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ΑΡΘΡΟ 1. : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ Ε..Τ. – ΕΓΓΤΘΕΙ - ΤΜΒΑΘ ΚΑΣΑΚΕΤΘ - ΕΠΙΒΛΕΨΘ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ Ε.Σ.Υ.
Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) είναι θ διατφπωςθ των Ειδικϊν Πρων,
ςφμφωνα με τουσ οποίουσ πρόκειται να καταςκευαςτοφν οι εργαςίεσ του ζργουόπωσ περιγράφονται
αναλυτικά ςτο τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ.
1.1.2 Οι όροι αυτοί ςυμπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ και ςυμπλθρϊνονται με τουσ όρουσ των
λοιπϊν Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ (Τ.Δ.) όπωσ ακριβϊσ αναφζρονται ςτο άρκρο πζντε (5) τθσ Διακιρυξθσ.
1.2 ΕΓΓΥΘΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘ
1.2.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για παροχι εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και ςυντιρθςθσ κατά το χρόνο
εγγφθςθσ του Ζργου και τθσ Σφμβαςθσ εν γζνει, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 παρ. 1β) του Ν.
4412/2016.
1.2.2 Ρροχπόκεςθ για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ είναι θ παροχι από τον Ανάδοχο εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ, που παρζχεται με εγγυθτικζσ επιςτολζσ "καλήσ εκτζλεςησ" ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ
παραγράφου 1 β) του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016. Το φψοσ τθσ ΕΓΓΥΘΣΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ κακορίηεται ςε
ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
1.2.3 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ "καλήσ εκτζλεςησ" εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ του θ εγγφθςθ οικονομικό
φορζα. Σε περίπτωςθ αναδόχου Κοινοπραξίασ οι εγγυιςεισ εκτζλεςθσ του ζργου εκδίδονται υπζρ όλων των
μελϊν τθσ κοινοπραξίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 140 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
1.2.4 Κάκε εγγυθτικι επιςτολι περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου ι τον
φορζα καταςκευισ), δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η)
τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
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κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο
ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
1.2.5 Θ αρχικι εγγφθςθ "καλισ εκτζλεςθσ", ςυμπλθρϊνεται με τισ κρατιςεισ που γίνονται κατά τισ τμθματικζσ
πλθρωμζσ των εργαςιϊν προσ τον Ανάδοχο. Σε κάκε πλθρωμι προσ τον ανάδοχο πραγματοποιοφνται
κρατιςεισ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε πζντε τοισ εκατό (5%) ςτθν πιςτοποιοφμενθ αξία των εργαςιϊν μετά τθσ
αναλογοφςασ ανακεϊρθςθσ και ςε δζκα τοισ εκατό (10%) ςτθν αξία των υλικϊν που περιλαμβάνονται
προςωρινά ςτθν πιςτοποίθςθ, μζχρισ ότου αυτά ενςωματωκοφν ςτισ εργαςίεσ.
Οι κρατιςεισ αυτζσ είναι δυνατόν να αντικαταςτακοφν με εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδίδονται ςφμφωνα με
τισ παραπάνω παραγράφουσ 1.2.3 και 1.2.4.
1.2.6 Σχετικά με τθν αυξομείωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, τθν αντικατάςταςι τθσ, τθν επιςτροφι τθσ
κλπ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016.

1.3 ΣΥΜΒΑΣΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΕΓΟΥ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΥΡΟΓΑΦΘΣΥΜΒΑΣΘΣ
1.3.1 Γενικά
Με τον όρο "Σφμβαςη" νοείται θ Σφμβαςθ ανάκεςθσ του Ζργου ςτον Ανάδοχο, που περιλαμβάνει όλεσ τισ
υποχρεϊςεισ του για τθν με μζριμνα και δαπάνθ του εκπόνθςθ των μελετϊν, τθν εκτζλεςθ των
ςυμπλθρωματικϊν ερευνϊν και τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν του ζργου όπωσ αναλυτικά περιγράφονται
ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι, περιλαμβανομζνθσ και τθσ ςυντιρθςθσ αυτϊν κατά τον χρόνο εγγφθςθσ.
1.3.1.2 Θ ςφμβαςθ για τθν καταςκευι του ζργου κα υπογραφεί ςφμφωνα με το άρκρο 135 του ν. 4412/16
ςχετικό άρκρο 4.2 τθσ Διακιρυξθσ.
1.3.1.3 Θ «Σφμβαςθ» ςυνίςταται από το ομϊνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεφχθ, που αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.
Τα Συμβατικά Τεφχθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των όρων τουσ κακορίηονται ςτθ
Διακιρυξθ. Οι όροι «Σφμβαςθ» , «Σφμβαςθ Ρραγματοποίθςθσ του Ζργου» και «Εργολαβικό Συμφωνθτικό»
χρθςιμοποιοφνται ταυτόςθμα.
1.3.2 Συμβατικό Αντικείμενο
Το «Συμβατικό Αντικείμενο» ςυνίςταται ςτθν ανάλθψθ και εκπλιρωςθ από τον Ανάδοχο όλων των
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν Σφμβαςθ και τα αναπόςπαςτα Συμβατικά τθσ Τεφχθ. Μεταξφ των
υποχρεϊςεων αυτϊν περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:
Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
Θ ςφνταξθ των μελετϊν, προγραμμάτων, μεκοδολογιϊν, επιμετριςεων και λοιπϊν τευχϊν και εγγράφων που
προβλζπονται από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
Θ εκτζλεςθ και αξιολόγθςθ των ερευνϊν που προβλζπονται από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
Θ ςυντιρθςθ του ζργου.
Θ χρθματοδότθςθ του Ζργου, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του, για τα ενδιάμεςα διαςτιματα, ενόψει των
περιοδικϊν πλθρωμϊν εκ μζρουσ του ΚτΕ, τθσ εκτζλεςθσ προκαταρκτικϊν εργαςιϊνγια τισ οποίεσ δεν
προβλζπονται τμθματικζσ πλθρωμζσ, κλπ.Κάκε άλλθ πρόςκετθ δαπάνθ που προκφπτει από τισ υποχρεϊςεισ
του αναδόχου που ορίηονται ςτατεφχθ δθμοπράτθςθσ.

1.3.3 Υπογραφι Σφμβαςθσ
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Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία τα εξισ:
Ζγγραφα οριςμοφ εκπροςϊπου αναδόχου για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παραγρ. 1.2 του παρόντοσ άρκρου.
Διλωςθ διοριςμοφ αντικλιτου και διλωςθ αποδοχισ του διοριςμοφ από μζρουσ του αντικλιτουςφμφωνα με
τθν παρ. 3 του άρκρου 135 του Ν.4412/16.
Σε περίπτωςθ που ανάδοχοσ είναι Κοινοπραξία Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων, Συμβολαιογραφικιπράξθ
ςφςταςθσ κοινοπραξίασ. Επίςθσ Συμβολαιογραφικι πράξθ διοριςμοφ κοινοφ εκπροςϊπου τθσ Κοινοπραξίασ
απζναντι του Κ.τ.Ε., κακϊσ και του αναπλθρωτι του ςφμφωνα με τθν παρ. 3 τουάρκρου 140 του Ν.
4412/16.Τισ προβλεπόμενεσ από το ΡΔ 82/96 βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά για τθν ονομαςτικοποίθςθτων
μετοχϊν1.
Υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου με ςυνθμμζνο ςυνοδευτικό πίνακα για το ανεκτζλεςτο υπόλοιποεργαςιϊν
Δθμοςίων Ζργων του.
1.4 ΕΡΙΒΛΕΨΘ
1.4.1 Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Υπθρεςίασ, που εκπροςωπείται από το προςωπικόΕπίβλεψθσ
του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτουσ Επιβλζποντεσκαι ςε όλουσ τουσ
εντεταλμζνουσ για τθν επίβλεψθ του Ζργου υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ,περιλαμβανομζνων των πάςθσ
φφςεωσ ςυμβοφλων τθσ Υπθρεςίασ, ςτα εργοτάξια, λατομεία,αποκικεσ, εργοςτάςια κλπ. Το ίδιο ιςχφει και
για όποιον άλλο, ςτον οποίο θ Υπθρεςία κα δϊςειςχετικι ζγκριςθ. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να
ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσ εντολζστθσ Υπθρεςίασ, που δίνονται για τθν άρτια, εφρυκμθ και ζντεχνθ
εκτζλεςθ του Ζργου και οφείλεινα διευκολφνει τθν επίβλεψθ και το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ
ςτθν άςκθςθ τωνελζγχων κλπ.
1.4.2 Το ότι θ Υπθρεςία επιβλζπει το Ζργο δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ,
πουπροκφπτει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι και τουσ ιςχφοντεσ Νόμουσ, Διατάξεισ κλπ,
οφτεεξαςκενίηει τισ πλιρεισ και αποκλειςτικζσ ευκφνεσ του και υποχρεϊςεισ του που επιτάςςουν οι όροιτθσ
Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ, τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ., τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ και των λοιπϊν Τευχϊν
Δθμοπράτθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΘΕΜΙΕ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ –ΡΘΣΡΑ ΠΡΟΘΕΣΘ ΚΑΣΑΒΟΛΘ (ΠΡΙΜ).
2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΘΕΣΜΙΑ
Για τθν περάτωςθ του ςυνόλου του ζργου, όπωσ περιγράφεται ςτα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ, ορίηεταιςυνολικι
προκεςμία ςφμφωνα με το 12 άρκρο τθσ Διακιρυξθσμετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ .
2.2 ΤΜΘΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Εκτόσ από τθν ςυνολικι προκεςμία, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςειΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΤΜΘΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΘΜΑΤΙΚΕΣΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 147 του
Ν.4412/2016.
2.2.1 Ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ (Ε.Π)
(1) 1θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία (1θ Ε.Ρ)
Εντόσ τριάντα (30)θμερολογιακϊν θμερϊν και όχι πριν από δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, οΑνάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ςυντάξει και υποβάλλει για ζγκριςθ
«Χρονοδιάγραμμα Καταςκευιστου ζργου», όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 3 τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ
(2) 2θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία (2θ Ε.Ρ)
Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ναυποβάλλει
οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθςτοιχεία ςτελεχϊν,
εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων, που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθγια τθν εκτζλεςθ του ζργου
(άρκρο 145 του Ν. 4412/2016)
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Ιστύει μόνο σε περίπτωση ποσ το έργο είναι άνω τοσ 1.000.000 € τωρίς ΦΠΑ.
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2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
2.3.1 Θ ςυνολικι προκεςμία περάτωςθσ μπορεί να παρατείνεται ςτισ περιπτϊςεισ και όπωσ ορίηουν
οιιςχφουςεσ διατάξεισ. Σε περίπτωςθ ζγκριςθσ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ από οποιαδιποτε αιτία,
οΑνάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά πρόςκετθ αποηθμίωςθ λόγω τθσ παράταςθσ αυτισ, με μόνθ
καιαποκλειςτικι εξαίρεςθ τθ νόμιμθ ανακεϊρθςθ ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό προβλζπεται από τθνιςχφουςα
Νομοκεςία.
2.3.2 Ραράταςθ προκεςμίασ δεν αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο, εάν ιςχυριςτεί άγνοια των τοπικϊνςυνκθκϊν
τθσ περιοχισ του Ζργου, των προβλθμάτων εξαςφάλιςθσ τθσ κυκλοφορίασ,προβλθμάτων από δίκτυα και
λοιπζσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω., ι/και παρόδιων ιδιοκτθςιϊν, τουχρόνου λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ των
πθγϊν λιψθσ υλικϊν, τθσ κατάςταςθσ των οδϊνπροςπζλαςθσ των πθγϊν και των ςυνκθκϊν για διάνοιξθ
νζων, των δυςχερειϊν για τθν μεταφοράκαι απόρριψθ των προϊόντων εκςκαφισ άγνοια των κλιματολογικϊν
ςυνκθκϊν ι αδυναμίαζγκαιρθσ εξαςφάλιςθσ μθχανθμάτων και υλικϊν από τθν Ελλθνικι ι/και ξζνθ
Βιομθχανία,εργατοτεχνιτϊν, χειριςτϊν ι άλλου εξειδικευμζνου προςωπικοφ κλπ.
2.4 ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΜΘΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
2.4.1 Οι ποινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ επιβάλλονται όπωσ ςτο άρκρο 148του
Ν.4412/2016.
Οι ποινικζσ αυτζσ ριτρεσ είναι επιπρόςκετεσ ςτισ ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπονται γιαπαραλείψεισ
ενεργειϊν του αναδόχου ςτουσ λοιποφσ όρουσ των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
3.1 ΓΕΝΙΚΑ
3.1.1 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να κακορίςει το «πρόγραμμα ι χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου»,ζτςι
ϊςτε α) το ζργο να ολοκλθρωκεί ζγκαιρα και μζςα ςτουσ οικονομικοφσ και ποιοτικοφσ ςτόχουσπου ζχουν
τεκεί από τθ Σφμβαςθ και τα Συμβατικά Τεφχθ και β) να προκφψει θ ελάχιςτθ δυνατιπερίοδοσ όχλθςθσ και
ιδίωσ όχλθςθσ τθσ κυκλοφορίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τουκαταςκευαηόμενου ζργου μζχρι τθν ολοκλιρωςι
του ςυνόλου των εργαςιϊν που προβλζπονται.
3.1.2 Οι χρθςιμοποιοφμενοι όροι, ςχετικά με τον προγραμματιςμό και τον ζλεγχο τθσ προόδου, νοοφνταικατά
τον ακόλουκο τρόπο :
(1) «Πρόγραμμα καταςκευήσ του ζργου» ι «πρόγραμμα του ζργου» ι «Χρονοδιάγραμμα τουζργου» είναι θ
τεκμθριωμζνθ και ςυςτθματικι παρουςίαςθ των προβλζψεων και εκτιμιςεωντου Αναδόχου ςχετικά με τθν
χρονικι, οικονομικι και ποςοτικι εξζλιξθ των «εργαςιών»,που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ και
ςε πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τουσ χρονικοφσ, οικονομικοφσ, ποςοτικοφσ, κλπ. περιοριςμοφσ και όρουσ, που
ορίηονται ςε αυτιν και τα ςυμβατικά τεφχθ.
Οι αναφερόμενεσ ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο «εργαςίεσ» περιλαμβάνουν:
• Τισ απαιτοφμενεσ αποτυπϊςεισ, ζρευνεσ, μελζτεσ εγκρίςεισ και άδειεσ.
• Τισ προεργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου και τθν προετοιμαςία τωνχϊρων.
• Τισ εργαςίεσ καταςκευισ του ζργου.
• Τισ εργαςίεσ λοιπϊν εμπλεκόμενων φορζων (ΟΚΩ, αρχαιολογία, κλπ).
• Τουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ πάςθσ φφςεωσ.
«Αναθεώρηςη ή αναπροςαρμογή του προγράμματοσ» είναι θ απαραίτθτθ (υποχρεωτικά)ενθμζρωςι του,
όταν προκφπτει ανάγκθ μεταβολισ των αρχικϊν ενδιάμεςων ι /και τωντελικϊν χρονικϊν ι /και οικονομικϊν
ςτόχων (προκεςμίεσ, προχπολογιςμόσ) ι τουαντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται
από τισ κείμενεσ διατάξεισ.
«Εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα» είναι θ αποδοχι και ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία τουπροτεινόμενου από τον
Ανάδοχο προγράμματοσ, όπωσ αυτό τελικά διαμορφϊνεται μετά τισ παρατθριςεισ και υποδείξεισ τθσ.
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3.1.3 Το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου καλφπτεται γενικά από το άρκρο 145 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ
4.1 ΜΕΛΕΤΘ ΤΩΝ ΣΥΝΘΘΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
4.1.1 Οι διαγωνιηόμενοι με τθν υποβολι προςφοράσ τεκμαίρεται ότι ζχουν διερευνιςει πλιρωσ :
• Τθν περιοχι του ζργου
• Τα υδρολογικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ
• Τισ περιοχζσ πθγϊν υλικϊν ςτθν περιοχι του ζργου, ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό κακϊσ και
αυτζσ τω αποκζςεων
• Τθν Διεκνι και Ελλθνικι αγορά εργαςίασ, υλικϊν και μθχανικοφ εξοπλιςμοφ
• Τισ επί τόπου ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου
• Τα τυχόν διατικζμενα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ από Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοφσ (π.χ.ΔΕΘ, ΟΤΕ
κλπ), Τοπικζσ Αρχζσ κλπ.
• Τουσ τρόπουσ προςπζλαςθσ και τα προβλιματα εξαςφάλιςθσ τθσ κυκλοφορίασ
• Τισ δυνατότθτεσ εγκατάςταςθσ εργοταξίων με τον ςκοπό να καταςτοφν πλιρωσ ενιμεροι τωνςυνκθκϊν
εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Επίςθσ να εκτιμιςουν με επάρκεια τουσ επιχειρθματικοφσκινδφνουσ και όλεσ
εκείνεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθν διαμόρφωςθ τθσ Ρροςφοράσ τουσ.
• Τισ ιδιαιτερότθτεσ των καταςκευϊν λόγω των αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν και των ειδικϊναπαιτιςεων τθσ
Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ.
• Τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ για τθν υπόψθ περιοχι και τισ ςυνκικεσ του ζργου
4.1.2 Τονίηεται ότι ςτοιχεία ςχετικά με τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ, όπωσ π.χ. ποιότθτα
υπεδάφουσ,αποτελζςματα πάςθσ φφςεωσ ερευνϊν, ςτοιχεία πάςθσ φφςεωσ παρατθριςεων, κλπ., που
ζγιναν, ιγίνονται από τθν Υπθρεςία ι από άλλουσ, τυχόν αγωγοί Ο.Κ.Ω., τίκενται ςτθ διάκεςθ
τωνδιαγωνιηομζνων για ενθμζρωςι τουσ και μόνο. Τα ςτοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δενδεςμεφουν
ςυμβατικά τθν Υπθρεςία, αλλά μποροφν να χρθςιμεφςουν ωσ απλό βοικθμα για τθνςφνταξθ των
Ρροςφορϊν. Αφινεται πάντωσ ςτθν κρίςθ των διαγωνιηομζνων να αξιολογιςουν ταςτοιχεία αυτά ι και να
προβοφν με δικι τουσ ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ ςε οποιεςδιποτεςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ, ι
παρατθριςεισ για επαλικευςθ, επζκταςθ και ακριβζςτερο κακοριςμότων ςτοιχείων που τουσ διατζκθκαν.
4.1.3 Επιςθμαίνονται οι δυςχζρειεσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τισ εργαςίεσ που κα
εκτελοφνταιςτθν περιοχι του ζργου από τον Εργοδότθ ι από άλλουσ πικανοφσ εργολιπτεσ, ϊςτε να τισ πάρει
οΑνάδοχοσ υπόψθ κατά τθν μόρφωςθ τθσ προςφοράσ του. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθπαρεμποδίηει τθν
εκτζλεςθ εργαςιϊν από τθν Υπθρεςία, ι από άλλουσ Αναδόχουσ πουχρθςιμοποιοφνται από τον Κφριο του
ζργου ςε εργαςίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςιτου. Αντίκετα υποχρεοφται να τουσ διευκολφνει
με τα μζςα που αυτόσ χρθςιμοποιεί (ικριϊματακλπ.) ρυκμίηοντασ ζτςι τθν ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν,
ϊςτε να μθν παρεμβάλλει κανζναεμπόδιο ςτισ εργαςίεσ που εκτελοφνται από τθν Υπθρεςία ι άλλουσ
Αναδόχουσ.Κατά τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να ςυμπεριφζρεται και με τα ςυνεργεία, ι τουσ εργολάβουσ
τωνεταιρειϊν και οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ που κα εργάηονται ςτθν περιοχι, ι τισ παρυφζσ τθσ περιοχισ
του ζργου (ςχετικι είναι θ του άρκρου 138 του Ν. 4412/2016). Επιςθμαίνονταιςχετικά οι εργαςίεσ που κα
μποροφν να γίνονται από τα ςυνεργεία του Ο.Τ.Ε. για τθντθλεφωνοδότθςθ τθσ οδοφ, ι και οι εργαςίεσ που
κα γίνονται από ςυνεργεία τθσ ΔΕΘ ι απόεργολάβουσ τθσ ΔΕΘ τθσ περιοχισ των ζργων αυτισ τθσ εργολαβίασ
ςφμφωνα με τθν παρ. 13 του άρκρου 138 του Ν. 4412/2016.
4.1.4 Γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν ανάγκθ να διερευνιςει ο Ανάδοχοσ τισ δυνατότθτεσ
προςποριςμοφνεροφ που κα είναι αναγκαίο για τθν καταςκευι του ζργου, γιατί επιςθμαίνεται ότι ανάλογα
με τοτμιμα που καταςκευάηεται κα υπάρχουν μικρζσ ι μεγαλφτερεσ δυςχζρειεσ προςποριςμοφ
τουαναγκαίου νεροφ.
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4.1.5 Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι είναι απόλυτα ενιμεροσ τθσ φφςθσκαι
τοποκεςίασ του ζργου, των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου, κυρίωσ όςοναφορά ςτισ
κάκε είδουσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, ςτθν προμικεια κάκε είδουσ υλικϊν, ςυςκευϊν,οργάνων, κλπ, ςτισ κζςεισ
προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ προϊόντων εκςκαφισ, ςτισ μεταφορζσ,διάκεςθ, διαχείριςθ και
αποκικευςθ υλικϊν, φπαρξθ εργατοτεχνικοφ εν γζνει προςωπικοφ, νεροφ,θλεκτρικοφ ρεφματοσ, οδϊν, του
τυχόν υπάρχοντοσ δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ περιοχισ, ςτουσ φόρτουσ τθσ υπάρχουςασ
κυκλοφορίασ, ςτο ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν,ςτθν διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, ςτο
είδοσ, ποιότθτα και ποςότθτα των υλικϊν πουμποροφν να ςυναντθκοφν πάνω και κάτω από το ζδαφοσ κ.λ.π.
Επίςθσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι είναι απόλυτα ενιμεροσ γιατο είδοσ
και τα μζςα ευκολίασ, τα οποία κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν πρόοδοεκτζλεςθσ των
εργαςιϊν και οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα οποία κατά οποιονδιποτε τρόπομποροφν να επθρεάςουν τισ
εργαςίεσ, τθν πρόοδο, ι το κόςτοσ αυτϊν, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουστθσ ςφμβαςθσ.
4.1.6 Ραράλειψθ του Αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία, που αφορά ςτουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τθ ςφμβαςθ.
4.2 ΥΡΟΧΕΩΣΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑ ΕΡΑΛΘΘΕΥΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΧΟΘΓΟΥΝΤΑΙ
Ο Ανάδοχοσ οφείλει, μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ να επαλθκεφςει όλα τα ςτθν διάκεςι τουςτοιχεία και
να εκτελζςει και τυχόν ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ κλπ, προκειμζνου ναοριςτικοποιθκοφν τα καταςκευαςτικά
ςχζδια των ζργων.
Θ επαλικευςθ των διατικεμζνων ςτοιχείων με επί τόπου μετριςεισ υπάγεται ςτθν κατθγορία των"ειδικϊν
υποχρεϊςεων του Αναδόχου", για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται καταβολι αμοιβισ ςτονΑνάδοχο.
4.3 ΑΧΑΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ
Ρριν τθν ζναρξθ καταςκευισ του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθνΑρχαιολογικι
Υπθρεςία, ςφμφωνα και με τουσ ςχετικοφσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ διότι υπάρχειπικανότθτα ςυνάντθςθσ
αρχαιολογικϊν ευρθμάτων. Σε περίπτωςθ αρχαιολογικϊν τομϊνεδάφουσ αυτζσ κα πρζπει να διενεργθκοφν
με προειδοποίθςθ προσ τθν επίβλεψθ τουλάχιςτον 4εργαςίμων θμερϊν.
4.3.1 Αν κατά τισ ερευνθτικζσ τομζσ, ι τθν πρόοδο των εργαςιϊν διαπιςτωκεί θ φπαρξθ αρχαίων οποιαςδιποτε θλικίασ - τότε, πζραν τθσ ειδοποιιςεωσ τθσ Επιβλζψεωσ και τθσ αρμόδιασ
ΕφορίασΑρχαιοτιτων, επιςθμαίνεται ότι οι ςχετικζσ εργαςίεσ κα γίνουν υπό τθν παρακολοφκθςθ και με
τθςυμμετοχι τθσ Εφορίασ Αρχαιοτιτων κατόπιν ζγκριςθσ μνθμονίου μεταξφ Δικαιοφχου και ΥΡΡΟ.Ο
Ανάδοχοσ δεν κα δικαιοφται πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ για ςταλίεσ μθχανθμάτων και ςυνεργείωνκαι άλλεσ
ςυνζπειεσ από τθν κακυςτζρθςθ του ζργου λόγω τθσ βραδείασ προόδου τωναναςκαπτικϊν εργαςιϊν.
4.3.2 Σε κάκε περίπτωςθ θ ιδιοκτθςία των ευρθμάτων ανεξάρτθτα είδουσ των ανικει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο
και ιςχφει θ ςχετικι Ελλθνικι Νομοκεςία.
4.4. ΧΘΣΘ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ Κ.Λ.Ρ. ΡΟΥ ΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΙ ΑΡΟ ΔΙΡΛΩΜΑΤΑΕΥΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
4.4.1 Σε περίπτωςθ που κάποια υλικά, μθχανιματα ι τρόποι εργαςίασ από τα απαιτοφμενα για το
ζργοκαλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, τα ζξοδα απόκτθςθσ του δικαιϊματοσ για
τθνχρθςιμοποίθςθ του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ βαρφνουν τον Ανάδοχο. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ
είναιαποκλειςτικά υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε παράτυπθ ι παράνομθ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν, ιμεκόδων, ι
μελετϊν, ι μθχανθμάτων κλπ. που καλφπτονται από διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ.
4.4.2 Αν ο Ανάδοχοσ παραλείψει ςκόπιμα ι ακζλθτα να αποκτιςει με ορκό και νόμιμο τρόπο ταδικαιϊματα
ευρεςιτεχνίασ, θ παράλειψθ αυτι κεωρείται αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά και επιςφρει τισ ακόλουκεσ
κυρϊςεισ:
 Ο ΚτΕ δικαιοφται με μονομερι ενζργεια του να του παρακρατιςει από τον πρϊτο επόμενολογαριαςμό, ι
να εκπζςει από τισ εγγυιςεισ για καλι εκτζλεςθ το ποςό που αντιςτοιχεί ςταδικαιϊματα ευρεςιτεχνίασ, ι
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το ποςό ςτο οποίο τυχόν κα καταδικαςτεί, ι ςυγκαταδικαςκεί απότον κάτοχο του διπλϊματοσ
ευρεςιτεχνίασ. Τοφτο ιςχφει ζςτω και αν θ ςχετικι δίκθ δεν ζχειτελεςιδικιςει.
 Ο ΚτΕ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ για θκικι βλάβθ.
4.5 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ
Για κάκε περίπτωςθ ατυχιματοσ οφειλόμενου ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του Αναδόχου, των
υπεργολάβωντου, ι / και του προςωπικοφ του, ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ποινικά και
αςτικά.Επιπρόςκετα για τθν ζκδοςθαςφαλιςτθρίουςυμβολαίου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 144 , παρ. 4
του Ν. 4412/2016.
4.6 Δικαίωμα τθσ Επίβλεψθσ να ςυμπλθρϊνει παραλείψεισ του Αναδόχου
4.6.1 Χωρίσ ςτο παραμικρό να μειϊνεται θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν ικανοποίθςθ των όρων αυτοφ
τουάρκρου, θ Υπθρεςία Επίβλεψθσ διατθρεί το δικαίωμα να ςυμπλθρϊνει ενζργειεσ του Αναδόχου, αν
τοφτοαπαιτείται, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του.Θ Υπθρεςία μπορεί να αςκιςει το δικαίωμα αυτό όταν ο
Ανάδοχοσ αμελιςει ι αποδειχκείανίκανοσ να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ αυτοφ του άρκρου.
4.6.2 Ρζραν του καταλογιςμοφ των ςχετικϊν δαπανϊν για τθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν /ενεργειϊν
από τθν Υπθρεςία, θ μθ ικανοποίθςθ των όρων του παρόντοσ άρκρου ςυνιςτάαντιςυμβατικι ςυμπεριφορά
του Αναδόχου και επιςφρει τθν εφαρμογι ςυμβατικϊν κυρϊςεων, μίααπό τισ οποίεσ είναι θ επιβολι
προςτίμου(ων) .
4.7 ΡΕΙΟΧΕΣ ΜΑΚΑΝ ΤΘΣ ΘΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΑΣ
4.7.1 Πλοι οι προαναφερκζντεσ όροι του παρόντοσ άρκρου ιςχφουν για όλουσ τουσ χϊρουσ / περιοχζσ ςτισ
οποίεσ ο Ανάδοχοσ κα επιτελζςει κάποια δραςτθριότθτα. Τζτοιοι χϊροι / περιοχζσ είναι θ ηϊνθκαταλιψεωσ
του ζργου και κάκε χϊροσ είτε πλθςίον, είτε μακράν αυτισ, ςτον οποίο κα εκτελεςκοφνεργαςίεσ και κα
αναπτυχκοφν δραςτθριότθτεσ αναγκαίεσ για τθν καταςκευι του ζργου, όπωσ λατομεία,δανειοκάλαμοι, χϊροι
απόκεςθσ, εγκαταςτάςεισ προκαταςκευισ τμθμάτων του ζργου κλπ.
4.7.2 Πλοι οι προαναφερκζντεσ όροι του παρόντοσ άρκρου ιςχφουν κατ' αναλογία και για τισ οδοφσ πουκα
χρθςιμοποιιςει και ο Ανάδοχοσ για οδικζσ μεταφορζσ, τα τυχόν ζργα ενίςχυςθσ υποδομισ τωνκλπ.
4.8 ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
4.8.1 Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου που δεν ςυνεπάγονται ιδιαίτερθ αμοιβι, γιατί οι δαπάνεσ και
οιαμοιβζσ κα πρζπει να ζχουν περιλθφκεί ανοιγμζνα ςτισ τιμζσ Ρροςφοράσ του Αναδόχουπεριλαμβάνονται,
εκτόσ από τισ υποχρεϊςεισ που αναφζρονται ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ ταπαρακάτω:
α. Θ εφαρμογι με παςςάλωςθ τθσ χάραξθσ ςτο ζδαφοσ ι θ αναπαςςάλωςθ ςτο ζδαφοσ τωνκάκε είδουσ
ζργων. Επιςθμαίνεται ότι με τθν ζννοια αναπαςςάλωςθ κεωρείται και θεξαρχισ παςςάλωςθ ςτα τμιματα
που ο άξονασ ζχει υπολογιςκεί αναλυτικά χωρίσ να ζχειπαςςαλωκεί ςτο ζδαφοσ.
β. Θ τυχόν αναγκαία πφκνωςθ υψομετρικϊν αφετθριϊν (REPERS) που κα τοποκετθκοφν ςεςτακερό
(ανυποχϊρθτο) ζδαφοσ. Επίςθσ ο ζλεγχοσ του υψομετρικοφ ςυςχετιςμοφ τωνREPERS τθσ μελζτθσ που κα
πρζπει να τθροφν τισ απαιτιςεισ ακρίβειασ των κειμζνωνδιατάξεων ι ακόμθ ενδεχομζνωσ και θ ίδρυςθ νζου
χωροςτακμικοφ δικτφου, εφόςον τοφτοαπαιτθκεί μετά τουσ ανωτζρω ελζγχουσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα γίνει
αμζςωσ μετά τθνεγκατάςταςθ του Αναδόχου ςτο ζργο. Επίςθσ οι εργαςίεσ ίδρυςθσ, πφκνωςθσ, επίλυςθσ και
εξαςφάλιςθσ του απαραίτθτου πολυγωνομετρικοφ δικτφου οριηοντογραφικοφ ελζγχου τωνεργαςιϊν, με τισ
απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του ςφμφωνα με τθν πρόοδο του ζργου
γ. Θ ςφνταξθ των τυχόν αναγκαίων πινάκων αναπτυγμάτων οπλιςμοφ και των καταλόγωνοπλιςμοφ (όπου
αυτοί δεν περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ), οι οποίοι κα πρζπει ναυποβάλλονται ζγκαιρα ςτουσ υπευκφνουσ
επίβλεψθσ για τον ζλεγχο και ενδεχόμενα τθδιόρκωςι τουσ.
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δ. Θ λιψθ των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων από κοινοφ με τον επιβλζποντα και θ ςφνταξθ (απότον Ανάδοχο) των
επιμετρθτικϊν ςχεδίων και των επιμετριςεων, που κα τα υποβάλλει γιααρμόδιο ζλεγχο. Επίςθσ θ
επαλικευςθ των ςτοιχείων εδάφουσ με επί τόπου μετριςεισςφμφωνα με όςο αναφζρκθκαν παραπάνω.
ε. Θ καταςκευι και ςυντιρθςθ των κάκε είδουσ εργοταξιακϊν οδϊν και οδϊν που απαιτοφνταιγια
προςπζλαςθ προσ τισ πθγζσ υλικϊν που κα χρειαςκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊνπου προβλζπονται
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. Επίςθσ οι τυχόν δαπάνεσ μίςκωςθσ χϊρου, ιαγοράσ των αναγκαίων εδαφικϊν
λωρίδων για τθν καταςκευι αυτϊν των εργοταξιακϊνοδϊν και οδϊν που απαιτοφνται για προςπζλαςθ προσ
τισ πθγζσ υλικϊν, κακϊσ και οιδαπάνεσ αποκατάςταςθσ του τοπίου των οδϊν αυτϊν μετά τθν καταςκευι του
ζργου. Διευκρινίηεται εδϊ ότι θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμιά δζςμευςθ να εξαςφαλίςει ςτονΑνάδοχο
καμιά διευκόλυνςθ ι κάλυψθ δαπάνθσ ςχετιηόμενθσ με οδοφσ προςπζλαςθσανεξάρτθτα από τισ δυςκολίεσ
που μπορεί να προκφψουν από τθν ζλλειψι τουσ ο δεΑνάδοχοσ, ςε περίπτωςθ ζλλειψισ τουσ, είναι
υποχρεωμζνοσ να προςαρμόςει τθντεχνολογία, τα μζςα, το πρόγραμμα κ.λ.π. ςτισ δεδομζνεσ τοπικζσ
ςυνκικεσ προκειμζνου ναεκτελεςκεί θ εργαςία ανεξάρτθτα από τισ τυχόν επιπλζον δαπάνεσ, για τισ οποίεσ θ
Υπθρεςία δεν κα του αναγνωρίςει καμιά αποηθμίωςθ.
ςτ. Είναι υποχρζωςθ του Αναδόχου θ ςυνεχισ ςυνδρομι και θ παροχι όλων των απαραίτθτωνδιευκολφνςεων
/ εξυπθρετιςεων, χωρίσ αποηθμίωςθ, ςτθν υπθρεςία για τθ λιψθ τωνγεωτεχνικϊν/ γεωμθχανικϊν
μετριςεων από όλα τα όργανα που κα εγκαταςτακοφν κατά τθδιάρκεια καταςκευισ ςε ειδικά ζργα (όπωσ
ςιραγγεσ κλπ), εφόςον ςτο ζργο περιζχονταιτζτοιου είδουσ ειδικά ζργα. Θ ςυνδρομι αυτι του Αναδόχου κα
είναι ςυνεχισ κακ’ όλθ τθδιάρκεια του ζργου.
η. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, με δαπάνεσ του, να εξαςφαλίςει τουσ αναγκαίουσ χϊρουσγια τθν
απόκεςθ προϊόντων ορυγμάτων, περιςςευμάτων φυτικϊν γαιϊν, υπολειμμάτων κάκεείδουσ ζργων, όπωσ
οποιουδιποτε περιςςεφματοσ υλικϊν, ανεξάρτθτα από τον χρόνοεκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, τθν διάρκεια
αυτισ, ι το μζγεκοσ τθσ απαιτοφμενθσ ζκταςθσ (ςεςυςχετιςμό με το δθμοπρατοφμενο ζργο). Διευκρινίηεται
ότι θ Υπθρεςία δεν κααναγνωρίςει καμιά κακυςτζρθςθ, ι τροποποίθςθ του προγράμματοσ, ι
καταβολιαποηθμίωςθσ ςχετιηόμενα με τζτοια προβλιματα, ενϊ παράλλθλα κεωρείται αυτονόθτο ότιοι κάκε
είδουσ αποκζςεισ κλπ. κα γίνονται ςε κζςεισ και κατά τρόπο που να μθνδθμιουργοφν προβλιματα ςτο
περιβάλλον και να ζχουν τθν ζγκριςθ των αρμόδιων Αρχϊν.Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι εν προκειμζνω κα
γίνει αυςτθρι τιρθςθ των Ρεριβαλλοντικϊνόρων και τθσ Ρεριβαλλοντικισ Νομοκεςίασ
θ. Ανάλογα με τθν παραπάνω παράγραφο η ιςχφουν και για τουσ χϊρουσ προςωρινισ απόκεςθσυλικϊν κάκε
είδουσ (αδρανι, φυτικζσ γαίεσ ςε αναμονι για τθν τελικι τοποκζτθςι τουσ κ.λ.π.), κακϊσ και τελικισ
απόκεςθσ υλικϊν, τουσ δανειοκαλάμουσ ι τα λατομεία του ζργου.
4.8.2 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ και τισ οδθγίεσ
τθσ Υπθρεςίασ. Συμπλθρωματικά, διευκρινίηεται ότι τόςο για τθν εφαρμογι των μελετϊν,όςο και για τθν
ποιότθτα και αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο Ανάδοχοσ τθσ καταςκευισαυτισ, ο δε ζλεγχοσ που
κα αςκθκεί από τθν Υπθρεςία, ι τθν επίβλεψθ, δεν απαλλάςςουν τονΑνάδοχο από τθν ευκφνθ αυτι, ι τθν
οποιαδιποτε άλλθ που προκφπτει γι' αυτόν από τισ ςυμβατικζστου υποχρεϊςεισ και τισ κείμενεσ διατάξεισ.
4.8.3 Σχετικά με ηθμιζσ που κα παρουςιαςκοφν ςτο ζργο και ςτισ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχουςτον
τόπο του ζργου ζχει ιςχφ το άρκρου 157 του Ν. 4412/2016.
4.8.4 Οποιεςδιποτε αςτικζσ ι ποινικζσ ευκφνεσ, που προκφπτουν από οποιαςδιποτε φφςθσ δυςτυχιμαται
ηθμιζσ ςτο προςωπικό του Αναδόχου, ι ςε τρίτουσ, ι ςε περιουςίεσ τρίτων που οφείλονται είτε ςεαμζλεια ι
υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του αναδόχου, ι ςτισ οποιεςδιποτε καταςκευαςτικζσδραςτθριότθτεσ του
Αναδόχου, ι ςτθν φπαρξθ του ζργου κακ' εαυτοφ, βαρφνουν αποκλειςτικά καιμόνο τον ίδιο.Θ ευκφνθ
καλφπτει όλθ τθν χρονικι περίοδο από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ μζχρι και τθν εκπνοιτου χρόνου
Εγγφθςθσ.
4.8.5 Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβων για τθν εκτζλεςθ ειδικισ φφςθσ εργαςιϊν, ο
Ανάδοχοσπαραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τισ υπόψθ εργαςίεσ.
4.8.6 Απαγορεφεται αυςτθρά ςτον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ
Υπθρεςίασ ςε οποιαδιποτε ανακοίνωςθ, ι δθμοςίευςθ ςχετικά με το ζργο, ι κάποιο τμιμα τουζργου, όπωσ
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και να επιτρζπει τθν είςοδο ςτο ζργο αναρμόδιων προςϊπων που δεν είναιεφοδιαςμζνα με ζγγραφθ άδεια
τθσ Υπθρεςίασ.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ
5.1.1 Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ζχουν ιςχφ ςτθν παροφςα εργολαβία :
• Θ Απόφαςθ ζγκριςθσ των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του υπ’ όψιν ζργου, και οι ςυςτάςεισ τθσ εγκεκριμζνθσ
Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΡΕ) με τθ διευκρίνθςθ ότι, όπουαναφζρεται "ευκφνθ του Κυρίου
του ζργου" ςε κζματα εκτζλεςθσ οποιαςδιποτε εργαςίασ κανοείται "ευκφνθ του Αναδόχου".
• Τα αναφερόμενα ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ αυτϊν,κατιςχφουν τα
αναφερόμενα ςτθν Απόφαςθ ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων.
• Σε κάκε περίπτωςθ, είτε υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι είτε υπάρχει υπαγωγι ςε Ρ.Ρ.Δ. είτε υπάρχει
απαλλαγι κα τθρείται θ περιβαλλοντικι Νομοκεςία.
5.1.2 Επειδι θ εκτζλεςθ του ζργου κα γίνει ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ τθσ μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ καιτουσ
λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ο Ανάδοχοσ δεν είναι υπεφκυνοσ για τα διατεταγμζνα ςτοιχείατων μόνιμων
ζργων, διατθρείται όμωσ θ ευκφνθ του ςτισ καταςκευαςτικζσ μεκόδουσ, χριςεισ υλικϊν, δθμιουργίασ και
λειτουργίασ εργοταξιακϊν οδϊν, εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων,διαμορφϊςεων των ζργων, απαιτιςεισ κατά
τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, και ςτοιχεία των μόνιμωνζργων για τα οποία υπάρχει επιλογι βάςει των
μελετϊν που κα εκπονθκοφν από αυτόν.
5.1 ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΕΓΟ
Οι απαιτιςεισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ για το τελειωμζνο ζργο πρζπει να περιλαμβάνονταιςτο
ςχεδιαςμό του ζργου και όςον αφορά ςτον Ανάδοχο, ιςχφουν οι απαιτιςεισ ςυμμόρφωςισ τουπροσ τισ
προδιαγραφζσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςε ςυνδυαςμό με όςα αναφζρκθκαν ςτθνπαραπάνω παράγραφο
5.1.2.Ρζραν των ανωτζρω, μετά τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ περαίωςθσ του ζργου και πριν τθν τελικιεπιμζτρθςθ,
ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτον πλιρθ κακαριςμό των εργοταξίων, ςτθν αποξιλωςθόλων των προςωρινϊν
εγκαταςτάςεων, ςτθν αποκομιδι όλων των πλεοναηόντων υλικϊν καιαχριςτων και κάκε άλλου κατάλλθλου
μζτρου, ϊςτε τελικά θ επιρροι του εκτελεςκζντοσ ζργουςτο περιβάλλον να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι.
5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
5.2.1 Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ και τα ζργα τα απαραίτθτα για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του εργοταξίουκα
πρζπει να καταςκευάηονται και να λειτουργοφν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται:
• Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ των διαταραχϊν του περιβάλλοντοσ.
• Ελαχιςτοποίθςθ κατάτμθςθσ ενοτιτων χριςεων γθσ.
• Ελαχιςτοποίθςθ των οποιωνδιποτε δεςμεφςεων που προκαλεί το ζργο για περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ
περιοχισ.
• Λιψθ καταλλιλων μζτρων προςταςίασ τθσ τυχόν υπάρχουςασ βλάςτθςθσ κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ
των ζργων, ϊςτε να μθν υπάρξει καμιά παρζμβαςθ ςτο υπάρχον φυςικό περιβάλλον,εκτόσ από τθν
απαραίτθτθ ηϊνθ για τθν καταςκευι του ζργου, που κα πρζπει αυςτθρά να κακοριςκείεκ των
προτζρων.Ειδικότερα κατά τθ λειτουργία του εργοταξίου κα πρζπει να ελαχιςτοποιθκεί θ καταςτροφι του
πραςίνου.Για τθν καταςτροφι δαςικϊν περιοχϊν, όταν αυτι είναι αναπόφευκτθ, κα πρζπει να υπάρχει θ
άδεια τθσ αρμόδιασ Αρχισ. Μετά το πζρασ του Ζργου κα πρζπει να γίνει πλιρθσ αποκατάςταςθ.
5.2.2 Θα πρζπει να αποφευχκοφν εκτεταμζνα ζργα για εργοτάξια. Αν κάτι τζτοιο είναι απαραίτθτο, αυτάκα
γίνουν με βάςθ προεγκεκριμζνα από τθν Υπθρεςία ςχζδια και μόνο μετά από ςχετικι άδεια καικα
απομακρυνκοφν εντελϊσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου, αποκακιςτϊντασπλιρωσ το
περιβάλλον.
5.2.3 Θα πρζπει να γίνει πλιρθσ ζλεγχοσ των κάκε φφςθσ αποβλιτων, και να τθροφνται οι παρακάτωόροι:
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• Επιβάλλεται να εξαςφαλιςκεί θ ςυγκζντρωςθ των λυμάτων του εργοταξίου ςε ςτεγανοφσβόκρουσ και θ
μεταφορά /διάκεςι τουσ ςε χϊρουσ που κα υποδείξουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ.
• Ανάλογθ ςυγκζντρωςθ και διάκεςθ απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλθτα του εργοταξίου,όπωσ λάδια πετρελαιοειδι - χθμικά κλπ. ςε χωριςτοφσ βόκρουσ απ 'αυτοφσ των λυμάτων,απαγορευμζνθσ απολφτωσ τθσ
απόρριψισ τουσ επί του εδάφουσ. Ιδιαίτεροι χϊροι κααπαιτθκοφν και για τθν αποχζτευςθ των απόνερων
κακαριςμοφ των μονάδων παραγωγισ καιμεταφοράσ ςκυροδζματοσ.
• Αποφυγι ρφπανςθσ κατά τθν εκφόρτωςθ των υλικϊν - καυςίμων κλπ. ςτο χϊρο τουεργοταξίου από
οποιοδιποτε μζςο μεταφοράσ.
• Θ χριςθ οποιωνδιποτε τοξικϊν ουςιϊν κα επιτρζπεται φςτερα από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ και
μόνον εφόςον δεν είναι ευρείασ διάχυςθσ.
• Αποφυγι ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ με προϊόντα επεξεργαςίασ υλικϊν.
5.2.4 Ελαχιςτοποίθςθ παρενοχλιςεωσ των δικτφων Ο.Κ.Ω. Ππου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται θάμεςθ
αποκατάςταςθ τθσ ςυνζχειάσ τουσ και εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και αςφάλειασ(κίνδυνοι μόλυνςθσ θλεκτροπλθξίασ κλπ.).
5.2.5 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ απόρριψθσ των περιςςευμάτων των προϊόντων εκςκαφισ ςεχϊρουσ
που ζχουν ιδθ κακοριςκεί ι κα κακοριςκοφν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία για τθναπόρριψθ ςτερεϊν
αποβλιτων, κακϊσ και ςε προσ ανάπλαςθ χϊρουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσδθμοπράτθςθσ του ζργου και τισ
προτεραιότθτεσ που κα τεκοφν γι'αυτό το ςκοπό από τθν Υπθρεςία.Για το λόγο αυτό, κα πρζπει να υποβάλει
προσ ζγκριςθ, πριν από τθν πραγματοποίθςθ τωνεργαςιϊν αποκομιδισ των προϊόντων εκςκαφισ, ςτθν
Υπθρεςία και τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, ςχζδιοόπου κα αναφζρονται αναλυτικά οι χϊροι απόκεςθσ, τα ζργα
αποκατάςταςθσ, οι ποιότθτεσ τωνυλικϊν που κα αποτεκοφν, τα δρομολόγια και ο τφποσ των φορτθγϊν που
κα χρθςιμοποιθκοφνκακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια, ςχετικά με τθν απομάκρυνςθ και απόκεςθ των
υλικϊνεκςκαφισ, (θ πικανότθτα παράλλθλθσ εναπόκεςθσ από άλλα ζργα, ο φορζασ αποκατάςταςθσδιαχείριςθσ κλπ.). Θ απόκεςθ των περιςςευμάτων εκςκαφϊν κα γίνεται ςτουσ προαναφερκζντεσχϊρουσ με
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ και των αρμοδίων Αρχϊν.Επιςθμαίνεται ότι ο
Ανάδοχοσ του ζργου κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι των παραπάνω καιςτθν περίπτωςθ υπεργολάβων
ι μιςκωμζνων αυτοκινιτων.Σχετικά με τα παραπάνω θ Υπθρεςία μπορεί να επιβάλει περιοριςμοφσ ι/και
τροποποιιςεισ ςτομικτό ι/και κακαρό φορτίο των οχθμάτων, ςτισ διαδρομζσ αυτϊν και ςε κάκε άλλο
ςτοιχείο πουαναφζρεται παραπάνω.
5.2.6 Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ όχλθςθσ των περιοίκων. Αυτό απαιτεί :
• Ζργα αποκατάςταςθσ τθσ κυκλοφορίασ ι /και καταςκευι παρακαμπτθρίων εξυπθρζτθςθσ τθσ κυκλοφορίασ.
• Αποφυγι ρφπανςθσ τθσ ατμόςφαιρασ με ρυπαντζσ, καπνό ι ςκόνθ, και λιψθ κατάλλθλωνμζτρων για τθν
τιρθςθ των ςχετικϊν ορίων ποιότθτασ εκπομπισ (όπωσ εγκαταςτάςεισ φίλτρωνι /και κατάλλθλεσ
επιςτρϊςεισ μζρουσ του εργοταξιακοφ χϊρου, κλπ ).Μζριμνα για κακαριςμό των δρόμων που χρθςιμοποιοφν
ταμεταφορικά μζςα του εργοταξίου, όταν αυτοί είναι κοντά ςεκατοικθμζνεσ περιοχζσ .
• Αποφυγι ςχθματιςμοφ εςτιϊν μολφνςεων (π.χ. από λιμνάηοντα νερά).
• Αποφυγι, ι ελαχιςτοποίθςθ τθσ θχορφπανςθσ, ςφμφωνα με τουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσκαι τθν ςχετικι
νομοκεςία π.χ. με χριςθ κινθτϊν (εργοταξιακϊν) θχοπεταςμάτων όπου θςτάκμθ του κορφβου υπερβαίνει τα
65 dB(A) ςτο όριο του εργοταξιακοφ χϊρου, εάν καιεφόςον υπάρχουν παρακείμενοι αποδζκτεσ.
• Ρερίφραξθ του εργοταξιακοφ χϊρου για:
1) τθν εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ
2) ελαχιςτοποίθςθ τθσ οπτικισ όχλθςθσ κατά το εφικτό.
• Σιμανςθ /επιςιμανςθ των χϊρων εργαςίασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ.
ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΛΘΡΩΜΕ - ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
6.1 ΕΡΙΜΕΤΘΣΕΙΣ
6.1.1 Για τισ Επιμετριςεισ ιςχφουν γενικά οι διατάξεισ του άρκρου 151 του Ν. 4412/2016.
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Ο τρόποσ επιμζτρθςθσ των διαφόρων ειδϊν εργαςιϊν είναι αυτόσ που κακορίηεται από τοτιμολόγιο, και τα
λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. Για κάκε είδοσεργαςιϊν για τισ οποίεσ τυχόν δεν ορίηεται ςτα παραπάνω τεφχθ
τρόποσ επιμζτρθςθσ,επιμετροφνται και πλθρϊνονται οι μονάδεσ που ζχουν πραγματικά εκτελεςκεί.
6.1.2 Οι καταχωριςεισ ςτα επιμετρθτικά φφλλα πρζπει να γίνονται με κάκε δυνατι ακρίβεια και,
εφόςοναπαιτείται, να ςυμπλθρϊνονται με ςκαριφιματα ι ςχζδια ι οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία
κρίνεταιςκόπιμο. Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να αρνείται τθν καταχϊρθςθ ςτα επιμετρθτικά
φφλλαελαττωματικϊν εργαςιϊν ι ακατάλλθλων υλικϊν. Διευκρινίηεται ακόμθ ότι ςε καμία περίπτωςθ
θκαταχϊρθςθ ςτα επιμετρθτικά φφλλα δεν αποτελεί απόδειξθ ότι θ εργαςία είναι ικανοποιθτικι ι ζχουν
χρθςιμοποιθκεί ταυλικά κατάλλθλα.
6.1.3 Εργαςίεσ των οποίων οι πραγματικζσ διαςτάςεισ διαφζρουν από αυτζσ των εγκεκριμζνων
ςχεδίων,μπορεί κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ να γίνουν δεκτζσ, εφόςον δεν τίκεται ςε κίνδυνο
θαςφάλεια του ζργου και δεν δθμιουργείται κακοτεχνία.
Με τθν προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου οι εργαςίεσ επιμετροφνται και πλθρϊνονταιμε βάςθ:
• Τισ διςτάςεισ των εγκεκριμζνων ςχεδίων αν οι πραγματικζσ διςτάςεισ είναι μεγαλφτερεσ ιίςεσ αυτϊν
• Τισ πραγματικζσ διαςτάςεισ ςε περίπτωςθ που αυτζσ είναι μικρότερεσ αυτϊν τωνεγκεκριμζνων ςχεδίων.
6.1.4 Ο Ανάδοχοσ απαγορεφεται να καλφψει τα αφανι τμιματα του ζργου προτοφ να λθφκοφν τα ςτοιχεία
για τθν ςφνταξθ των ςχετικϊν επιμετριςεων και πρωτοκόλλων.
6.1.5 Πλα τα επιμετρθτικά ςτοιχεία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία εκτυπωμζνα ςε χαρτίκαι
ςε επεξεργάςιμοθλεκτρονικόαρχείο (word, excel), ςτθ μορφι που κα ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία. Θ
ςχετικι δαπάνθβαρφνει τον Ανάδοχο και είναι ανθγμζνθ ςτθν προςφορά του.
6.1.6 Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθρείται με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου βιβλίο
καταμζτρθςθσαφανϊν εργαςιϊν ςε βιβλιοδετθμζνα τεφχθ με διπλότυπεσ αρικμθμζνεσ ςελίδεσ.
6.2 ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ - ΡΛΘΩΜΕΣ
6.2.1 Οι πιςτοποιιςεισ για τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν κα ςυντάςςονται με μζριμνα και ευκφνθ
τουΑναδόχου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 152 του Ν. 4412/2016 και κα υποβάλλονται
ςτθνΥπθρεςία.
6.2.2 Ρριν από κάκε προϊκθςθ λογαριαςμοφ για πλθρωμι από τον υπόλογο του ζργου καπροςκομίηονται
από τον Ανάδοχο, πζρα από τα λοιπά δικαιολογθτικά και τα παραςτατικάκαταβολισ των κρατιςεων που
προβλζπεται.
6.2.3 Κάκε λογαριαςμόσ υποβάλλεται από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία εκτυπωμζνοσ ςε χαρτί και ςε
επεξεργάςιμο θλεκτρονικό αρχείο ςτθν μορφι που κα ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία. Θ ςχετικι
δαπάνθβαρφνει τον Ανάδοχο και είναι ανθγμζνθ ςτθν προςφορά του.
6.2.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν τθν ζναρξθ του ζργου και κάκε φορά που εκδίδει ςχετικό λογαριαςμό
να παραδίδει ςτθν υπθρεςία ςε θλεκτρονικι μορφι (usb stick) φωτογραφίεσ από τθν πορεία
υλοποίθςθσ του ζργου ωσ απαραίτθτο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ παραλαβισ του οποιαδιποτε ςταδίου του
ζργου. Θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και είναι ανθγμζνθ ςτθν προςφορά του.
6.3 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΡΙΒΑΥΝΣΕΙΣ
6.3.1 Το ποςοςτό για γενικά και επιςφαλι ζξοδα, όφελοσ εργολάβου κλπ είναι δζκα οκτϊ ςτα εκατό (18%)
τθσ αξίασ των εργαςιϊν, που υπολογίηεται με βάςθ τισ τιμζσ του Συμβατικοφ Τιμολογίου καιτων τυχόν Νζων
Τιμϊν Μονάδασ.
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6.3.2 Κάκε τιμι μονάδασ του τιμολογίου προςφοράσ περιλαμβάνει γενικά όλεσ τισ κάκε είδουσεπιβαρφνςεισ
ςτα υλικά από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ, κρατιςεισ κλπ. καιειδικότερα όλεσ τισ κάκε είδουσ
επιβαρφνςεισ ςτα υλικά που αναφζρονται ςτουσ Γενικοφσ Προυστου Τιμολογίου και ςτα λοιπά τεφχθ
δθμοπράτθςθσ.
6.3.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει τισ προβλεπόμενεσ κρατιςεισ, που κακορίηονται από το
Δθμόςιο λογιςτικό και τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, και κάκε άλλθσ νόμιμθσ κράτθςθσ υπζρ του
Δθμοςίου ι τρίτων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ άρκ.53 παρ.7 περίπτ .κ του Ν. 4412/2016 .
6.3.4 Τον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για τθν αςφάλιςθ του
προςωπικοφ ωσ προσ τουσ διάφορουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ΙΚΑ κλπ.
6.3.5 Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Αναδόχου επιβαρφνειτον
ΚτΕ.
6.4 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει το ζργο όπωσ κα τροποποιθκεί κατά είδοσ καιποςότθτεσ από
τθν Υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςφνταξθ νζων τιμϊν μονάδασ κα γίνειςφμφωνα με το άρκρο 156 του Ν.
4412/2016 και με τθν εφαρμογι των νζων περιγραφικϊν τιμολογίων του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑΣ, ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ και των ςχετικϊν υπουργικϊν αποφάςεων
και εγκυκλίων.
Για τα είδθ των εργαςιϊν, που δεν περιλαμβάνονται εισ τα ανωτζρω τιμολόγια κα λαμβάνεται υπόψθ κάκε
άλλθ εγκεκριμζνθ από το Υπουργείο ανάλυςθ, περιζχουςα τα αντίςτοιχα αυτά είδθ των εργαςιϊν π.χ. ΑΤΘΕ
κλπ.
6.5 ΑΝΑΘΕΩΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΘΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΩΝ
6.5.1 Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ζργων ιςχφουν οι διατάξεισ που κακορίηονται απότο
άρκρο 153 του Ν. 4412/2016.
6.5.2 Σε κάκε Λογαριαςμό, για τον προςδιοριςμό τθσ ανακεϊρθςθσ κα υποβάλλεται Ρίνακασ
κατανομισεργαςιϊν.
6.6 ΑΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ
6.6.1 Για τθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ απολογιςτικϊν εργαςιϊν ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 154 του Ν.
4412/2016.
6.7 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
6.7.1 Για τθν τροποποίθςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, των ποςοτιτων εργαςιϊν που προβλζπονται ςτον
προχπολογιςμό του ζργου, ιτθν προςκικθ νζων εργαςιϊν, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 156 του Ν.
4412/2016.
6.7.2 Eφ’ όςον προτακεί τροποποίθςθ των εγκεκριμζνων μελετϊν κα καλείται ο μελετθτισ που τισ ςυνζταξε
προκειμζνου να διατυπϊςει τισ απόψεισ του. Γενικά, για τθν τροποποίθςθ τθσ μελζτθσμετά τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 144 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΠΟΣΤΠΩΘ ΣΘ ΜΟΡΦΘ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΕΔΑΦΟΤ.
7.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ρριν τθν ζναρξθ οποιωνδιποτε αποτυπϊςεων υπάρχουςασ κατάςταςθσ ι /και καταςκευϊν, οΑνάδοχοσ
οφείλει να ενθμερϊνει γραπτά τθν Υπθρεςία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πζντε εργάςιμεσ θμζρεσπριν τθν εκτζλεςθ
μετριςεων, ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα ενθμζρωςθσ όλων τωνενδιαφερομζνων μερϊν ϊςτε να
παρίςτανται ςτισ αποτυπϊςεισ.
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7.1.1 Μζςα ςτθν προκεςμία που αναφζρεται ςτο Άρκρο Α-2 τθσ παροφςασ και οπωςδιποτε πριναπό τθν
ζναρξθ εκτζλεςθσ χωματουργικϊν εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχειολοκλθρϊςει, για όλο το ζργο τθν
αποτφπωςθ τθσ μορφισ του φυςικοφ εδάφουσ (π.χ.αναπαςςάλωςθ άξονα ςτα τμιματα που ζχει γίνει
παςςάλωςθ, παςςάλωςθ ςτα τμιματαπου ο άξονασ ζχει προςδιοριςκεί αναλυτικά χωρίσ παςςάλωςθ επί του
εδάφουσ, ζλεγχοσυπαρχουςϊν υψομετρικϊν αφετθριϊν ι/και εγκατάςταςθ νζων, εφόςον τοφτο
απαιτείται,λιψθ διατομϊν κλπ.) ςε όλο το εφροσ κατάλθψθσ του ζργου.
7.1.2 Οι εργαςίεσ αποτφπωςθσ κα ελζγχονται κατά τθν εκτζλεςι τουσ από τθ ΔιευκφνουςαΥπθρεςία και κα
παραλαμβάνονται από αυτιν με ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου.
Οι ανωτζρω εργαςίεσ ελζγχου και παραλαβισ κα πραγματοποιοφνται από κλιμάκιο τθσ Διευκφνουςασ
Υπθρεςίασ που κα περιλαμβάνει ζμπειρουσ για το υπόψθ αντικείμενο τεχνικοφσ, ταμζλθ του οποίου
(κλιμακίου) κα είναι ςυνυπεφκυνα για τθν ορκότθτα τθσ μορφισ του φυςικοφεδάφουσ.
7.1.3 Για το παρόν ζργο, όπωσ νομοκετικά προβλζπεται, τα ςτοιχεία αποτφπωςθσ κα παραδίδονταικαι ςε
ψθφιακι μορφι, ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι που ακολουκεί.
7.1.4 Οι τυχόν πρόςκετεσ υψομετρικζσ αφετθρίεσ (REPERS) για τθν πφκνωςθ του υπάρχοντοσυψομετρικοφ
δικτφου κα τοποκετθκοφν ςε ςτακερό (ανυποχϊρθτο) ζδαφοσ. Επίςθσ οζλεγχοσ του υψομετρικοφ
ςυςχετιςμοφ των REPERS τθσ μελζτθσ κα πρζπει να τθρεί τισ απαιτιςεισ ακρίβειασ των κειμζνων διατάξεων.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΤ - ΜΘΣΡΩΟ ΕΡΓΟΤ - ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΚΑΙ
ΤΝΣΘΡΘΘ
8.1 Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί κακθμερινά θμερολόγιο ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 146 του Ν. 4412/2016και κα
ζχει ζνα αντίγραφο των εγκεκριμζνων μελετϊν και καταςκευαςτικϊν ςχεδίων ςτο Γραφείοτου Εργοταξίου.
8.2 Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου κα καταρτιςκοφν με μζριμνα, δαπάνθ και ευκφνθ του
Αναδόχου,βιβλιοδετθμζνα τεφχθ με διπλότυπεσ αρικμθμζνεσ ςελίδεσ, για τθν τιρθςθ θμερολογίων του
ζργου,αρχείων ποιοτικοφ ελζγχου (Α.Ε.) και βιβλίου καταμζτρθςθσ αφανϊν εργαςιϊν.
8.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΘΤΩΟ ΕΓΟΥ
8.3.1 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταρτίςει και να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, μαηί με τθν Τελικι Επιμζτρθςθ,
Μθτρϊο του Ζργου ςφμφωνα με τθν ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ1956/7-6-2017) απόφαςθ
«Ρεριεχόμενο του Μθτρϊου Ζργου».
8.3.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με μζριμνα και δαπάνθ του, ςτθ λιψθ, επεξεργαςία και παράδοςθ ςτθν
Υπθρεςία με το μθτρϊο, των παρακάτω :
 Λιψθ, εκτφπωςθ και παράδοςθ τριϊν (3) αντιτφπων ςε ειδικό χαρτί εκτφπωςθσ φωτογραφικισ ποιότθτασ
και των ψθφιακϊν αρχείων (ςε CD ι DVD, κατά περίπτωςθ), ςειράσ εγχρϊμων ψθφιακϊν φωτογραφιϊν
ανάλυςθσ ≥5,0 Mpixels των διαφόρων φάςεων του Ζργου, παραγωγισ υλικϊν και εκτζλεςθσ δοκιμϊν των
διαφόρων φάςεων του Ζργου, παραγωγισ υλικϊν και εκτζλεςθσ δοκιμϊν.
 Μια βιντεοςκόπθςθ με ψθφιακι Βιντεοκάμερα (mini DV) με ανάλυςθ αιςκθτιρα ≥1,07 Mpixels, ςυνολικισ
διάρκειασ όχι μικρότερθσ τθσ μίασ ϊρασ, ςτθν οποία κα παρουςιάηεται όλο το φάςμα καταςκευισ του
ζργου (φάςεισ καταςκευισ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, παραγωγι υλικϊν και εκτζλεςθ
απαραίτθτων δοκιμϊν). Τα ςχόλια τθσ ταινίασ, μεταξφ άλλων, να δίνουν ζμφαςθ ςτισ δράςεισ και τα μζτρα
που εφαρμόςτθκαν για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ποιότθτα του ζργου. Θα παραδοκοφν
ςτθν Υπθρεςία δφο (2) ολοκλθρωμζνα αντίτυπα.
8.3.3 Ραράλειψθ υποβολισ του Μθτρϊου του Ζργου ςυνεπάγεται τθ μθ υπογραφι τθσ τελικισεπιμζτρθςθσ,
επί πλζον ςυνεπάγεται τθν ςφνταξθ και εκτφπωςι του από τθν Υπθρεςία ςεβάροσ και για λογαριαςμό των
Αναδόχων και πρόςκετθ ποινικι ριτρα ίςθ με το τρία τοισ χιλίοισ (3‰) του αρχικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ.
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8.3.4 Οι δαπάνεσ για τθν τιρθςθ των παραπάνω ςτοιχείων περιλαμβάνονται κατά ανοιγμζνοτρόπο ςτισ τιμζσ
μονάδασ των εργαςιϊν τθσ προςφοράσ του Αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΤΓΙΕΙΝΘ
ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ.
9.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΩΝ ΕΓΩΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
9.1.1 Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ςτθνΥπθρεςία τον
Αντίκλθτό του, τθν διεφκυνςθ των κεντρικϊν γραφείων του κακϊσ και τοεντεταλμζνο προςωπικό που κα
βρίςκεται ςε αυτά. Θα δθλϊςει επίςθσ με τθνυπογραφι τθσ Σφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου (ςφμφωνα με
το άρκρο Α-1τθσ Ε.Σ.Υ.) τονΡροϊςτάμενο του εργοταξιακοφ γραφείου , ο οποίοσ :
(α) κα είναι ζμπειροσ διπλωματοφχοσ πολιτικόσ μθχανικόσ απόφοιτοσ Ελλθνικοφ ΑνϊτατουΙδρφματοσ, ι
Ρτυχιοφχοσ Μθχανικόσ απόφοιτοσ Ανϊτερου Ιδρφματοσ ι άλλθσ ιςότιμθσ Σχολισ, 5ετοφσ τουλάχιςτον
εμπειρίασ, με καταςκευαςτικι πείραςθμαντικϊν ζργων οδοποιίασ, που κα διορίηεται από τον Ανάδοχο
φςτερα από ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.
(β) κα είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ για το υπ' όψθ ζργο και θ απουςία τουαπό το
εργοτάξιο κα είναι αιτιολογθμζνθ και κα οφείλεται μόνο ςε εκτόσ εργοταξίουαπαςχόλθςι του με κζματα που
κα αφοροφν αυςτθρά ςτο υπόψθ ζργο. Πταν απουςιάηει ωσανωτζρω, κα υπάρχει ςτο εργοτάξιο ο
αντικαταςτάτθσ του, που κα είναι μθχανικόσ από τουπόλοιπο προςωπικό. Για τον αντικαταςτάτθ κα πρζπει
επίςθσ να υπάρχει θ ςφμφωνθγνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ.
(γ) κα είναι πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνοσ να εκπροςωπεί τονΑνάδοχο ςε όλα τα κζματα του εργοταξίου,
περιλαμβανομζνθσ τθσ παραλαβισ των εντολϊν,ειδοποιιςεων, οδθγιϊν ι παρατθριςεων τθσ Υπθρεςίασ επί
τόπου του ζργου και τθσ υπογραφισ κάκε εγγράφου και ςτοιχείου, που θ υπογραφι του προβλζπεται επί
τόπου τουζργου (παραλαβζσ, επιμετρθτικά φφλλα, θμερολόγια κλπ).
(δ) κα είναι αρμόδιοσ για τθν ζντεχνθ, άρτια και αςφαλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν και για τθνλιψθ και
εφαρμογι των απαιτοφμενων μζτρων προςταςίασ και αςφάλειασ των εργαηομζνωνςτο ζργο, κακϊσ και κάκε
τρίτου.
9.1.2 Ο Ρροϊςτάμενοσ του εργοταξιακοφ γραφείου πρζπει να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία υπεφκυνθδιλωςθ, με
τθν οποία να αποδζχεται το διοριςμό του και τισ ευκφνεσ του. Ομοίωσ και οαναπλθρωτισ του.
9.1.3 Θ Υπθρεςία δφναται ,κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, να ανακαλζςει τθν ζγγραφθ ζγκριςι τθσ για τον
οριςμό οποιουδιποτε από τα παραπάνω πρόςωπα, οπότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται νατο απομακρφνει και να
το αντικαταςτιςει με άλλο, του οποίου ο διοριςμόσ κα υπόκειταιεπίςθσ ςτθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ
Υπθρεςίασ.
Επίςθσ θ Υπθρεςία μπορεί να διατάςςει τθν ςτελζχωςθ του εργοταξίου με πρόςκετο προςωπικό,όταν κατά
τθν κρίςθ τθσ είναι απαραίτθτο.
θτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καμιά περίπτωςθ δεναπαλλάςςει
τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ του και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε Ανάδοχοσ παραμζνειπάντοτε αποκλειςτικά
και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Υπθρεςία.
9.2 ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΙΟ
9.2.1 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ,των
διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτοπροςωπικό του φορζα
του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι ναελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι
επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθκαταςκευισ του ζργου , ςφμφωνα με το άρκρο 138 του
Ν4412/2016.
9.2.2 Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :
α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) καινα
λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν. 4412/2016 (αρκ. 138 ).
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και
Υγείασ(ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ : ΔΙΡΑΔ/οικ.177/2-3-01,ΔΕΕΡΡ/85/14-
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05-01 και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ
τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσκαι τθσ
καταςκευισ του ζργου : Ν. 4412/2016 (αρκ. 138).
γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, νατουσ
ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, ναηθτά τθ
γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ1073/81(αρ. 111),
ΡΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γςτουσ αλλοδαποφσ
εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασκρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να
μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ τωνμζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ
ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει νακαταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ
εταιρεία).
9.2.3 Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα:
9.2.3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ( ΣΑΥ ) - Φάκελοσ ΑςφάλειασΥγείασ (ΦΑΥ)
και ςυγκεκριμζνα :
α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ
τωνπροτζρων γνωςτοποίθςθ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα
με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96.
β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισμελζτθσ
του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρκ.3 παρ.8) και τθν ΥΑΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001
του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν. 4412/2016 (αρκ. 138 παρ.7).
γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ πουκα
διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που
καεφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ
(μζκοδοσκαταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ,
κλπ).
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν
λόγωτροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από
τθνιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ
ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002(παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν. 4412/2016 (αρκ. 138 παρ.7).
ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) καιΥΑ
ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊναρχϊν.
ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Υγείασ(ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ καιγια τα άλλα
εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ τουζργου.
Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ
μελλοντικάαςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου.
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και ςτισ ΥΑ
:ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσενςωματϊκθκαν
ςτο Ν. 4412/2016 (αρκ. 138 παρ.7).
2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :
α. Σφμφωνα τθν μελζτθ απαιτείται Συντονιςτισ κατά τθν φάςθ τθσ καταςκευισ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν
περιςςότερα του ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι.
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ :Ρ.Δ.305/96 (αρκ.12παράρτθμα
ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ
νόμιμοδικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του ζργου από
τθναρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν 4030/2011
(ΦΕΚ249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε.
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3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε
Δθμόςιου Ζργου : ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/2016 (αρκ.
170).
4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και τοςυνοδεφει
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/889/2002(παρ.2.9Δ) του (τ.)
ΥΡΕΧΩΔΕ.
5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονταιςτθν ΕΓΚΥΚΛΙΟ
6 με αρ. πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ
9.2.3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ – τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ
καιυγείασ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ
ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και
άνωεργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25).
γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ
επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι
ναςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ
γίνεταιεγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ
Εργαςίασ,ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίςια τ ων υποχρεϊςεων τ ου αναδόχου κακϊσ και των : τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφεργαςίασ,
εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων :
1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των
υφιςταμζνωνκατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων
που αφοροφνομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και
παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ υποδείξειστουσ
ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από
τθναρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.
Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ
(Ν3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν ΕπιτροπιΥγείασ
και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτονεκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ
προβλζπονται από τα άρκρα 4και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το κζτειςτθ
διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι
επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτοβιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. Ο
ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισεργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ αρχζσ
και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα
εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περίςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί
αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν γιαεξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ
μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
9.2.3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ)
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείταιεκ
των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν
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ςτοεργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α 130646/1984 του
(τ.)Υπουργείου Εργαςίασ. Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Υ.Α, από τισ κατά τόπουσ
Δ/νςεισ,Τμιματα ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ
τουαναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων
ιδοκιμϊν για ό,τι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ
οεπικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ
με αρ.πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003.
9.2.3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ)
Για τθν πιςτι εφαρμογι του Σ ΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το ΘΜΑ.Στα
πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο ΘΜΑ κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ τουΣΑΥ και
επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων /διαπιςτϊςεων ςτθν
αντίςτοιχθςελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ.
9.2.4 Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο.
9.2.4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ)
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτωμζτρα
αςφάλειασ και υγείασ :
α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με
ιδιαίτερθπροςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΡΔ.105/95, ΡΔ.305//96 (αρ.12
παραρτ. IVμζροσ Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου
θλεκτρικϊνεγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το
εργοτάξιο,ϊςτε να παρζχεται προςταςίαςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ.1073/81
(αρ.75-79),ΡΔ.305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2).
γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ)και τα
απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν:
ΡΔ.1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ.305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6).
δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ –
διάςωςθσκαι εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ –
αντιμετϊπιςθπυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ. :
ΡΔ.1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ.305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθχϊρων
πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : ΡΔ.1073/81 (αρ.109,110),Ν.1430/84
(αρ.17,18), ΡΔ.305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 14).
ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ εργαηόμενουσόπωσ :
προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ,γυαλιά, κλπ,
εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσπροςτατεφει ο
εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του : ΡΔ.1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α.οικ.Β.5261/190/97, ΡΔ.396/94,
ΡΔ.305/96 (αρ.9,παρ.γ).
9.2.4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ –εναπόκεςθ
υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :
α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και
των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με :
 Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων»(ΟΜΟΕΣΕΕΟ, τεφχοσ 7)
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 Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΙ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν
αςφαλιδιζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν
πουπροορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν »
 Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και τθν τροπ. αυτοφ
:Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ,
κατάλθψθστμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν.2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν.3542/07
(αρ.43,44).
γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισαπαιτιςεισ
αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των κινθτϊνπροβολζων,
των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : ΡΔ 1073/81(αρ.75-84), ΡΔ
305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ,
εκφόρτωςθσ,αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : ΡΔ 216/78, ΡΔ
1073/81(αρ.85-91), ΚΥΑ (8243/1113/91 (αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α
παρ.11και. μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν :
α) κραδαςμοφσ : ΡΔ 176/05, β) κόρυβο : ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ καιτθσ
ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : ΡΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ
καιβιολογικοφσ παράγοντεσ : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΡΔ 82/10.
9.2.4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν.
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων(χωματουργικϊν
και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, τωνεγκαταςτάςεων, των μθχανϊν
και του λοιποφεξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα
ικριϊματα, φορθτζσκλίμακεσ, κλπ ) : ΡΔ.1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91,
ΡΔ 395/94 καιοι τροπ. αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12
παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10(αρ.
34, 35).
β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και8.5) και
το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία :
1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ
2. Άδεια κυκλοφορίασ
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ.
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ, παρ.8.1.γ
και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσςυνοδεφει τον
χειριςτι.
6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ,
καλιλειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των
ελζγχωνςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχοβιβλίο
ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
9.2.5.Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο,
ταοποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα
απαιτοφμεναμζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του
εκτελοφμενου ζργου.
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ΑΡΘΡΟ 10 : ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ - ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΔΙΚΣΤΑΟ.Κ.Ω.
10.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΕΓΟΥ ΤΩΝ
ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
10.1.1 Ο Ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα αλλά και τθν υποχρζωςθ (αν του το ηθτιςει θ Επίβλεψθ) νααπαγορεφει
τθν προςπζλαςθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ οποιουδιποτε προςϊπου που δεν είναιςχετικό με τθν εκτζλεςθ τθσ
Σφμβαςθσ, με τθν εξαίρεςθ των εξουςιοδοτθμζνων από τθνεπιβλζπουςα υπθρεςία ατόμων.Ο Ανάδοχοσ κα
πρζπει να διαςφαλίηει και φυλάςςει όλεσ τισ περιοχζσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν,αποκθκϊν κλπ. Είναι υπεφκυνοσ
για τθν λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων, επ’ ωφελεία τουπροςωπικοφ του, των εκπροςϊπων τθσ
επίβλεψθσ και τρίτων, προκειμζνου να αποφευχκοφνατυχιματα ι απϊλειεσ που μπορεί να ςυμβοφν από τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και κα πρζπει με μζριμνα και δαπάνεσ του να παίρνειόλα τα
αναγκαία μζτρα για τθν διαφφλαξθ όλων των υφιςταμζνων καταςκευϊν, τθ διατιρθςθ τουσκαι τθ ςυντιρθςι
τουσ. Είναι υπεφκυνοσ για τθν προμικεια, καταςκευι, ςυντιρθςθ καιλειτουργία όλων των εγκαταςτάςεων
θλεκτροφωτιςμοφ, περίφραξθσ και εξοπλιςμοφ αςφάλειασπου απαιτείται για τθν ςωςτι και αςφαλι
εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ι που εφλογα κα απαιτθκεί απότθν επίβλεψθ.
10.1.2 Αν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκοφν επείγοντα μζτρα για τθνπρόλθψθ
ατυχιματοσ ι καταςτροφισ, ι για τθν διαςφάλιςθ ζπειτα από τζτοιο ςυμβάν, οΑνάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ να
εκτελζςει οτιδιποτε είναι αναγκαίο. Χωρίσ να περιορίηεταιαυτι θ υποχρζωςθ, θ Επίβλεψθ διατθρεί το
δικαίωμα να δίδει εντολζσ για τθν εκτζλεςθ τωναναγκαίων εργαςιϊν.Αν ο Ανάδοχοσ φανεί απρόκυμοσ ι
ανίκανοσ να λάβει τα αναγκαία μζτρα, θ Επίβλεψθ ζχει τοδικαίωμα να εκτελζςει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ με δικά
τθσ ςυνεργεία ςε βάροσ και για λογαριαςμότου Αναδόχου.
10.1.3 Ο ανάδοχοσ οφείλει κακ' όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτραζτςι ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ εφαρμογι των οδθγιϊν των ΟΚΩ ςε ςχζςθ με τισ τεχνικζσαπαιτιςεισ για τθν προςταςία των
δικτφων τουσ, όταν αυτά υφίςτανται επιπτϊςεισ από τθνκαταςκευι των ζργων .
10.2 ΧΘΣΘ ΕΚΘΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
Για τισ τυχόν εκςκαφζσ βράχου ςτα διάφορα τμιματα τθσ παροφςασ εργολαβίασ θ χριςθεκρθκτικϊν
εξαρτάται από τισ επιτόπιεσ ςυνκικεσ, ανάλογα με τθ γειτνίαςθ τθσ κζςθσ τουκάκε ςυγκεκριμζνου
ορφγματοσ προσ οικιματα, ζργα δθμόςιασ ωφζλειασ, πυλϊνεσ ιςτφλουσ γραμμϊν μεταφοράσ θλεκτρικοφ
ρεφματοσ ι τθλεπικοινωνιϊν, περιοχζσαρχαιολογικοφ ι τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ ι φυςικοφ κάλουσ,
ςτρατιωτικζσεγκαταςτάςεισ, δρόμουσ κ.λ.π. Το ίδιο ιςχφει και για όςεσ άλλεσ κζςεισ απαγορεφεται θχριςθ
εκρθκτικϊν υλϊν από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ.Σε περίπτωςθ που υπάρχει
γειτνίαςθ εκβραχιςμϊν καικατοικθμζνων περιοχϊν πρζπει να λθφκοφν όλα τα κατάλλθλα μζτρα.
Για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ θ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσΝομοκεςίασ
(όπωσ π.χ. άρκρα 81, 82, 83 και 84 του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και ΛατομικϊνΕργαςιϊν, ΦΕΚ 931/Τεφχοσ
Β/31-12-84 κλπ).
Ζτςι ανάλογα με τθ γειτνίαςθ του ορφγματοσ προσ υπάρχοντα οικιματα, ΡΥΛΩΝΕΣ Θ/ΚΑΙΑΓΩΓΟΥΣ
ΜΕΤΑΦΟΑΣ Δ.Ε.Θ./Υ/Τ. (150KV), κ.λ.π. κα είναι δυνατόν :
- Να επιτρζπεται, κατά τα ςυνικθ, θ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν.
- Να επιτρζπεται θ περιοριςμζνθ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν (με κατάλλθλθ διάταξθ μετϊπουεξόρυξθσ, διάταξθ
και γόμωςθ διατρθμάτων, χριςθ ειδικϊν πλεγμάτων αςφάλειασ κ.λ.π.)
- Να ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν.
Θ χρθςιμοποίθςθ εκρθκτικϊν, ςφμφωνα με τα παραπάνω, κα γίνεται ςφμφωνα με όςα κακορίηει θκείμενθ
Νομοκεςία και ςφμφωνα με άδειεσ που κα χορθγιςουν ςτον Ανάδοχο οι αρμόδιεσ Αρχζσ.Στθν περίπτωςθ
κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ παραβεί τουσ πιο πάνω όρουσ τότε υπζχει κάκεςυνζπεια (ποινικι και αςτικι)
λόγω παράβαςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ Νομοκεςίασ.
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10.3 ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΑΑΛΛΑΓΘΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΚΛΡ.
10.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι δυνατόν ο Ανάδοχοσ να ςυναντιςει δυςχζρειεσ ςτθνεκτζλεςθ
των ζργων από τθν παρουςία δικτφων Ο.Κ.Ω. Οι παραπάνω δυςχζρειεσ είναιδυνατό να υποχρεϊςουν τον
Ανάδοχο ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να καταφφγει ςτθν εφαρμογιαντιοικονομικϊν ι / και χρονοβόρων
καταςκευαςτικϊν μεκόδων, για να ανταποκρικεί ςτισανάγκεσ καταςκευισ των ζργων με ςυνκικεσ απόλυτθσ
αςφάλειασ για τισ υπάρχουςεσκαταςκευζσ (διατθροφμενα οδοςτρϊματα, οχετοί κ.λ.π.), τισ τυχόν
υπάρχουςεσπαραλλαςςόμενεσ και νζεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. κ.λ.π
10.3.2 Εργαςίεσ εκςκαφϊν κλπ. ςε κζςεισ όπου διατθροφνται τμιματα οδοςτρωμάτων, ι τμιματαοχετϊν, ι
όπου υφίςτανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρζπει να εκτελοφνται με μεγάλθπροςοχι για τθν αποφυγι
ηθμιϊν ι ατυχθμάτων, για τα οποία ο Ανάδοχοσ κα είναιαποκλειςτικά υπεφκυνοσ.
10.3.3 Οποιαδιποτε ηθμιά, θ οποία οφείλεται ςε αμζλεια του Αναδόχου ι ςτον τρόπο με τον οποίοεκτελεί
αυτόσ το ζργο, ι ςε αμζλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ των ζργων, βαρφνειαποκλειςτικά τον Ανάδοχο,
ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει ολόκλθρθ τθδαπάνθ επανόρκωςθσ τθσ ηθμιάσ.
10.3.4 Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν κρουςτικά μζςα, ι άλλα μζςα εκςκαφισ (π.χ.εκρθκτικά ςε
βραχϊδεισ εμφανίςεισ) αν επιτρζπονται και χορθγθκοφν οι ςχετικζσ άδειεσ απότισ αρμόδιεσ Αρχζσ, ι
εργαςίεσ παςςάλων κλπ. κάκε ηθμιά που τυχόν προκφψει πραγματικιι αποκετικι των γφρω καταςκευϊν
κλπ. κα βαρφνει, ωσ αποκλειςτικά υπεφκυνα, τονΑνάδοχο.
10.3.5 Δεν κα γίνει αποδεκτι οποιαδιποτε αξίωςθ του Αναδόχου από τισ παραπάνω αναφερκείςεσαιτίεσ και
οι τιμζσ του Τιμολογίου είναι ενιαίεσ και αμετάβλθτεσ ανεξάρτθτα από τισδυςκολίεσ κυκλοφορίασ, ι άλλο
αίτιο, τθν ζκταςθ των εργαςιϊν και τθ δυνατότθτα, ι τοςυμφζρον χριςθσ μθχανικϊν μζςων (ελαφρϊν,
μεςαίων, βαρζων), ι εκτζλεςθσ με τα χζρια.
10.3.6 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι ςε μερικά τμιματα των επεμβάςεων τθσ οδοφ ι κοντά ς'
αυτά, πικανόν να βρίςκονται ςτφλοι τθσ ΔΕΘ και του ΟΤΕ, ςωλινεσφδρευςθσ κλπ. Ζτςι κα παραςτεί ανάγκθ,
παράλλθλα προσ τισ εργαςίεσ καταςκευισ τωνοδικϊν ζργων που κα εκτελοφνται από αυτόν, να εκτελεςκοφν
από τισ αρμόδιεσ εταιρίεσ ιΟργανιςμοφσ, Υπθρεςίεσ, ι / και τον ίδιο και εργαςίεσ για τθν μετατόπιςθ ςτφλων,
ιαπομάκρυνςθ υπαρχουςϊν γραμμϊν κλπ.
10.3.7 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςε κάκε δυνατι ενζργεια για τθν επίςπευςθτθσ
απομάκρυνςθσ των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολφνει απροφάςιςτα τθν εκτζλεςθ τωνεργαςιϊν αυτϊν,
χωρίσ να δικαιοφται να προβάλει οποιαδιποτε αξίωςθ αποηθμίωςισ τουγια κακυςτεριςεισ ι δυςχζρειεσ που
παρουςιάηονται ςτο κυρίωσ ζργο του, από τθνεκτζλεςθ των παράλλθλων εργαςιϊν απομάκρυνςθσ ςτφλων,
μετατόπιςθσ γραμμϊν κλπ.Αντίκετα αυτόσ οφείλει, κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων, να λάβει όλα τα μζτρα για
νααποφευχκοφν βλάβεσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των πιο πάνω εταιριϊν. Σε περίπτωςθ που τυχόνςυμβοφν
βλάβεσ, κα βαρφνουν οπωςδιποτε τον Ανάδοχο.
10.3.8 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί θ φπαρξθ υπόγειων αγωγϊν και άλλων εγκαταςτάςεωνΟ.Κ.Ω. ςε
περιοχζσ επθρεαηόμενεσ από τα ζργα, ο Ανάδοχοσ οφείλει, με δικζσ του δαπάνεσκαι φροντίδεσ να
εφοδιαςκεί με τα απαραίτθτα διαγράμματα και λοιπά ςτοιχεία των κζςεωντων Αγωγϊν Κοινισ Ωφζλειασ και
αφοφ ζλκει ςε επαφι με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ των Ο.Κ.Ω.να μεριμνιςει για τθν ζγκαιρθ ειδοποίθςθ
αυτϊν,προκειμζνου να ενεργιςει, παρουςίαεκπροςϊπων τουσ, διερευνθτικζσ τομζσ για τθν επιςιμανςθ των
αγωγϊν Ο.Κ.Ω. και τθν ενςυνεχεία αποκάλυψθ αυτϊν, εφόςον ικελε απαιτθκεί θ διευκζτθςι τουσ.Αυτι θ
ευκφνθ ανικει ολοκλθρωτικά ςτον Ανάδοχο ο οποίοσ κα πρζπει μζςα ςτο πλαίςιο τωνυποχρεϊςεϊν του να
ζλκει ςε επαφι με τουσ Ο.Κ.Ω. και να επιςθμάνουν τα τυχόν προβλιματαπου κα προζλκουν από τισ
εγκαταςτάςεισ των Ο.Κ.Ω. ςτθν εκτζλεςθ των ζργων (και αντίςτροφα)και να ςυνυπολογίςουν τθν ςχετικι
επιρροι αυτϊν των δικτφων και εγκαταςτάςεων ςταχρονοδιαγράμματα που κα ςυντάξει, ςτθ ροι τθσ
εργαςίασ, ςτθ απόδοςθ των μεκόδων εργαςίαστου και μθχανικοφ εξοπλιςμοφ κλπ.
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10.3.9 Στον κακοριςμό τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του άρκρου Α-2 αυτισ τθσ Ε.Σ.Υ.ζχουν παρκεί
υπόψθ οι κάκε είδουσ κακυςτεριςεισ που μπορεί να προκφψουν από τθντροποποίθςθ δικτφων Ο.Κ.Ω. είτε
αυτζσ κα γίνουν από τα ειδικευμζνα ςυνεργεία τωνΟ.Κ.Ω. είτε από τα ςυνεργεία του Αναδόχου, είτε και από
τα δφο μαηί.
10.3.10 Επιπλζον, ςχετικά με τισ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. που κα ςυναντθκοφν, κακορίηονταιτα ακόλουκα :
α. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αναφζρει ζγγραφα και ζγκαιρα ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, τισςυναντόμενεσ
δυςχζρειεσ ςτθν προϊκθςθ των εργαςιϊν και τθν καταςκευι του ζργου, από τισπαραπάνω εγκαταςτάςεισ
κλπ, ςυνοδεφοντασ τισ αναφορζσ του με υποδείξεισ λφςθσ για ταδθμιουργοφμενα τεχνικά προβλιματα.
β. Ο Ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ να ςυμμορφωκεί με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ για
τθναντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, που δθμιουργοφνται από τισ παραπάνω εγκαταςτάςεισ κλπ.τροποποιϊντασ
ςτθν ανάγκθ το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου και τθ διαδοχι εργαςιϊν, ιακόμθ και εκτελϊντασ
πρόςκετεσ αναγκαίεσ εργαςίεσ μετά από ειδικι εντολι τθσ ΕπιβλζπουςασΥπθρεςίασ.
γ. Θ Υπθρεςία, μετά από ζγγραφθ αίτθςθ του Αναδόχου, οφείλει να βοθκιςει αυτόν, ςε όλα ταδιαβιματα
που απαιτοφνται προσ τισ αρμόδιεσ Αρχζσ και τουσ Ο.Κ.Ω., για τθν άρςθ κάκε εμποδίουςτθν προϊκθςθ των
εργαςιϊν, χωρίσ αυτό να απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν ευκφνθ νααλλθλογραφεί, να ςυνεννοείται και να
ςυνεργάηεται με τουσ Ο.Κ.Ω. ενθμερϊνοντασ ςχετικά τθνΔιευκφνουςα Υπθρεςία.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΛΙΘ ΣΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
11.1 ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ
11.1.1 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παίρνει, με δικζσ του δαπάνεσ, τα επιβαλλόμενα για κάκε περίπτωςθμζτρα
αςφαλείασ, για τθν πρόλθψθ οποιουδιποτε ατυχιματοσ ι ηθμιάσ κατά τθ διάρκειαεκτζλεςθσ των ζργων,
είναι δε μόνοσ υπεφκυνοσ γι' αυτζσ και ζχει αποκλειςτικά αυτόσ όλεστισ αςτικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ για
κάκε τι που κα τφχει, είτε από δικι του υπαιτιότθτα,είτε από το εργαηόμενο ς' αυτόν εργατοτεχνικό
προςωπικό, είτε από τα εργαλεία καιμθχανιματα που απαςχολοφνται ςτο ζργο του.
11.1.2 Με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςισ τουσ, ο Ανάδοχοσυποχρεϊνεται με
δικζσ του δαπάνεσ και χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςι του, να προβαίνει ςτθνπλιρθ ςιμανςθ του εργοταξίου,
ςε περίφραξθ και ιδιαίτερθ ςιμανςθ κάκε επικίνδυνθσκζςθσ, ςφμφωνα με:
1. Τον τελευταίο ςε ιςχφ Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ.)
2. Τθν εγκφκλιο τ. Υ.Δ.Ε. ΒΜ 5/ 30058 / 6-12-82, με τθν οποία εγκρίκθκε θ Ρ.Τ.Ρ. πουαναφζρεται ςτθ ςιμανςθ
ζργων που εκτελοφνται "ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ" (ΦΕΚ 121Β/23.3.83).
3. Τθν εγκφκλιο τ. Υ.Δ.Ε. ΒΜ 5/ 30428 / 17.6.80 με τθν οποία εγκρίκθκε θ Ρ.Τ.Ρ. πουαναφζρεται ςτθ ςιμανςθ
ζργων που εκτελοφνται "ζξω από κατοικθμζνεσ περιοχζσ" (ΦΕΚ 589Β/30.6.80).
4. Το Τεφχοσ Εργοταξιακισ Σιμανςθσ Αυτοκινθτοδρόμων που ςυντάχκθκε από τθνΕΥΔΕ/ΡΑΘΕ και
κοινοποιικθκε με το υπ’ αρ. 8280 / 24.10.97 ζγγραφο του ΓραφείουΥπουργοφ ΡΕΧΩΔΕ
11.2 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘ ΤΘΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ
11.2.1 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ τα κατάλλθλα μζτρα κατά τθνεκτζλεςθ
των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ του, ϊςτε να εξαςφαλίηεται, δθλαδι να μθπαρεμποδίηεται άμεςα ι ζμμεςα θ
κυκλοφορία γενικά οχθμάτων, ςιδθροδρομικϊν ςυρμϊν,δικφκλων και (τυχόν) πεηϊν από τθ διακίνθςθ των
μθχανικϊν του μζςων, τθν εκτζλεςθ τωνζργων, τθν απόκεςθ υλικϊν, τθ δθμιουργία βοθκθτικϊν
εγκαταςτάςεων και καταςκευϊν, τθμεταφορά υλικϊν κλπ.
11.2.2 Με τον όρο εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ νοείται τόςο θ διατιρθςθ αςφαλϊν ςυνκθκϊνγια τθ
διεξαγωγι τθσ, όςο και θ επίτευξθ ςυνκθκϊν ςυνζχιςθσ τθσ διεξαγωγισ τθσ , ζςτωκαι με κατάλλθλεσ
παρακάμψεισ ι άλλα προςωρινά ζργα.
11.3 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΓΟΥ
Μζςα ςε ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να τοποκετιςειςτθν αρχι και
το τζλοσ του δθμοπρατοφμενου ζργου και ςε εμφανείσ κζςεισΡινακίδεσ ενδεικτικζσ του εκτελοφμενου ζργου,
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ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. Οιδαπάνεσ προμικειασ, μεταφοράσ και τοποκζτθςισ τουσ βαρφνουν
τον Ανάδοχο του Ζργου. Σεπερίπτωςθ μθ τοποκζτθςθσ των Ρινακίδων ςτθν προκεςμία αυτι , θ προμικεια,
μεταφορά καιτοποκζτθςι τουσ γίνεται από τθν Υπθρεςία ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΣΑΞΙΩΝ - ΒΟΘΘΘΣΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΔΙΑΘΕΘ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΚΑΙΕΤΚΟΛΙΩΝ ΣΘΝ ΕΠΙΒΛΕΨΘ
12.1 ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΥΕΣΘ ΧΩΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ (ΤΩΝ)ΕΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΩΝ) ΤΟΥ
Ρζραν των όςων ορίηονται ςτθν Απόφαςθ ζγκριςθσ των Ρεριβαλλοντικϊν όρων του ζργουκα ιςχφουν και τα
ακόλουκα :
12.1.1 Ο Κφριοσ του ζργου ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να απαλλοτριϊςει ι καιπαραχωριςει
χϊρουσ για ίδρυςθ λατομείων για δανειολθψία, για χϊρουσ απόκεςθσ, γιαεγκαταςτάςεισ κ.λ.π. Οι χϊροι
αυτοί κα πρζπει να εξευρεκοφν και ενοικιαςκοφν ι νααγοραςκοφν από τον Ανάδοχο με αποκλειςτικι του
μζριμνα και δαπάνθ.
12.1.2 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμίασ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ περαίωςθσ τουζργου λόγω
τυχόν ανεπάρκειασ των χϊρων εργοταξίων, ι από οποιαδιποτε άλλθ ςχετικιαιτία γιατί, κατά τθν υποβολι
τθσ προςφοράσ του, δθλϊνεται ςαφϊσ ότι ο Ανάδοχοσ ζλαβεγνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν
12.1.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, ζγκαιρα, να προβεί ςτθν αναηιτθςθ, κατάλθψθ και διευκζτθςθτων
καταλλιλων χϊρων ςτθν άμεςθ περιοχι του ζργου για τθν εγκατάςταςθ τωνεργοταξίων, ειδοποιϊντασ γι'
αυτό τθν Υπθρεςία. Οι καταλαμβανόμενοι χϊροι πουβρίςκονται μζςα ςτθν περιοχι ιδιοκτθςίασ του Κυρίου
του ζργου, κα πρζπει να είναι τθσζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ.
12.1.4 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ εξεφρει δθμόςιουσ χϊρουσ κατάλλθλουσ για τισ χριςεισαυτζσ και υπό
τθν προχπόκεςθ ότι κα εγκρικεί θ χριςθ τουσ από τον αρμόδιο για τθνδιαχείριςι τουσ φορζα και από τθν
Υπθρεςία, θ παραχϊρθςι τουσ για χριςθ (λατομείων,δανειοκαλάμων, χϊρου απόκεςθσ εργοταξίων κλπ) κα
γίνεται από τον αρμόδιο φορζα και μεόρουσ χριςθσ που κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ Ε.Σ.Υ., και των
λοιπϊν τευχϊνδθμοπράτθςθσ. Οι όροι αυτοί κα αναγράφονται ςτθν ςχετικι άδεια χριςθσ, θ οποία
καεκδίδεται με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου.
12.1.5 Ζτςι ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εξεφρεςθ όλων των χϊρων που κα χρθςιμοποιιςειγια τισ
κάκε φφςθσ εγκαταςτάςεισ του όπωσ :
- αποκικευςθσ των κάκε είδουσ υλικϊν
- παραγωγισ ςκυροδζματοσ
- οργάνωςθ προκαταςκευϊν
- παραγωγισ αςφαλτοςκυροδζματοσ
- προετοιμαςίασ υλικϊν για τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτθν καταςκευι
- εργοταξιακϊν γραφείων και εργοταξιακοφ εργαςτθρίου
- διαμονισ προςωπικοφ
- γραφείων επίβλεψθσ
- προςωρινισ εναπόκεςθσ κάκε φφςεωσ αντικειμζνων (υλικϊν κλπ)
- ςυνεργείων ςυντιρθςθσ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ του
- χϊρων ςτάκμευςθσ μθχανικοφ του εξοπλιςμοφ
- κλπ.
Πλεσ οι δαπάνεσ για ενοικίαςθ ι/ και αγορά τζτοιων χϊρων βαρφνουν τον Ανάδοχο.
12.1.6 Αν οι ςυνκικεσ του ζργου, ι ο κίνδυνοσ ηθμιϊν ς' αυτό, ι ο κίνδυνοσ περιβαλλοντικισυποβάκμιςθσ,
δεν επιτρζπουν, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, τθν απόκεςθ υλικϊν ςτουσχϊρουσ αποκικευςθσ ι
απόκεςθσ, τότε κα αποτίκενται μόνον τα υλικά εργαςίασ μιασ θμζρασ, χωρίσνα προκφπτει δικαίωμα του
Αναδόχου για αποηθμίωςθ, λόγω πρόςκετων ι πλάγιων μεταφορϊν,φορτοεκφορτϊςεων κ.λ.π. γιατί
κεωρείται ότι όλεσ αυτζσ περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδασ τωνεργαςιϊν.
12.2 ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΥΘΜΙΣΘ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝΧΩΩΝ
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12.2.1 Ρζραν των υποχρεϊςεων τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, επί πλζον ο Ανάδοχοσ οφείλει:
(α) Με δικι του μζριμνα και δαπάνθ να διαρρυκμίςει κατάλλθλα τον(τουσ) εργοταξιακό(οφσ)χϊρουσ που κα
περιλαμβάνει(ουν) όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ που απαιτοφνται για τθνκαταςκευι του Ζργου, (όπωσ
ςυγκροτιματα μθχανθμάτων και εγκαταςτάςεων, ςυνεργεία,εργοταξιακό εργαςτιριο, αποκικεσ, γραφεία
κ.λ.π.) όπωσ επίςθσ και τισ προςπελάςεισ προστουσ χϊρουσ αυτοφσ. Επίςθσ υποχρεοφται να μθν εμποδίηει τθν
λειτουργία άλλωνεγκαταςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Πλεσ οι ωσ άνω εγκαταςτάςεισ
καπλθροφν τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
(β) Να φυλάςςει με δαπάνεσ και ευκφνθ του τα υλικά, εργαλεία, μθχανιματα κ.λ.π. που τυχόνκα του
παραδίδονται από τθν Υπθρεςία για χριςθ ι ενςωμάτωςθ. Το ίδιο ιςχφει και για όςαυλικά τυχόν
πιςτοποιθκοφν προ τθσ ενςωμάτωςθσ ςτο ζργο.
(γ) Να διαχωρίηει και φυλάςςει ςε ιδιαίτερουσ χϊρουσ όςα υλικά ζχουν υποςτεί ποιοτικόζλεγχο, με δαπάνθ
του.
12.2.1 Πλεσ οι απαιτοφμενεσ προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ (υπόςτεγα αποκικευςθσ, κάλαμοι
διαμονισ,εργαςτιρια, γραφεία, κινθτά εργοταξιακά θχοπετάςματα κ.λ.π.) για τθν εκτζλεςθ του Ζργου
καανεγερκοφν με μζριμνα, δαπάνθ και ευκφνθ του Αναδόχου ςε κζςεισ που επιτρζπει θ Υπθρεςία ι/και οι
λοιπζσ αρμόδιεσ Αρχζσ.
12.3 ΑΛΛΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΧΟΧΟΥ
12.3.1 Για τισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ και επίβλεψθσ του ζργου, οανάδοχοσυποχρεοφται να
διακζτειεπιβατικόόχθμα, με οδθγό, κατάλλθλο για τθσ ςυνκικεσ βατότθτασ των οδϊν προςπζλαςθσ ςτον
χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου, για τθν μεταφορά των επιβλεπόντων ι λοιπϊνυπθρεςιακϊνπαραγόντων,
οποτεδιποτε του ηθτθκεί, κακ’ όλθ τθν διάρκεια του ζργουκακθμερινά.
Θ
διάκεςθ
του
ωσ
άνωοχιματοσγίνεταιαδαπάνωσ
για
τθν
υπθρεςία
και
χωρίσοιαδιποτεπρόςκετθαποηθμίωςθ προσ αυτόν.
12.3.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αφαιρζςει και να απομακρφνει από τα εργοτάξια κάκε
προςωρινιεγκατάςταςθ που υπάρχει, τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριϊματα, μθχανιματα, πλεονάηοντα
υλικάχριςιμα ι άχρθςτα, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων κ.λ.π. και να επιςκευάςει ι
ναανακαταςκευάςει τμιματα οδοςτρωμάτων και πεηοδρομίων, που υπζςτθςαν ηθμιζσ από τθνεκτζλεςθ του
Ζργου, με δαπάνεσ του και πριν από τθν παράδοςθ ςτθν Υπθρεςία των χϊρων τουεργοταξίου μετά τθν
περάτωςθ ολόκλθρου του Ζργου.
Επίςθσ υποχρεοφται να άρει ι να καταςτρζψει κάκε βοθκθτικό ζργο, το οποίο κα του υποδειχκείαπό τθν
Υπθρεςία ςαν άχρθςτο ι επιηιμιο για τθν μετζπειτα λειτουργία, να ιςοπεδϊςει τουσχϊρουσ που τα ανωτζρω
ιταν αποτεκειμζνα ι εγκατεςτθμζνα, να παραδϊςει τελείωσ κακαροφστουσ χϊρουσ των εργοταξίων και
γενικά να μεριμνιςει για κάκε τι άλλο, που απαιτείται για τθνπαράδοςθ και εφρυκμθ λειτουργία του Ζργου
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Κυρίασ Σφμβαςθσ. ΟΑνάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει φςτερα από διαταγι
τθσ Υπθρεςίασ ςτθν άρςθ κάκεπροςτατευτικισ καταςκευισ, που ζγινε για αποφυγι κάκε φφςθσ ηθμιϊν,
φκορϊν, ατυχθμάτωνπεριβαλλοντικι υποβάκμιςθ, κλπ.
12.3.3 Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ κακυςτερεί αδικαιολόγθτα, κατά τθν απόλυτθ κρίςθτθσ
Υπθρεςίασ, να παραδϊςει τον χϊρο των εργοταξίων ελεφκερο των μθχανθμάτων καιεγκαταςτάςεϊν του και
απολφτωσ κακαρό, ςφμφωνα με τα παραπάνω, τότε θ Υπθρεςία τον καλείεγγράφωσ να ςυμμορφωκεί εντόσ
είκοςι (20) θμερϊν.
Αν παρζλκει άπρακτθ θ παραπάνω προκεςμία, κα του επιβάλλεται ποινικι ριτρα από 30 € ανάπαρεχόμενθ
θμερολογιακι μζρα και κα εκπίπτεται από επόμενεσ πιςτοποιιςεισ, ι τθν εγγφθςθκαλισ εκτζλεςθσ, ι κατά
οποιονδιποτε άλλο τρόπο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
12.3.4 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μεριμνά για τθν φφλαξθ κάκε υλικοφ, μθχανιματοσ,
εργαλείουκ.λ.π. που ανικει ςε αυτόν ι ςε τρίτουσ και βρίςκεται ςτο χϊρο του εργοταξίου και να παίρνει
όλατα προβλεπόμενα μζτρα προςλαμβάνοντασ ςυγχρόνωσ και το κατάλλθλο για τον ςκοπό αυτόπροςωπικό
(φφλακεσ θμζρασ, νυκτοφφλακεσ κ.λ.π.). Σε περίπτωςθ απϊλειασ φκοράσ, βλάβθσ,καταςτροφισ υλικοφ ι
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μθχανιματοσ κ.λ.π. που ανικει ςε αυτόν ι τρίτουσ, ο Ανάδοχοσ είναιαποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου
υπεφκυνοσ να αποηθμιϊςει τον ιδιοκτιτθ ι να αποκαταςτιςει τουλικό κ.λ.π., χωρίσ να δικαιοφται να
προβάλει αξίωςθ για οποιαδιποτε δικι του αποηθμίωςθ.
12.3.5 Τα ζξοδα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και των χϊρων
τθσαποκλειςτικισ χριςθσ τθσ Υπθρεςίασ, βαρφνουν τον Ανάδοχο, ο οποίοσ και είναι υπεφκυνοσ για
τθλειτουργία και ςυντιρθςι τουσ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Νόμουσ και κανονιςμοφσ τθσ δθμόςιαστάξθσ,
αςφάλειασ και υγιεινισ.
12.4 ΘΛΕΚΤΟΔΟΤΘΣΘ
Ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ κα εξαςφαλίςει από τθν ΔΕΘ ςε κατάλλθλεσκζςεισ
θλεκτρικι ενζργεια ςτισ ποςότθτεσ και ςτθν τάςθ που κα του είναι απαραίτθτθ. Ο Ανάδοχοσπαράλλθλα κα
φροντίςει να ζχει ςτα εργοτάξια του τισ κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ, για προςωρινιπαροχι θλεκτρικισ
ενζργειασ είτε για τθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ των αναγκαίων εργαςιϊν τθσΔΕΘ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
ενζργειασ από το εκνικό δίκτυο, είτε για τισ περιπτϊςεισ που το δίκτυουποςτεί βλάβθ ι υπάρξουν διακοπζσ
ςτθν παροχι ενζργειασ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ τωνζργων.
Οι βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ κα καλφπτουν τουλάχιςτον τον θλεκτροφωτιςμό αςφαλείασ και
τθντροφοδότθςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν τθσ Επίβλεψθσ και του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 13:ΠΕΡΑΣΩΘ ΕΡΓΑΙΩΝ - ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΘΘ - ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΕΡΓΟΤ – ΤΝΣΘΡΘΘΣΟΤ ΕΡΓΟΤ.
13.1 Για τισ ζννοιεσ και τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ /τζλεςθσ των :
α. Διοικθτικισ Ραραλαβισ για χριςθ.
Β. Βεβαίωςθσ περάτωςθσ εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου.
γ. Ρροςωρινι παραλαβι του καταςκευαςκζντοσ ζργου.
δ. Χρόνου εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ (με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου) ςυντιρθςθσ
τουκαταςκευαςκζντοσ ζργου.
ε. Οριςτικισ Ραραλαβισ του ζργου,ιςχφουν γενικά οι διατάξεισ 168 ζωσ 172 του Ν. 4412/2016, με τισ
παρακάτω εξειδικεφςεισ
13.2 Θ προςωρινι παραλαβι του ζργου κα γίνει μετά τθν πλιρθ περάτωςι του και τθν εκπλιρωςθ όλωντων
ςχετικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Στθν ζννοια τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ περιλαμβάνεταικαι το Μθτρϊο
του Ζργου αρκ.170 παρ. 2 του ν. 4412/16.
13.3 Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται
ςτθνςυντιρθςι του, ορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 171 του Ν. 4412/2016 ςε 15 μινεσ, εκτόσ εάν ορίηεται
διαφορετικά ςτθν κείμενθ Νομοκεςία, για το ςφνολοτων εργαςιϊν. Μετά το πζρασ των εργαςιϊν που
περιλαμβάνονται ς' αυτι τθν εργολαβία,εκδίδεται βεβαίωςθ περαίωςθσ του ζργου ςφμφωνα με το άρκρο
168του Ν. 4412/2016.
13.4 Ο Ανάδοχοσ , ςφμφωνα με το άρκρο 171 Ν. 4412/16, οφείλει να ςυντθρεί το ζργο μζςα ςτο
χρόνοεγγφθςθσ και να εκτελεί με δικι του οικονομικι επιβάρυνςθ όλεσ τισ εργαςίεσ
επιςκευϊν,ανακαταςκευϊν και επανόρκωςθσ όλων των ελλείψεων, ηθμιϊν, ελαττωμάτων,
ςυρρικνϊςεων,ατελειϊν ι άλλων κακοτεχνιϊν που τυχόν κα εμφανιςκοφν ςτο ζργο μζςα ςτον χρόνο
εγγφθςθσ,ϊςτε το ζργο να διατθρείται ςε άριςτθ κατάςταςθ.
13.5 Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να επικεωρεί κατά τακτά χρονικά διαςτιματα το ζργο κατά τοχρόνο
εγγφθςθσ με ςκοπό τθν αποκάλυψθ τυχόν τζτοιων ελλείψεων. Στισ επιςκζψεισ κα καλείταινα παρευρίςκεται
και ο Ανάδοχοσ.
13.6 Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αρνθκεί να εκτελζςει τισ τυχόν εργαςίεσ επιςκευϊν ιεπανορκωτικζσ
εργαςίεσ, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, που αποτελοφν υποχρζωςι του και μάλιςταςε εφλογο χρόνο
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(ανάλογα με το είδοσ τθσ βλάβθσ) και ςε βακμό που να ικανοποιοφν λογικά τθνΥπθρεςία, τότε θ Υπθρεςία κα
δικαιοφται να ανακζςει ςε τρίτουσ τθν εκτζλεςθ αυτϊν τωνεργαςιϊν και να ειςπράξει το κόςτοσ τουσ κακ'
οιονδιποτε τρόπο από τον Ανάδοχο.
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Άρκρο 14ο : ΤΛΙΚΑ – ΑΠΑΙΣΘΕΙ –ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΑΙΑ.
14.1 Ράντα κεωρείται ότι τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, να είναι αρίςτθσ
ποιότθτασ, υποκείμενα ςε εργαςτθριακό ζλεγχο, για να πιςτοποιθκεί ότι αυτά είναι ςφμφωνα προσ τισ
Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ, ωσ προσ το ςκοπό, τισ φυςικζσ και
χθμικζσ τουσ ιδιότθτεσ.
14.2.1 Ο ανάδοχοσ ζχει ακζραια τθν ευκφνθ για τθν άριςτθ ποιότθτα και τθ ςφμφωνθ με τισ Ρροδιαγραφζσ
των υλικϊν, εξυπακοφεται δε, ότι με τθν προςφορά του ανζλαβε και τθν υποχρζωςθ και τθν ευκφνθ τθσ
ζντεχνθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
14.2.2 Συνεπϊσ, εάν μερικζσ πθγζσ υλικϊν είναι ι αποβοφν ενδιαμζςωσ ακατάλλθλεσ για τθν παροχι υλικϊν,
άριςτθσ ποιότθτασ , πρζπει ο ανάδοχοσ από μόνοσ του να αναηθτιςει άλλεσ κατάλλθλεσ πθγζσ. Αυτό αποτελεί
ςυμβατικι υποχρζωςι του και ανάγεται εισ τθν αποκλειςτικι του ευκφνθ.
14.2.3 Κατά τθν παραγωγι των αργϊν υλικϊν των ςκυροδεμάτων οδοςτρωςίασ και αςφαλτικϊν, πρζπει να
γίνεται ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και δειγματολθψία και ζλεγχοσ τθσ ςκλθρότθτασ, διαβάκμιςθσ,
πλαςτικότθτασ και υδροφιλίασ, ςυνταςςομζνων των αναγκαίων προσ τοφτο, δελτίων ελζγχου και ςτα
πρωτόκολλα παραλαβισ υλικϊν και εργαςιϊν πρζπει να ςθμειϊνεται ότι, τα υλικά και εργαςίεσ ελζγχκθκαν
και είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.
14.2.4. Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τισ δειγματολθψίεσ και για τον ζλεγχο των υλικϊν που
ενςωματϊνονται ςτο ζργο ιςχφουν κατ’ αρχιν οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και θ Κείμενθ Νομοκεςία.
14.2.5 Σε εργαςτθριακό ζλεγχο, υπό υπόκεινται και οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, ϊςτε να διαπιςτωκεί θ
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ εκτζλεςθσ τουσ.
14.3 Θ Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα τθσ δειγματολθψίασ και ελζγχου τθσ ποιότθτοσ των υλικϊν και εργαςιϊν
ςε οποιαδιποτε ςτιγμι , χρθςιμοποιϊντασ τισ εργαςτθριακζσ εγκαταςτάςεισ, τα μζςα και το προςωπικό του
αναδόχου, ι οποιουδιποτε άλλου εργαςτθρίου είναι απαραίτθτο.
Ο ανάδοχοσ είναι μοναδικόσ και εξ’ ολοκλιρου υπεφκυνοσ δια τθν ποιότθτα των υλικϊν και των εργαςιϊν και
ζχει υποχρζωςθ καταβολισ των δαπανϊν των εργαςτθριακϊν ελζγχων.
14.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ, ςτθν εξεφρεςθ των κατάλλθλων
κζςεων και εκτάςεων, για τθν αποκικευςθ, των υλικϊν, με ςτόχο τθ ςυμμόρφωςθ αυτοφ με τισ ςυμβατικζσ
υποχρεϊςεισ παραγωγισ υλικϊν και τθσ απρόςκοπτθσ και εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
14.5 Εάν οι ςυνκικεσ του ζργου ι ο κίνδυνοσ ηθμιϊν δεν επιτρζπουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, τθν επί
απόκεςθ υλικϊν ςε χϊρουσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα , όπου παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία οχθμάτων ι
θ καταςκευι του ζργου, τότε ςτισ ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ κα αποτίκενται οριςμζνεσ μόνοποςότθτεσ υλικϊν,
χωρίσ δικαιϊματα του αναδόχου για αποηθμίωςθ, λόγω πρόςκετων, πλαγίων ι μεμονωμζνων μεταφορϊν,
φορτοεκφορτϊςεων κλπ.
14.6 Ο ανάδοχοσ κα προμθκευτεί τθν απαιτοφμενθ για το ζργο άςφαλτο, θ πλθρωμι τθσ οποίασ
ςυμπεριλαμβάνεται ςτα αντίςτοιχα άρκρα του τιμολογίου τθσ μελζτθσ.
Άρκρον 15 : ΧΩΜΑΣΙΜΟΙ - ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΣΩΝ ΕΣΕΠ
Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 02 κλπ ςυμπλθρϊνονται με τισ κάτωκι:
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15.1 Για τα ζκτακτα μζτρα, ειδικζσ μζκοδοι εξόρυξθσ, επί πλζον δαπάνεσ λόγω τυχόν μθ χριςεωσ εκρθκτικϊν
υλϊν, προσ αποφυγι π.χ. ηθμιϊν ι κατακρθμνιςεων κλπ., ειδικζσ δαπάνεσ καταςκευισ οδϊν εξυπθρζτθςθσ
του ζργου, πρόςκετα ειδικά ζργα προςταςίασ, τθσ δια των υφιςταμζνων οδϊν διερχόμενθσ κυκλοφορίασ κλπ,
τα οποία επιβάλλει θ φφςθ και θ κζςθ του ζργου και τα οποία υποχρεοφται να λάβει ο ανάδοχοσ, για να μθν
παρεμποδιςτεί ι κινδυνεφςει εξολοκλιρου θ οδικι και λοιπι κυκλοφορία, καιγια να μθ προξενθκοφν
οπουδιποτε και οποιεςδιποτε ηθμιζσ ςτισ ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ, αγροφσ, δζνδρα κλπ. τθσ περιοχισ του
ζργου, κα πλθρωκεί, μόνον δια των προςφερκθςομζνων τιμϊν τθσ προςφοράσ του, το οποίο και πρζπει να
ζχει λάβει υπόψθ κατά τθ ςυμπλιρωςι τθσ ,ανεξαρτιτωσ των μικρϊν ι μεγάλων δυςχερειϊν και λοιπϊν
δαπανϊν οι οποίεσ απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ αυτϊν.
Για τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ του ζργου προξενιςει ηθμίεσ, ςτισ ιδιοκτθςίεσ, ςτισ
υφιςτάμενεσ οδοφσ, ςτουσ διερχόμενουσ δι’ αυτϊν κλπ. ι διακόψει τθν κυκλοφορία, κακίςταται υπεφκυνοσ
ποινικϊσ και αςτικϊσ ζναντι του Δθμοςίου και Σρίτων για τισ εκ των ενεργειϊν τοφτων ςυνζπειεσ.
Επιπλζον απαιτείται να είναι θ επιμελθμζνθ ςιμανςθ τθσ οδοφ και να υπάρχουν (ςτισ κζςεισ που
απαιτοφνται) ειδικοί φφλακεσ, με ςτόχο τθν διαςφάλιςθ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ.
15.2Οι πυκμζνεσ των ορυγμάτων μορφοποιοφνται κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5.2 τθσ ΕΤΕΡ 02-0201-00
15.3 Εφιςτάται θ προςοχι του αναδόχου επί των προδιαγραφομζνων ςτθν ΕΤΕΡ 02-07-01-00, περί τθσ
καταςκευισ επιχωμάτων με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν ι δανειοκαλάμων, όπωσ επίςθσ και ςε κζςεισ
ιςχυρισ εγκάρςιασ κλίςθσ του εδάφουσ, προσ αποφυγι κακοτεχνιϊν και απϊλειασ προϊόντων ορυγμάτων,
και προσ αποφυγι δθμιουργίασ φκοράσ ςτισ κατάντι ιδιοκτθςίεσ (οικοδομζσ, αγροφσ, δζνδρα κλπ), για τισ
οποίεσςε κάκε περίπτωςθ, τυγχάνει εξολοκλιρου υπεφκυνοσ, ποινικϊσ και αςτικϊσ ο ανάδοχοσ, μάλιςτα
εφόςον διαπιςτωκεί απϊλεια προϊόντων ορυγμάτων καταλογίηεται ςτον ανάδοχο θ αξίασ αυτϊν, δεδομζνου
ότι, ωσ ανωτζρω και ςτισ ΕΤΕΡ 02 κακορίηεται, αποτελεί ςυμβατικι υποχρζωςθ του αναδόχου, τα κατάλλθλα
πλεονάηοντα προϊόντα ορυγμάτων να χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι επιχωμάτων και όχι για τθν
απόκεςθ αυτϊν.
Σα μθ χριςιμα προϊόντα κατεδαφίςεων, τα μθ κατάλλθλα προσ καταςκευι επιχωμάτων, προϊόντα εκςκαφισ
(Α.Ε.Κ.Κ.-ΕΚΑ17) και λοιπά πάςθσ φφςεωσ προσ απόκεςθ υλικά, κα αποτεκοφν ςε αδειοδοτθμζνεσ κζςεισ
διάκεςθσ αδρανϊν υλικϊν.
Σα προσ απόκεςθ πλεονάηοντα κατάλλθλα προϊόντα ορυγμάτων - ανεξαρτιτωσ του διαγράμματοσ κινιςεωσ
γαιϊν και λοιπϊν ςτοιχείων τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου, κα χρθςιμοποιθκοφν, ωσ και εν ΕΤΕΡ 02-05-0000 ορίηεται, ςτθν καταςκευι επιχϊματοσ για τθν διεφρυνςθ ηϊνθσ ερείςματοσ τθσ οδοφ ι δθμιουργίασ
πλατυςμάτων κλπ, κακ’ όλο το μικοσ τθσ οδοφ και όπου αυτά μπορεί να καταςκευαςκοφν.
Κατά τθν καταςκευι των επιχωμάτων, για τθν διεφρυνςθ του ςϊματοσ (πλάτουσ) τθσ οδοφ, δεδομζνου ότι
οι εν λόγω διευρφνςεισ δεν ζχουν περιλθφκεί ςχθματικά ςτισ κατά πλάτοσ τομζσ και λοιπά ςχζδια τθσ
τεχνικισ μελζτθσ, κα λαμβάνονται υπόψθ από τθν Υπθρεςίασ, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, οι λόγω τθσ
καταςκευισ δαπάνεσ (π.χ. καταςκευι αυξθμζνου φψουσ τοίχου ποδόσ), οι οποίεσ κα αποτελοφν το
ρυκμιςτικόςε κάκε κζςθ τθσ οδοφ παράγοντα τθσ καταςκευισ αυξθμζνου πλάτουσ διατομισ επιχωμάτων,
εκ των κατάλλθλων πλεοναηόντων προϊόντων ορυγμάτων ι τθσ μετακινιςεωσ αυτϊν, ςε άλλεσ κζςεισ τθσ
οδοφ, όπου αυτό είναι δυνατό.
15.4 Θ μεταβατικι ηϊνθ επιχϊματοσ όπιςκεν τεχνικϊν ζργων, να καταςκευαςκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν ΕΤΕΡ 02-07-03-00.
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15.5 Θ ανά κυβικό μζτρο (m3) τιμι καταςκευισ επιχωμάτων είναι γενικι και ιςχφει : τόςον για τθν
καταςκευι του ςϊματοσ τθσ οδοφ, όςο και για τθν καταςκευι αναχωμάτων προςταςίασ ταφτθσ εκ των
υδάτων των χειμάρρων τθσ περιοχισ.
15.6 Οι επενδφςεισ των πρανϊν επιχωμάτων, πλθν του εγκιβωτιςμοφ του οδοςτρϊματοσ, κα γίνουν ςτθν
κατάλλθλθ εποχι, δια καταλλιλου φυτικισ γθσ.
15.7Σα πρανι, μετά τθν επζνδυςι τουσ πρζπει να αφεκοφν προσ φυςικι αναχλόωςθ, και για αυτό ςτθν τιμι
του τιμολογίου προςφοράσ, δεν περιλαμβάνεται θ φφτευςθ αυτϊν.
Τποχρεοφται όμωσ ο ανάδοχοσ, με δαπάνεσ του, ςτθν ςυντιρθςθ των πρανϊν κλπ. (εργαςία και υλικά) χωρίσ
ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, μζχρισ και τθν οριςτικι παραλαβι.
Θ φφτευςθ κα γίνει ςε χρόνο που κα κακοριςκεί από τθν Υπθρεςία.
Άρκρο 16ο : ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) Τεχνικϊν Ζργων ςυμπλθρϊνονταιαπό τισ παρακάτω
Ρροδιαγραφζσ.
16.1 Κατά τθν επιμζτρθςθ των εκςκαφϊν εντόσ των κιβωτίων κλπ. ςτισ οποίεσ πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ οι
παςςαλοςανίδεσ, από το εν λόγω άρκρο του τιμολογίου, δεν κα αυξθκεί περιμετρικϊσ θ ςτθν κάτοψθ των
ςχεδίων επιφάνεια, ςτθν ςτάκμθ του πυκμζνα των κεμελίων κατά 25cm
16.2Στθν ανά κυβικό μζτρο τιμι ζτοιμου ςκυροδζματοσ, περιλαμβάνεται, εκτόσ τθσ προμικειασ και τθσ
ενςωμάτωςθσ των απαιτουμζνων υλικϊν και θ δαπάνθ εκτελζςεωσ πάςθσ των εργαςιϊν καταςκευισ
ξυλοτφπων, ικριωμάτων κλπ. διαςτρϊςεωσ, δονιςεωσ κλπ. κατεργαςίασ ορατϊν επιφανειϊν κλπ επίςθσ και
πάςα δαπάνθ καταςκευισ νζασ προςπελάςεωσ εξυπθρετιςεωσ του ζργου ι διαμορφϊςεωσ τυχόν
υφιςταμζνθσ (τόςον για τισ εκ ςκυροδζματοσ εργαςίεσ, όςο και για τισ λοιπζσ τοιαφτεσ, για τθν καταςκευι τθσ
οδοφ) μεταφοράσ και τοποκετιςεωσ δια μθχανθμάτων, προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων των γεφυρϊν ι
καταςκευισ τοφτων απ’ ευκείασ ςτθν τελικι κζςθ κλπ. των απαιτουμζνων μθχανθμάτων, για τθν εκτζλεςθ
τθσ καταςκευισ και άλλεσ δαπάνεσ που είναι απαραίτθτεσ βάςει τθσ οριςτικισ μελζτθσ του ζργου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μορφϊςεωσ των ςτοιχείων ςτισ ακριβείσ ενδεικνυόμενεσ από τα ςχζδια τθσ
τεχνικισ μελζτθσ διαςτάςεισ, για πλιρθ ζτοιμθ εργαςία και κατά τα λοιπά , όπωσ ορίηεται ςτισ ΕΤΕΡ, τουσ
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου.
16.3 Για τα ενςωματοφμενα ςτο ζργο ελαςτικά εφζδραναπρζπει να υποβλθκεί υπό του αναδόχου
εγγφθςθγια τθνκαταλλθλότθτα αυτϊν και τθν πλθρότθτα αυτϊν αποδεικνυόμενα από επίςθμα Κρατικά
πιςτοποιθτικά τθσ Χϊρασ εκ τθσ οποίασ αυτά προζρχονται.
Τα αναγραφόμενα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά αφοροφν τα ελάχιςτα επιτρεπόμενα όρια, ςτισ
περιπτϊςεισ, που οι τάςεισ που προκφπτουν από τουσ υπολογιςμοφσ για κάκε ζργο είναι μικρότερεσ των
παρακάτω:

α. Διάρκεια ηωισ εφεδράνων = απεριόριςτοσ.
β. Μζτρο ελαςτικότθτοσ ςε κλίψθ= 1000 - 1500 Kgr/cm2
γ. Μζτρο διάτμθςθσ= 8 Kgr/cm2 δια ςκλθρότθτα SHOKΕ-50.
Θ μζτρθςθ κα γίνει μετά τθν εκδιλωςθ του ερπυςμοφ του υλικοφ.
δ. Αντοχι ςε διάτμθςθ= 15 Kgr/cm2
ε. Αντοχι ςε κλίψθ= 200 Kgr/cm2
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ςτ. Συντελεςτισ τριβισ ελάςματοσ προςταςίασ με ομαλι επιφάνεια 0.50
η. Θ αποκόλλθςθ των ελαςμάτων εκ των πλαςτικϊν πλακϊν πρζπει να είναι αδφνατοσ δια οιουδιποτε
μθχανικοφ μζςου.
Οι ανωτζρω ιδιότθτεσ πρζπει να διατθροφνται αναλλοίωτεσ για κερμοκραςιακι μεταβολι -10 οζωσ 40ο
Κελςίου ωσ και με τθν παρζλευςθ του χρόνου.
Άρκρο 17ο : ΟΔΟΣΡΩΙΑ - ΑΦΑΛΣΙΚΑ
Οι ΕΤΕΡ ςυμπλθρϊνονται από τισ παρακάτω :
17.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΘ ΕΡΑΛΕΙΨH
17.1.1Ρριν από κάκε εργαςία καταςκευισ τθσ αςφαλτικισ προεπάλειψθσ, κα γίνει ζλεγχοσ και οι τυχόν
απαιτοφμενεσ ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ ςτθν ςυμβατικι διατομι, τθσ ςτρϊςθσ από υλικό
ΕΤΕΡ βάςθσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ για το κατάςτρωμα και τθν υπόβαςθ.
Επί τθσ βάςθσ ςτθ ςυνεχεία κα εκτελεςκεί αςφαλτικι προεπάλειψθ, όπωσ ςε γενικζσ γραμμζσ περιγράφεται
παρακάτω:
17.1.2Θα εκτελεςκεί προεπάλειψθ υποχρεωτικά δια αυτοκινοφμενου ςφγχρονου τφπου διανομζα αςφάλτου,
δια πιζςεωσ (federal) ςε επιμελϊσ κακαριςμζνεσ, δια αςφαλτικοφ διαλφματοσ ΜΕ-0, ςε ποςότθτα
κακοριςμζνθ υπό τθσ Υπθρεςίασ αναλόγωσ του πορϊδουσ τθσ επιφάνειασ.
17.2.ΑΣΦΑΛΤΙΚΘ ΣΤΩΣΘ ΒΑΣΕΩΣ ΔΙ’ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝ ΘΕΜΩ ΡΑΑΣΚΕΥΑΗΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΙΜΘ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
Ρριν τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ καταςκευισ τθσ ςτρϊςθσ βάςθσ κα εκτελεςκοφν οι κάτωκι εργαςίεσ :
17.2.1 Ζλεγχοσ, με δαπάνεσ του αναδόχου, τθσ επιφάνειασ τθσ βάςεωσ και τυχόν ςυμπλθρωματικζσ
εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν για τθν διαμόρφωςθ αυτισ, ϊςτε να παρουςιάηει πλιρθ ομαλότθτα και
γεωμετρικό ςχιμα, ανταποκρινόμενο πλιρωσ προσ τθν ςυμβατικι διατομι και ςτθν μθκοτομι τθσ οδοφ.
17.2.2Επιμελισ κακοριςμόσ τθσ επιφάνειασ τθσ αςφαλτικισ βάςθσ, ϊςτε να αποκαλυφκεί απόλυτα κακαρι
αςφαλτικι επιφάνεια, επιτρζπουςα τθν πλιρθ πρόςφυςθ τθσ ςτρϊςεωσ μετά τθσ υποκείμενθσ ςτρϊςθσ.
17.3 Αςφαλτικι προεπάλειψθ ι αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ κατά περίπτωςθ.
17.3.1Μετά τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω εργαςιϊν, θ ςτρϊςθ βάςεωσ κατά τόπουσ, και όπου απαιτείται, κα
καταςκευαςκεί από αςφαλτόμιγμα πυκνισ ςφνκεςθσ παραςκευαηομζνου ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ (BARBER
GREENE) με χρθςιμοποίθςθ υλικοφ εξ’ αςβεςτολικικϊν πετρωμάτων διαςτρωμζνο με ιςοπεδωτιρα.
Το εν λόγω αδρανζσ υλικό κα προζρχεται από πολλαπλι κραφςθ και κα πρζπει να ανταποκρίνεται ωσ προσ
τθν κοκκομετρικι διαβάκμιςθ με τθν εγκεκριμμζνθ μελζτθ ςφνκεςθσ από τθν Υπθρεςία .
Το αςφαλτικό υλικό πρζπει να τθρεί τουσ όρουσ των ςχετικϊν προδιαγραφϊν, κατά δε τα λοιπά θ καταςκευι
κα γίνει ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 05-03-11-04.
17.3.2 Τρόποσ επιμζτρθςθσ και πλθρωμισ.
Θ πλθρωμι κα γίνεται ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο οικείο άρκρο του τιμολογίου και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτισ Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ .
17.3.3 Υπόλοιπεσ αςφαλτικζσ εργαςίεσ.
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Θ καταςκευι όλων των εκτελεςτζων αςφαλτικϊν εργαςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ οικείεσ ΕΤΕΡ και θ
πλθρωμι κα γίνει ςφμφωνα με τα ςχετικά άρκρα του Τιμολογίου.
17.3.4 Αντιολθςκθρι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ.
Καταςκευάηεται από αςφαλτοςκυρόδεμα για τθν επιφανειακι αντιολιςκθρι ςτρϊςθ επί τθσ νζασ οδοφιεπί
τθσ υφιςταμζνθσςυνδετιριασ οδοφ ςφμφωνα με το οικείο άρκρο του τιμολόγιο Μελζτθσ και τουσ λοιποφσ
όρουσ τθσ παροφςασ ΕΣΥ.
ΑΡΘΡΟ 18:KΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ
Θ καταςκευι πρζπει να μθ πραγματοποιείται ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ κατϊτερθ των 9οC και πάντα
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Επίςθσ αντενδείκνυται θ διάςτρωςθ κατά τθν διάρκεια βροχισ.
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΛΕΓΧΟ ΟΜΑΛΟΣΘΣA ΚΑΙ ΟΛΙΘΘΡΟΣΘΣA ΣΘ ΕΠΙΦΑΝΕΙA ΚΤΛΙΕΩ
Ρεριοδικά, κα εκτελοφνται από το Εργαςτιριο μετριςεισ τθσ ομαλότθτασ όπωσ ορίηεται ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ ΕΤΕΡ και τθσ αντιολιςκθρότθτασ τθσ καταςκευαςμζνθσ αςφαλτικισ
επίςτρωςθσ, προσ αξιολόγθςθ αυτισ
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΤΘΤΝΘ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ
Συμπλθρωματικά διευκρινίηεταιότιτόςογια τθν εφαρμογι των μελετϊνόςο και για τθν αντοχι των
ζργωνμόνοσυπεφκυνοσείναι
ο
ανάδοχοσ,
ο
δε
πάςθσφφςεωσζλεγχοσαπό
τθν
Τπθρεςία
ουδόλωσαπαλλάςςει τον ανάδοχοαπό τθν ευκφνθ του.
Σονίηεταιιδιαιτζρωσ θ υποχρζωςθ του εργολάβου να διακζτει τα απαιτοφμενα όργανα και λοιπά μζςα
(λειτουργίαεργαςτθρίου κλπ) ζλεγχου από πάςθσπλευράσ των ζργων.
Ο ανάδοχοσ είναι εξ’ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των υλικϊν, τθν χριςθ αυτϊν και τθν εν γζνει
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και των
λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων.
ΑΡΘΡΟ 21 : ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Για τθν παροφςα εργολαβικι ςφμβαςθ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ιςχφουν οι ακόλουκοικανονιςμοί και
προδιαγραφζσ.
1. Οι διατάξεισ τθσ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ.2519/20-7-2017) «Έγκριςη κανονιςμοφ Προεκτιμόμενων
Αμοιβών μελετών και παροχήσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών κατά τη διαδικαςία
τησ παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α’147)».
2. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Δειγματολθπτικϊν Γεωτριςεων Ξθράσ για Γεωτεχνικζσ Ζρευνεσ(Ε101-83) τ. ΥΔΕ
1983 - ΦΕΚ 363/24-6-83, τεφχοσ Β.
3. Οι Ρροδιαγραφζσ επί τόπου δοκιμϊν βραχομθχανικισ (Ε 102-84) τ. ΥΔΕ 1985 - ΦΕΚ 70/8-2-85, Τεφχοσ Β.
4. Οι Ρροδιαγραφζσ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν βραχομθχανικισ (Ε 103-84) τ. ΥΔΕ 1985 – ΦΕΚ70/8-2-85,Τεφχοσ
Β.
5. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Γεωλογικϊν Εργαςιϊν μζςα ςτα πλαίςια των μελετϊν τεχνικϊνζργων (Ε 105-85)
Τ.ΥΔΕ 1985 - ΦΕΚ 29/11-2-85, Τεφχοσ Β.
6. Οι Ρροδιαγραφζσ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν εδαφομθχανικισ (Ε 106-86) τ.ΥΔΕ 1986 – ΦΕΚ955/31-12-86,
Τεφχοσ Β.
7. Οι Ρροδιαγραφζσ επί τόπου δοκιμϊν εδαφομθχανικισ (Ε 106-86) τ.ΥΔΕ 1986 – ΦΕΚ955/31-12-86, Τεφχοσ Β.
8. Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν εργαςιϊν του ΥπουργείουΒιομθχανίασ και
Ενζργειασ (ΦΕΚ 931, τ.Β’/31-12-84).
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9. Το Ρ.Δ. 252/89 (ΦΕΚ/Α/106/2-5-89) «Ρερί υγιεινισ και αςφάλειασ ςτα υπόγεια τεχνικάζργα».
10. Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (Κ.Τ.Σ.) ΦΕΚ 266 Τεφχοσ Β’ 9-5-85.
11. Ο Κανονιςμόσ Σκυροδζματοσ Υ.Α Γ.Δ.Τ.Υ. /οικ.3328/2016 (ΦΕΚ.1561/Β’/2.6.2016) όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει ςιμερα.
12. Το DIN 1054 για κεμελιϊςεισ.
13. Το DIN 1055 για παραδοχζσ φορτίων.
14. Το DIN 1045 για καταςκευζσ ζργων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.
15. Τοπρϊθν DIN 17100 (1977) «Steel for General Structural Purposes of Standard Quality»καινυν DIN ΕΝ
10252.
16. To πρϊθν DIN 18137 «Subsoil» part 1 ( 1972) Determination of shear resistance, definitionsand general
testing conditions καινυν DIN 18137 - 1(1990), DIN 18137-2 (1990) και DIN18137-3(1997) και part 2 (1979)
Testing procedures and testing equipment, determination ofshear resistance, triaxial etc.
17. To πρϊθν DIN 18196 (1970) Earthwork : Soil Classifications for Civil EngineeringPurposes and the Method
of Identification of Soil - Groups καινυν DIN 18196(1988).
19. Οι νζεσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) που εγκρίκθκαν με τθνΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (Α_Α:
Β4Γ71-19) απόφαςθ του αναπλθρωτι υπουργοφΑνάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν
&Δικτφων (ΦΕΚ2221/Βϋ/30.7.2012).
20. Θ αρικ. 6690/15.6.2012 απόφαςθ των Υπουργϊν ΥΡΑΑΝ & ΥΡΟΜΕΔΙ(ΦΕΚ 1914 τ.Β)που αφορά τισ
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ ςυμμόρφωςθσ και ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ CE,για τα προϊόντα δομικϊν
καταςκευϊν, ςφμφωνα με εγκεκριμζνα πρότυπα.
21. Οι Τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςιμανςθσ εκτελουμζνων ζργων εκτόσ και εντόσ κατοικθμζνωνπεριοχϊν που
εγκρίκθκαν με τισ αποφάςεισ ΒΜ5/30428/1980 (ΦΕΚ 589Β/1980) καιΒΜ5/30058/1983 (ΦΕΚ 121Β/1983 όπωσ
ιςχφουν ςιμερα.
22. Τεφχθ Ρροδιαγραφϊν Σιμανςθσ ( τ.ΥΔΕ και ΕΥΔΕ/ΡΑΘΕ )
23. Οι ιςχφοντεσ κανονιςμοί του Ελλθνικοφ κράτουσ για κάκε κατθγορία εγκαταςτάςεων.
24. Οι ιςχφοντεσ κανονιςμοί των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Πάτρα 25/11/2020
ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ
Ο υντάξασ

Γεωργοπουλου Χριςτίνα
Πολιτικόσ Μθχανικόσ

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ
Ο Προϊςτάμενοσ
υγκοινωνιακϊν Ζργων

ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ
Ο Διευκυντισ Σεχνικϊν
Ζργων Π.Ε. Αχαΐασ

Παναγιϊτθσ Φλωράτοσ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ

Αριςτοτζλθσ Κορκόσ
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
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