ επηβαξχλζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ εμαηηίαο ζχγρξνλεο εθκεηάιιεπζεο
νξηζκέλσλ πεγψλ δαλείσλ (θαη απφ άιιε πξνεγνχκελε ή επφκελε εξγνιαβία κε ηηο ζρεηηθέο
επηβαξχλζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ), αθνχ
ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη δεζκεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαηά αλαινγία ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ γηα ηα
ιαηνκεία ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
(4) Δπίζεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο απαηηεζνχλ
γηα ηελ απφιεςε ή αγνξά δαλείσλ απφ ρείκαξξνπο ή/θαη πνηακνχο, ή άιιεο ζέζεηο, πνπ ζα
πιεξσζνχλ ζε Δπηρεηξήζεηο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη ηε δαλεηνιεςία
απφ ζρεηηθέο εθηάζεηο ή ζε αξρέο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηηο νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί
νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα απφ ηελ απφιεςε δαλείσλ απφ νξηζκέλνπο ρψξνπο.
(5) Ν ΘηΔ ΓΔΛ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε λα απαιινηξηψζεη εθηάζεηο θαηάιιειεο γηα ρξήζε ηνπο σο
δαλεηνζαιάκσλ ή νξπρείσλ γηα πξνκήζεηα ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν.
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4.10.3 ΣΥΟΝΗ ΑΞΝΘΔΠΖΠ
(1) Ζ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ησλ ηπρφλ αθαηάιιεισλ
πξντφλησλ νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ θάζε είδνπο,
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ επέκβαζεο, ζα απνκαθξχλνληαη θαη ζα
δηαζηξψλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Δθφζνλ δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα
ρψξνη απφζεζεο, ή εθφζνλ απηνί πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί δελ επαξθνχλ, ηφηε νη επηπιένλ αλαγθαίνη
ρψξνη, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηζρχνο επηινγήο, ζα επηιεγνχλ:
i

Απφ ηελ αξκφδηα γηα ην πεξηβάιινλ Ξεξηθεξεηαθή πεξεζία (γηα ηηο κεγάιεο πφιεηο ή λνκνχο
κπνξεί λα είλαη εηδηθέο ππεξεζίεο)

ii

Απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία

i.

Απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφηαζε πνπ ζα ππνβάιιεη, ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο.

(2) Ν Αλάδνρνο, ρσξίο θακία επί πιένλ απνδεκίσζε, ππνρξενχηαη, πέξα απφ ηε κεηαθνξά ζε
νπνηαδήπνηε απφζηαζε (ή ζε κία ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε, αλ γίλεηαη ζρεηηθή εηδηθή κλεία ζε εηδηθνχο
φξνπο δεκνπξάηεζεο) θαη ηε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο, λα εμαζθαιίζεη θαη
ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπο κε ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο θαη κε θαηάιιειε ζπκπχθλσζε, ψζηε νη
επηθάλεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη βαηέο ζε νρήκαηα θαη αμηνπνηήζηκεο γηα ρψξνπο αλαςπρήο,
αζινπαηδηψλ, ή άιινπο παξφκνηνπο, γηα ηελ ηειηθή δε δηακφξθσζή ηνπο λα απνκέλνπλ:
- Νη επηθαλεηαθέο εηδηθέο ρσκαηνπξγηθέο δηακνξθψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηπρφλ πξνβιεπφκελα

ηερληθά έξγα
- Νη νπνηεζδήπνηε εθζθαθέο ζεκειίσλ (θαηαζθεπήο θηηζκάησλ, ηνηρίζθσλ, αγσγψλ δηθηχσλ Θνηλήο

Υθειείαο θαη ινηπψλ παξφκνησλ) κε ηα ζρεηηθά ηερληθά έξγα θαη νη επαλεπηρψζεηο ηνπ απνκέλνληνο
φγθνπ ζθακκάησλ
- Ζ δηάζηξσζε επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο θεπνρψκαηνο θαη ε θχηεπζή ηνπ
- Ζ θαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ (αζθαιηηθψλ, απφ ζθπξφδεκα, αλαζθάιησησλ), πιαθνζηξψζεσλ θηι.
- Ρπρφλ άιιεο εηδηθέο θαηαζθεπέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο γεληθέο ρσκαηνπξγηθέο δηακνξθψζεηο (θαη ηα

ζρεηηθά ηερληθά έξγα ζηαζεξνπνίεζεο απηψλ)πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ ηα «έξγα
απνθαηάζηαζεο» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο φξνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο.
Νη αλσηέξσ δαπάλεο ζεσξνχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη, θαηά αλεγκέλν ηξφπν, ζηηο ηηκέο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. Γη' απηφ γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ
ηνπ έξγνπ απφ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά ην ζηάδην ησλ πξνζθνξψλ.

23

Άπθπο Α-5. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ
5.1
5.1.1.

ΓΔΛΗΘΑ
Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία :


Όζα γεληθψο ή εηδηθψο αλαθέξνληαη ζην Λ. 4412/2016



Ζ Απφθαζε έγθξηζεο ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ππ’ φςηλ έξγνπ (εθ’φζνλ απαηηείηαη) ,
θαη νη ζπζηάζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΚΞΔ, εθνζνλ
απαηηεηηαη) κε ηε δηεπθξίλεζε φηη, φπνπ αλαθέξεηαη "επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ έξγνπ" ζε
ζέκαηα εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζα λνείηαη "επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ".



Tα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ,
θαηηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ.

5.1.2.

Δπεηδή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο κειέηεο ηεο πεξεζίαο
θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ν Αλάδνρνο δελ είλαη ππε χζπλνο γηα ηα δηαηεηαγκέλα
ζηνηρεία ησλ κφληκσλ έξγσλ, δηαηεξείηαη φκσο ε επζχλε ηνπ ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο,
ρξήζεηο πιηθψλ, δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο εξγνηαμηαθψλ νδψλ, εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
δηακνξθψζεσλ ησλ έξγσλ, απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, θαη ζηνηρεία ησλ
κφληκσλ έξγσλ γηα ηα νπνία ππάξρεη επηινγή βάζεη ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ
απηφλ.

5.1.3.

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληαο ζηελ
πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Νη πξνηάζεηο απηέο ζα θαζνξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα φια ηα κέηξα πνπ ζα
ιεθζνχλ γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ε ππάξρνπζα βιάζηεζε, ηα δέληξα, νη ζάκλνη θαη νη
θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ, πνπ ππνρξεσηηθά ζα
ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Νη πξνηάζεηο απηέο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε
ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ην έξγν. Δλδεηθηηθά, ηέηνηα κέηξα ζα είλαη,
κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ εξγνηαμίσλ, ε απνμήισζε φισλ ησλ
πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε απνθνκηδή φισλ ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη αρξήζησλ θαη
θάζε άιιν θαηάιιειν κέηξν, ψζηε ηειηθά ε επηξξνή ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην πεξηβάιινλ λα
είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. Ρνλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα είλαη κφλνο ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ
ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο απφ απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ, απφ απνζήθεπζε πιηθψλ, απφ
θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ή θαηαπάηεζε θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ ηα κεραληθά κέζα
πνπ δηαζέηεη, θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο δεκηάο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.

5.2

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΝ ΡΔΙΔΗΥΚΔΛΝ ΔΟΓΝ
Νη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην ηειεησκέλν έξγν πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη
ζην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη απνηππψλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ
έξγνπ. Όζνλ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν, ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο
πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε φζα αλαθέξζεθαλ ζηηο παξαπάλσ
παξαγξάθνπο.
Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, κεηά ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαη πξηλ ηελ ηειηθή
επηκέηξεζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ησλ εξγνηαμίσλ, ζηελ απνμήισζε
φισλ ησλ πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ απνθνκηδή φισλ ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη
αρξήζησλ θαη θάζε άιινπ θαηάιιεινπ κέηξνπ, ψζηε ηειηθά ε επηξξνή ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ
ζην πεξηβάιινλ λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή.

24

5.3
5.3.1.

ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ
Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
επηηπγράλεηαη:


Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο.



Διαρηζηνπνίεζε θαηάηκεζεο ελνηήησλ ρξήζεσλ γεο.



Διαρηζηνπνίεζε ησλ νπνησλδήπνηε δεζκεχζεσλ πνπ πξνθαιεί ην έξγν γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο.



Ιήςε θαηαιιήισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο ηπρφλ ππάξρνπζαο βιάζηεζεο θαηά ην ζηάδην ηεο
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη θακηά παξέκβαζε ζην ππάξρνλ θπζηθφ πεξηβάιινλ,
εθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε δψλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πξέπεη απζηεξά λα
θαζνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ.

Δηδηθφηεξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ
πξαζίλνπ. Γηα ηελ θαηαζηξνθή δαζηθψλ πεξηνρψλ, φηαλ απηή είλαη αλαπφθεπθηε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη
ε άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο. Κεηά ην πέξαο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε.
5.3.2.

Θα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ εθηεηακέλα έξγα γηα εξγνηάμηα. Αλ θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην,
απηά ζα γίλνπλ κε βάζε πξνεγθεθξηκέλα απφ ηελ πεξεζία ζρέδηα θαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή
άδεηα θαη ζα απνκαθξπλζνχλ εληειψο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,
απνθαζηζηψληαο πιήξσο ην πεξηβάιινλ.

5.3.3.

Θα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απνβιήησλ, θαη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ
φξνη:


Δπηβάιιεηαη λα εμαζθαιηζζεί ε ζπγθέληξσζε ησλ ιπκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ζηεγαλνχο
βφζξνπο θαη ε κεηαθνξά /δηάζεζή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο.



Αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα ππφινηπα απφβιεηα ηνπ
εξγνηαμίνπ, φπσο ιάδηα - πεηξειαηνεηδή - ρεκηθά θιπ. ζε ρσξηζηνχο βφζξνπο απ' απηνχο
ησλ ιπκάησλ, απαγνξεπφκελεο απνιχησο ηεο απφξξηςήο ηνπο επί ηνπ εδάθνπο. Ηδηαίηεξνη
ρψξνη ζα απαηηεζνχλ θαη γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ απφλεξσλ θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ
παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο.



Απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηελ εθθφξησζε ησλ πιηθψλ - θαπζίκσλ θιπ. ζην ρψξν ηνπ
εξγνηαμίνπ απφ νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο.



Ζ ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνμηθψλ νπζηψλ ζα επηηξέπεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο
πεξεζίαο θαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη επξείαο δηάρπζεο.



Απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξντφληα επεμεξγαζίαο πιηθψλ.

5.3.4.

Διαρηζηνπνίεζε παξελνριήζεσο ησλ δηθηχσλ Ν.Θ.Υ. Όπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, απαηηείηαη ε
άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεη αο
(θίλδπλνη κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμίαο θιπ.).

5.3.5.

Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε απφξξηςεο ησλ πεξηζζεπκάησλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε
ρψξνπο πνπ έρνπλ ήδε θαζνξηζζεί ή ζα θαζνξηζζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα
ηελ απφξξηςε ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ζε πξνο αλάπιαζε ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα ηεζνχλ γη' απηφ ην ζθνπφ απφ
ηελ πεξεζία. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε, πξηλ απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ απνθνκηδήο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ζηελ πεξεζία θαη ηηο
αξκφδηεο Αξρέο, ζρέδην φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ρψξνη απφζεζεο, ηα έξγα
απνθαηάζηαζεο, νη πνηφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα απνηεζνχλ, ηα δξνκνιφγηα θαη ν ηχπνο ησλ
θνξηεγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ζρεηηθά κε ηελ
απνκάθξπλζε θαη απφζεζε ησλ πιηθψλ εθζθαθήο, (ε πηζαλφηεηα παξάιιειεο ελαπφζεζεο απφ
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άιια έξγα, ν θνξέαο απνθαηάζηαζεο - δηαρείξηζεο θιπ.). Ζ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ
εθζθαθψλ ζα γίλεηαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο
ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο θαη ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Aλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαη ζηελ πεξίπησζε ππεξγνιάβσλ ή
κηζζσκέλσλ απηνθηλήησλ. Πρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ε πεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη
πεξηνξηζκνχο ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην κηθηφ ή/θαη θαζαξφ θνξηίν ησλ νρεκάησλ, ζηηο
δηαδξνκέο απηψλ θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ.
5.3.6.

Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ. Απηφ απαηηεί :


Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ή /θαη θαηαζθεπή παξαθακπηεξίσλ εμππεξέηεζεο
ηεο θπθινθνξίαο.



Απνθπγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληέο, θαπλφ ή ζθφλε, θαη ιήςε θαηάιιεισλ
κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ πνηφηεηαο εθπνκπήο (φπσο εγθαηαζηάζεηο
θίιηξσλ ή /θαη θαηάιιειεο επηζηξψζεηο κέξνπο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, θιπ). Κέξηκλα γηα
θαζαξηζκφ ησλ δξφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ εξγνηαμίνπ, φηαλ απηνί
είλαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο .



Απνθπγή ζρεκαηηζκνχ εζηηψλ κνιχλζεσλ (π.ρ. απφ ιηκλά δνληα λεξά).



Απνθπγή, ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξχπαλζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο
θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία π.ρ. κε ρξήζε θηλεηψλ (εξγνηαμηαθψλ) ερνπεηαζκάησλ φπνπ ε
ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ ππεξβαίλεη ηα 65 dB(A) ζην φξην ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, εάλ θαη
εθφζνλ ππάξρνπλ παξαθείκελνη απνδέθηεο.



Ξεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα:



1)

ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο

2)

ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο θαηά ην εθηθηφ.

Πήκαλζε /επηζήκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο.
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Άπθπο Α-6. ΞΙΖΟΥΚΔΠ - ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΖ - ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
6.1
6.1.1

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΔΗΠ
Γηα ηηο Δπηκεηξήζεηο ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Λ.4412/2016.
Ν ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην
ηηκνιφγην, ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο ΡΠ, ηηο ΔΡΔΞ θαη ηα ινηπά Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο. Γηα θάζε
είδνο εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο ηπρφλ δελ νξίδεηαη ζηα παξαπάλσ ηεχρε ηξφπνο επηκέηξεζεο,
επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη νη κνλάδεο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά εθηειεζζεί.

6.1.2

Νη θαηαρσξήζεηο ζηα επηκεηξεηηθά θχιια πξέπεη λα γίλνληαη κε θάζε δπλαηή αθξίβεηα θαη,
εθφζνλ απαηηείηαη, λα ζπκπιεξψλνληαη κε ζθαξηθήκαηα ή ζρέδηα ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία
θξίλεηαη ζθφπηκν. Ζ πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αξλείηαη ηελ θαηαρψξεζε ζηα επηκεηξεηηθά
θχιια ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ ή αθαηάιιεισλ πιηθψλ. Γηεπθξηλίδεηαη αθφκε φηη ζε θακία
πεξίπησζε ε θαηαρψξεζε ζηα επηκεηξεηηθά θχιια δελ απνηειεί απφδεημε φηη ε εξγαζία είλαη
ηθαλνπνηεηηθή ε ηα πιηθά θαηάιιεια.

6.1.3

Δξγαζίεο ησλ νπνίσλ νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ εγθεθξη κέλσλ
ζρεδίσλ, κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο πεξεζίαο λα γίλνπλ δεθηέο, εθφζνλ δελ ηίζεηαη
ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ δεκηνπξγείηαη θαθνηερλία.
Κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νη εξγαζίεο επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη
κε βάζε:


Ρηο δηαζηάζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ αλ νη πξαγκαηηθέο δηζηάζεηο είλαη κεγαιχηεξεο
ή ίζεο απηψλ



Ρηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ζε πεξίπησζε πνπ απηέο είλαη κηθξφηεξεο απηψλ ησλ
εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ.

6.1.4

Ν Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα θαιχςεη ηα αθαλή ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πξνηνχ λα ιεθζνχλ ηα
ζηνηρεία γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη πξσηνθφιισλ.

6.1.5

Νη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ζε έληππε
θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ππνβάιινληαη, απφ ηνλ αλάδνρν ζη ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία γηα έιεγρν
ην αξγφηεξν είθνζη εκέξεο (20) κεηά ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εθηειέζεσο ηνπο κελφο, αθνχ
ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν».
Νη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλα δφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν
ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο
ηειεπηαίαο.

6.1.6

6.2

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεξείηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ βηβιίν
θαηακέηξεζεο αθαλψλ εξγαζηψλ ζε βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο.

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ - ΞΙΖΟΥΚΔΠ

6.2.1

Νη πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε
ηνπ Αλαδφρνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζα
ππνβάιινληαη ζηελ πεξεζία ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα.

6.2.2

Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο
πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
εξγαζηψλ.
Αλ απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπαζζνχλ εξγαζίεο πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ρξνλνδηάγξακκα, ν
θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη ηελ πιεξσκή ησλ επηπιένλ εξγαζηψλ, ψζηε λα
ζπκπέζεη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ρξνλνδηάγξακκα. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ
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εθαξκφδεηαη φηαλ ζηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη πξφζζεηε θαηαβνιή (πξηκ) ζηνλ αλάδνρν γηα ηε
γξεγνξφηεξε πεξάησζε ηνπ έξγνπ.
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηφζν ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ φζν θαη ηεο νξηζηηθήο πιεξσκήο ηνπ
εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ηελ
εξγνιαβηθή ζχκβαζε, γίλεηαη κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο.
Κεηά ηε ιήμε θάζε κήλα ή άιιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε γηα ηηο ηκεκαηηθέο
πιεξσκέο, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ, ηα νπνία
νθείινληαη ζ ' απηφλ. Νη ινγαξηαζκνί απηνί ζηεξίδνληαη ζηηο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαη ζηα
πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ
εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ επηκεηξεζεί. Θαη' εμαίξεζε, γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηα νπνία, θαηά ηελ
θξίζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, δελ ήηαλ δπλαηή ε ζχληαμε επηκεηξήζεσλ θαηά δηαθξηηά θαη
απηνηειψο επηκεηξήζηκα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ
εξγαζίεο βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο φκσο έρνπλ ιεθζεί επηκεηξεηηθά ζηνηρεία. Ζ
αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη βάζεη πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη
ην 20% ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηνπνηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ ηξέρνληνο ινγαξηαζκνχ.
Αλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, εκηηειείο εξγαζίεο κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ ζην
ινγαξηαζκφ κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, αλ ε θχζε ηνπο είλαη ηέηνηα πνπ, ελδερφκελε δηαθνπή ηνπ
έξγνπ, δε ζα θαηέζηξεθε ηελ εκηηειή εξγαζία. Νη εξγαζίεο απηέο θαηαρσξνχληαη ζε ρσξηζηφ κέξνο
ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη πεξηιακβάλνληαη κε πξνζσξηλή ηηκή κεησκέλε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
απηνηειήο απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο κε ην ππφινηπν ηεο πξνβιεπφκελεο ηηκήο.

6.3

ΓΔΛΗΘΑ ΔΜΝΓΑ ΘΑΗ ΝΦΔΙΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝ - ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ

6.3.1

Ρν πνζνζηφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, φθεινο εξγνιάβνπ θιπ είλαη δέθα νθηψ ζηα εθαηφ
(18%) ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ Ππκβαηηθνχ Ρηκνινγίνπ
θαη ησλ ηπρφλ Λέσλ Ρηκψλ Κνλάδαο.

6.3.2

Θάζε ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη γεληθά φιεο ηηο θάζε είδνπο
επηβαξχλζεηο ζηα πιηθά απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο, θξαηήζεηο θιπ. θαη
εηδηθφηεξα φιεο ηηο θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο ζηα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο
ηνπ Ρηκνινγίνπ θαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Θάζε ηπρφλ απαιιαγή, πνπ ζα δνζεί θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ επηβαξχλζεηο ζα εθπίπηεηαη πξνο
φθεινο ηνπ έξγνπ.

6.3.3

Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.
Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ.Γ. 3092/54 πάλσ ζηα
εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα θιπ., θαζψο θαη απφ ηνπο θφξνπο θιπ.
πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηα Λ.Γ. 4486/66 (ΦΔΘ 131Α') θαη 453/66 (ΦΔΘ 16Α) πεξί
ηξνπνπνηήζεσο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο
δαζκνχο θαη απφ θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη
ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ην Λ. 2366/53 (ΦΔΘ 83Α/10.4.53) Λ. 1081/71 (ΦΔΘ 273Α/27.12.71) θαη
Λ.893/79 (ΦΔΘ 86Α/28.4.79).

6.3.4

Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ
επηβαξχλεη ηνλ ΘηΔ.

6.3.5.

Πηηο ζπκβάζεηο επηβάιινληαη νη ηζρχνπζεο θξαηήζεηο.

6.4
6.4.1

ΡΗΚΔΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΛΔΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ην έξγν φπσο ζα ηξνπνπνηεζεί θαηά είδνο θαη
πνζφηεηεο απφ ηελ πεξεζία. Πηελ πεξηπησζε απηή θαη αλ ζηνλ Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα Δξγαζηψλ
πεξηιακβάλνληαη θαη εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ ηηκέο κνλάδαο, ν Αλαθεθαιαησηηθφο
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Ξίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν πνπ θαλνλίδεη ηηο ηηκέο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. Ν θαλνληζκφο
ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ γίλεηαη κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή θαηά ζεηξά ησλ θαησηέξσ πεξηπη.
α), β) θαη γ) σο εμήο:
α) γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο ηηκέο γηα παξφκνηεο ή αλάινγεο εξγαζίεο, νη
ηηκέο θαζνξίδνληαη αλάινγα πξνο απηέο,
β) γηα εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ παξφκνηεο ή αλάινγεο ζπκβαηηθέο ηηκέο αιιά
πεξηιακβάλνληαη ζε εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ), νη ηηκέο
θαζνξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα ηηκνιφγηα απηά θαη
γ) γηα εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο νη ηηκέο θαζνξίδνληαη κε
βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο.
6.4.2

Ζ εμαθξίβσζε ηνπ θφζηνπο γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία θαη
απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ηθαλφηεηα. Πηα κέιε ηεο
επηηξνπήο πεξηιακβάλεηαη θαη ν επηβιέπσλ ην έξγν ηερληθφο ππάιιεινο. Πε πεξίπησζε πνπ δελ
επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ε επηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ δχν (2) ηερληθνχο ππαιιήινπο, κε
απνθιεηφκελεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ επηηξνπή ηνπ επηβιέπνληα θαη ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ζ πξντζηακέλε αξρή κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα
δνθηκαζηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη λα ζπγθξνηήζεη άιιε επηηξνπή απφ ηερληθνχο
ππαιιήινπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ησλ απαξαίηεησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηεο
λέαο εξγαζίαο. Πηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ηηκήο ηεο ίδηαο εξγαζίαο ή
ηκήκαηνο απηήο ηνπ ίδηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή απφ
δνθηκαζηηθέο εξγαζίεο εμαθξίβσζεο ηνπ θφζηνπο άιισλ εξγνιαβηψλ, δελ απνηεινχλ ηεθκήξην γηα ηνλ
θαλνληζκφ ηηκψλ. Ζ πεξίπησζε γ) εθαξκφδεηαη κφλν γηα ην κέξνο ηεο λέαο ηηκήο πνπ δελ κπνξεί λα
θαλνληζηεί, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α) ή β). Πηελ «αλάιπζε ηεο ηηκήο» δηαρσξίδνληαη ηα
ηκήκαηα πνπ θαλνλίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ) απφ ηα ηκήκαηα πνπ θαλνλίδνληαη,
ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α) ή β). Γηα εξγαζίεο πνπ είλαη παξεκθεξείο πξνο ζπκβαηηθέο ή ήδε
θαζνξηζκέλεο λέεο, νη ηηκέο θαηά ηα παξαπάλσ ζπληάζζνληαη κφλν γηα ηα επηπιένλ ή επί έιαηηνλ
ζηνηρεία θφζηνπο.

6.4.3

Ν θαλνληζκφο λέσλ ηηκψλ γίλεηαη κε ηηο βαζηθέο ηηκέο ηδίσο ησλ εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη
κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά δηαπίζησζεο βαζηθψλ ηηκψλ πιηθψλ εξγαηηθψλ
θαη κηζζσκάησλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαπίζησζεο Ρηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Δ.Γ.Ρ.Γ.Δ. ηνπ Γ' Ρξηκήλνπ
2012. Νη πξνθχπηνπζεο απφ πξφζθαηα ζηνηρεία θφζηνπο ηηκέο αλάγνληαη ζην ρξφλν εθθίλεζεο ηεο
αλαζεψξεζεο κε αληίζηξνθε εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ηχπνπ ηεο αλαζεψξεζεο. Νη ηηκέο πνπ
θαλνλίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β) ππφθεηληαη ζηε ζρεηηθή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο,
ξεηή ή ηεθκαξηή. Ζ ξεηή ή ηεθκαξηή έθπησζε εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε α), αλ ε έθπησζε
δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ φκνηα ή αλάινγε εξγαζία, θαζψο θαη ζην κέξνο ηεο ηηκήο ηεο πεξίπησζεο
γ) πνπ θαλνλίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α) ή β).

6.4.4

Νη ηηκέο ηδίσο ησλ πιηθψλ ησλ κεραληθψλ εμνπιηζκψλ, ησλ ζπζθεπψλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
βαζηθέο ηηκέο, ππφθεηληαη ζηε ζρεηηθή έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο, αλ απνδεδεηγκέλα ηα είδε απηά
ππάξρνπλ επξέσο δηαδεδνκέλα ζην εκπφξην.
Ζ ηηκή κνλάδαο λέαο εξγαζίαο πνπ θαλνλίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β) ηεο παξ. 5 ή ην κέξνο
ηεο ηηκήο ηεο πεξίπησζεο γ), πνπ θαλνλίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 5,
αλάγεηαη ζην επίπεδν ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο, πνιιαπιαζηαδφκελε κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή πνπ
αθνξά ζηε ζπκβαηηθή νκάδα νκνεηδψλ εξγαζηψλ ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε ππφςε λέα εξγαζία. Ν
ζηαζεξφο ζπληειεζηήο «ν» πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:
ζ = Α: Β φπνπ:
Α: Ζ δαπάλε ηεο ζπκβαηηθήο νκάδαο νκνεηδψλ εξγαζηψλ, πνπ εληάζζεηαη ε λέα εξγαζία, κε ηηκέο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππεξεζίαο ηνπ ρξφλνπ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπ ηζρχνληνο γηα
ηελ εξγνιαβία ρξφλνπ εθθίλεζεο ηεο αλαζεψξεζεο θαη
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Β: Ζ δαπάλε ηεο ζπκβαηηθήο νκάδαο νκνεηδψλ εξγαζηψλ, ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε λέα εξγαζία, κε
ηηκέο ησλ ηζρπνπζψλ εγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ ηηκψλ ηνπ ρξφλνπ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ
ή άιινπ ηζρχνληνο γηα ηελ εξγνιαβία ρξφλνπ εθθίλεζεο ηεο αλαζεψξεζεο.
6.4.5

Ζ ηηκή κνλάδαο λέαο εξγαζίαο πνπ απφ ηε θχζε ηεο δελ εληάζζεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο ζπκβαηηθέο
νκάδεο νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαζνξίδεηαη πνιιαπιαζηαδφκελε κε ζπληειεζηή πνπ ππνινγίδεηαη κε ηνλ
ίδην παξαπάλσ ηχπν ν = Α/Β φπνπ νη δαπάλεο Α θαη Β αθνξνχλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ππεξεζίαο πνπ ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ κηα νκάδα εξγαζηψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ, κε
βάζε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη ηα αλσηέξσ πειίθα ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη εξγαζίεο εθείλεο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππεξεζίαο, νη νπνίεο είηε ππάξρνπλ απηνχζηεο ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
εγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηηκψλ ή εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα δεκνπξάηεζεο έξγσλ είηε ππάξρνπλ σο
απηνχζηα ηκήκαηα εξγαζηψλ ησλ αλαιχζεσλ ή ηηκνινγίσλ απηψλ. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν
πξνυπνινγηζκφο ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη «θαη' απνθνπήλ ηηκέο» ή νη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη
αλαιπηηθέο ή πεξηιεπηηθέο γηα νινθιεξσκέλα ηκήκαηα ζχλζεησλ εξγαζηψλ ή είλαη θαη' απνθνπήλ
ηηκέο γηα επξχηεξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ή γηα φιν ην έξγν, κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εγθξίλεηαη
ππνρξεσηηθά θαη αλάιπζε ηεο ηηκήο ησλ εξγαζηψλ απηψλ ή βαζηθψλ επί κέξνπο ζπληζησζψλ
εξγαζηψλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ «θαη' απνθνπήλ ηηκή» θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ
ηζρχνπζεο εγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηηκψλ.

6.4.6

Νη λέεο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
πξνζαπμάλνληαη κε ην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ πνπ ηζρχεη γηα ηε
ζχκβαζε, αλ απηφ γηα ηελ πεξίπησζε α ' ηεο παξαγξάθνπ 6 δελ πεξηέρεηαη ζηελ παξφκνηα ή
αλάινγε ηηκή.

6.4.7

Νη Αλαθεθαιαησηηθνί Ξίλαθεο Δξγαζηψλ θαη ηα Ξξσηφθνιια Θαλνληζκνχ Ρηκψλ Κνλάδαο Λέσλ
Δξγαζηψλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζπληάζζνληαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία θαη ππνγξάθνληαη απφ
ηνλ αλάδνρν αλεπηθχιαθηα ή κε επηθχιαμε. Αλ ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ ππνγξαθή, ηνπ θνηλνπνηείηαη
ν αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο θαη ηα πξσηφθνιια, ζχκθσλα κε ην άξζξν 143. Πηελ πεξίπησζε απηή,
φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ππέγξαςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα κε επηθχιαμε, δηθαηνχηαη
λα ππνβάιεη έλζηαζε. Ν Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο Δξγαζηψλ θαη ηα πξσηφθνιια λέσλ ηηκψλ
εγθξίλνληαη κε ή ρσξίο δηνξζψζεηο απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, ζηελ νπνία δηαβηβάδνληαη καδί κε ηελ
έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ αλάγθε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ηνλ ηξφπν
θαλνληζκνχ ησλ ηηκψλ θαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Αλ έρεη ππνβιεζεί έλζηαζε δηαηππψλεηαη θαη ε
γλψκε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο ζην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο απηήο. Κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ
Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο
εξγαζίεο ρσξίο απηφ λα ζίγεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο.

6.5

ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην
άξζξν 153 ηνπ Λ. 4412/16.

6.6

ΑΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ

6.6.1

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δψζεη εηδηθή εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα εθηειέζεη απνινγηζηηθέο
εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 154 ηνπ Λ 4412/16, ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα εθηειέζεη.

6.6.2

Ν ρξφλνο ζπληήξεζεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ ρξφλν
ζπληήξεζεο ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.
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6.7
6.7.1

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ
Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ή
ηελ πξνζζήθε λέσλ εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 132,155,156 ηνπ Λ. 4412/16 φπσο
ηζρχεη.

6.7.2 Eθ’ φζνλ πξνηαζεί ηξνπνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ ζα θαιείηαη ν κειεηεηήο πνπ ηηο
ζπλέηαμε πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ, ζπκθσλα κε ην αξζξν 144 ηνπ Λ 4412/16.
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Άπθπο Α-7. ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΔΟΓΝ - ΚΖΡΟΥΝ ΔΟΓΝ - ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
7.1
7.1.1

ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΔΟΓΝ
Κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην ζε βηβιηνδεηεκέλα δηπιφηππα αξηζκεκέλα θχιια. Ρν
εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε απηφ ηδίσο:
α) ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ,
β) αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ
ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε,
γ) ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα ζε εκεξαξγία ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ
εξγνδφηε,
δ) ζέζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ . Αλαθνξά γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη πξφνδνο
ή δελ εθηεινχληαη, αιιά θαη νη ζρεηηθνί ιφγνη,
ε) ψξα έλαξμεο θαη πέξαηνο θξίζηκσλ εξγαζηψλ εληφο ηεο εκέξαο,
ζη) αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο θχξηνπ εμνπιηζκνχ,
δ) ζπλζήθεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη ηξνπνπνηήζεηο ή πξνβιήκαηα κε ηηο
ξπζκίζεηο θαη ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ,
ε) ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά, ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο,
ζ) ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο,
η) θαζπζηεξήζεηο, δπζθνιίεο, αηπρήκαηα, δεκίεο, κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ
θαζπζηεξήζεηο, επίζεο πεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ή επαλάιεςεο εξγαζηψλ
αα) ηηο εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ επίβιεςεο,
ββ) έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη
γγ) ζεκαληηθέο επηζθέςεηο ή επηθνηλσλίεο κε ην Γεκφζην ή ηνπηθέο αξρέο ή παξφδηνπο ηδηνθηήηεο,
δδ) θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ην έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν.

7.1.2

Ρν εκεξνιφγην ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θαη απφ
εληεηαικέλν φξγαλν ηεο επίβιεςεο φηαλ απηφ παξίζηαηαη ζην εξγνηάμην. Ρν έλα απνθνπηφκελν
θχιιν πεξηέξρεηαη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία εληφο επηά (7) εκεξψλ, κε κέξηκλα ηνπ εληεηαικέλνπ
νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Νη εγγξαθέο ζην
εκεξνιφγην απνηεινχλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε δχλακε
απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ παξνρή εηθφλαο πξνφδνπ ηνπ
έξγνπ.

7.1.3

Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην ζπκπιεξσκαηηθψλ
πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα δεηήζεη απφ ηνλ
αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, είλαη δπλαηφ λα
δεηεζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία λα θαηαγξάθνληαη γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο κε ζθαξηθήκαηα,
θσηνγξαθίεο, θαηαγξαθέο κε video ή άιιεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο νπηηθψλ κέζσλ. Πε κεγάια έξγα,
γηα θάζε εξγνηάμην ζε δηαθξηηή γεσγξαθηθή ελφηεηα ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ρσξηζηέο εκεξήζηεο
αλαθνξέο πξνφδνπ ή εκεξνιφγην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Πηηο πεξηπηψζεηο
κηθξψλ έξγσλ κπνξεί ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία λα νξίζεη ηελ ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ θαηά άιιν
ζπλνπηηθφηεξν ηξφπν, ηελ ηήξεζε ηνπ θαηά εβδνκάδα ή άιιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαη ηε κε ηήξεζε
εκεξνινγίνπ.
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7.2

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΚΖΡΟΥΝ ΔΟΓΝ

7.2.1

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ζηε ιήςε, επεμεξγαζία θαη παξάδνζε
ζηελ πεξεζία, ησλ παξαθάησ :
 Πεηξάο ςεθηαθψλ εγρξψκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ, παξαγσγήο
πιηθψλ θαη εθηέιεζεο δνθηκψλ.
 Ραηληψλ Video ,ζε dvd θαη usb, ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ, παξαγσγήο πιηθψλ θαη
εθηέιεζεο δνθηκψλ.

7.2.2

Ζ νινθιήξσζε θαη ε παξάδνζε ησλ παξαπάλσ πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο
Βεβαίσζεο Ξεξάησζεο ησλ Δξγαζηψλ. Ρα ζηνηρεία απηά ζεσξνχληαη - θαηά ζπκβαηηθή έλλνηα σο ηζφηηκα κε ηηο θαηαζθεπέο. Ππλεπψο ε κε ππνβνιή ηνπο ζα θαζπζηεξήζεη ηελ έθδνζε ηεο
Βεβαίσζεο Ξεξάησζεο ησλ Δξγαζηψλ.

7.2.3

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία, καδ ί κε ηελ Ρειηθή
Δπηκέηξεζε, Κεηξψν ηνπ Έξγνπ.

7.2.3.1

Ν Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ αξρείν ζηνηρείσλ θαη βηβιηνζήθε ζηελ
νπνία ζα θαηαρσξνχληαη ε αιιεινγξαθία, ηα πξσηφθνιια, ηα ζπκθσλεηηθά, ηα ζρέδηα θηι., θαη ζα
ειέγρεηαη ε δηαλνκή ηνπο.
α. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη ην Κεηξψν ηνπ έξγνπ, πνπ ζα
ζπληαρζεί φπσο ην έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ηειηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο
παξαγξάθνπο ηεο παξνχζεο.
β. Ζ Δξγνιαβία ζα ζεσξεζεί φηη δελ έρεη πεξαησζεί, αλ δελ ππνβιεζεί ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ην
Κεηξψν ηνπ έξγνπ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ.
γ. Νη δαπάλεο γηα ην Κεηξψν ηνπ Έξγνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.
δ. Ξαξάιεηςε ππνβνιήο Κεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή, ηειηθήο Δπηκέηξεζεο,
επί πιένλ ζπλεπάγεηαη ηε ζχληαμε θαη εθηχπσζή ηνπ απφ ηελ πεξεζία ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. θαη πξφζζεηε πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην ηξία ζηα ρίιηα (3‰) ηνπ
αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.

7.2.3.2 Ρξφπνο Πχληαμεο
α. Ρν Κεηξψν ζα ζπληαρζεη ζπκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 170 ,παξ. 2 ηνπ Λ 4412/16. Ππγθεθξηκέλα ζα παξαδνζνχλ
ζρέδηα ηεο κειέηεο αλαζπληαγκέλα θαη ζε επεμεξγάζηκε ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ ζα απεηθνλίδνπλ
ην έξγν φπσο αθξηβψο θαηαζθεπάζηεθε (ζρέδηα "as built"). Δπίζεο απαηηείηαη θαη ε ζχληαμε
ζρεδίνπ (νξηδνληηνγξαθία) ηνπ έξγνπ πνπ εθηειέζζεθε ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα έξγα πνπ
πξνυπήξραλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Ρν ζρέδην απηφ ζα ζπκπιεξσζεί κε ηα ηερληθά θαη
νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Όια ηα αλσηέξσ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα
πεξεζία ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα αιιά θαη ειεθηξνληθά κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζήο
ηνπ πεξί πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ.
7.2.4

Νη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη θαηά αλεγκέλν ηξφπν
ζηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
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Άπθπο Α-8. ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΟΓΥΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ - ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
ΓΗΔΗΛΖ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ
8.1

ΑΛΑΓΝΣΝ -

ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ
Ζ δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο γίλεηαη απφ
ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ επί
ηνπ ηφπνπ ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ είλαη
ππνρξεσηηθή.
Ζ ειάρηζηε ηερληθή ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζε θάζε έξγν θαζνξίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
(3) ηερληθνχο αλάινγσλ πξνζφλησλ θαη πείξαο, απφ ηνπο νπνίνπο έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ πξέπεη
λα είλαη δηπισκαηνχρνο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η.) θαη έλαο (1) ηνπιά ρηζηνλ
πηπρηνχρνο αλσηάηνπ ηερλνινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (Α.Ρ.Δ.Η.). Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ
απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία
βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλν ο
αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Οεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ
απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο
παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ πεξεζία.

8.2
8.2.1

ΓΗΔΗΛΖ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ
O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Λφκνπο,
Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο πεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ
πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη
κεξηθέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο:
- Ρν Ξ.Γ. 22-12-33 (ΦΔΘ 406 Α/33 ) θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ξ.Γ. 17/78 “Ξεξί αζθαιείαο
εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ “
- Ρν Ξ.Γ. 447/75 (ΦΔΘ 142 Α/75 )”Ξεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο
αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ”
- Ν Λ. 495/76 (ΦΔΘ 337 Α / 76) “Ξεξί φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ”
- Ρν Ξ.Γ. 413/77 (ΦΔΘ 128 Α/77)“Ξεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο εθξεθηηθψλ πιψλ”
- H Y.A. BM5/30428 (ΦΔΘ 589 Β/30-6-1980 ) “Πήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εθηφο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ “
- Ρν Ξ.Γ. 778/80 (ΦΔΘ 193 Α/80) “Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ”
- Ρν Ξ.Γ. 1073/81 (ΦΔΘ 260Α/81) “Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε
εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ”
- H Y.A. BM5/30058 (ΦΔΘ 121 Β/23-3-1983) “Πήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εληφο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ”
- Ν Λ.1430/84 (ΦΔΘ 49 Α/84) “Θπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηηο
δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.”
- Ν Λ.1568/85 (ΦΔΘ 177 Α /18.10.85) “Ξεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ”
- Ρν Ξ.Γ. 294/88 (ΦΔΘ 138 Α/88) “Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη
γηαηξνχ εξγαζίαο”
- Ρν Ξ.Γ. 225/89 (ΦΔΘ 106 Α/89) “Ξεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ ζηα ππφγεηα έξγα”
- Ζ πνπξγηθή Απφθαζε 3046/ 304/ 30.1.89 (ΦΔΘ 59Γ/89) “Θηηξηνδνκηθφο Θαλνληζκφο” (Δηδηθά
ην άξζξν 5, παξαγξ. 4.2 γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ)
- Ρν Ξ.Γ. 31/90 (ΦΔΘ 11 Α/90) “Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ”
- Ρν Ξ.Γ. 395/94 (ΦΔΘ 220Α/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη γείαο γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89 /655 /ΔΝΘ”.
- Ρν Ξ.Γ. 396/94 ( ΦΔΘ 220/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε
απ’ ηνπο εξγαδνκέλνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε
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ηελ νδεγία 89/ 656 /ΔΝΘ” .
- Ρν Ξ.Γ. 397/94 ( ΦΔΘ 221 Α /94) “Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ
ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ, φπνπ ππάξρεη ηδηαiηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη
νζθπτθήο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ ΔΝΘ”.
- Ρν Ξ.Γ. 398/94 (ΦΔΘ 221 Α/94) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ
εξγαζία ζε εμνπιηζκφ κε νζφλε νπηηθήο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/270/
ΔΝΘ”.
- Ρν Ξ.Γ. 399/94 (ΦΔΘ 221 Α/94) “Ξξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απ’ ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε
ηελ νδεγία 90/340/ΔΝΘ”.
- Ρν Ξ.Γ.105/95 (ΦΔΘ 67 Α/95) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή / θαη
πγείαο ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58 / ΔΝΘ”.
- Ρν Ξ.Γ. 16/96 (ΦΔΘ 10Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ ΔΝΘ.
- Ρν Ξ.Γ. 17/96 (ΦΔΘ 11 Α796) “Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/391/ ΔΝΘ θαη 91/
383 / ΔΝΘ.
- Ρν Ξ.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212 Α/96) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα έξγσλ”, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/ 57 / ΔΝΘ.
- Ζ πξνζσξηλή Νδεγία φζνλ αθνξά ζηελ Δξγνηαμηαθή Πήκαλζε Απηνθηλεηνδξφκνπ πνπ
ζπλέηαμε ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ .ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ/ΗΝΛΗΝΠ 1997
8.2.2

8.2.3

Ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηαηνο ηεο ηεξήζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο, αλαθέξνληαη
παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νξηζκέλα ζεκεία ηεο Λνκνζεζίαο:
α.

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηεο
πεξεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ππκβνχισλ Δπίβιεςεο θαη Γηαρείξηζεο), θαζψο θαη
ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ, ηα απαηηνχκελα θαηά
πεξίπησζε Κέηξα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) θαη λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα
ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά ηα ΚΑΞ ζα είλαη, πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο
αζθαιείαο, πιαζηηθέο γαιφηζεο, θσζθνξίδνληα παλσθφξηα (γηα ην ρεηκψλα),
θσζθνξίδνληα γηιέθα (γηα ην θαινθαίξη), πξνζηαηεπηηθά γάληηα, σηναζπίδεο,
πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη θαπέια ειίνπ, θνπηηά Ξξψησλ Βνεζεηψλ έλα γηα ηα γξαθεία θαη
έλα γηα θάζε φρεκα ηνπ εξγνηαμίνπ, κάζθεο δηαθφξσλ ηχπσλ, δψλεο ζπγθξάηεζεο,
αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ηχπνπ SCBA θ.ι.π.

β.

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ πηλαθίδσλ ή
θσηεηλψλ ζεκάησλ επηζήκαλζεο θαη απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ,
θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ πηλαθίδσλ ηφζν γη α ηνπο εξγαδνκέλνπο,
φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ ή/θαη ζηηο πεξηνρέο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή θνληά ζ’ απηέο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη
γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε πφζηκν λεξφ, εγθαηαζηάζεηο πγηεη λήο θαη
θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο λα εμαζθαιίζεη κέζα θαη ρψξνπο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ.

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ζηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο ησλ εξγα ζηψλ θαη ζην
πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:
α.
β.
γ.

δ.

Λα δηαζέηεη εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο.
Λα θξνληίδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ (απνςίισζε) ησλ ρψξσλ απφ ηα πάζεο
θχζεσο εχθιεθηα πιηθά θαη αληηθείκελα.
Λα κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο θνιιήζεσλ ή άιιεο αλνηθηήο ππξάο θνληά ζε εχθιεθηα
αληηθείκελα ή θνληά ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο, ρσξίο λα παίξλεη ηα
ελδεηθλπφκελα κέηξα.
Λα θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ
θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο.
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8.2.4

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα φπσο:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζη.
δ.

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θαηάιιεινπ γηα θάζε εξγαζία
Δλεκέξσζε κε γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη
ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ απηνχο
Δθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ δξάζεο πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πξνζηαζίαο έλαληη
πάζεο θχζεσο ζενκεληψλ θαη θσηηάο
Δθπφλεζε θαη ηήξεζε πξνγξάκκαηνο επηζεσξήζεσλ/ειέγρσλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ
πηζηή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο
Θαηαιιειφηεηα εμνπιηζκνχ
Δπηδίσμε ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο

8.2.5

Οεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ φια ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε
ε πινπνίεζε θαηφπηλ ππνδείμεσλ ησλ αξκνδίσλ κεραληθψλ, ζπληνληζηψλ θαη ηερληθψλ
αζθαιείαο ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα
ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ γεληθά φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη
ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ απηή, ζα εθαξκφδνληαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί
πξνιήςεσο αηπρεκάησλ.

8.2.6

Ν Αλάδνρνο νθείιεη αθφκε λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ θαη
αηπρεκάησλ απφ ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο π.ρ. ειεγρφκελεο εθξήμεηο, ζπζηήκαηα
ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο ή παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ.,
εθφζνλ βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ πεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη εθξεθηηθέο χιεο ζηηο
εθζθαθέο.

8.2.7

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην
Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο (ΠΑ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ θππνπξγνχ
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΗ-ΞΑΓ/νηθ.177/2.3.2001 (B' 266), ΓΔΔΞΞ/85/
14.5.2001 (Β' 686) θαη ΓΗΞΑΓ/01Θ889/ 27.11.2002 (Β ' 16), ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ,
θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά
ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.

8.2.8

Αθφκε ζα πξέπεη λα είλαη πάληνηε δηαζέζηκα πξνο έιεγρν απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θαη κε
θνξείο ηα ζεσξεκέλα ή κε βηβιία πνπ απαηηεί ε λνκνζεζία:



8.2.9

Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθαιείαο ( Λ 1396/83 θαη Ξ.Γ. 1073/81)
Βηβιίν Γξαπηψλ πνδείμεσλ Ρερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο (Λ.1568/85)

Δίλαη επλφεην φηη ν θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ησλ παξαγφλησλ ηνπ Αλαδφρνπ
ηνπ Έξγνπ, ηπρφλ ππεξγνιάβσλ, επηβιεπφλησλ κεραληθψλ απηναπαζρνινπκέλσλ θαη
εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία .
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Άπθπο Α-9. ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΚΔΡΟΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ
1. Ν ανάδοσορ έσει ηην ςποσπέωζη γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ
θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη
αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΞΓ 305/96 (αξ. 7 9), Λ.3669/08 (αξ. 37 παξ.7), Λ. 3850/10** (αξ. 42).,φπσο ηξνπνπνηεζεθαλ θαη ηζρπνπλ ζεκεξα
2. Πηα πλαίζια ηηρ εςθύνηρ ηος, ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι:
α. Λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη
λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα παξ 7 αξζξ. 138 Λ 4412/16.
β. Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο
(ΠΑ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΞΔΣΥΓΔ : ΓΗΞΑΓ/νηθ.177/2 -3-01,
ΓΔΔΞΞ/85/14-5-01 θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο
ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο
κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : παξ. 7, αξζξ. 138 λ4412/16.
γ. Λα επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα
ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ
εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη
πγείαο : ΞΓ 1073/81 (αξ. 111), ΞΓ 305/96 (αξ.10,11), Λ.3850/10 (αξ. 42 - 49)φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
θαη ηζρχνπλ. Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην
φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ
ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θα η πγείαο (εθηφο εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).
3. Πύμθωνα με ηα πποαναθεπόμενα ηηρ παπ. 2, ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να ηηπεί ηα
ακόλοςθα:
3.1

Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - Πρέδην Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο γείαο
(ΦΑ) θαη ζπγθεθξηκέλα:

α. Λα δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα
ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20
εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: ΞΓ 305/96 (αξ 3
παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκ α ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΞΓ
305/96.
β. Λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΠΑ-ΦΑ ηα ν πνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο
κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ Α
ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΞΔΣΥΓΔ.
γ. Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ
ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ
ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ
(κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε,
εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Λα αλαπξνζαξκφζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ
ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη Α
ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΞΔΣΥΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.3669/08 (αξ. 37
παξ.8 θαη αξ.182).
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ε. Λα ηεξήζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη
Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΞΔΣΥΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ
αξρψλ.
ζη. Ππκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην Πρέδην Αζθάιεηαο γείαο ( ΠΑ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο γείαο
(ΦΑ). Ρν ΠΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο
θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ. Αληίζηνηρα ν ΦΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο
κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
1. Ρν πεξηερφκελν ηνπ ΠΑ θαη ηνπ ΦΑ αλαθέξεηαη ζην ΞΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5 - 7) θαη ζηηο Α:
ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΞΔΣΥΓΔ.
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ:
α. Απαηηείηαη Ππληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Ξ.Γ.305/96 (αξζ.12
παξάξηεκα ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή η νπ έρνληνο
λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΠΑ,ΦΑ) ηνπ
έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Λ
4030/2011 (ΦΔΘ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ.
Γξακκαηέα ηνπ Π.ΔΞ.Δ.
3. Ν ΦΑ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε
Γεκφζηνπ Έξγνπ: Α ΓΔΔΞΞ/νηθ.433/2000 ηνπ (η.) ΞΔΣΥΓΔ, θαη ελζσκαηψζεθε ζηε λνκνζεζία.
4. Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην
ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη Α
ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΞΔΣΥΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΑ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑ πεξη ιακβάλνληαη ζηελ
ΔΓΘΘΙΗΝ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΞΔΣΥΓΔ.
3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη
πγείαο Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50
εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Λ. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ
εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Λ.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).
γ. Ρα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο
επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο ή λα
ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη
εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο,
ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Λ.3850/10 (αξ.9).
δ. Πηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ η νπ αλαδφρνπ θαζψο θ αη η σλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ
εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ:
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Λ.3850/10
(αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξ άθνπλ ηηο
ππνδείμεηο ηνπο ν Ρερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Λ.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17
παξ.1). Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Ρν
βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξ είηαη θαη ζεσξείηαη απφ
ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη
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ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Λ 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί
ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή γείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ..Α.Δ) ή ζηνλ
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα
άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Λ.3850/10. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή
εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην
ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη
γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ
ηερληθνχ αζθαιείαο. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο
πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ
νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη
πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα
ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
4. Θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγα δφκελν αληθαλφηεηα
εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Λ 3850/10 (αξ.18 παξ.9).
3.3 Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ)
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ), φηαλ απαηηείηαη
εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην
εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ .Α 130646/1984 ηνπ (η.)
πνπξγείνπ Δξγαζίαο. Ρν ΖΚΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ .Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο,
Ρκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ
αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο πεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή
δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο
ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΞΓ 1073/81 (αξ.113 ), Λ.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.)
ΞΔΣΥΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΞΞ/208 /12-9-2003.
3.4 Ππζρεηηζκφο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ Π Α θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Κ Α.
Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Κ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκ φο ηνπ
ΠΑ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ /
δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΠΑ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν
ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.

4. Απαιηούμενα μέηπα αζθάλειαρ και ςγείαρ καηά ηην εκηέλεζη όλων ηων επγαζιών ζηο
επγοηάξιο.
4.1 Ξξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Κέηξα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην
εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο:
α. Ρελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΞΓ 105/95, ΞΓ
305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Ρνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ
έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν
ειεθηξνπιεμίαο : ΞΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II,
παξ.2).
γ. Ρε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ
θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ η νπο θηλδχλνπο η σλ
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εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Ξ Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΞΓ305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α,
παξ.6).
δ. Ρε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο,
πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε
ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.:ΞΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4,
8-10), Λ.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Ρελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμ νπιηζκνχ (χπαξμε
ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΞΓ 1073/81
(αξ.109,110), Λ.1430/84 (αξ.17,18), ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Ρελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) ζην πο εξγαδφκελνπο
φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο
αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο
απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζ αθείο νδεγίεο γηα ηε
ρξήζε ηνπ: Ξ.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Λ.1430/84 (αξ.16-18), ΘΑ Β.4373/1205/93 θαη νη
ηξνπνπ. απηήο ΘΑ 8881/94 θαη .Α. νηθ.Β.5261/190/97, Ξ.Γ. 396/94, Ξ.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφζεζε
πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ.Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α. Λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ
θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε :
- Ρελ .Α αξηζ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 ηνπ η.ΞΚΔΓΗ: «Νδεγίεο Πήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ»
(ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, ηεχρνο 7)
- Ρε ΘΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΞΔΘΑ θαη η.ΞΚΔΓΗ «πνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ »
- Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο : Λ.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ.
απηνχ : Λ.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46).
β. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο,
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Λ. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Λ.
3542/07 (αξ.43,44).
γ. Λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θα η λα ηεξεί ηηο
απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ
θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ :
ΞΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΞΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Λ.3850/10 (αξ.
31,35).
δ. Λα πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο,
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΞΓ 216/78, ΞΓ
1073/81 (αξ.85-91), ΘΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΞΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV
κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Λ.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Λ. 3542/07
(αξ.30).
ε. Λα ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :
α) θξαδαζκνχο : ΞΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΞΓ 85/91, ΞΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο
θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΞΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο,
ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Λ.3850/10 (άξ. 36-41), ΞΓ 82/10.
4.3 Κεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. Νη εμνπιηζκνί εξγαζίαο
ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΞΓ 304/00 (αξ.2).
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α. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ
αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΞΓ 1073/81 (αξ.17, 45 -74 ),
Λ 1430/84 (αξ.11-15), ΞΓ 31/90, ΞΓ 499/91, ΞΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 89/99, ΞΓ 304/00
θαη ΞΓ 155/04, ΞΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9),
ΘΑ 15085/593/03, ΘΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΞΓ 57/10, Λ.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Ρα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη
8.5) θαη ην ΞΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία:
1.
2.
3.
4.
5.

Ξηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
Άδεηα θπθινθνξίαο
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα
ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΞΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). Πεκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ
κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε,
θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6).
7. Ξηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν
βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7).

5. Λομοθεηήμαηα πος πεπιέσοςν ππόζθεηα απαιηούμενα μέηπα αζθάλειαρ και ςγείαρ ζηο
επγοηάξιο, ηα οποία ηηπούνηαι καηά πεπίπηωζη, ανάλογα με ηο είδορ ηων επγαζιών ηος
εκηελούμενος έπγος.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ
έξγνπ. Ρα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
5.1 Θαηεδαθίζεηο:
Λ 495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΘΑ 8243/1113/91 (αξ.7), Α 31245/93, Λ.
2168/93, ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), .Α. 3009/2/21- γ/94, .Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη
ηξνπ. απηήο : Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV
κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : .Α. Φ.28/18787/1032/00, ΞΓ 455/95 θαη ε
ηξνπ. απηνχ ΞΓ 2/06, ΞΓ 212/06,Α 21017/84/09.
5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο:
Λ. 495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), Α αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή
θηηξίσλ, παξ.4), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Α Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, ΞΓ 396/94 (αξ.9
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Α 3009/2/21-γ/94, Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : Α
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΞΓ 2/06, ΞΓ 305/96
(αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Νδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο.
ΞΓ 778/80, ΞΓ 1073/81 (αξ.34-44), Λ.1430/84 (αξ. 7-10), ΘΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΞΓ 396/94 (αξ.9
παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΞΓ 155/04, ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ
παξ.4-6,14 ).
5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
ΞΓ 95/78, ΞΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΞΓ 70/90 (αξ.15), ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ),
Ξπξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΘΑ αξ.νηθ.16289/330/99.
5.5 Θαηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.)
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ΞΓ 778/80, ΞΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), Α 3046/304/89, ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΞΓ
305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).
5.6 Ξξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ.
(Πήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθ νδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη
ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Λ.495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 225/89,
ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Α Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.
ΗΗΗ), Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96,
Α 3009/2/21-γ/94, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 2/06, ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β
ηκήκα ΗΗ παξ.10).
5.7 Θαηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ιηκεληθά έξγα
(πνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ
λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΞΓ 1073/81 (αξ.100), Λ 1430/84 (αξ.17), ΞΓ 396/94 (αξ.9
παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), Α 3131.1/20/95/95, ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη
παξ.13).

6.

Ακολοςθεί καηάλογορ με ηα νομοθεηήμαηα και ηιρ κανονιζηικέρ διαηάξειρ
πεπιλαμβάνοςν ηα απαιηούμενα μέηπα αζθάλειαρ και ςγείαρ ζηο επγοηάξιο.

πος
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49/Α/84
147/Α/93
57/Α/99
50/Α/07
116/Α/08
84/Α/10
249/Α/12

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

Ξ.
Ξ.
Ξ.
Ξ.
Ξ.
Ξ.
Ξ.
Ξ.
Ξ.
Ξ.
Ξ.
Ξ.
Ξ.
Ξ.
Ξ.

Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.

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

Γ. ΞΝΟΓΗΘΔΠ
Α 130646/84
ΘΑ 3329/89
ΘΑ 8243/1113/91
ΘΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93
ΘΑ 16440/Φ.10.4/445/93

Γ. ΞΝΟΓΗΘΔΠ

ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ

Γ. ΔΓΘΘΙΗΝΗ

ΘΑ αξ. 8881/94
Α αξ.νηθ. 31245/93

ΦΔΘ 450/Β/94
ΦΔΘ 451/Β/93

ΔΓΘΘΙΗΝΠ 27/03

ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ

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

ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ
ΦΔΘ 154/Β/84
ΦΔΘ 132/Β/89
ΦΔΘ 138/Β/91
ΦΔΘ 187/Β/93
ΦΔΘ 765/Β/93

ΑΟ.ΞΟΥΡ.ΓΔΔΞ
Ξ/208/12-9-03

42

Α 3009/2/21-γ/94
Α 2254/230/Φ.6.9/94
Α 3131.1/20/95/95
Α Φ.6.9/13370/1560/95
Α Φ6.9/25068/1183/96
.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97
ΘΑ αξ.νηθ.16289/330/99
ΘΑαξ.νηθ.15085/593/03
ΘΑ αξ. Γ13ε/4800/03
ΘΑ αξ.6952/11
Α 3046/304/89
Α Φ.28/18787/1032/00
Α αξ. νηθ. 433/2000
Α ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/01
Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/01
Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/02
Α ΓMEO/Ν/613/11
Α 21017/84/09

ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ
ΦΔΘ

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

Ξπξνζβεζηηθή δηάηαμε 7,
Απφθ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΔΘ 155/Β/96

ΔΓΘΘΙΗΝΠ 6/08

ΑΟ.ΞΟΥΡ.ΓΗΞΑΓ/
νηθ/215/31-3-08

ΔΓΘΘΙΗΝΠ Π.ΔΞ.Δ

ΑΟ.ΞΟ. 10201/12
ΑΓΑ:Β4Ι1Ι-ΘΦΕ
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Άπθπο Α-10. ΚΔΡΟΑ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ - ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ - ΓΗΘΡΑ
Ν.Θ.Υ.
10.1 ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑ
ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΥΛ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΥΛ ΣΥΟΥΛ ΘΑΗ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ
ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ
10.1.1

Ν Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε (αλ ηνπ ην δεηήζεη ε Δπίβιεςε) λα
απαγνξεχεη ηελ πξνζπέιαζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη
ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ
επηβιέπνπζα ππεξεζία αηφκσλ.
Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη θαη θπιάζζεη φιεο ηηο πεξηνρέο εθηέι εζεο εξγαζηψλ,
απνζεθψλ θιπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, επ’ σθειεία ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο επίβιεςεο θαη ηξίησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ
αηπρήκαηα ή απψιεηεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψ λ.
Ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ζα πξέπεη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ λα
παίξλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ δηαθχιαμε φισλ ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, ηε
δηαηήξεζε ηνπο θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο.
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνθσηηζκνχ, πεξίθξαμεο θαη εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ ζσζηή θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ή πνπ εχινγα ζα απαηηεζεί απφ ηελ επίβιεςε.

10.1.2

Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο απαηηεζνχλ επείγνληα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε
αηπρήκαηνο ή θαηαζηξνθήο, ή γηα ηελ δηαζθάιηζε έπεηηα απφ ηέηνην ζπκβάλ, ν Αλάδνρνο
είλαη ππεχζπλνο λα εθηειέζεη νηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν. Σσξίο λα πεξηνξίδεηαη απηή ε
ππνρξέσζε, ε Δπίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δίδεη εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
αλαγθαίσλ εξγαζηψλ.
Αλ ν Αλάδνρνο θαλεί απξφζπκνο ή αλίθαλνο λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα, ε Δπίβιεςε έρεη ην
δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο κε δηθά ηεο ζπλεξγεία ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.

10.1.3

Ν αλάδνρνο νθείιεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ησλ ΝΘΥ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθηχσλ ηνπο, φηαλ απηά πθίζηαληαη επηπηψζεηο απ φ ηελ θαηαζθεπή
ησλ έξγσλ .

10.2 ΣΟΖΠΖ ΔΘΟΖΘΡΗΘΥΛ ΙΥΛ
10.2.1

Γηα ηηο εθζθαθέο βξάρνπ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο ε ρξήζε εθξεθηηθψλ
εμαξηάηαη απφ ηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο, αλάινγα κε ηε γεηηλίαζε ηεο ζέζεο ηνπ θάζε
ζπγθεθξηκέλνπ νξχγκαηνο πξνο νηθήκαηα, έξγα δεκφζηαο σθέιεηαο, ππιψλεο ή ζηχινπο
γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή ηειεπηθνηλσληψλ, πεξηνρέο αξραηνινγηθνχ ή
ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ή θπζηθνχ θάινπο, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, δξφκνπο θ.ι.π.
Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα φζεο άιιεο ζέζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ παξνχζα εξγνιαβία
ππάξρεη γεηηλίαζε εθβξαρηζκψλ θαη θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαη επνκέλσο πξέπεη λα ιεθζνχλ
φια ηα θαηάιιεια κέηξα.
Γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο Λνκνζεζίαο (φπσο π.ρ. άξζξα 81, 82, 83 θαη 84 ηνπ Θαλνληζκνχ Κεηαιιεπηηθψλ θαη
Ιαηνκηθψλ Δξγαζηψλ, ΦΔΘ 931/Ρεχρνο Β/31-12-84 θιπ).
Έηζη αλάινγα κε ηε γεηηλίαζε ηνπ νξχγκαηνο πξνο ππάξρνληα νηθήκαηα, ΞΙΥΛΔΠ Ζ/ΘΑΗ
ΑΓΥΓΝΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ Γ.Δ.Ζ.//Ρ. (150KV), θ.ι.π. ζα είλαη δπλαηφλ :
-

Λα επηηξέπεηαη, θαηά ηα ζπλήζε, ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ.
Λα επηηξέπεηαη ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ (κε θαηάιιειε δηάηαμε κεηψπνπ
εμφξπμεο, δηάηαμε θαη γφκσζε δηαηξεκάησλ, ρξήζε εηδηθψλ πιεγκάησλ αζθάιεηαο
θ.ι.π.)
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-

Λα ΑΞΑΓΝΟΔΔΡΑΗ ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ.

Ζ ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα
θαζνξίδεη ε θείκελε Λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε άδεηεο πνπ ζα ρνξεγήζνπλ ζηνλ Αλάδνρν νη
αξκφδηεο Αξρέο.
Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο παξαβεί ηνπο πην πάλσ φξνπο ηφηε ππέρεη θάζε
ζπλέπεηα (πνηληθή θαη αζηηθή) ιφγσ παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο Λνκνζεζίαο.
10.2.2

α.

Γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνβιέπεηαη κφλνλ κηα θαηεγνξία εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ
έξγσλ "ζε θάζε είδνπο έδαθνο" νπφηε ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη εθζθαθέο
βξάρνπ".

β.

Πεκεηψλεηαη εδψ φηη νη εθζθαθέο "ζε θάζε είδνπο έδαθνο" ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ θαιχπηνπλ
ηελ εθζθαθή βξάρνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο εθξεθηηθψλ πιψλ ζηελ
νπνία εκπεξηέρνληαη θαηά ζηαζκηζκέλν ηξφπν νη θάζε είδνπο δπζρέξεηεο απφ ηελ απαγφξεπζε
ρξήζεο εθξεθηηθψλ πιψλ ή / θαη ηπρφλ απφ ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ.

10.3 ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΚΔΡΑΡΝΞΗΠΖΠ/ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ
ΓΗΘΡΥΛ Ν.Θ.Υ. ΘΙΞ.
10.3.1

Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα ζπλαληήζεη δπζρέξεηεο ζηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ απφ ηελ παξνπζία ελαέξησλ ή ππφγεησλ δηθηχσλ Ν.Θ.Υ., ΓΔΘΝ ή ΛΞΓΓ,
ηα νπνία πξέπεη λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ησλ. Νη παξαπάλσ δπζρέξεηεο είλαη
δπλαηφ λα ππνρξεψζνπλ ηνλ Αλάδνρν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα θαηαθχγεη ζηελ εθαξκνγή
αληηνηθνλνκηθψλ ή/θαη ρξνλνβφξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ κεζφδσλ, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο
αλάγθεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κε ζπλζήθεο απφιπηεο αζθάιεηαο γηα ηηο ππάξρνπζεο
θαηαζθεπέο (δηαηεξνχκελα νδνζηξψκαηα, νρεηνί θ.ι.π.), ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο
παξαιιαζζφκελεο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο Ν.Θ.Υ. θ.ι.π. Κε ηηο εξγαζίεο απηέο νπδεκία
νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ν Αλάδνρνο (εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά),
ππνρξενχηαη φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ εξγαζηψλ,
ρσξίο λα δηθαηνχηαη εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή
δπζρεξεηψλ πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ. Πε
πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζε πεξηνρέο φπνπ αλακέλεηαη εκπινθή κε πθηζηάκελνπο
αγσγνχο ΝΘΩ:
i.
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έξεπλα πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία ησλ αξκνδίσλ
ΝΘΩ, λα αλαδεηήζεη ζηνηρεία γηα ηνπο πθηζηάκελνπο, ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, αγσγνχο χδξεπζεο
θαη απνρέηεπζεο θηι., νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε ην έξγν. Ζ επαιήζεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.
ii. Ν Αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε νδεγηψλ θαη
πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ΝΡΔ, ΓΔΖ, Ύδξεπζε, Απνρέηεπζε, Φπζηθφ Αέξην θηι.) γηα
ηπρφλ αγσγνχο ή θαιψδηα ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ απνθάιπςε θαη αθξηβή
πξνζδηνξηζκφ

10.3.2

Δξγαζίεο εθζθαθψλ θιπ. ζε ζέζεηο φπνπ δηαηεξνχληαη ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ, ή ηκήκαηα
νρεηψλ, ή φπνπ πθίζηαληαη αγσγνί Ν.Θ.Υ θιπ. γεληθά πξέπεη λα εθηεινχληαη κε κεγάιε
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα είλαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο.

10.3.3

Νπνηαδήπνηε δεκηά, ε νπνία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
εθηειεί απηφο ην έξγν, ή ζε ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ έξγσλ, βαξχλεη
απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηε δαπάλε
επαλφξζσζεο ηεο δεκηάο.

10.3.4

Πε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θξνπζηηθά κέζα, ή άιια κέζα εθζθαθήο (π.ρ. εθξεθηηθά
ζε βξαρψδεηο εκθαλίζεηο) αλ επηηξέπνληαη θαη ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο
Αξρέο, ή εξγαζίεο παζζάισλ θιπ. θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη πξαγκαηηθή ή απνζεηηθή
ησλ γχξσ θαηαζθεπψλ θιπ. ζα βαξχλεη, σο απνθιεηζηηθά ππεχζπλα, ηνλ Αλάδνρν.

10.3.5

Γελ ζα γίλεη απνδεθηή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξζείζεο
αηηίεο θαη νη ηηκέο ηνπ Ρηκνινγίνπ είλαη εληαίεο θαη ακεηάβιεηεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο
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θπθινθνξίαο, ή άιιν αίηην, ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα, ή ην ζπκθέξνλ
ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ (ειαθξψλ, κεζαίσλ, βαξέσλ), ή εθηέιεζεο κε ηα ρέξηα.
10.3.6

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζε κεξηθά ηκήκαηα ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηεο λέαο
νδνχ θαη θνληά ζ' απηά, πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζηχινη ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ΝΡΔ, ζσιήλεο
χδξεπζεο θιπ. Έηζη ζα παξαζηεί αλάγθε, παξάιιεια πξνο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ
νδηθψλ έξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη απφ απηφλ, λα εθηειεζζνχ λ απφ ηηο αξκφδηεο εηαηξίεο ή
Νξγαληζκνχο, πεξεζίεο, ή/θαη ηνλ ίδην θαη εξγαζίεο γηα ηελ κεηαηφπηζε ζηχισλ, ή
απνκάθξπλζε ππαξρνπζψλ γξακκψλ θιπ.

10.3.7

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ επίζπεπζε ηεο
απνκάθξπλζεο ησλ πην πάλσ εκπνδίσλ, λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ απηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζήο ηνπ γηα
θαζπζηεξήζεηο ή δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θπξίσο έξγν ηνπ, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ
παξάιιεισλ εξγαζηψλ απνκάθξπλζεο ζηχισλ, κεηαηφπηζεο γξακκψλ θιπ. Αληίζεηα απηφο
νθείιεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα λα απνθεπρζνχλ βιάβεο
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πην πάλσ εηαηξηψλ. Πε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ βιάβεο, ζα
βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνλ Αλάδνρν.

10.3.8

Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ππφγεησλ αγσγψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ Ν.Θ.Υ.
ζε πεξηνρέο επεξεαδφκελεο απφ ηα έξγα, ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη
θξνληίδεο λα εθνδηαζζεί κε ηα απαξαίηεηα δηαγξάκκαηα θαη ινηπά ζην ηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ
Αγσγψλ Θνηλήο Υθέιεηαο θαη αθνχ έιζεη ζε επαθή κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ Ν.Θ.Υ. λα
κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε απηψλ ,πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη, παξνπζία
εθπξνζψπσλ ηνπο, δηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αγσγψλ Ν.Θ.Υ . θαη ηελ ελ
ζπλερεία απνθάιπςε απηψλ, εθφζνλ ήζειε απαηηεζεί ε δηεπζέηεζή ηνπο.
Απηή ε επζχλε αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο ζα πξέπεη κέζα ζην πιαίζην ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ λα έιζεη ζε επαθή κε ηνπο Ν.Θ.Υ. θαη λα επηζεκάλνπλ ηα ηπρφλ
πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Ν.Θ.Υ. ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ
(θαη αληίζηξνθα) θαη λα ζπλππνινγίζνπλ ηελ ζρεηηθή επηξξνή απηψλ ησλ δηθηχσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ζα ζπληάμεη, ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο, ζηε απφδνζε
ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο ηνπ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θιπ.

10.3.9

Πηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ Α -2 απηήο ηεο Π.. έρνπλ
παξζεί ππφςε νη θάζε είδνπο θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε
δηθηχσλ Ν.Θ.Υ. είηε απηέο ζα γίλνπλ απφ ηα εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ησλ Ν.Θ.Υ. είηε απφ ηα
ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ, είηε θαη απφ ηα δχν καδί.

10.3.10 Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο Ν.Θ.Υ. πνπ ζα ζπλαληεζνχλ, θαζνξίδνληαη ηα
αθφινπζα:
α. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη έγγξαθα θαη έγθαηξα ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία, ηηο
ζπλαληφκελεο δπζρέξεηεο ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, απφ ηηο
παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θιπ, ζπλνδεχνληαο ηηο αλαθνξέο ηνπ κε ππνδείμεηο ιχζεο γηα ηα
δεκηνπξγνχκελα ηερληθά πξνβιήκαηα.
β. Ν Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο πεξεζίαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ
εγθαηαζηάζεηο θιπ.
ηξνπνπνηψληαο ζηελ αλάγθε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαδνρή εξγαζηψλ,
ή αθφκε θαη εθηειψληαο πξφζζεηεο αλαγθαίεο εξγαζίεο κεηά απφ εηδηθή εληνιή ηεο Δπηβιέπνπζαο
πεξεζίαο.
γ. Ζ πεξεζία, κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, νθείιεη λα βνεζήζεη απηφλ, ζε φια ηα
δηαβήκαηα πνπ απαηηνχληαη πξνο ηηο αξκφδηεο Αξρέο θαη ηνπο Ν.Θ.Υ., γηα ηελ άξζε θάζε εκπνδίνπ
ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε λα
αιιεινγξαθεί, λα ζπλελλνείηαη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Ν.Θ.Υ. ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηελ
Γηεπζχλνπζα πεξεζία.
10.3.11 Δπηπξφζζεηα, εηδηθά γηα δίθηπα χδξεπζεο ηζρχνπλ ηα θάησζη:
i.
Δηδηθά γηα ην δίθηπν χδξεπζεο θαη ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη ην δίθηπν απηφ
γηα ηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εληείλεη ηα κέηξα γηα ηελ
απνθπγή δεκηψλ ζην δίθηπν. Πε πεξίπησζε πνπ παξ' φια ηα ελ ιφγσ κέηξα, ζπκβνχλ δεκίεο ζην
δίθηπν χδξεπζεο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε θαη ην αξγφηεξν εληφο 4ψξνπ νξηζηηθή
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απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο. Αλ παξέιζεη ην 4σξν ρσξίο ε δεκία λα έ-ρεη απνθαηαζηαζεί, ηφηε γηα
θάζε επφκελν 4σξν πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα επηβνιήο εηδηθήο πνηληθήο ξήηξαο ζε βάξνο ηνπ
Αλαδφρνπ. Ζ εηδηθή απηή πνηληθή ξήηξα είλαη αλεμάξηεηε θαη επηπιένλ ησλ ηπρφλ επηβαιινκέλσλ
πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ιφγνπο κε ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ. Ν Αλάδνρνο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην
δηαγσληζκφ, απνδεηθλχεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ φξνπ απηνχ θαη ηνλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.
ii.
Γηα δεκηέο εηδηθά ζην δίθηπν χδξεπζεο ε δαπάλε επηζθεπήο αιιά θαη ε δεκία ιφγσ ηεο αμίαο
ηνπ απνιεζζέληνο χδαηνο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη κπνξεί λα παξαθξαηείηαη απφ ηα νθεηιφκελα ζε
απηφλ απφ ηελ ππφςε εξγνιαβία ή άιιε ή εθφζνλ απηά δελ επαξθνχλ εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο γηα είζπξαμε Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
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Άπθπο Α-11. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ
ΑΛΑΓΝΣΝ

ΘΑΗ

ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ

ΡΖΠ

ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ

–

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ

11.1 ΞΟΝΠΡΑΡΔΡΗΘΑ ΚΔΡΟΑ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ
11.1.1

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

11.1.2

Κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο, ν Αλάδνρνο
ππνρξεψλεηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζή ηνπ, λα πξνβαίλεη ζηελ
πιήξε ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ζε πεξίθξαμε θαη ηδηαίηεξε ζήκαλζε θάζε επηθίλδπλεο ζέζεο,
ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχνπλ ζήκεξα:
1. Ρνλ ηειεπηαίν ζε ηζρχ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο (Θ.Ν.Θ.)
2. Ρελ εγθχθιην η. .Γ.Δ. ΒΚ 5/ 30058 / 6-12-82, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Ξ.Ρ.Ξ. πνπ
αλαθέξεηαη ζηε ζήκαλζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη "ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο" (ΦΔΘ 121
Β/23.3.83).
3. Ρελ εγθχθιην η. .Γ.Δ. ΒΚ 5/ 30428 / 17.6.80 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Ξ.Ρ.Ξ. πνπ
αλαθέξεηαη ζηε ζήκαλζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη "έμσ απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο" (ΦΔΘ
589 Β/30.6.80).
4. Ρν Ρεχρνο Δξγνηαμηαθήο Πήκαλζεο Απηνθηλεηνδξφκσλ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ΔΓΔ/ΞΑΘΔ
θαη θνηλνπνηήζεθε κε ην ππ’ αξ. 8280 / 24.10.97 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ πνπξγνχ ΞΔΣΥΓΔ
5. Tελ εγθχθιην ΞΝΚΔΓΗ κε αξ.πξση. ΓΝ/ νηθ/220/ 15-01-2015 (ΑΓΑ:Υ37Σ1-2Α) γηα ηα
κέηξα ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο.
6. Ρελ νδεγία κειεηψλ νδηθψλ έξγσλ (ΝΚΝΔ), ΡΔΣΝΠ 7: ΠΖΚΑΛΠΖ ΔΘΡΔΙΝΚΔΛΥΛ ΔΟΓΥΛ
ΠΔ ΝΓΝΠ
7. Ρελ απφθαζε αξ. ΓΗΞΑΓ/νηθ/502 (ΦΔΘ 946/Ρβ/9-7-2003)
Ξξνδηαγξαθψλ ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ νδηθψλ έξγσλ.

πεξί

έγθξηζεο

ηερλ.

11.2 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ – ΑΞΝΦΓΖ ΝΣΙΖΠΖΠ
11.2.1

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη, δειαδή λα κε
παξεκπνδίδεηαη άκεζα ή έκκεζα ε θπθινθνξία γεληθά νρεκάησλ, ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ ,
δηθχθισλ θαη (ηπρφλ) πεδψλ απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ
έξγσλ, ηελ απφζεζε πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηε
κεηαθνξά πιηθψλ θιπ.

11.2.2

Κε ηνλ φξν εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο λνείηαη ηφζν ε δηαηήξεζε αζθαιψλ ζπλζεθψλ γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο , φζν θαη ε επίηεπμε ζπλζεθψλ ζπλέρηζεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο, έζησ θαη κε
θαηάιιειεο παξαθάκςεηο
ή άιια πξνζσξηλά έξγα, ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν.

11.2.3

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε, λα εμαζθαιίζεη ηα
δηθαηψκαηα γηα πξνζσξηλέο ή/θαη εηδηθέο πξνζβάζεηο ζηα εξγνηάμηα, γηα εθηάζεηο,
εγθαηαζηάζεηο, θαη θάζε θχζεο ππνδνκέο είηε ζηα εξγνηάμηα είηε εθηφο απηψλ, είηε λα κηζζψζεη
ή/θαη λα θαηαζθεπάζεη ηηο ππφςε ππνδνκέο, εθφζνλ απαηηείηαη, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε αδεηνδνηήζεηο, αγνξέο, ελνηθηάζεηο,
πιηθά, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.

11.2.4

Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα παίξλεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο
θαη αλαγθαία κέηξα θαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο γεηηνληθ έο
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ηδηνθηεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο ζ' απηέο. Θα
αζθαιίζεη επίζεο (βιέπε ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο γηα αζθαιίζεηο) ηνλ ΘηΔ έλαληη
νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απαίηεζεο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ παξαθεηκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ή ησλ
ελνίθσλ ηνπο εμ αηηίαο ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ. Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζε
φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, φπσο π.ρ. ηα εξγνηάμηα θαζαπηά, ηα άθξα ηνπ
έξγνπ, ηα ιαηνκεία, νη δαλεηνζάιακνη, νη ρψξνη απφζεζεο, νη δξφκνη πνπ ρξεζηκνπ νηνχληαη απφ
ηξίηνπο θηι.
11.2.5

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε
γέθπξεο, ινηπά ηερληθά έξγα θαη δξφκνπο θάζε θχζεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηε
ρξήζε ηνπο σο νδψλ κεηαθνξάο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε
πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα
κεηαθνξηθά κέζα, κε ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά ή αζπλήζε θζνξά ησλ ππφςε ππνδνκψλ,
αθφκα θαη ρσκαηφδξνκσλ.

11.2.6

Ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν κέηξν
πξνθχιαμεο ή ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, γεθπξψλ, ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή
ρσκαηφδξνκσλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη ζηα επηκέξνπο
ζπκβαηηθά ηεχρε. Πε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν,
ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζή ηνπο. Αλ ακειήζεη, ε πεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσκα
λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο απνθαηαζηάζεηο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη,
επηπιένλ, ζα πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο απνθαηάζηαζεο
ησλ θζνξψλ.

11.2.7

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε, ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε πξνο θαη
απφ ηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ
(εθρηνληζκφο, απνθαηάζηαζε θαηαπηψζεσλ, δηαβξψζεσλ θηι). Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε
κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Νη
ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαζψο
θαη νη εξγαζίεο ζήκαλζεο θαη εμνπιηζκνχ απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε θάζε θάζε
εθηέιεζεο απηνχ, ζα γίλνληαη κε βάζε κειέηε, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο
ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. Ζ ζρεηηθή κειέηε ζα
ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ πεξεζία. Νη
θάζε είδνπο απαηηνχκελεο, ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, εξγαζίεο εμαζθάιηζεο ηεο
θπθινθνξίαο ζα πιεξψλνληαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ή κε ηηκέο κνλάδαο
λέσλ εξγαζηψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ηα κε
ελζσκαησζέληα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ πιεξσζεί, φπσο αλσηέξσ, ζα παξαδνζνχλ ζηελ
πεξεζία θαη ζα θνξηνεθθνξησζνχλ θαη κεηαθεξζνχλ κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζε απνζήθεο,
πνπ ζα ππνδείμεη απηή.

11.2.8

Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, φπσο, π.ρ.
ζηδεξά βαξέιηα, θνξδέιεο, πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεη αιιηθνί νξηνδείθηεο, ζθαισζηέο,
θηι, επηηξεπφκελσλ ηνχησλ κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο θαη ειαρίζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο
επείγνπζεο ηνπηθέο ξπζκίζεηο.

11.2.9

Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζήκαλζεο πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ΝΚΝΔ – ΠΔΔΝ (Νδεγίεο Κειεηψλ Νδηθψλ Έξγσλ – Πήκαλζεο
Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε Νδνχο) ηεο ΓΓΓΔ/ΞΔΣΩΓΔ. Ν εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα
είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο ΝΚΝΔ – ΠΔΔΝ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, απηφο
πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθέο θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα ζήκαηα, κάηηα γάηαο,
απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, πιαζηηθά βαξέιηα θαη ζηεζαία αζθαιείαο, θψλνπο ζήκαλζεο θηι.

11.2.10 Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έηζη ψζηε, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή,
λα έρεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα αλνηθηά νξχγκαηα, αλαβαζκνχο, γεηηνληθέο ισξίδεο
θπθινθνξίαο δηαθνξεηηθψλ πςνκέηξσλ, θαζψο θαη εξγνηάμηα θαη ινηπά έξγα πνπ παξεκπνδίδνπλ
ηελ θπθινθνξία. Αθφκε, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έγθαηξε θαη
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ ή κνλίκσλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο πνπ ζα
ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα
κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ, κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηαζεξήο
ηξνρηάο (απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ
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απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηε κεηαθνξά
πιηθψλ θηι.), ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
πεξεζίαο.
11.2.11 Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ηα ζήκαηα, ζεκαηνδφηεο θαη ηα ινηπά πξνζηαηεπηηθά
κέηξα / έξγα ηεο θπθινθνξίαο θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηπρφλ θζνξέο ή απψιεηέο ηνπο.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, γηα απνθπγή θηλδχλσλ ζχγρπζεο, απφ ηνπο ρξ ήζηεο ηεο
θσηνζήκαλζεο γηα ηελ πξνζηαζία ζέζε-σλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ, κε ηε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε
ηεο θαζνδήγεζεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο.
11.2.12 Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα ησλ ηνκψλ ηνπ
νδνζηξψκαηνο πνπ γίλνληαη απφ απηφλ ζε νπνηεζδήπνηε ππάξρνπζεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο
κε ζπλερηδφκελε θπθινθνξία, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ, ζηα ειάρη ζηα
δπλαηά ρξνληθά φξηα, ησλ δπζθνιηψλ νη νπνίεο πξνθαινχληαη ζηελ θπθινθνξία, ιφγσ ηεο
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Αλάινγεο απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα άκεζε θάιπςε ηνκψλ ζε κε
αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θπθινθνξία.
11.2.113 Πε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ απφ νδνχο, πεδνδξφκηα θαη
ινηπέο πξνζβάζεηο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη λα ππάξρεη
πξνζηαηεπηηθή ζθεπή, ε νπνία λα απνθιείζεη ηελ πεξίπησζε πηψζεο εξγαιείσλ, πιηθψλ ηεο
θαηαζθεπήο θηι. επί ηεο θπθινθνξνχκελεο πξφζβαζεο. Ζ θαηα ζθεπή ηεο σο άλσ
πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη
ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. Θαηά ζπλέπεηα ηελ εξγαζία απηή ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ηελ
πεξηιάβεη, θαηά αλνηγκέλν ηξφπν, ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
11.2.14 Γηα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο - κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο απφ ηνλ
Αλάδνρν, κε ηελ νπνία ζα εμαιείθεηαη ν αλσηέξσ θίλδπλνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηνπ
Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ πεξεζία, ζα κπνξεί λα παξαιεηθζεί ε αλσηέξσ
θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο.
11.2.15 Ππκπιεξσκαηηθά, νξίδεηαη φηη νπδεκία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξήζηεπζε νδνχ ή
ηκήκαηνο δηαηνκήο νδνχ, ή εξείζκαηνο, ή πεδνδξνκίνπ ή άιιεο πξφζβαζεο επηηξέπεηαη, πξηλ
εγθξηζεί αξκφδηα θαη νινθιεξσζεί πιήξσο ε θαηαζθεπή απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσξηλήο δηάβαζεο
ηξνρνθφξσλ ή πεδψλ.
11.2.16 Ν Αλάδνρνο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε κεηαθνξάο βαξέσο
εμνπιηζκνχ ή ζπλήζσλ θνξηίσλ (ζε βάξνο, δηαζηάζεηο ή θχζε) ζα πξέπεη λα εηδνπνηεί ηελ
Δπίβιεςε γηα ηελ επηβεβαίσζε ιήςεο ησλ κέηξσλ πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ.

11.3 ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝ
11.3.1 Ν Αλάδνρνο κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη θαη λα κεηαθέξεη επί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη ινηπφ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ έληερλε θαη εκπξφζεζκε
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. πνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά, αλπςσηηθά θαη άιια κεραληθά κέζα,
εξγαιεία θαη ζπζθεπέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηνλ έιεγρν, ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ βιαβψλ θαη ηελ
απνθαηάζηαζή ηνπο κεηά ηνλ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ
απφ ηε ζχκβαζε.
11.3.2 Αλ, παξ' φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο πεξεζίαο, δελ θξηζνχλ θαηάιιεια ή επαξθή ηα
κεραληθά θαη ινηπά κέζα πνπ εηζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε πεξάησζε ησλ
εξγαζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κέζα ζε 15κεξε πξνζεζκία απφ ηε ιήςε ζρεηηθήο γξαπηήο
εληνιήο ηεο πεξεζίαο, λα αληηθαηαζηήζεη ή εληζρχζεη ηνλ επί ηφπνπ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ηνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο.
11.3.3 Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θχξην θαη εμεηδηθεπκέλν κεραληθφ εμνπιηζκφ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο απηφο
πξνθχπηεη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νξίδεηαη φηη απηφο ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηελ πεξεζία
πξηλ απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπ ζην έξγν γηα έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο.
Ππγθεθξηκέλα ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 137 ηνπ Λ 4412/16 :
α) ν εμνπιηζκφο απηφο ζα ζπλνδεχεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ή ηνλ πίλαθα εμνπιηζκνχ πνπ
δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά ηνπ, φπσο ηζρχεη.
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β) Θαηά ηελ πξνζθφκηζή ηνπ εμνπιηζκνχ ζην εξγνηάμην ζα θαηαηεζνχλ ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία
πιήξε ζηνηρεία κε ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη:
αα) ε ηδηνθηεζία,
ββ) ην έηνο θαηαζθεπήο θάζε κεραλήκαηνο,
γγ) ην έηνο αγνξάο,
δδ) ε αλαπφζβεζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ κεραλήκαηνο απφ ηα επίζεκα βηβιία ηεο εξγνιεπηηθήο
επηρείξεζεο,
εε) ε πξνβιεπφκελε ρξνληθή πεξίνδνο απαζρφιεζεο θάζε κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην
ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ζην νπνίν ζα απαζρνιεζεί,
ζη) ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα γηα ηνλ κε ηδηφθηεην εμνπιηζκφ
11.3.4 Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί πξνεγνχκελα ζηελ πεξεζία ηνπο ηχπνπο
ησλ κεραλεκάησλ κε ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο θαη απφδνζεο, πνπ ζα είλαη
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ ζε πηζαλή
αηηηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο.
11.3.5 Δπίζεο, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα εμνπιίζεη πιήξσο φιεο ηηο
πξνβιεπφκελεο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο απηέο απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή/θαη νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
11.3.6 Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο επεηδή ε δαπάλε ηνπο
πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηα θνλδχιηα ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
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Άπθπο Α-12. ΣΥΟΝΗ ΔΟΓΝΡΑΜΗΥΛ - ΒΝΖΘΖΡΗΘΑ ΔΟΓΑ - ΓΗΑΘΔΠΖ ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΑΗ
ΔΘΝΙΗΥΛ ΠΡΖΛ ΔΞΗΒΙΔΤΖ
12.1 ΔΘΛΖ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ ΔΜΔΟΔΠΖ ΣΥΟΝ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΝ (ΡΥΛ)
ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ (ΥΛ) ΡΝ
Ξέξαλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ ζα
ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα :
12.1.1

Ν Kχξηνο ηνπ έξγνπ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή θαη παξαρσξήζεη
ρψξνπο γηα ίδξπζε ιαηνκείσλ γηα δαλεηνιεςία, γηα ρψξνπο απφζεζεο, γηα εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.
Νη ρψξνη απηνί ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζζνχλ ή λα αγνξαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν
κε απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε.

12.1.2

Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ
ιφγσ ηπρφλ αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αηηία γηαηί,
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ
ηνπηθψλ ζπλζεθψλ.

12.1.3

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, έγθαηξα, λα πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε, θαηάιεςε θαη δηεπζέηεζε ησλ
θαηαιιήισλ ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ,
εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ πεξεζία. Νη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ
πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ Θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο πεξεζίαο.

12.1.4

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ρξή ζεηο απηέο θαη
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζεί ε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο
θνξέα θαη απφ ηελ πεξεζία, ε παξαρψξεζή ηνπο γηα ρξήζε (ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ,
ρψξνπ απφζεζεο εξγνηαμίσλ θιπ) ζα γίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαη κε φξνπο ρξήζεο πνπ
ζα εθπιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Π.., θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. Νη φξνη απηνί ζα
αλαγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο, ε νπνία ζα εθδίδεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ
αλαδφρνπ.

12.1.5

Έηζη ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα
ηηο θάζε θχζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ φπσο :
Όιεο

12.1.6

απνζήθεπζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
νξγάλσζε πξνθαηαζθεπψλ
παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο
πξνεηνηκαζίαο πιηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ θαη εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ
δηακνλήο πξνζσπηθνχ
γξαθείσλ επίβιεςεο
πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θάζε θχζεσο αληηθεηκέλσλ (πιηθψλ θιπ)
ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ
ρψξσλ ζηάζκεπζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θιπ.
νη δαπάλεο γηα ελνηθίαζε ή/ θαη αγνξά ηέηνησλ ρψξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.

Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζ' απηφ, ή ν θίλδπλνο πεξηβαιινληηθήο
ππνβάζκηζεο, δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο πεξ εζίαο, ηελ απφζεζε πιηθψλ
ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ή απφζεζεο, ηφηε ζα απνηίζεληαη κφλνλ ηα πιηθά εξγαζίαο κηαο
εκέξαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή
πιάγησλ κεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ θ.ι.π. γηαηί ζεσξείηαη φηη φιεο απηέο πεξηιακβάλνληαη
ζηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ.
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12.2 ΔΘΛΖ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ
ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΥΛ ΣΥΟΥΛ
12.2.1

ΓΗΑ

ΡΖ

ΓΗΑΟΟΘΚΗΠΖ

ΘΑΗ

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

ΡΥΛ

Ξέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, επί πιένλ ν Αλάδνρνο νθείιεη:
(α) Κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε λα δηαξξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ(ηνπο) εξγνηαμηαθφ(νχο)
ρψξνπο πνπ ζα πεξηιακβάλεη(νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ Δξγνπ, (φπσο ζπγθξνηήκαηα κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ,
ζπλεξγεία, εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην, απνζήθεο, γξαθεία θ.ι.π.) φπσο επίζεο θαη ηηο
πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ
ιεηηνπξγία άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη σο άλσ
εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψ λ.

12.2.2

(β)

Λα θπιάζζεη κε δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ ηα πιηθά, εξγαιεία, κεραλήκαηα θ.ι.π. πνπ
ηπρφλ ζα ηνπ παξαδίδνληαη απφ ηελ πεξεζία γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε. Ρν ίδην ηζρχεη
θαη γηα φζα πιηθά ηπρφλ πηζηνπνηεζνχλ πξν ηεο ελζσκάησζεο ζην έξγν.

(γ)

Λα δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο φζα πιηθά έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ
έιεγρν, κε δαπάλε ηνπ.

Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο,
εξγαζηήξηα, γξαθεία, θηλεηά εξγνηαμηαθά ερνπεηάζκαηα θ.ι.π.) γηα ηελ εθη έιεζε ηνπ Έξγνπ ζα
αλεγεξζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπεη ε πεξεζία
ή/ θαη νη ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο.

12.3 ΆΙΙΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ
12.3.1

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ηα εξγνηάμηα θ άζε πξνζσξηλή
εγθαηάζηαζε πνπ ππάξρεη, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα
πιηθά ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θ.ι.π. θαη λα επηζθεπάζεη ή
λα αλαθαηαζθεπάζεη ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ, πνπ ππέζη εζαλ δεκηέο απφ ηελ
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ζηελ πεξεζία ησλ ρψξσλ
ηνπ εξγνηαμίνπ κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ Έξγνπ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα άξεη ή λα
θαηαζηξέςεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν, ην νπνίν ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ η ελ πεξεζία ζαλ άρξεζην
ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηα αλσηέξσ ήηαλ
απνηεζεηκέλα ή εγθαηεζηεκέλα, λα παξαδψζεη ηειείσο θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ
θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε ηη άιιν, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Θπξίαο Πχκβαζεο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα πξνβαίλεη χζηεξα απφ δηαηαγή ηεο πεξεζίαο ζηελ άξζε θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο,
πνπ έγηλε γηα απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε,
θιπ.

12.3.2

Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα, θαηά ηελ απφιπηε
θξίζε ηεο πεξεζίαο, λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν ησλ εξγνηαμίσλ ειεχζεξν ησλ κεραλεκάησλ θαη
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη απνιχησο θαζαξφ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηφηε ε πεξεζία ηνλ
θαιεί εγγξάθσο λα ζπκκνξθσζεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ
πξνζεζκία, ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα απφ 30 € αλά παξερφκελε εκεξνινγηαθή κέξα θαη
ζα εθπίπηεηαη απφ επφκελεο πηζηνπνηήζεηο, ή ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ή θαηά
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

12.3.3

Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηελ θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο,
εξγαιείνπ θ.ι.π. πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη
λα παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα πξνζιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη ην θαηάιιειν γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, λπθηνθχιαθεο θ.ι.π.). Πε πεξίπησζε απψιεηαο
θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θ.ι.π. πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν
Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα
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απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θ.ι.π., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή
ηνπ απνδεκίσζε.
12.3.4

Ρα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ
ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο πεξεζίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο
δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.

12.4 ΓΗΔΘΝΙΛΠΔΗΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΞΖΟΔΠΗΑ
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη θαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, λα
παξαρσξήζεη ζηελ Δπίβιεςε θαηάιιειν ρψξν γξαθείνπ κεηά ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ,
απνδεθηφ απφ ηελ πεξεζία, γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Δπίβιεςεο, ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο, θαη ηνπο ηπρφλ
ζπκβνχινπο ηεο. Ρν γξαθείν απηφ ζα θαηαζθεπαζζεί εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη παξαπιεχξσο πξνο ην
Γξαθείν ηνπ Αλαδφρνπ.

12.5 ΞΑΟΝΣΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ, ΡΖΙΔΦΥΛΝ, ΛΔΟΝ ΘΑΗ ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ
12.5.1

Ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζα εμαζθαιίζεη απφ ηελ ΓΔΖ ζε
θαηάιιειεο ζέζεηο ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηηο πνζφηεηεο θαη ζηελ ηάζε πνπ ζα ηνπ είλαη
απαξαίηεηε. Ν Αλάδνρνο παξάιιεια ζα θξνληίζεη λα έρεη ζηα εξγνηάμηα ηνπ ηηο θαηάιιειεο
εγθαηαζηάζεηο, γηα πξνζσξηλή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είηε γηα ηελ πεξίπησζε
θαζπζηέξεζεο ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηεο ΓΔΖ ή άιινπ παξφρνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
ελέξγεηαο απφ ην εζληθφ δίθηπν, είηε γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην δίθηπν ππνζηεί βιάβε ή
ππάξμνπλ δηαθνπέο ζηελ παξνρή ελέξγεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ.

12.5.2

Νη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ αζθαιείαο θαη
ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Αλάινγα
κε ην κέγεζνο ησλ θνξηίσλ θαη ηνλ ειάρηζην αλαγθαίν ρξφλν ζπλερνχο παξνρήο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο εθεδξηθά ζπζηήκαηα
παξαγσγήο (ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε, γελλήηξηεο) ή απνζήθεπζεο θαη απφδνζεο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο (ζπζζσξεπηέο, ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο - UPS). Ρα ππφςε
ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη ηχπνπ "STAND BY" εθφζνλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έρνπλ
δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο "STAND BY ",
αιιηψο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ ζπζηήκαηα ηχπνπ "ON LINE".

12.5.3

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα θαηαβάιιεη φιεο
ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ ππνζηαζκψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ
απαξαίηεησλ δηθηχσλ γηα ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πνπ ζα ρξεηαζζεί
γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ, απφ ηα ζεκεία παξνρήο ζηα ζεκεία ρξήζεο.

12.5.4

Ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλεο ζα εμαζθαιίζεη απφ επηρεηξήζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο λα γίλεη ζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εμσηεξηθψλ
γξακκψλ (κηαο ζηα εξγνηαμηαθά ηνπ γξαθεία θαη κηαο ζηα γξαθεία Δπίβιεςεο), θαζψο επίζεο
θαη παξνρή πφζηκνπ λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ ή άιιεο εγθαηάζηαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θνηλήο
σθέιεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.

12.5.5

Όιεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, δελ ζα πιεξσζνχλ
ηδηαηηέξσο, θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ
Αλαδφρνπ.
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Άπθπο Α-13. ΞΔΟΑΡΥΠΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ - ΣΟΝΛΝΠ ΔΓΓΖΠΖΠ - ΞΑΟΑΙΑΒΔΠ ΔΟΓΝ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ.
13.1

Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο /ηέιεζεο ησλ :
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Γηνηθεηηθήο Ξαξαιαβήο γηα ρξήζε.
Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Ξξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ.
Σξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) ζπληήξεζεο
ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ.
Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ,

ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16.
13.2

Κεηά ηε βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ ην έξγν παξαιακβάλεηαη πξνζσξηλά. Κε ηελ
πξνζσξηλή παξαιαβή ειέγρνληαη νη εξγαζίεο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Νη εξγαζίεο ζπκπιεξσκαηηθψλ
ζπκβάζεσλ παξαιακβάλνληαη καδί κε ηηο εξγαζίεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.

13.3

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ
έξγνπ δειαδή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε θέξεηαη σο εκεξνκελία πνπ απηφ
πεξαηψζεθε ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 168, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
ζρεηηθήο βεβαίσζεο πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ, αλ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, κέζα ζε δ χν
(2) κήλεο απφ ηηο πην πάλσ εκεξνκελίεο, ε ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ «φπσο θαηαζθεπάζηεθε». Αλ ε ηειηθή
επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ππνβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κεηαγελέζηεξα, ε πην πάλσ
πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο
θαη ηνπ κεηξψνπ έξγνπ. Αλ δελ ππνβιεζεί ηειηθή επηκέηξεζε θαη ην κεηξψν έξγνπ απφ ηνλ
αλάδνρν, ε πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ θνηλν πνίεζε ζηνλ
αλάδνρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ ππεξεζία. Αλ ε παξαιαβή δελ
δηελεξγεζεί ή ην πξσηφθνιιν δελ εγθξηζεί κέζα ζηηο πην πάλσ πξνζεζκίεο, ε παξαιαβή
ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ
αλάδνρν ζρεηηθήο εηδηθήο φριεζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα φξγαλα
ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 141. Αλ ν αλάδνρνο δελ παξαζηεί θαηά ηελ παξαιαβή ή ππνγξάςεη « κε επηθχιαμε» ην
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε παξαιαβή ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα εμήληα (60) εκέξεο
κεηά ηελ ππνβνιή εηδηθήο φριεζεο

13.4

Ν ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε
ζπληήξεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 157 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 172 Λ
4412/16 θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη γεληθά ζε
δεθαπέληε (15) κήλεο.

13.5

Ζ πεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί θαηά ηαθηά ρξνληθά δ ηαζηήκαηα ην έξγν θαηά ην
ρξφλν εγγχεζεο κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε ηπρφλ ηέηνησλ ειιείςεσλ. Πηηο επηζθέςεηο ζα θαιείηαη
λα παξεπξίζθεηαη θαη ν Αλάδνρνο.

13.6

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλεζεί λα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ εξγαζίεο επηζθεπψλ ή
επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, πνπ απνηεινχλ ππνρξέσζή ηνπ θαη
κάιηζηα ζε εχινγν ρξφλν (αλάινγα κε ην είδνο ηεο βιάβεο) θαη ζε βαζκφ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ
ινγηθά ηελ πεξεζία, ηφηε ε πεξεζία ζα δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ηελ εθηέιεζε
απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη λα εηζπξάμεη ην θφζηνο ηνπο θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ Αλάδνρν.
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ΗΣΟΡΗΚΟ ΑΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ

Φάζη Μελέηηρ

ΑΤ

Οπιζηική Μελέηη

ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΤΝΓΔΔΙ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΔΘΑΝΧΝ

ΣΜΖΜΑ Α’
Α1.

ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ-ΥΡΖΖ ΑΤΣΟΤ

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε θαηαζθεπή 96 ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ απνρέηεπζεο επί ησλ
ηκεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην λέν δίθηπν απνρέηεπζεο ησλ νηθηζκώλ Λνπηξνπόιεσο
Μεζάλσλ , Αγ. Υαξαιάκπνπ

θαη

Γξηηζέτθα ηεο Γεκνηηθήο

ελόηεηαο Μεζάλσλ

ηνπ

Γήκνπ

Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ.

Α2.

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Η ηδησηηθή ζύλδεζε αθνξά ζην ηκήκα ηνπ αγσγνύ πνπ θαηαζθεπάδεηαη εμσηεξηθά ηνπ αθηλήηνπ
θαηά πιάηνο ηνπ δξόκνπ από ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή κέρξη ηε ζέζε ηνπ αγσγνύ απνρέηεπζεο, γηα
ηε ζύλδεζε ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ηνπ αθηλήηνπ.
Ο ζπλήζεο ηξόπνο θαηαζθεπήο ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ είλαη κε πιαζηηθνύο αγσγνύο PVC κε
δηάκεηξν 160mm κε αξκνύο ζύλδεζεο πνπ λα παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ειαζηηθόηεηα θαη
εγθηβσηηζκό ηνπο κέζα ζε άκκν. Σα εηδηθά ηεκάρηα (γσλίεο, ηαπ, θιπ) είλαη ηνπ ίδηνπ πιηθνύ. Οη
ζσιήλεο δελ πξέπεη λα έρνπλ δηάκεηξν κηθξόηεξε από 160mm θαη θιίζε κηθξόηεξε από 2,0%.
Γηα ηε ζύλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν απαηηείηαη θαη ε θαηαζθεπή ελόο θξεαηίνπ ηδησηηθήο
ζύλδεζεο, ην νπνίν είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν από ζθπξόδεκα κε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο
500x500x500mm θαη πάρνο ηνηρώκαηνο 100mm. Δίλαη ζθόπηκν ην θξεάηην λα έρεη θαιό αεξηζκό
θαη λα ππάξρεη ηξόπνο έθπιπζεο θαη θαζαξηζκόο ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό θαηαζθεπάδεηαη έλαο
θαηαθόξπθνο αγσγόο απόθξαμεο από PVC Φ160mm πνπ θηάλεη έσο ην επίπεδν ηνπ δξόκνπ. ην
άλσ κέξνο ηνπ αγσγνύ ππάξρεη έλα πιαζηηθό πώκα αλαδξάζεσο νζκώλ θαη έλα θξεάηην (ηύπνπ
πδξνκεηξεηή) κε ρπηνζηδεξό θάιπκκα.
ηνλ ππό κειέηε ε θαηαζθεπή θαη ε ζύλδεζε ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ ζα γίλεη σο εμήο:


Αλαγλώξηζε ηνπ εδάθνπο πνπ πεξηιακβάλεη ηπρόλ εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηε γλώζε ηνπ
εδάθνπο, ηελ ύπαξμε ή κε άιισλ αγσγώλ Ο.Κ.Χ. πνπ πηζαλά ππάξρνπλ ζηε ζέζε ηεο
ζύλδεζεο



Υάξαμε θαη ηνκή ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηε ζέζε θαηαζθεπήο ηεο ηδησηηθήο ζύλδεζεο κε
επηκέιεηα ώζηε λα απνθεπρζνύλ νη βιάβεο ζην ππόινηπν δίθηπν θαη ζε άιια δίθηπα. Σνκή
θξαζπεδόξεηζξσλ πεδνδξνκίσλ, θαζαίξεζε πιαθώλ πεδνδξνκίσλ.



Δθζθαθή νξύγκαηνο κε θαηάιιειν πιάηνο 0,80m γηα ηελ αζθαιή θαη έληερλε θαηαζθεπή
ηεο ζύλδεζεο (αγσγό θαη θξεάηην)



Αληηζηήξημε ησλ πξαλώλ ηνπ ζθάκκαηνο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη
ησλ δηθηύσλ ή εγθαηαζηάζεσλ Ο.Κ.Χ. πνπ ζπλαληώληαη πξνο απνθπγή δεκηώλ εμαηηίαο
ησλ εξγαζηώλ ζύλδεζεο.



Σνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζην κέζνλ ηνπ νξύγκαηνο θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ
(όπνπ απαηηνύληαη), θαζώο θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ θαη ησλ
ινηπώλ εμαξηεκάησλ (αγσγόο απόθξαμεο, πώκα θιπ.)



Δγθηβσηηζκόο ηνπ ζσιήλα κε άκκν



Δπαλελπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθήο

Πλήπηρ αποκαηάζηαζη ηηρ ηομήρ ηος αζθαληικού οδοζηπώμαηορ και ηος
πεζοδπομίος
Α3.

ΑΚΡΗΒΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Μέζαλα , Γήκνπ Σξνηδελίαο Μεζάλσλ , Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αηηηθήο

Α4.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Γήκνο Σξνηδελίαο Μεζάλσλ

Α5.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ
ηνπ ηκήκαηνο ΑΤ έξγσλ
………………………………………………

Α6.

ΦΑΔΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΦΑΖ

Α6.1.

ΦΑΔΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Α. Υωμαηοςπγικέρ επγαζίερ – Σοποθέηηζηρ αγωγών - Δπισώζειρ
1. Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ
2. Δθζθαθέο
3. Δμπγίαλζε εδάθνπο
4. Γηακόξθσζε ππζκέλα ζθάκκαηνο
5. Δπίρσζε
Β. Σοποθεηήζειρ θπεαηίων – Δξαπηήμαηα – Σεσνικά
1. Δθζθαθή γηα ηνπνζέηεζε θξεαηίσλ
2. Σνπνζέηεζε θξεαηίσλ
3. θπξνδέηεζε
4. ηεγάλσζε
5. Σνπνζέηεζε – ζύλδεζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ ύδξεπζεο
6. Δμνπιηζκόο αληιηνζηαζίνπ
Γ. Αποκαηαζηάζειρ
1. Πξνεηνηκαζία ηνκήο πξνο απνθαηάζηαζε (αθαίξεζε ππάξρνληνο ζθπξνδέκαηνο)
2. Γηακόξθσζε θαη ζπκπίεζε ζθάθεο
3. Απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο (δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο)
4. Απνκάθξπλζε πιενλαδόλησλ πιηθώλ από ην εξγνηάμην θαη θαζάξηζκα.

Α6.2.

ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΦΑΖ

Οη κέζνδνη εξγαζίαο θαη ηα ρξεζηκνπνηνύκελα κεραλήκαηα θαη πιηθά, πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξόλ θεθάιαην είλαη ελδεηθηηθά θαη όρη απνθιεηζηηθά θαη κπνξεί λα

ηξνπνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ Αλαδόρνπ (π.ρ. ε
ρξήζε εγθαηάζηαζεο ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ηελ αγνξά έηνηκνπ
ζθπξνδέκαηνο). Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ε πηζαλή θαηάξγεζε θάπνησλ κέηξσλ
αζθαιείαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά δελ αθνξνύλ πιένλ πξαγκαηνπνηνύκελε εξγαζία
θαη ε πξνζζήθε θάπνησλ πξόζζεησλ κέηξσλ ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο θάπνησλ
κεζόδσλ.
Αλαιπηηθά νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο θαη κέζα θαηαζθεπήο αλά θάζε θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ είλαη νη παξαθάησ :
1) ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ : Σα απαξαίηεηα βαξηά κεραλήκαηα πνπ ζα
απαηηεζνύλ είλαη : θνξηεγά κεηαθνξάο πιηθώλ πξνο ζηνίβαζε, ηζάπεο (κηθξέο ή/θαη
κεγάιεο). Η ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ ζεσξείηαη κάιινλ απίζαλε. Η εθζθαθή ησλ
ζθακκάησλ αγσγώλ, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ κεραλεκάησλ ζα απαηηήζεη θαη
ζηνηρεία αληηζηήξημεο παξεηώλ.
2) ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ : Οη εξγαζίεο ηνπ ζηαδίνπ απηνύ
γίλνληαη ρεηξσλαθηηθά, από εξγάηεο εληόο ησλ ζθακκάησλ. Απαηηνύληαη θνξηεγά
κεηαθνξάο ησλ πιηθώλ (γηα ηνπο αγσγνύο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα) θαη βαξέιεο
ζθπξνδέηεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ.

Α7.

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ. (Οπγανιζμών Κοινήρ Χθελείαρ)
Γίθηπα απνξξνήο νκβξίσλ ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα εληνπηζηνύλ αλ θαη δελ
αλαθέξζεθαλ. Νέα δίθηπα ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε ηελ εξγνιαβία δηακόξθσζεο ησλ
δξόκσλ.
Σα δίθηπα ΓΔΗ ηεο πεξηνρήο είλαη ελαέξηα.
Γίθηπα θαπζίκνπ αεξίνπ δελ ππάξρνπλ.
Τπόγεηα Γίθηπα ΟΣΔ ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ πξηλ από ηελ θάζε θαηαζθεπήο ζα
πξέπεη λα εληνπηζζνύλ επί ηόπνπ ζε ζπλελλόεζε ηνπ Αλάδνρνπ κε ηνλ ΟΣΔ .
Γίθηπα απνρέηεπζεο ζα πξέπεη λα εληνπηζζνύλ από ηνλ Αλάδνρν επηηόπνπ πξηλ
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ.

Α8.

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ Μ.Π.Υ.
Θεσξείηαη απηνλόεην όηη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα αθνινπζήζεη ηα όζα
αλαθέξνληαη ζηελ Μειέηε απηή θαη ζα ελεκεξώλεη ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο
(Γαζαξρείν, Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θιπ) γηα ηηο νπνηεζδήπνηε πηζαλέο αιιαγέο.

ΣΜΖΜΑ Β’
Β1.

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ

Αθνινύζσο αλαιύνληαη νη γεληθέο θάζεηο θαηαζθεπήο θαη εθηίζεληαη νη αλάινγνη
εξγαζηαθνί θίλδπλνη.
πκπιεξώλνληαη νη επηζπλαπηόκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδόληηα κελ από
πξνθαηαγεγξακκέλεο «πεγέο θηλδύλσλ», θαηαθόξπθα δε από κε πξνθαζνξηζκέλεο
«θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο». Ο ζπληάθηεο ηνπ ΑΤ:
1.

2.

Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηώκελνπ
έξγνπ, όπσο απηέο απαξηζκνύληαη ζην ΑΤ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα
ιόγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε όινπο ηνπο πίλαθεο (αλ ππάξρεη αλάγθε
δηάθξηζεο πεξηζζόηεξσλ θάζεσλ / ππνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αληίζηνηρε
πξνζαξκνγή ηνπ πηλαθηδίνπ).
Γηα θάζε επηκέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο
θηλδύλνπο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ. Η επηζήκαλζε
γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ 1,2, ή 3 ζηνπο θόκβνπο ηνπ πίλαθα, όπνπ
αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. Η ρξήζε ησλ αξηζκώλ είλαη
ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδύλσλ.
 Ο αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη
είηε (Η)
ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε
θάζε / ππνθάζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ
εθζθαθή ζεκειίσλ),
είηε (ΗΗ)
νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε
πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο
ησλ πξαλώλ εθζθαθήο, όηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο
ζπλεθηηθόηεηαο ή πδξνθνξεί, θιπ.)
είηε (ΗΗΗ) ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα
επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ
απξόζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή γπκλήο θιόγαο ζε
ρώξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθώλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ).
 Ο αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ
είηε (Η)
ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα
ηξόπν (π.ρ. θίλδπλνη ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε
νηθνδνκηθό εξγνηάμην),
είηε (ΗΗ)
δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ.
θίλδπλνη από ηελ θίλεζε νρεκάησλ ζε έλα επξύρσξν ππαίζξην
εξγνηάμην),
είηε (ΗΗΗ)
ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θη αλ ε πηζαλόηεηα λα
επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ
εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα).
 Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 3
πεξηπηώζεηο.

Β2.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΓΔΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ
ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
1. Να απαγνξεπζεί ε ρσξίο ιόγν παξακνλή πξνζσπηθνύ θνληά ζηα πξαλή ησλ
εθζθαθώλ.
2. Να ζεκαλζεί θαηάιιεια ην κέησπν ηεο εθζθαθήο, ώζηε λα είλαη νξαηό από ηνπο
δηεξρόκελνπο νδεγνύο, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, όζν θαη ηεο λύρηαο.
3. Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα έξγνπ, πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 κ. ζε
νξηδόληηα απόζηαζε από ην πξαλέο εθζθαθήο πνπ δελ έρεη αληηζηήξημε. Δπίζεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ηα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη αθόκε
πεξηζζόηεξν.
4. Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ, πξέπεη λ΄ απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξα
θαζ΄ ύςνο από ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ.
5. Να ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο αθνήο (θπξίσο γηα ηνπο
ρεηξηζηέο ηζάπαο, ηξνρνύ θιπ)
6. Να ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πξνβιεπόκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (θπξίσο γηα
ηνπο ρεηξηζηέο νμπγνλνθόιιεζεο, ειεθηξνθόιιεζεο, θόιιεζεο αγσγώλ, ηξνρνύ
θιπ)
7. Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ πξνβιεπόκελα από ηελ λνκνζεζία ΠΓ-1073/81,
ΠΓ-305/96, ΠΓ-778/80, ΠΓ-396/94, ΠΓ-95/98, ΠΓ89/99, ΠΓ159/99, Γ1
3Δ/8068/510 2000.
8. Όια ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην έξγν ζα πξέπεη λα είλαη
εθνδηαζκέλα κε ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά θαη ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεηαη από
ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία.
9. Υξήζε επηθίλδπλσλ νπζηώλ (επνμεηδηθά, ρεκηθά θ.ιπ.) πξέπεη λα γίλεηαη αθνύ
ιακβάλνληαη όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαζώο θαη ζηελ θείκελε
Ννκνζεζία.
10. Γεληθά επηβάιιεηαη λα ιακβάλνληαη κέηξα κε ηα νπνία λα εκπνδίδεηαη απόιπηα ε
είζνδνο κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηόκσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο.
11. ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ηηο πην πηζαλέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ όπσο:
Πιεκκύξεο
Ππξθαγηέο
Καηαξξεύζεηο
Αηπρήκαηα γεληθά
ν αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη πάληνηε λα ππάξρνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέζα
δηαζέζηκα, όπσο:
Ππξνζβεζηήξεο
Μέζα παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ (θαξκαθείν)
Σειέθσλα
Αληιίεο
Γεξαλνί
Γελλήηξηεο
Φνξησηέο
Γηα θάζε πεξίπησζε ζα ππάξρνπλ πξνηεηλόκελεο ελέξγεηεο (βιέπε ππξόζβεζε,
ρώξνη ζπγθέληξσζεο, δηαδηθαζία εθθέλσζεο θιπ.)

Από άπνςε θάιπςεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ ζε
θάζε πεξίπησζε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζα ππάξρεη πιήξεο θαηάζηαζε
νλνκάησλ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα είλαη αξκόδην, π.ρ.
πληνληζηήο (νξηζκέλνο) αληηκεηώπηζεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο / αλάγθεο
Οκάδα Ππξόζβεζεο
Πξνζσπηθό Αζθαιείαο (Γηαηξόο θαη Σερληθόο Αζθαιείαο)
Οκάδα Παξνρήο Πξώησλ Βνεζεηώλ
Φύιαθεο
Γηα θάζε αλάγθε επηθνηλσλίαο κε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθέο αξρέο / ππεξεζίεο ζα
ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαη θνηλνπνηεκέλα – αλεξηεκέλα ζε εκθαλή ζεκεία ηα θάησζη:
Καηάζηαζε Σειεθώλσλ έθηαθηεο αλάγθεο
Καηάζηαζε πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηεο επίβιεςεο πνπ πξέπεη λα είλαη
ελεκεξσκέλν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα θάζε πεξίπησζε
Γηαζέζηκεο / Πξνζβάζηκεο εμσηεξηθέο ππεξεζίεο όπσο λνζνθνκεία,
Ππξνζβεζηηθή, Αζηπλνκία θιπ.
Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ κε ειεθηξηθό ξεύκα εθόζνλ
δηαπηζησζεί αλππαξμία θαξδηαθνύ ηόλνπ ζην ζύκα ηνπ αηπρήκαηνο:
 πξέπεη λα εηδνπνηεζεί άκεζα αζζελνθόξν ην νπνίν ζα δηαζέηεη θνξεηή
ζπζθεπή θαξδηαθήο αλάηαμεο (απηληδσηήο - defibrillator) κε αλαθνξά όηη
πξόθεηηαη γηα ειεθηξηθό αηύρεκα
 ην ζύκα ηνπ αηπρήκαηνο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε ζπλερόκελεο θαξδηαθέο
καιάμεηο ζπλδπαδόκελεο κε ηερλεηή αλαπλνή από θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό κέρξη ηελ έιεπζε ηνπ αζζελνθόξνπ (γηα
απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ππννμπγόλσζεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ
ζπλεπάγεηαη θαηά θαλόλα κε αλαηάμηκε θαηάζηαζε)
Μεγάιε έκθαζε ζα δίλεηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ αλαπαξάζηαζεο
πεξηζηαηηθώλ, όπνπ είλαη δπλαηόλ, πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθό λα είλαη άξηηα
εθπαηδεπκέλν θαη εμνηθεησκέλν γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή κέηξσλ.
12. ΑΝΤΦΧΣΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ
Καηά ηελ δηελέξγεηα εξγαζηώλ πνπ απαηηνύλ αλπςσηηθά κεραλήκαηα
(θνξηνεθθόξησζε βαξέσλ πιηθώλ θιπ), ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη θαη’ ειάρηζην ηα
παξαθάησ κέηξα:
Ο ρξεζηκνπνηνύκελνο εμνπιηζκόο αλύςσζεο ζα αλεγείξεηαη, ζπληεξείηαη θαη
ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηνπο θαλνληζκνύο
αζθαιείαο ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
Απαγνξεύεηαη ε ππέξβαζε ηνπ αζθαινύο θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο, όπσο απηό
θαζνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνύ. Κάζε όρεκα αλύςσζεο
ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κέζα, όξγαλα ή αλπςσηηθά δηαγξάκκαηα πνπ ζα
δείρλνπλ ην αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο
(πνηθίιεο γσλίεο θιίζεο ηνπ βξαρίνλα, πνηθίιεο γσλίεο αλύςσζεο)
Οη ρεηξηζηέο ζα είλαη άηνκα έκπεηξα, ελήιηθα θαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο
ρεηξηζκνύ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο ελαέξηα δίθηπα ΟΚΧ,
ζα ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο, όπσο θαζνξίδνληαη από ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία.
Ο εμνπιηζκόο αλύςσζεο ζα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη ζα δηαηεξείηαη ζε
θαηάζηαζε ηέηνηα, ώζηε λα είλαη ηθαλόο λα εθηειέζεη ηε ιεηηνπξγία γηα ηελ
νπνία πξννξίδεηαη. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ επηζεώξεζε πξνθύςεη
αλαζθαιήο θαηάζηαζε, ν εμνπιηζκόο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη πιήξνπο
επηδηόξζσζήο ηνπ.

-

-

-

-
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-

Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ, είηε
βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, είηε όρη.
Κάζε αλπςσηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δηάηαμε πνπ παξεκπνδίδεη ηε
δηαδξνκή ηνπ γάληδνπ πέξα από ην αλώηαην όξην αζθαιείαο ζε θάζε
ελδεηθλπόκελε ηαρύηεηα.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ζα ειέγρνληαη ηα άγθηζηξα, ζπξκαηόζρνηλα,
αιπζίδεο θιπ. Δπίζεο ζα ειέγρεηαη ν δείθηεο επηηξεπόκελνπ θνξηίνπ εάλ
ιεηηνπξγεί ζσζηά, ηα θξέλα, νη απηόκαηνη δηαθόπηεο θιπ.
Οη ρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζε θάζε ζηηγκή πιήξε νξαηόηεηα θαη
επνπηεία ηεο θόξησζεο, εθθόξησζεο, κεηαθνξάο θαη αλύςσζεο. Αλ απηό
είλαη αδύλαηνλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έκπεηξνο «θνπκαληαδόξνο», ν νπνίνο
ζα βξίζθεηαη ζε ηέηνηα ζέζε ώζηε ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη θαζαξά
ηηο θηλήζεηο ηνπ, λα κελ θηλδπλεύεη όκσο από ηπρόλ πηώζε ηνπ θνξηίνπ.
Όινη νη ρεηξηζηέο θαη εξγαδόκελνη πνπ αζρνινύληαη ζε αλπςσηηθέο δηαδηθαζίεο
ζα γλσξίδνπλ άξηζηα ην ζύζηεκα ζεκάησλ (λεπκάησλ) πνπ ζρεηίδεηαη κε
απηέο. Καλέλαο, εθηόο ησλ πξνζώπσλ πνπ έρνπλ ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία
θαη εθπαίδεπζε, δελ ζα θάλεη ζήκαηα ζηνπο ρεηξηζηέο.
Απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία θνξηίσλ πάλσ από ζέζεηο εξγαζίαο ή
ζπγθέληξσζεο πξνζσπηθνύ. Δπίζεο απαγνξεύεηαη λα παξακείλεη θνξηίν
αλπςσκέλν όηαλ ν ρεηξηζηήο θεύγεη από ην κεράλεκα.
Σν βάξνο ηνπ θνξηίνπ απαγνξεύεηαη λα ππεξβαίλεη ην επηηξεπόκελν όξην
αζθαιείαο. Σν θνξηίν πξέπεη λα θαηαλέκεηαη νκνηόκνξθα θαη ε αλάξηεζε λα
είλαη αζθαιήο.
Δάλ ν ρεηξηζηήο δηαηεξεί επηθπιάμεηο γηα ηελ αζθαιή αλύςσζε ή κεηαθνξά
ηνπ θνξηίνπ, ζα ην αλαθέξεη ζηνλ ππεύζπλν κεραληθό, ν νπνίνο ζα θαζνξίζεη
ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνύλ.
Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή νπνηνπδήπνηε εξγαδόκελνπ ζηελ αθηίλα δξάζεο
ηνπ εμνπιηζκνύ, ή ην πεδίν αηώξεζεο ηνπ θνξηίνπ. Ο ρεηξηζηήο δελ ζα
κεηαθηλεί ην θνξηίν εάλ αληηιεθζεί θάπνηνλ εξγαδόκελν εθηεζεηκέλν.
Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε κεηαθίλεζε αηόκσλ πάλσ ζε άγθηζηξα, θνξηία,
θάδνπο πιηθώλ ή αλπςσηήξεο πιηθώλ.
Σα θνξηία ζα κεηαθέξνληαη όζν πην θνληά ζην έδαθνο είλαη δπλαηόλ, κε
επζύλε ηνπ ρεηξηζηή.
Σα θνξηία ζα ηνπνζεηνύληαη θαη ζα ζηεξίδνληαη αζθαιώο πξηλ απνζπλδεζνύλ
από ην γάληδν.
Όηαλ ην κεράλεκα ηειεηώζεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη πξόθεηηαη λα αθεζεί γηα ην
βξάδπ, ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο αθηλεηνπνηεκέλν θαη άλεπ θνξηίνπ.

13. ΙΚΡΙΧΜΑΣΑ :
Αλαθέξεηαη εδώ όηη πέξαλ ησλ ζπλήζσλ ηύπσλ ηθξησκάησλ, πνπ πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζηελ θείκελε Ννκνζεζία, δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε εηδηθώλ ηύπσλ
ηθξησκάησλ πνπ λα απαηηνύλ πξόζζεηα κέηξα αζθαιείαο.
14. ΠΡΟΘΔΣΑ :
- Ο Αλάδνρνο κεξηκλά έηζη ώζηε ζε θάζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ
ρξεζηκνπνηνύκελνπ εμνπιηζκνύ, λα δηαζέηεη ηα κέζα ηεο άκεζεο επηζθεπήο ή
θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπ κε εθεδξηθό εμνπιηζκό έηζη ώζηε πάληνηε λα
απνθεύγεηαη νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ
ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα.
- Η δηέιεπζε θαη παξακνλή αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεύεηαη,
εθηόο από ην εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθό ηνπ έξγνπ.

-

-

-

Σα άρξεζηα αληηθείκελα, ππνιείκκαηα πιηθώλ, θζαξκέλα πιηθά θιπ ζα
ζπιιέγνληαη ζε ελνηθηαδόκελν container. Σν container ζα απνκαθξύλεηαη θαηά
δηαζηήκαηα θαη ζα αληηθαζίζηαληαη κε άιιν θελό.
ην εξγνηάμην ζα δηακνξθσζεί θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξώησλ
βνεζεηώλ. ε εκθαλή ζέζε δίπια ζην θνξεηό θαξκαθείν ζα αλαγξάθνληαη ε
δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ πιεζηέζηεξνπ θαξκαθείνπ θαη ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΙΚΑ πνπ θαιύπηεη ηελ πεξηνρή.
Ο Αλάδνρνο κεξηκλά λα είλαη δηαζέζηκα ζε θαιή θαηάζηαζε όια ηα απαηηνύκελα
θαηάιιεια ΜΑΠ γηα όπνηνλ ηύπν εξγαζίαο πξνβιέπεηαη.

15. ΟΡΙΟΘΔΣΗΗ ΙΥΤΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΑΤ
- Σν πξνθείκελν ΑΤ δελ έρεη ζαλ αληηθείκελν εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από
πξνκεζεπηέο
εθαξκνζκέλσλ ινγηζκηθώλ εθαξκνγώλ θαη ζπζηεκάησλ όρη επηηόπνπ ηνπ έξγνπ
ή / θαη επηηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζέζεσλ εξγαζίαο
γξαθείνπ κε Η/Τ.
Δξγαζίεο απηνύ ηνπ ηύπνπ όζνλ αθνξά ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ θαιύπηνληαη από αληίζηνηρεο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ην
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηώλ πνπ παξέρνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία.
- Σν πξνθείκελν ΑΤ δελ έρεη σο αληηθείκελν εηδηθά εξγαζίεο θαη εμνπιηζκό πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπνκπή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ρακειήο εληάζεσο
θαη πςειώλ ζπρλνηήησλ.

ΣΜΖΜΑ Γ’
Γ.1.

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ
Γηα θάζε «πεγή θηλδύλσλ» πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β (ζηήιε 1), θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο όπνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα
εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη ζπκπιεξώλνληαη
ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία πξόζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη από ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4).
ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ
ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ

(1)
ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ

(2)
ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*)

01102

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 2,9,13

01202

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 2,9,13

01207

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 7,10 θαη ΠΓ 305/96, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, BII,
παξ.10

02101

02102

Φ1, Φ2

02103

Φ1, Φ2

(4)
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**)
Όια ηα επηζθαιή γηα ηπραία πηώζε ηκήκαηα βξάρσλ, ρσκάησλ ή/θαη ηπραία
πιηθά, πξέπεη λα θαηαθξεκλίδνληαη ή απνκαθξύλνληαη από έκπεηξν πξόζσπν,
πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ.

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39,46
ΓΓΓΔ ΓΜΔΟ ΣΜΚ Πξνδηαγξαθή ήκαλζεο Απηνθηλεηνδξόκσλ
Μέξνο 3 – ήκαλζε Δξγνηαμίσλ (91)
ΚΟΚ
ΤΑ ΒΜ 5/30058/82

Ο ρώξνο εξγαζίαο ζα ζεκαίλεηαη θαηάιιεια θαη ζα ππάξρεη θύιαμε γηα ηελ
απαγόξεπζε ή πξνζηαζία θπθινθνξίαο άζρεησλ πξνο ην έξγν νρεκάησλ.
ε πεξίπησζε εξγαζηώλ εληόο δξόκσλ ιακβάλνληαη θαη ηα εηδηθά
πξνβιεπόκελα / επηβαιιόκελα
κέηξα ξύζκηζεο ηεο κε εξγνηαμηαθήο
θπθινθνξίαο (ζήκαλζε ζε θάζε πεξίπησζε – ζπλερήο ελεξγή ξύζκηζε ηεο
θπθινθνξίαο από πξνζσπηθό / αζηπλνκία ή / θαη παξνδηθή
θσηεηλή
ζεκαηνδόηεζε γηα ηηο ρξνληθέο δηάξθεηεο πνπ δηελεξγνύληαη έξγα ή / θαη
βξίζθνληαη εξγνηαμηαθέο δηαηάμεηο ή / θαη πξνζσπηθό ζηνλ δξόκν)

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39, 46, 48, 50, 51
ΓΓΓΔ ΓΜΔΟ ΣΜΚ Πξνδηαγξαθή ήκαλζεο Απηνθηλεηνδξόκσλ
Μέξνο 3 – ήκαλζε Δξγνηαμίσλ (91)
ΚΟΚ
ΤΑ ΒΜ 5/30058/82

Σν πξνζσπηθό ζα θπθινθνξεί θαη ζα εξγάδεηαη ζε αζθαιείο δηαδξόκνπο θαη
ζέζεηο εξγαζίαο, θαηά ην δπλαηόλ ζε απόζηαζε από νδνύο δηεξρνκέλσλ ή
ρώξνπο εξγαδνκέλσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ. Ο ρώξνο εξγαζίαο ζα
ζεκαίλεηαη θαηάιιεια θαη ζα ππάξρεη θύιαμε γηα ηελ απαγόξεπζε θπθινθνξίαο
πεδώλ θαη νρεκάησλ, άζρεησλ πξνο ην έξγν.
ε πεξίπησζε εξγαζηώλ εληόο δξόκσλ ιακβάλνληαη θαη ηα εηδηθά
πξνβιεπόκελα / επηβαιιόκελα
κέηξα ξύζκηζεο ηεο κε εξγνηαμηαθήο
θπθινθνξίαο (ζήκαλζε ζε θάζε πεξίπησζε – ζπλερήο ελεξγή ξύζκηζε ηεο
θπθινθνξίαο από πξνζσπηθό / αζηπλνκία ή / θαη παξνδηθή
θσηεηλή
ζεκαηνδόηεζε γηα ηηο ρξνληθέο δηάξθεηεο πνπ δηελεξγνύληαη έξγα ή / θαη
βξίζθνληαη εξγνηαμηαθέο δηαηάμεηο ή / θαη πξνζσπηθό ζηνλ δξόκν)

ΠΓ 1073/81: ΚΔΦ. Β’
ΤΑ ΒΜ 5/30058/82

Σαθηηθή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ πνπ ζα θπθινθνξνύλ εληόο θαηνηθεκέλεο
πεξηνρήο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζπζηήκαηα πέδεζεο.

ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ
ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ

(1)
ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ

(2)
ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*)

(4)
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**)

02106

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 47

Να ηεξείηαη γηα θάζε κεράλεκα / όρεκα ηνπ εξγνηαμίνπ ηδηαίηεξν βηβιίν
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ. Απαγνξεύνληαη νη απηνζρεδηαζκνί θαηά ηηο
επηζθεπέο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ

02107

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 48, 50, 54, 55

02201

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 8, 46,48,85

Η ζέζε ζηάζεο, εξγαζίαο θαζώο θαη ε θίλεζε ησλ κεραλεκάησλ, δελ πξέπεη
λα δεκηνπξγεί θηλδύλνπο γηα ηα ίδηα, ην πξνζσπηθό ή ηξίηνπο.

02202

Φ1, Φ2

Π.Γ. 1073/81, άξζξα 8, 85

Απνθπγή εξγαζίαο ηεο ηζάπαο πιεζίνλ ηνπ πξαλνύο εθζθαθήο ηνπ
ζθάκκαηνο αγσγνύ

02402

Φ2

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 46, 51 θαη ΠΓ 95/78, Π.Γ. 395/94,
παξάξηεκα παξ. 2.1

02403

Φ2

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 46, 49, 50, θαη Π.Γ. 395/94, παξάξηεκα
παξ. 2.1, 2.5

03401

Φ2

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 12,37, 40,41 θαη ΠΓ 778/80:ΑΡΘΡΟ 20,
Π.Γ. 105/95

05301

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81, Π.Γ. 395/94, Π.Γ. 212/76, έγγξαθν Γ13Δ/5933/3-81999

05302

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 46,47,48, 53, Π.Γ. 395/94, παξάξηεκα, παξ.
2.4, 2.7, 2.12, Π.Γ. 212/76, άξζξν 2.9

05303

Φ1, Φ2

Π.Γ. 396/74, παξάξηεκα ΙΙ, παξ. 1.1, 6.3, Π.Γ. 225/89, άξζξν
14.9

05304

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 54, Π.Γ. 396/94, παξάξηεκα ΙΙ, παξ. 1.1,
6.3, Π.Γ. 225/89, άξζξν 14.9

Δηδηθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα λα ιεθζνύλ γηα ηα θξεάηηα.
Να ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη , δώλεο
αζθαιείαο γηα εξγαζίεο ζε ύςνο

Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο θαη ε παξακνλή ζε πεξηνρέο θόξησζεο,
πξνζσπηθνύ άζρεηνπ κε ηελ εξγαζία.

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 25, 69ε,86.3, 87, Π.Γ. 396/94, παξάξηεκα
ΙΙ, παξ. 1.1, 6.3, Π.Γ. 225/89, άξζξν 14.9

05306

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 85, 86, 87, Π.Γ. 212/76, άξζξν 2.13

05309

Φ2

ΠΓ 1073/81: ΑΡΘΡΟ 91, Π.Γ. 397/94, Π.Γ. 396/94, παξάξηεκα
ΙΙ, παξ. 1, 2, 6.6

05501

Φ2

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 5, 85, 86, 87

Να απνθεύγεηαη ε ελαπόζεζε πιηθώλ ή εξγαιείσλ πιεζίνλ ησλ ρεηιέσλ
εθζθαθώλ ή άιισλ αλνηγκάησλ

05502

Φ2

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 7, 85, 86

Να απνθεύγεηαη ε ελαπόζεζε πιηθώλ ή εξγαιείσλ πιεζίνλ ησλ ρεηιέσλ
εθζθαθώλ ή άιισλ αλνηγκάησλ

05305

Όπνπ είλαη εθηθηό λα πξνηηκάηαη ε κεραληθή από ηελ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε
θνξηίσλ.

ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ
ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ

(1)
ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ

(2)
ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*)

06201

Φ1, Φ2

ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II , παξ.2

06202

Φ1

ΠΓ 305/96

07101

Φ1, Φ2

(4)
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**)

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 θαη ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II ,
παξ.2

Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζην 2 κέηξα
θαζ’ ύςνο από ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ. Η ίδηα απόζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη
πεξηκεηξηθά ησλ αγσγώλ γηα ηα θηλεηά κέξε ησλ κεραλεκάησλ (γεξαλόο, αληιία
ζθπξνδέκαηνο, θιπ.) Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο δηαθνπήο ηεο
ειεθηξνδόηεζεο πξηλ απν θαηεδαθίζεηο. Η ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη
ηπρόλ επηζθεπέο ηνπ δηθηύνπ ζα γίλνληαη κόλν από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν
εγθαηαζηάηε.

07102

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81 Αξζξ.2, ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II

Πξν ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ (εηδηθόηεξα ησλ ζθαπηηθώλ) ζα γίλεη εθηελήο
επηηόπνπ δηεξεύλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκνδίνπο ηνπηθνύο θνξείο ζρεηηθά
κε ηελ ύπαξμε ππνγείσλ δηθηύσλ ζηνλ ρώξν ηνπ ππό αλέγεξζε θηίζκαηνο.
ε πεξίπησζε πνπ επηβεβαηνύηαη ε ύπαξμε ππνγείνπ δηθηύνπ πξέπεη ζε
ζπλελλόεζε κε ηνλ αξκόδην θνξέα λα εμαζθαιηζηεί ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ.
Αθόκα θαη ζε πεξίπησζε αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο απηήο ηεο
δηεξεύλεζεο, νη εξγαζίεο πξέπεη λα δηεμάγνληαη κε ηελ ιήςε ησλ
πξνδηαγξαθόκελσλ κέηξσλ ελ αλακνλή ζπλάληεζεο ππνγείνπ δηθηύνπ ππό ηελ
επίβιεςε γλσζηνύ ησ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ.

07105

Φ1, Φ2

ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II , παξ.2.1 θαη ΠΓ 1073/81
ΑΡΘΡΑ 75,76,77,78,79, , Καλνληζκόο Δζσηεξηθώλ Ηιεθηξηθώλ
Δγθαηαζηάζεσλ

Δξγαζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο θαζεκεξηλά. Μία θνξά ηνλ κήλα ζα ειέγρεηαη
ε ιεηηνπξγία ησλ δηαθνπηώλ δηαθπγήο έληαζεο (FI), ε θαηάζηαζε ηεο γείσζεο
όζν ηνπ πιηθνύ ξεπκαηνδνζίαο. Σπρόλ επηζθεπέο/κεηαηξνπέο/επεκβάζεηο ζην
δηθηύνπ ζα γίλνληαη κόλν από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν εγθαηαζηάηε.

07106

Φ1, Φ2

07201

Φ2

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 48,49,80,81 θαη ΠΓ 395/94 θεθ. Γ,
παξάξηεκα, παξ. 2.26

07202

Φ2

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 49,80,81 θαη ΠΓ 395/94 θεθ. Γ, παξάξηεκα,
παξ. 2.26

08106

Φ2

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 6,40

08108

Φ1, Φ2

ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II , παξ.10 θαη ΠΓ 778/80 ΑΡΘΡΟ
21, παξ. 4,5

Έγθαηξε δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ θαη κεηάβαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε αζθαιή
θαιπκκέλν ρώξν ζε πεξίπησζε θαηαηγίδαο, Πιήξεο εγθαηάζηαζε ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ζπζηεκάησλ αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ην λσξίηεξν δπλαηόλ.

ηηβαξή θάιπςε ησλ θξεαηίσλ – δεμακελώλ – κέηξα απνηξνπήο εηζόδνπ
αηόκσλ αζρέησλ πξνο ην έξγν
Δδηθή κέξηκλα γηα ρξήζε ηκάλησλ ζε εξγαζίεο ζε θξεάηηα / ζαιάκνπο

ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ
ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Β

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ
(4)
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**)

(1)
ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ

(2)
ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*)

09201

Φ2

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 105,106,97, παξ.3

10103

Φ1, Φ2

ΠΓ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 30, ΠΓ 396/94 ΑΡΘΡΟ 7 θαη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΙΙ, παξ.4, 4.1, Π.Γ. 377/1993, Π.Γ. 395/94, παξάξηεκα, παξ.
2.10

Να γίλεηαη δηαβξνρή ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ γηα ηελ θαηαθάζηζε ηεο
ζθόλεο

10104

Φ1, Φ2

ΠΓ 305/96

Να δηαθόπηνληαη νη εμσηεξηθέο εξγαζίεο θαηά ηελ ύπαξμε παγεηνύ

10105

Φ1, Φ2

ΠΓ 305/96 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV, B II , παξ.3 θαη ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΤΠ.ΔΡΓ. 130329/03.07.95, 140120/89/ΚΤΑΔ θαη 130427/90/ΓΔ

10304

Φ1, Φ2

Π.Γ. 305/96 απθ. 12 παπάπ. ΗV, μέπορ Α 14, Π.Γ. 1073 /81 απθ.
101, 109

Να ππάξρεη πξόβιεςε από ην εξγνηάμην γηα ιήςε ηερληθώλ θαη νξγαλσηηθώλ
κέηξσλ αληηκεηώπηζεο θαύζσλα
Σαθηηθόο θαζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε

ΣΜΖΜΑ Γ’
Γ1.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ρεδηάδεηαη ζηνλ πξνβιεπόκελν ρώξν απηνύ ηνπ εληύπνπ ή επηζπλάπηεηαη
ζρεδηάγξακκα ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν ζα θαίλνληαη κε ραξαθηεξηζηηθό θαη
εύθνια αληηιεπηό ηξόπν (π.ρ. δηαθνξεηηθό ρξώκα, δηαθνξεηηθό είδνο ή πάρνο γξακκώλ
θιπ) ή θαη πεξηγξαθηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
-

-

-

δηόδνπο πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμηα
ηηο δηόδνπο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ
ηνπο ρώξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κερ. Δμνπιηζκνύ
ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο
ηνπο ρώξνπο ησλ αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ θαη ηεο
πεξηγξαθήο ηνπ ηξόπνπ απνθνκηδήο ηνπο
ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ
άιισλ ζεκείσλ, ρώξσλ ή δσλώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα
θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ
ηπρνύζεο κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή απαηηνπκέλσλ εηδηθώλ
ηθξησκάησλ

Η ζπκπιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο απηνύ ζα γίλεη από ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, όηαλ
νξηζηηθνπνηεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθαζηζηνύλ νη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο
ηνπ εξγνηαμίνπ, ιαηνκείσλ θιπ.

ΣΜΖΜΑ Δ’
Δ1.

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ

Καηαρσξνύληαη εδώ νη ηίηινη ησλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη αλαθνξά ζηνλ
πίλαθα ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ ΑΤ.
ΠΓ 1073/81
ΓΓΓΔ ΓΜΔΟ ΣΜΚ Πξνδηαγξαθή ήκαλζεο
Απηνθηλεηνδξόκσλ Μέξνο 3 – ήκαλζε Δξγνηαμίσλ (91)
ΚΟΚ
ΤΑ ΒΜ 5/30058/82
ΠΓ 305/96
ΠΓ 95/78
Π.Γ. 395/94
ΠΓ 778/80
Π.Γ. 396/94
Π.Γ. 22/1933
Π.Γ. 17/78
ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/1993
ΚΤΑ 20761412/0222/94
Π.Γ. 105/95
Π.Γ. 212/76
Π.Γ. 225/89
Ν.2094
Π.Γ. 397/94
ΠΓ 1073/81
Π.Γ. 95/1978
ΠΓ 71/88
ΚΔΗΔ
Π.Γ. 377/1993
ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ ΤΠ.ΔΡΓ. 130329/03.07.95, 140120/89/ΚΤΑΔ θαη
130427/90/ΓΔ
ΠΓ 186/95
Ν 1568/85 Κεθ. Δ
ΤΑ Β 10451/929/88
Β4373/1025/93
Γ13Δ/5933/3-8-1999
ΠΓ1073/81
Π.Γ. 378/94
Π.Γ. 845/96
ΠΓ 77/93

ΠΔΙΡΑΙΑ
–
–2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
ΠΔΙΡΑΙΑ
–
– 2017
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΣΤΝΓ

ΣΑΤΡΟ ΒΔΪΟΓΛΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΣΟΠΙΜΟ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΤΨΟΤΝ
ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Κίνδςνοι

1 ΔΚΚΑΦΔ

ΔΡΓΑ ΠΜ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΟΤ

Πηγέρ Κινδύνων

01101 Καηνιίζζεζε Απνπζία/ αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο
01102 Απνθνιιήζεηο Απνπζία/αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο
01103 ηαηηθή επηθόξηεζε. Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκόο
01104 Γπλακηθή επηθόξηεζε. Φπζηθή αηηία
01105 Γπλακηθή επηθόξηεζε. Αλαηηλάμεηο
01106 Γπλακηθή επηθόξηεζε. Κηλεηόο εμνπιηζκόο
01200. Σερλεηά πξαλή
01201 Καηάξεπζε Απνπζία/αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο
& Δθζθαθέο
01202 Απνθνιιήζεηο Απνπζία/αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο
01203 ηαηηθή επηθόξηεζε. Τπεξύςσζε
01204 ηαηηθή επηθόξηεζε. Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκόο
01205 Γπλακηθή επηθόξηεζε. Φπζηθή αηηία
01206 Γπλακηθή επηθόξηεζε. Αλαηηλάμεηο
01207 Γπλακηθή επηθόξηεζε. Κηλεηόο εμνπιηζκόο
01300. Τπόγεηεο εθζθαθέο
01301 Καηαπηώζεηο νξνθήο/παξεηώλ. Αλππνζηήισηα Σκήκαηα
01302 Καηαπηώζεηο νξνθήο/παξεηώλ. Αλεπαξθήο ππνζηήισζε
01303 Καηαπηώζεηο νξνθήο/παξεησλ. Καζπζηεξεκέλε ππνζηήισζε
01304 Καηάξεπζε κεηώπνπ πξνζβνιήο
01400. Καζηδήζεηο
01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο
01402 Πξνππάξρνπζα ππόγεηα θαηαζθεπή
01403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ
01404 Δξππζκόο
01405 Γεσινγηθέο/γεσρεκηθέο κεηαβνιέο
01406 Μεηαβνιέο πδξνθόξνπ νξηδνληα
01407 Τπνζθαθή/απόπιπζε
01408 ηαηηθή επηθόξηεζε
01409 Γπλακηθή θαηαπόλεζε- Φπζηθή αηηία
01410 Γπλακηθή θαηαπόλεζε- αλζξσπνγελήο αηηία
01500. Άιιε πεγή
01501
01502
01503
02000 Κίνδςνοι απο επγοηαξιακό εξοπλιζμό
02100 Κίλεζε Ορεκάησλ
02101 πγθξνύζεηο νρήκαηνο-νρήκαηνο
θαη κεραλεκάησλ
02102 πγθξνύζεηο νρήκαηνο-πξνζώπσλ
02103 πγθξνύζεηο νρήκαηνο-ζηαζεξνύ εκπνδίνπ
02104 πλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνο-νρήκαηνο
02105 πλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνο-ζηαζεξνύ εκπνδίνπ
02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε . Βιάβεο ζπζηεκάησλ
02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε . Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε
02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο .Αλεπαξθήο πξνζηαζία
02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο .Δθηξνρηαζκόο
02200 Αλαηξνπή νρεκάησλ
02201 Αζηαζήο έδξαζε
θαη κεραλεκάησλ
02202 Τπνρώξεζε εδάθνπο-Γαπέδνπ
02203 Έθθεληξε θόξησζε
02204 Δξγαζία ζε πξαλέο
02205 Τπεξθόξησζε
02206 Μεγάιεο ηαρύηεηεο
02300 Μεραλήκαηα κε
02301 ηελόηεηα ρώξνπ
θηλεηά κέξε
02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο
02303 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ-πηώζεηο
02304 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. ηκεκάησλ -παγηδεύζεηο κειώλ
02305 Σειερεηδόκελα κεραλήκαηα & ηκεκαηά ηνπο
02400 Δξγαιεία ρεηξνο
02401 Αεξόζθπξεο
02402 Γξάπαλα
02403 Σξνρνί, θιπ
02500. Άιιε πεγή
02501
02502
02503
03000. Πηώζειρ από ύψορ
03100 Οηθνδνκέο-θηίζκαηα
03101 Καηεδαθίζεηο
03102 Κελά ηνίρσλ
03103 Κιηκαθνζηάζηα
03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο
03200 Γάπεδα εξγαζίαο
03201 Κελά δαπέδσλ
-πξνζπειάζεηο
03202 Δπηθιηλή δάπεδα
03203 Οιηζζεξά δάπεδα
03204 Αλώκαια δάπεδα
03205 Αζηνρία πιηθνύ δαπέδνπ
03206 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο
03207 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκόζθαιεο
03208 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο
03209 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνύ
03210 Κηλεηά δάπεδα. Πξόζθξνπζε
03211 Κελά ηθξησκάησλ

2 ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

Φ1

Φ2

2

1

1

1

3

3

1

1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
1

1
1

01100. Φπζηθά πξαλή

2
2

ΦΑΣΕΙΣ

Κίνδςνοι

1 ΔΚΚΑΦΔ

ΔΡΓΑ ΠΜ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΟΤ

Πηγέρ Κινδύνων

2 ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

Φ1

03301 Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιόγεζεο
03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο
03303 Καηάξεπζε. Αζηνρία πιηθνύ ηθξηώκαηνο
03304 Καηάξεπζε. Αλεκνπίεζε
03305 Απνπζία πεξίθξαμεο. επηζήκαλζεο
03400. Σάθξνη/ θξέαηα
03401 Φξεάηηα πδξαπιηθώλ/αλειθπζηήξα - Γεμακελέο
03402
03500. Αιινη πεγε
03501
03502
03503
04000. Εκπήξειρ. Εκηοξεςόμενα ςλικά- θπαςζμαηα
04100 Δθξεθηηθά Αλαηηλάμεηο
04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ
04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπώλ
04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλόκσλ
04104 Απνζήθεο εθξεθηηθώλ
04105 Υώξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθώλ
04106 Γηαθπγή-έθιπζε εθξεθηηθώλ αεξίσλ θαη κηγκάησλ
04107 Μεηαθνξά εθξεθηηθώλ
04200. Γνρεία θαη δίθηπα
04201 Φηάιεο αζεηπιίλεο/νμπγόλνπ
ύπν πίεζε
04202 Τγξαέξην
04203 Τγξό άδσην
04204 Αέξην πόιεο
04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο
04206
04207 Γίθηπα ύδξεπζεο
04208 Διαηνδνρεία/πδξαπιηθά ζπζηήκαηα
04300. Αζηνρία πιηθώλ
04301 Βξαρώδε πιηθά ζε ζιηςε
ππό έληαζε
04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνύ/αγθπξίσλ
04303 Καηεδάθηζε πξνεληακέλσλ ζηνηρείσλ
04304 πξκαηόζρνηλα
04305 Δμνιθεύζεηο
04306 Λαμεύζεηο/ηεκαρηζκόο ιίζσλ
4400. Δθηνμεπόκελα πιηθά
04401 Δθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα
04402 Ακκνβνιέο
04403 Σξνρίζεηο ιεηάλζεηο
04500. Άιιε πεγή
04501 Κάπληζκα
04502

Φ2

03300 Ιθξηώκαηα

05000 Πηώζειρ- μεηαηοπίζειρ ςλικών και ανηικειμένων
05100. Κηίζκαηα
05101 Αζηνρία. Γήξαλζε
-θέξσλ νξγαληζκόο
05102 Αζηνρία ηαηηθή επηθόξηηζε
05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε
05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπόλεζε
05105 Καηεδάθηζε
05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ
05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία
05201 Γήξαλζε πιεξσηηθώλ ζηνηρείσλ
& Δθζθαθέο
05202 Γηαζηνιή ζπζηνιή πιηθώλ
05203 Απνμήισζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ
05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία θαη εμαξηήκαηα
05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε
05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπόλεζε
05207 Καηεδάθηζε
05208 Αξκνιόγεζε/απαξκνιόγεζε πξνθηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ
05300. Μεηαθεξόκελα πιηθα
05301 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Αθαηαιιειόηεηα/αλεπάξθεηα
-Δθθνξηώζεηο
05302 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Βιάβε
05303 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Τπεξθόξησζε
05304 Απόθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε
05305 Αηειήο/έθθεληξε θόξησζε
05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ
05307 Πξόζθξνπζε θνξηίνπ
05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο
05309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ
05310 Απόιπζε ρύδελ πιηθώλ. Τπεξθόξησζε
05311 Δξγαζία θάησ από ζηιό
05400.ηνηβαζκέλα πιηθά
05401 Τπεξζηνίβαζε
-Δθθνξηώζεηο
05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνύ πεξηνξηζκνύ
05403 Αλνξζνινγηθή απόιεςε
05500. Άιιε πεγή
05501 Πηώζε αληηθεηκέλσλ γεηηνληθώλ πξνο ηελ εθζθαθε
05502 Πηώζε αληηθεηκέλσλ από αλνίγκαηα
05503
06000. Πςπκαιερ
06100. Δύθιεθηα πιηθά
06101 Έθιπζε/δηαθπγή επθιεθησλ αεξίσλ
06102 Γεμακελέο/αληιίεο/βπηίν θαπζίκσλ
06103 Μνλσηηθά,δηαιπηεο,PVC θιπ εύθιεθηα
06104 Αζθαιηνζηξώζεηο/ρξήζε πίζζαο
06105 Απηαλάθιεμε-εδαθηθά πιηθά
06106 Απηαλάθιεμε-απνξξίκαηα
06107 Δπέθηαζε εμσγελνύο εζηίαο.Αλεπαξθήο πξνζηαζία
06200. πηλζήξεο θαη
06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππν ηάζε
βξαρπθιώκαηα
06202 Τπόγεηνη αγσγνί ππν ηάζε
06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππν ηάζε
06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθό ζπηλζήξα

2

2

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2

1
1

1

ΦΑΣΕΙΣ

Κίνδςνοι
06300. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο

06400. Άιιε πεγή

07000. Ηλεκηποπληξία
07100.Γίθηπα εγθαηαζηάζεηο

07200.πηλζήξεο &
08000. Πνιγμόρ/Αζθςξία
08100. Νεξό

08200. Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ

08300. Αιιε πεγή
09000. Εγκαύμαηα
9100. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο

1 ΔΚΚΑΦΔ

ΔΡΓΑ ΠΜ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΟΤ

Πηγέρ Κινδύνων
06301
06302
06303
06304
06305
06401
06402
06403
06404

Υξήζε θιόγαο-νμπγνλνθνιιήζεηο
Υξήζε θιόγαο-θαζζηηεξνθνιιήζεηο
Υξήζε θιόγαο-ρπηεύζεηο
Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο
Ππξαθηώζεηο πιηθώλ

07101
07102
07103
07104
07105
07106
07201
07202

Πξνππάξρνληα ελαέξηα δίθηπα
Πξνππάξρνληα ππόγεηα δίθηπα
Πξνππάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα
Πξνππάξρνληα επίηνηρα δίθηπα
Γίθηπν ειεθηξνδόηεζεο έξγνπ
Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία
Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα
Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία

08101
08102
08103
08104
08105
08106
08107
08108
08201
08202
08203
08204
08301
08302
08303

Τπνβξύρηεο εξγαζίεο
Δξγαζίεο ελ πισ-πηώζε
Βύζηζε/αλαηξνπή πισηνύ κέζνπ
Παξόρζηεο/παξαιίεο εξγαζίεο. Πηώζε
Παξόρζηεο/παξαιίεο εξγαζίεο.Αλαηξνπή κεραλήκαηνο
Τπαίζξηεο ιεθάλεο/Γεμακελέο. Πηώζε
Τπαίζξηεο ιεθάλεο/Γεμακελέο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο
Πιπκκήξα/Καηάθιπζε έξγνπ
Βάιηνη, ηιείο,θηλνύκελνη άκκνη
Τπόλνκνη, βόζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί
Βύζηζε ζε ζθπξόδεκα, αζβέζηε, θιπ
Δξγαζία ζε θιεηζηό ρώξν-αλεπάξθεηα νμπγόλνπ

09101 πγθνιιήζεηο/ζπληήμεηο
09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά
09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά
09104 Σήγκαηα κεηάιισλ
09105 Άζθαιηνο/πίζζαο
09106 Καπζηήξεο
09200. Καπζηηθά πιηθά
09107 Τπέξζεξκαηλνκελα ηκήκαηα κεραλώλ
09201 Αζβέζηεο
09202 Ομέα
09203
09300. Άιιε πεγε
09301
09302
09303
010000. Έκθεζη ζε βλαπηικούρ παπάγονηερ
10100. Φπζηθνί παξάγνληεο
10101 Αθηηλνβνιίεο
10102 Θόξπβνο/δνλήζεηο
10103 θόλε
10104 Τπαίζξηα εξγαζία.Παγεηόο
10105 Τπαίζξηα εξγαζία.Καύζσλαο
10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ εξγαζίαο
10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ εξγαζίαο
10108 Τγξαζία ρώξνπ εξγαζίαο
10109 Τπεξπίεζε/ππνπίεζε
10110 Ινλίδνπζα αθηηλνβνιία ηερληηήο πεγήο
10111
10200. Υεκηθνί παξάγνληεο
10201 Γειεηεξηώδε αέξηα
10202 Υξήζε ηνμηθώλ πιηθώλ
10203 Ακίαληνο
10204 Αηκνί ηεγκάησλ
10205 Αλαζπκηάζεηο πγξώλ/βεξλίθηα,θόιιεο.κνλσηηθά,δηαιύηεο
10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ
10207 Καπζαέξηα κεραλώλ εζ. θαύζεο
10208 πγθνιιήζεηο
10209 Καξθηλνγόλνη παξάγνληεο
10210
10211
10212
10300. Βηνινγηθνί παξάγνληεο
10301 Μνιπζκέλα εδάθε
10302 Μνιπζκέλα θηήξηα
10303 Δξγαζία ζε ππνλόκνπο, βόζξνπο,βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο
10304 Υώξνη πγηεηλήο
10305
10306
10307

2 ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

Φ1

Φ2

1
1

1
2

1
1

1
1
1
1

1
2

2

2

1

1
1
1

1
1
1

1

1

ΗΣΟΡΗΚΟ ΦΑΤ

ΓΖΜΟ :
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ
ΠΡΟΓ/ΜΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΓΓΟΜΩΝ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΝΖΩΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΝΖΗΩΣΗΚΩΝ
ΓΖΜΩΝ

ΔΡΓΟ :

ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ – ΜΔΘΑΝΩΝ
''ΗΓΗΩΣΗΚΔ ΤΝΓΔΔΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΜΔΘΑΝΩΝ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:

ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

72.120.00 € με Φ.Π.Α

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΩΡΖΔΩΝ

Νο. Δγγ.
Αναθ/ζη
1

ΣΗΣΛΟ:
Ζμερ.

Περιγραθή /
Αιηία
Αναθεώρηζης
Φ.Α.Τ. Μειέηεο

Δκπονήθηκε από:
Ολνκαηεπψλπκν
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΗΚΟ
.

Δγκρίθηκε από
Δπιβλέποσζα:
Ολνκαηεπψλπκν

Ζμερ.
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ΣΜΖΜΑ Α
Α. 1 . ΓΔ ΝΗ Κ Α
Δίδος ηοσ έργοσ και τρήζη ασηού
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε θαηαζθεπή 96 ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ απνρέηεπζεο επί
ησλ ηκεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη

ζην λέν

δίθηπν

απνρέηεπζεο ησλ νηθηζκψλ

Λνπηξνπφιεσο Μεζάλσλ , Αγ. Υαξαιάκπνπ θαη Γξηηζέηθα ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο
Μεζάλσλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ.

Ακριβής διεύθσνζη ηοσ έργοσ
Μέζαλα , Γήκνο Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ , Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
Αριθμός μελέηης :

Α. 2 . ΣΟ Η Υ Δ Η Α ΣΩΝ Κ Τ Ρ Η ΩΝ ΣΟ Τ Δ Ρ ΓΟ Τ
(θαηαγξάθνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αξρίδνληαο απφ ηνλ αξρηθφ /αξρηθνχο
ηδηνθηήηεο θαη ζπκπιεξψλνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, νπφηε επέξρεηαη
θάπνηα αιιαγή ζηε ζπλνιηθή ή ζηηο επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο)

Ολνκαηεπψλπκν

Ζκεξνκελία
Κηήζεσο

Γηεχζπλζε

Σκήκα ηνπ έξγνπ
φπνπ ππάξρεη
Ηδηνθηεζία

ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ Σκήκαηνο ΦΑΤ (Μειέηεο) :
Γεκήηξηνο Κπξηαθφπνπινο
ηει. 2131601665
ηνηρεία ησλ ππεπζχλσλ ελεκέξσζεο/ αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ:
Ολνκαηεπψλπκν

Ηδηφηεηα

Γηεχζπλζε

Ζκεξνκελία
αλαπξνζαξκνγήο
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ΣΜΖΜΑ Β
Β1 .

ΜΖΣΡ ΩΟ ΣΟ Τ Δ Ρ ΓΟ Τ

1.

Σερληθή Έθζεζε ηνπ έξγνπ ηδέ Σερληθή Έθζεζε Μειέηεο.

2.

Παξαδνρέο κειέηεο

Α.

Τλικά έργων



Τιηθά επηρσκάησλ :
θπξνδέκαηα
:





Οπιηζκφο
Αγσγνί
Καηά ηα άιια

:
:
:

απφ ηνλ φγθν εθζθαθψλ (κεηά απφ δηαινγή)
C12/16, C16/20 (αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή – ηδέ
πξνκεηξήζεηο, πξνυπνινγηζκφ)
S500s – Γνκηθφ Πιέγκα
Πιαζηηθνί ζσιήλεο απφ PVC
φπσο πξνβιέπνληαη ζηηο πξνκεηξήζεηο –
πξνυπνινγηζκφ –ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
Οξηζηηθήο
κειέηεο
θαη
ησλ
Σεπρψλ
Γεκνπξάηεζεο

Β.

Έδαθος

1.

ειζμικόηηηα

1.1

χκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ (απφθαζε Γ17α/141/3/ΦΝ 275

ηεο 15/20-12-1999/ΦΔΚ 2184Β θ. Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ) απφ άπνςε ζεηζκηθήο
επηθηλδπλφηεηαο ε πεξηνρή ηεο κειέηεο αλήθεη ζηελ Εψλε Η κε ζεηζκηθή επηηάρπλζε
εδάθνπο εδάθνπο
Α= α*g θαη α= 0,16 g= επηηάρπλζε βαξχηεηαο= 9,81κ/δι2

1.2

Ζ ζεηζκηθή επηηάρπλζε ηνπ εδάθνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κέζε πεξίνδν

επαλάιεςεο δίδεηαη απφ ηελ ζρέζε:
logγn= 0,277*logΣn+1,579

1.3

πλίζηαηαη ηδηαίηεξε αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ηερληθψλ

έξγσλ.
εκείσζε: Όπνπ γn= ζεηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο (κ/δι2)
Σn= κέζε πεξίνδνο επαλάιεςεο (έηε)
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2 Β.1
2 Β.2
2 Β.3

ΕΔΑΦΟΣ
Δπιηρεπόμενη ηάζη εδάθοσς Mpa
Γείκηης εδάθοσς ks (kPa/cm)
Σσνηελεζηής ηριβής εδάθοσς/ζκσροδέμαηος

0,20 – 0,30
200 - 350
0,70

2 Γ.1
2 Γ.2
2 Γ.3

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σειζμικόηηηα περιοτής
Σειζμική επιηάτσνζη εδάθοσς
Καηηγορία εδάθοσς

Ι
0,16
Α-Β-Γ
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Β2 .

ΣΔ Υ ΝΗ ΚΔ  Δ ΚΘ Δ Δ Η 

Ζ ηδησηηθή ζχλδεζε αθνξά ζην ηκήκα ηνπ αγσγνχ πνπ θαηαζθεπάδεηαη εμσηεξηθά ηνπ
αθηλήηνπ θαηά πιάηνο ηνπ δξφκνπ απφ ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή κέρξη ηε ζέζε ηνπ αγσγνχ
απνρέηεπζεο, γηα ηε ζχλδεζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ηνπ αθηλήηνπ.
Ο ζπλήζεο ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ είλαη κε πιαζηηθνχο αγσγνχο
PVC κε δηάκεηξν 160mm κε αξκνχο ζχλδεζεο πνπ λα παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή
ειαζηηθφηεηα θαη εγθηβσηηζκφ ηνπο κέζα ζε άκκν. Σα εηδηθά ηεκάρηα (γσλίεο, ηαπ, θιπ)
είλαη ηνπ ίδηνπ πιηθνχ. Οη ζσιήλεο δελ πξέπεη λα έρνπλ δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ 160mm
θαη θιίζε κηθξφηεξε απφ 2,0%.
Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν απαηηείηαη θαη ε θαηαζθεπή ελφο θξεαηίνπ
ηδησηηθήο ζχλδεζεο, ην νπνίν είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν απφ ζθπξφδεκα κε εμσηεξηθέο
δηαζηάζεηο 500x500x500mm θαη πάρνο ηνηρψκαηνο 100mm. Δίλαη ζθφπηκν ην θξεάηην λα
έρεη θαιφ αεξηζκφ θαη λα ππάξρεη ηξφπνο έθπιπζεο θαη θαζαξηζκφο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ
θαηαζθεπάδεηαη έλαο θαηαθφξπθνο αγσγφο απφθξαμεο απφ PVC Φ160mm πνπ θηάλεη
έσο ην επίπεδν ηνπ δξφκνπ. ην άλσ κέξνο ηνπ αγσγνχ ππάξρεη έλα πιαζηηθφ πψκα
αλαδξάζεσο νζκψλ θαη έλα θξεάηην (ηχπνπ πδξνκεηξεηή) κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα.
ηνλ ππφ κειέηε ε θαηαζθεπή θαη ε ζχλδεζε ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ ζα γίλεη σο εμήο:


Αλαγλψξηζε ηνπ εδάθνπο πνπ πεξηιακβάλεη ηπρφλ εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηε γλψζε
ηνπ εδάθνπο, ηελ χπαξμε ή κε άιισλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω. πνπ πηζαλά ππάξρνπλ ζηε
ζέζε ηεο ζχλδεζεο



Υάξαμε θαη ηνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηε ζέζε θαηαζθεπήο ηεο ηδησηηθήο ζχλδεζεο
κε επηκέιεηα ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη βιάβεο ζην ππφινηπν δίθηπν θαη ζε άιια
δίθηπα. Σνκή θξαζπεδφξεηζξσλ πεδνδξνκίσλ, θαζαίξεζε πιαθψλ πεδνδξνκίσλ.



Δθζθαθή νξχγκαηνο κε θαηάιιειν πιάηνο 0,80m γηα ηελ αζθαιή θαη έληερλε
θαηαζθεπή ηεο ζχλδεζεο (αγσγφ θαη θξεάηην)



Αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ηνπ ζθάκκαηνο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ,
θαζψο θαη ησλ δηθηχσλ ή εγθαηαζηάζεσλ Ο.Κ.Ω. πνπ ζπλαληψληαη πξνο απνθπγή
δεκηψλ εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ ζχλδεζεο.



Σνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζην κέζνλ ηνπ νξχγκαηνο θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ (φπνπ απαηηνχληαη), θαζψο θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ
θξεαηίνπ θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ (αγσγφο απφθξαμεο, πψκα θιπ.)



Δγθηβσηηζκφο ηνπ ζσιήλα κε άκκν



Δπαλεπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθήο

Πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο ηνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ
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ΣΜΖΜΑ Γ
Γ1 .

Δ ΠΗ ΖΜ ΑΝ Δ Η 

Αλαθέξνληαη ηπρφλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππφςε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζχλνληαη ζηνπο
κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θα ηνπο ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο ηνπ.
Οη επηζεκάλζεηο αθνξνχλ θαηεμνρήλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία (αλαθέξνληαη σο είλαη
γλσζηά ζην ζηάδην ηεο κειέηεο) :
1.

Ηδιαιηερόηηηες ζηην ζηαηική δομή, εσζηάθεια και ανηοτή ηων καηαζκεσών
Γελ δηαθαίλνληαη κε πιήξε ηήξεζε ησλ ηζρπφλησλ θαηαζθεπαζηηθψλ
πξνδηαγξαθψλ, ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εθάζηνηε πιηθνχ.

2.

Τθιζηάμενα δίκησα Ο.Κ.Ω.
Αίηεζε ζε φινπο ηνπ πηζαλά εκπιεθφκελνπο Ο.Κ.Ω. γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη
θαηαγξαθή ησλ δηθηχσλ ηνπο πξν ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ.
Μεηαθίλεζε θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηε ράξαμε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην
Ο.Κ.Ω. (ΓΔΖ, ΟΣΔ, Φ.Α., ΓΔΤΑ θιπ). Δπηινγή ηνπ ηξφπνπ εγθαηάζηαζεο
(ελαέξηνο, ππφγεηνο) απφ ηνλ αξκφδην Ο.Κ.Ω. κεηά απφ έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπ
πξν ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ. Πξνζσξηλή απνθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ φπνπ
απαηηείηαη.
ζσμπλήρωζη ζε αργόηερο ζηάδιο ηης εκηέλεζης ηοσ έργοσ

3.

Θέζεις σλικών ποσ σπό οριζμένες ζσνθήκες ενδέτεηαι να προκαλέζοσν
κίνδσνο
Τιηθά θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ ζηνηβαδφκελα επί ή θαη πιεζίνλ ηνπ νδνζηξψκαηνο,
ζε πεξίπησζε κε επαξθνχο ζήκαλζεο. Οκνίσο γηα ηα ζθάκκαηα ησλ αγσγψλ επί
ησλ νδψλ.
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ΣΜΖΜΑ Γ
Γ1.

Ο Γ ΖΓ Η Δ  Κ ΑΗ Υ Ρ ΖΗ Μ Α ΣΟ Η Υ Δ Η Α

(Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη απνθπγή θηλδχλσλ
θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο – ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνχ, επηζθεπήο θιπ.
– θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξφπν
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.)
Γενικά περί επεμβάζεων ζε Τδρασλικά Έργα πληζίον ή σπό οδοζηρώμαηος
-

-

-

-

-

Όιεο νη επεκβάζεηο ζην ή απφ ην νδφζηξσκα ηεο νδνχ (ζπληήξεζε,
αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ηκεκάησλ θιπ), ζα γίλνληαη απφ ζπλεξγεία εηδηθά
εμνπιηζκέλα κε ηα αληίζηνηρα πιηθά (θψλνπο θαη θηλεηή ζήκαλζε εθηξνπήο
θπθινθνξίαο, εηδηθά αλαθιαζηηθά ελδχκαηα θιπ) θαη ην αλάινγν πξνζσπηθφ
ελεκέξσζεο ησλ δηεξρφκελσλ νρεκάησλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν
εκπινθήο δηεξρφκελνπ νρήκαηνο ζε αηχρεκα κε ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο.
Οη πξνγξακκαηηζκέλεο (φρη έθηαθηεο) επεκβάζεηο ζπληήξεζεο θιπ ζα πξέπεη λα
γίλνληαη ζε πεξηφδνπο θαη ψξεο κεησκέλεο θίλεζεο νρεκάησλ.
Δηδηθφηεξα επηζεκαίλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ζρεηηθά κε παξνδηθέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο (π.ρ. παξνδηθή ζήκαλζε
κείσζεο ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο – παξνδηθή θαηάξγεζε ισξίδσλ θπθινθνξίαο κε
θαηάιιεια ειεγρφκελα κέζα ζήκαλζεο θιπ.) θαζψο θαη ηα γηα απηά
απαηηνχκελα κέζα ζήκαλζεο ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ αλακελφκελε ηαρχηεηα
ησλ νρεκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο επεκβάζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ
ηελ θίλεζε ή / θαη παξακνλή πξνζσπηθνχ θαη νρεκάησλ ζπληήξεζεο ζηελ
επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο
Θα απαγνξεχεηαη ε ρσξίο ιφγν παξακνλή πξνζψπσλ άζρεησλ κε ηελ
επέκβαζε ζηνπο ρψξνπο ησλ επεκβάζεσλ
Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα επέκβαζεο πξέπεη λ΄ απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα
θαζ΄ χςνο απφ ηπρφληα ελαέξηα δίθηπα ηεο ΓΔΖ. Ζ ίδηα απφζηαζε πξέπεη λα
ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ αγσγψλ γηα ηα θηλεηά κέξε ησλ κεραλεκάησλ (γεξαλνί
θιπ).
Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία ΠΓ-1073/81,
ΠΓ-305/96, ΠΓ-778/80, ΠΓ-396/94, ΠΓ-95/98, ΠΓ89/99, ΠΓ159/99, Γ1
3Δ/8068/510 2000.
Σήξεζε ησλ αληηζηνίρσλ θαλνληζκψλ ΚΟΚ – ΣΟΣΔΔ θιπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
Δξγαζηψλ.

Γενικά περί επεμβάζεων ζε Έργα Τδρασλικά εκηός ηοσ οδοζηρώμαηος ήηοι
Δργαζίες ζε θρεάηια και δίκησα εκηός ηοσ οικιζμού.
-

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνληαη ζε επνρέο πνπ δελ αλακέλνληαη
βξνρνπηψζεηο. ε πεξίπησζε εκθάληζεο δπζκελνχο θαηξηθνχ θαηλνκέλνπ νη
εξγαζίεο ζα αλαζηέιινληαη.
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-

Δξγαζίεο ζε χςνο.
Να ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ απφ χςνο,
απφ ηελ πηψζε αληηθεηκέλσλ απφ χςνο – νη εξγαζίεο λα κελ δηελεξγνχληαη ζε
θαηάζηαζε θαηαηγίδαο ή άιισλ θαηαζηάζεσλ φπνπ είλαη πηζαλή ε πηψζε
θεξαπλνχ. Λακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια αζθαιή κέζα θαη ΜΑΠ θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ
εξγαζηψλ

-

Δξγαζίεο ζε θξεάηηα, ππφγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο φπνπ
ππάξρεη θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνχ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνχο, θπζηθνχο θαη
βηνινγηθνχο παξάγνληεο Λακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια αζθαιή κέζα θαη ΜΑΠ θαηά ηελ δηελέξγεηα
ησλ εξγαζηψλ. Διέγρεηαη κία θνξά θαη’ έηνο ε θαηάζηαζε ησλ θαιπκκάησλ ζε
θξεάηηα θαη δεμακελέο.
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ΣΜΖΜΑ Δ
΄Δργα ΠΜ
1.

Σερληθή πεξηγξαθή – Πξφηππα Καηαζθεπήο Έξγσλ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) Π.Μ.

2.

Ωο θαηαζθεπάζζε ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
Δπηζπλάπηνληαη ζε παξάξηεκα, μεηά ηην ολοκλήρωζη ηης καηαζκεσής ηα
ζρέδηα «as build» ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

ΠΔΙΡΑΙΑ
–
–2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
ΠΔΙΡΑΙΑ
–
– 2017
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΣΤΝΓ

ΣΑΤΡΟ ΒΔΪΟΓΛΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΔΗΜΟ :
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ
ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΟΤ
ΠΡΟΓ/ΜΟΤ ΚΑΘ ΤΠΟΔΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
ΠΕΘΡΑΘΑ & ΝΗΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΘΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΝΗΘΩΣΘΚΩΝ
ΔΗΜΩΝ

ΕΡΓΟ :

ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ – ΜΕΘΑΝΩΝ
''ΘΔΘΩΣΘΚΕ ΤΝΔΕΕΘ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ
ΜΕΘΑΝΩΝ”

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :

ΘΔΘΟΘ ΠΟΡΟΘ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ :

58.161,29 € πλέον Φ.Π.Α

ΕΝΣΤΠΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
με το σύστημα προσυοράς επιμέροσς ποσοστά έκπτωσης
παρ.2α τοσ άρθροσ 95 τοσ Ν.4412/2016
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ΔΗΜΟ :
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ
ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΘΑΚΟΤ
ΠΡΟΓ/ΜΟΤ ΚΑΘ ΤΠΟΔΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ
ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΘΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΝΗΘΩΣΘΚΩΝ
ΔΗΜΩΝ

ΕΡΓΟ :

ΣΡΟΘΖΗΜΘΑ – ΜΕΘΑΝΩΝ
''ΘΔΘΩΣΘΚΕ ΤΝΔΕΕΘ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ
ΜΕΘΑΝΩΝ ”

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :

ΘΔΘΟΘ ΠΟΡΟΘ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ :

58.161,29 € πλέον Φ.Π.Α

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
κε ην ζύζηεκα πξνζθνξάο επηκέξνπο πνζνζηά έθπηωζεο
παξ.2α ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.4412/2016
Σεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή θνηλνπξαμίαο, εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεωλ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
κε έδξα η………………………………νδόο ………………………………αξηζκ……………………
Σ.Κ. …………………Σει. …………………….Fax……………………
Πξνο:
Δληαύζα
Αθνύ έιαβα γλώζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ πνπ αλα γξάθεηαη ζηελ
επηθεθαιίδα θαη ηωλ ινηπώλ ζηνηρείωλ Γεκνπξάηεζεο, θαζώο θαη ηωλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ απηνύ, ππνβάιιω ηελ παξνύζα πξνζθνξά θαη δειώλω όηη απνδέρνκαη πιήξωο
θαη ρωξίο επηθύιαμε όια απηά θαη αλαιακβάλω ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηα αθόινπζα
πνζνζηά έθπηωζεο επί ηωλ ηηκώλ ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο θαη ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Μειέηεο
θαη γηα θάζε νκάδα απηνύ.
---------------------------
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΩΝ ΔΚΠΣΩΗ
Οκάδα

Δξγαζίεο

1

Υωκαηνπξγηθά, Αληηκεηώπηζε
πδάηωλ, Αληηζηεξίμεηο, Έξγα
πξνζηαζίαο θνίηεο θαη πξαλώλ,
Δξγαζίεο νδνπνηϊαο-νδνζηξωζίαο,
ινηπέο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο,
εξγαζίεο πξαζίλνπ θαη
πεξηβαιινληηθώλ απνθαηαζηάζεωλ
Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα,
ηεγαλνπνηήζεηο - αξκνί,
Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο, Λνηπέο
εξγαζίεο
Μεηαιιηθά ζηνηρεία θαη θαηαζθεπέο,
ωιελώζεηο-Γίθηπα, πζθεπέο
δηθηύωλ ζωιελώζεωλ, Δξγαζίεο
πδξνγεωηξήζεωλ, Δξγαζίεο
επηζθεπώλ, ζπληεξήζεωλ, Λνηπώλ
θαηαζθεπώλ δηθηύωλ (νδηθώλ, θιπ)

2

3

Πξνζθεξόκελε έθπηωζε θαηά νκάδα ζε
αθέξαηεο κνλάδεο (%)
Οινγξάθωο
Αξηζκ.

………………………….
(Σόπνο θαη εκεξνκελία)
Ο Πξνζθέξωλ

(Ολνκαηεπώλπκν ππνγξαθόληωλ θαη ζθξαγίδα εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεωλ
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
(Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκνύ ζηελ θαηάηαμε ηωλ
δηαγωληδνκέλωλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο)
Οκ
άδα

1

2

3

Δξγαζίεο
Υωκαηνπξγηθά, Αληηκεηώπηζε
πδάηωλ, Αληηζηεξίμεηο, Έξγα
πξνζηαζίαο θνίηεο θαη
πξαλώλ, Δξγαζίεο νδνπνηίαονδνζηξωζίαο, ινηπέο
πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο,
Δξγαζίεο πξαζίλνπ θαη
πεξηβαιινληηθώλ
απνθαηαζηάζεωλ
Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα,
ηεγαλνπνηήζεηο - αξκνί,
Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο, Λνηπέο
εξγαζίεο
Μεηαιιηθά ζηνηρεία θαη
θαηαζθεπέο, ωιελώζεηοΓίθηπα, πζθεπέο δηθηύωλ
ζωιελώζεωλ, Δξγαζίεο
πδξνγεωηξήζεωλ, Δξγαζίεο
επηζθεπώλ, ζπληεξήζεωλ,
Λνηπώλ θαηαζθεπώλ δηθηύωλ
(νδηθώλ, θιπ)

Άζξνηζκα δαπαλώλ εξγαζηώλ θαηά
ηε κειέηε ζ=
Γ.Δ & Ο.Δ. 18% Υ ζ=
πλνιηθή Γαπάλε Έξγνπ θαηά ηε
κειέηε =

Γαπάλε νκάδαο θαηά ηνλ
Πξνϋπνινγηζκό Μειέηεο
(Δπξώ)

Πξνζθεξόκελε
έθπηωζε (%)

Γαπάλε νκάδαο
κεηά ηελ έθπηωζε
ζε επξώ

25.643,51

10.080,00

7.136,64

42.860,15

Καηά ηε
πξνζθνξά π=

7.714,83

18% Υπ=

50.574,98

Καηά ηε
πξνζθνξά
ΓΔ=

-ΓΔ
Μέση έκπτωση Εμ=------------------------------ = ----------------------------------- =
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50.574,98

Καηά ηε
πξνζθνξά
ΓΔ=

Απξόβιεπηα 9% ή 15%Υ=

7.586,25

9% ή 15%
ΓΔ=

ύλνιν 1

58.161,23

Π1=

Αλαζεώξεζε

0,06

(1-Δκ)Υ
……………….

Από κεηαθνξά

ύλνιν Γαπάλεο ηνπ Έξγνπ θαηά ηε
κειέηε (ρωξίο ΦΠΑ) 2=

58.161,29

Καηά ηε
πξνζθνξά Π2=

…………………………………………..
(Σόπνο θαη εκεξνκελία)
Ο Πξνζθέξωλ

ΠΕΘΡΑΘΑ - - 2017
(Σόπος και ημερομηνία)

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΣΤΝΓ

ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΣΑΤΡΟ ΒΔΊΟΓΛΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

Εγκρίθηκε με την Α.Π. ………………………………………….. απόυαση
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΡΑΓΘΑΝΝΗ
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