ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΣΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:
Φ.Π.Α. :

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

403.225,81 €
96.774,19 €

500.000,00 €

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ. : 7/2020
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
1.
2.
3.
4.

Σεχνικέσ έκθεςη
Προμέτρηςη μελέτησ
Σιμολόγιο μελέτησ
Προϋπολογιςμόσ μελέτησ
υγγραφή υποχρεώςεων

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2020
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STAMATINA
CHOUNTA
Ημερομηνία: 2020.12.14 11:29:33 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ – ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΣΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ &
ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019»
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 500.000,00 €
ΣΡΟΠ. ΕΚΣΕΛ.: ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 7/2020
CPV: 45233141-9
Κ.Α.: 30.7323.0005

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Αντικείμενο της Εργολαβίας
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ ζπληήξεζε ησλ νδνζηξσκάησλ ηνπ δήκνπ κε αζθαιηνηάπεηεο
θαζψο θαη επηζθεπέο ζπνξαδηθψλ θζνξψλ ζε δηάθνξνπο δξφκνπο. Σηφρνο είλαη ε
απνζπκθφξεζε ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο θαη ε εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε θπζηθνχο θαη
πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο φπσο θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ πνπ ζα
εμαζθαιίδεη ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ δηεξρνκέλσλ νδεγψλ θαη πεδψλ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη αλαιπηηθά νη παξαθάησ:
1. Φξεδάξηζκα ησλ παιαηψλ νδνζηξσκάησλ απφ 4εθ. έσο 6εθ. αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ
ππάξρνληνο αζθαιηνηάπεηα ζε ζρέζε κε ην ξείζξν ηνπ εθάζηνηε δξφκνπ.
2. Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ παιαηνχ θξεδαξηζκέλνπ
νδνζηξψκαηνο κε ηνλ λέν αζθαιηνηάπεηα.
3. Επίζηξσζε κε αληηνιηζζεξφ αζθαιηνηάπεηα πάρνπο 4εθ. ζηνπο δξφκνπο πνπ ζα θξηζεί
απαξαίηεην (ιεσθνξεηαθνί κε κεγάιεο αλσθέξεηεο), είηε επίζηξσζε κε αζθαιηνηάπεηα Α265
πάρνπο 5 εθ. ζε δξφκνπο κε κηθξή θπθινθνξία απηνθηλήησλ θαη κηθξέο θιίζεηο.
4. Επηζθεπή ζπνξαδηθψλ θζνξψλ ησλ νδνζηξσκάησλ ζε φιν ην Δήκν φπνπ απαηηείηαη.
5. Αλχςσζε ή θαηαβηβαζκφο θξεαηίσλ.

Β. Γενικές Παρατηρήσεις
1. Έγθαηξα θαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη
λα εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ε δπλαηφηεηα ηεο απξφζθνπηεο
θαηαζθεπήο (ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε
απηνθηλήησλ θιπ).
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2. Τα πξντφληα εθζθαθήο δελ ζα πξέπεη λα απνηίζεληαη επί ηνπ εδάθνπο ζε θακηά
πεξίπησζε, ζα πξέπεη δε λ’ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο ηεο ίδηαο
εκέξαο.
3. Απηνλφεην είλαη φηη επηβάιιεηαη ε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξφιεςε
αηπρεκάησλ ηφζν ζηνπο εξγαδνκέλνπο, φζν θαη ζηνπο δηεξρνκέλνπο.
4. Ο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο θαηαζθεπήο είλαη (-6-) έμη εκεξνινγηαθνί κήλεο.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 24%.

ζην

πνζφ

ησλ

500.000,00€

ΕΡΓΟ:«ΟΔΟΠΟΙΙA EΛΑΙΩNA 2019»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΣΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
TMHMA: ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΤΔΡ. ΈΡΓΩΝ

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ1: :2 Σο έργο τρηματοδοτείται από Ιδίοσς πόροσς
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ3 :500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Η παξνύζα Σερληθή πεξηγξαθή αθνξά εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδώλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αγίνπ Ισάλλε Ρέληε,
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΟΓΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ
ΘΕΜIΔΟ

Α/Α
7
8

ΟΓΟ
ΣΖΩΝ ΚΕΝΕΝΣΤ
ΠΤΡΓΟΤ

ΠΟΛΤΚΡΑΣΟΤ
ΚΟΝΣΟΝΗ
ΘΩΝΘΑ
ΠΟΝΣΟΤ

Κάζε εξγαζία ζα γίλεη κεηά από έγγξαθε εληνιή ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο θαη εθόζνλ ν αλάδνρνο ζα έρεη πξνβεί ζηελ ιεπηνκεξή πξνκέηξεζε
ηωλ εξγαζηώλ θάζε νδνύ, ζύκθωλα θαη κε όζα πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.
Γηα ην ιόγν απηό ν αλάδνρνο πξέπεη κέζα ζε είθνζη κέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα πξνβεί ζε
αλαιπηηθή πξνκέηξεζε ηωλ εξγαζηώλ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία.
Οη πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ βάζεη ηωλ ηζρπνπζώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα έξγα νδνπνηίαο, πδξαπιηθά, νηθνδνκηθά θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθά ηελ Σ..Τ. θαη ηηο ΔΣΔΠ.
Δπίζεο ζα εθηειεζζνύλ θαη κε βάζε ηηο παξαθάηω αλαθεξόκελεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
1

Όπσο ζα αλαγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο
Όπσο ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο
3
ύκθσλα κε ηελ απόθαζε πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο
2

1. ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ θαη ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ρωξνζηάζκηζε ηωλ νδώλ. Οη δηαηνκέο ζα ιεθζνύλ αλά 10-20 κέηξα, αλάινγα κε
ηελ εξπζξά ηεο νδνύ.
Η ρσξνζηάζκηζε απηή ζα εγθξηζεί από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία.
Μεηά ηηο εξγαζίεο θξεδαξίζκαηνο ζα αθνινπζήζεη λέα ρσξνζηάζκηζε ησλ νδώλ, ηεξνπκέλσλ ησλ ίδησλ ρσξνζηαζκηθώλ ζεκείσλ, ε νπνία νκνίσο ζα
εγθξηζεί από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία.
Η δηαθνξά ησλ δύν ρσξνζηαζκίζεσλ ζα είλαη ην πάρνο ηνπ θξεδαξηζκέλνπ αζθαιηηθνύ, ή ην πάρνο εθζθαθήο ή απνμήισζεο νδνύ ζε πεξίπησζε πνπ απηή
είλαη από ζθπξόδεκα ή άιιν πιηθό.
Μεηά ηε δηάζηξσζε ηνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα ή άιινπ πιηθνύ ζα αθνινπζήζεη λέα ρσξνζηάζκηζε, βάζεη ηεο νπνίαο θαη ζα πξνθύςνπλ νη ηειηθά
θαηαζθεπαζκέλεο λέεο πνζόηεηεο.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα όηη :
 ε νδνύο βαξεηάο θπθινθνξίαο ή νδνύο απμεκέλεο ζεκαζίαο ζα δηαζηξσζεί αζθαιηηθόο αληηνιηζζεξόο ηάπεηαο.
 ε νδνύο δεπηεξεπνύζεο ζεκαζίαο ζα γίλεη δηάζηξσζε αζθαιηηθνύ ηάπεηα θπθινθνξίαο ηεο Π.Σ.Π. Α265.
 ε νδνύο πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλεο θαηά κήθνο θιίζεηο κπνξεί λα γίλεη επίζηξσζε κε ζθπξόδεκα αιιά νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ
πξνβιεθζεί ηόζν ζην ηηκνιόγην, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό όζν θαη ζηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα όηη ε ηηκή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο( απόμεζε αζθαιηηθνύ ηάπεηα αζηηθήο νδνύ κε ρξήζε θξέδαο), αθνξά
θξεδάξηζκα ζε πάρνο έμη εθαηνζηώλ. Σπρόλ ιηγόηεξν ή επηπιένλ πάρνο θξεδαξίζκαηνο ζα πιεξώλεηαη αλαινγηθά πξνο ηε βαζηθή ηηκή ηνπ άξζξνπ.
Η απόμεζε (θξεδάξηζκα) ηωλ πθηζηάκελωλ ζηξώζεωλ ηνπ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο ζα γίλεηαη όπωο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο
κειέηεο θαη λα κεηαθέξνληαη ζε πηζηνπνηεκέλνπο ρώξνπο αλαθύθιωζεο, όπωο έρεη νξηζηεί από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Αλαθύθιωζεο.
2. ΔΠΙΚΔΤΔ ΦΡΔΑΣΙΧΝ ΤΓΡΟΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΦΗ ΑΓΧΓΧΝ ΟΜΒΡΙΧΝ Η΄ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ
Οη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλύςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ θαπαθηνύ ηνπ θξεαηίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε θξεάηην επίζθεςεο, ή ηεο ζράξαο όηαλ
πξόθεηηαη γηα θξεάηην πδξνζπιινγήο, ώζηε απηό λα είλαη ζηελ ίδηα ζηάζκε κε ην ππόινηπν νδόζηξσκα. Θα γίλεη αξρηθά πξνζεθηηθή αθαίξεζε ηνπ θαπαθηνύ
ηνπ θξεαηίνπ ή ηεο ζράξαο πδξνζπιινγήο θαη απνμήισζε κεηά πξνζνρήο ηεο ζηεθάλεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα απνμεισζνύλ 5-10 εθαηνζηά (θαη’ ύςνο) από
ην ζθπξόδεκα ηνπ ιαηκνύ ηνπ θξεαηίνπ ώζηε λα είλαη δπλαηή ε πξόζθπζε λένπ θαη παιηνύ ζθπξνδέκαηνο, ζα ζπκπιεξσζεί κέρξη ηελ αλαγθαία ζηάζκε ν
ιαηκόο ηνπ θξεαηίνπ θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ εθ λένπ ε ζηεθάλε θαη ην θαπάθη. Η λέα ζέζε ηνπ θαπαθηνύ ηνπ θξεαηίνπ ή ηεο ζράξαο πδξνζπιινγήο ζα πξέπεη

λα είλαη πξνζαξκνζκέλε απνιύησο πςνκεηξηθά κε ηελ νδνζηξσζία ηεο νδνύ ζην ίδην ζεκείν. Δπηζεκαίλεηαη όηη ΓΔΝ ζα γίλεη εγθηβσηηζκόο ηεο ζηεθάλεο
ησλ θαπαθηώλ ή ησλ εζραξώλ κε αζθαιηηθό πιηθό.
ηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο ζα γίλνπλ εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πιάθαο θάιπςήο ηνπο, όπνπ απηή είλαη θαηεζηξακκέλε κε πξνζεθηηθή απνμήισζε
ηνπ ζθπξνδέκαηνο απηήο, ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηδεξνύ νπιηζκνύ απηήο κε πξόζζεην νπιηζκό, ην θαινύπσκα θαη ηελ ελ ζπλερεία ζθπξνδέηεζε. Παξάιιεια ζα
αληηθαηαζηαζνύλ θαη νη θαηεζηξακκέλεο κεηώπεο κε ρπηνζηδεξέο κεηώπεο ή κε κεηώπεο ίδηεο κε απηέο νη νπνίεο ζα ππάξρνπλ ζηα όκνξα ζηόκηα
πδξνζπιινγήο κε ηελ θαηεζηξακκέλε.
ε όια ηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο ζα γίλνπλ εξγαζίεο επηκειεκέλνπ θαζαξηζκνύ ηνπο θαη απόθξαμεο (αλ παξαζηεί αλάγθε) ώζηε λα βξίζθνληαη ζε πιήξε θαη
θαιή ιεηηνπξγία.
Πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηαρύπεθηνπ ηζηκέληνπ ή άιισλ εηδηθώλ πιηθώλ ώζηε λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα.
3. ΓΙΑΓΡΑΜΜΊΔΙ – ΑΝΑΓΙΑΓΡΑΜΜΙΔΙ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, ζα αθνινπζήζεη δηαγξάκκηζε ή αλαδηαγξάκκηζε ησλ νδώλ, θαηά κήθνο θαη εγθάξζηα θαη γηα ην ιόγν απηό ν αλάδνρνο
είλαη ππνρξεωκέλνο λα έρεη θαηαγξάςεη ηελ ππάξρνπζα δηαγξάκκηζε.
4. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ππνρξεσηηθά ζα ιακβάλνληαη ηα πξνβιεπόκελα από ην Νόκν 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο. Δπίζεο ζα
ζπληαρζεί ηερληθή έθζεζε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ζήκαλζεο - ζεκαηνδόηεζεο ε νπνία ζα ιακβάλεη ππόςε ηεο ηνπο λένπο θαλνληζκνύο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηεύρνο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Έξγσλ ζε Οδνύο (ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΓΓΔ/ΓΙΠΑΓ/νηθ/502/1-7-2003, ΦΔΚ
946/ΣΒ΄/9.7.2003), όπσο απηό ηζρύεη ζήκεξα.
Δπίζεο ζα γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηξνραίαο, ηνπ Ο.Α..Α., θ.ι.π. θνξέσλ γηα ηελ θύζε, ην είδνο θαη ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ.
Δμππαθνύεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδξνκήο Λεσθνξεηαθώλ γξακκώλ, πξώηα ζα γίλνληαη όιεο νη πξνβιεπόκελεο
δηαδηθαζίεο ( κειέηε ηξνπνπνίεζεο, άδεηα από Ο.Α..Α., θ.ι.π.).
5. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ.
Ο αλάδνρνο κεηά από θάζε ηκεκαηηθή πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη ζηελ ππεξεζία, ηα αληίζηνηρα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ζηνηρεία
ηνπ έξγνπ, απηνύ θαη ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ: νξηδνληηνγξαθία ηεο νδνύ ζε αθξηβέο ηνπνγξαθηθό ζρέδην κε θιίκαθα 1:500, όπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ε
νδόο θιπ. κε ηηο ηπρόλ δηαζηαπξνύκελεο νδνύο, θαζώο θαη ηα πεδνδξόκηα, νη λεζίδεο θαη πιαηείεο θαη όια ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηεο νδνύ (ζήκαλζε –
δηαγξάκκηζε – δίθηπα – θξεάηηα θ.ι.π.)

6. ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ρσξίο εηδηθή απνδεκίσζε θαη ζε βάξνο ησλ ΓΔ θαη ΟΔ, λα θσηνγξαθήζεη ην έξγν ζε δηάθνξεο θάζεηο
ηνπ. Οη θσηνγξαθίεο, κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ, θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, ζα παξαδνζνύλ ζηελ Τπεξεζία ζε ηξείο (3) ζεηξέο κέζα ζηνπο
ηζαξίζκνπο εηδηθνύο θαθέινπο θσηνγξαθηώλ (ALBUM) όπνπ επηγξαθηθά, ζε θάζε θσηνγξαθία, ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήςεσο, ε ζέζε, ε
ζπλνπηηθή, πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ πνπ εηθνλίδνληαη, θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ήζειε θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ πιήξε θσηνγξαθηθή παξνπζίαζε
ηνπ έξγνπ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ.
Η πνζόηεηα θαη νη ζέζεηο ιήςεσο θσηνγξαθηώλ ηνπ έξγνπ ζα επηιέγνληαη θαη ζα θαζνξίδνληαη θάζε θνξά ζε ζπλελλόεζε κε ηελ επίβιεςε.
Γηα ηελ πεξίπησζε παξάιεηςεο ή πιεκκεινύο εθηέιεζεο ηεο πην πάλσ αλαθεξνκέλεο θσηνγξάθεζεο ηνπ έξγνπ, επηβάιιεηαη θαη παξαθξαηείηαη, ζηνλ
πξώην επόκελν ινγαξηαζκό, ηζόπνζε πνηληθή ξήηξα πξνο ηελ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ή ζπκπιήξσζε γηα λα θαιπθζνύλ νη πην πάλσ ππνρξεώζεηο ηεο
θσηνγξάθεζεο θαη ζα επηηεπρζνύλ κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο κε άιια πξόζσπα ή κέζα απνινγηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ε Τπεξεζία δελ ππνρξενύηαη
λα επηιέμεη ηνλ θζελόηεξν ηξόπν.
7. ΑΞΙΑ ΑΦΑΛΣΟΤ – ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ
Γηα ην έξγν απηό δελ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ηδηαίηεξεο ακνηβήο γηα ηε δαπάλε αζθάιηνπ ε νπνία ελζσκαηώλεηαη, δεδνκέλνπ όηη ε αμία ηεο ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ λα πξνζθνκίζεη κειέηεο ζύλζεζεο αζθαιηηθώλ, όπσο θαη ζε θάζε άιιε
πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη αιιαγή ηνπ πξνκεζεπηή αζθαιηηθνύ.
Οη θάζε θύζεσο δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ – ΑΓ.Ι. ΡΔΝΣΗ
ΓΙΔΤΣΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ: ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ &
ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΟΓΟ ΓΔΡΒΑΙΟΤ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 5 – 7, ΝΙΚΑΙΑ

Έξγν: «ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΔΛΑΙΩΝΑ 2019»
Θέζε: ΓΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΓ.Ι.ΡΔΝΣΗ
Κ.Α.: 30.7323.0005
CPV: 45233141-9
XΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: IΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Σηκνιόγην Μειέηεο
Ηκεξνκελία: 19/10/2020

A.T.: 001
ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Γ2.2

Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα). Απόμεζε
αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα)
ζε βάζνο έσο 6 cm.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 1132

100,00%

Απόμεζε (θξεδάξηζκα) ζηξώζεσλ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο κε ρξήζε απνμεζηηθνύ
κεραλήκαηνο (θξέδαο), ζην πξνβιεπόκελν από ηελ κειέηε βάζνο, κε νκαιή θαη εληαίαο θιίζεο ηειηθή επηθάλεηα,
θαη θαηά ηα ινηπά ζύκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο’’.
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· Η πξνζθόκηζε, ιεηηνπξγία θαη απνθόκηζε ηνπ απνμεζηηθνύ κεραλήκαηνο
· Η θόξησζε ησλ πξντόλησλ απόμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ
κειέηε ζέζεηο νξηζηηθήο απόζεζεο ή αλαθύθισζεο
· Ο θαζαξηζκόο ηεο επηθαλείαο απόμεζεο κε κεραληθό ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε
· Οη ζηαιίεο ηνπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ
· Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ κε εθαξκνγή πξνζσξηλήο εξγνηαμηαθήο
ζήκαλζεο
Τηκή γηα έλα ηεηξαγσληθό κέηξν (m²) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο - θξεδαξίζκαηνο πθηζηάκελνπ
νδνζηξώκαηνο.
( 1 m2 )
Τεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
1,45

A.T.: 002
ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Γ-4

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 4120

100,00%

Σπγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξώζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλώλ
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθώλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΕ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθό
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππόγεηα θαη
ππαίζξηα έξγα.

Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ αληηπδξόθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη
ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε,
· ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θύιαμε
θιπ.), ν θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθό ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή
ππνβνήζεζε,
· ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο ή ηνπ γαιαθηώκαηνο κε απηνθiλνύκελν δηαλνκέα
αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ από ηε δηάρπζε (όηαλ απαηηείηαη).
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο.
( 1 m2 )
Τεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
0,45

A.T.: 003
ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Γ-6

Αζθαιηηθά- Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο κεηαβιεηνύ πάρνπο επηκεηξνύκελεο
θαηά βάξνο
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 4421.Β

100,00%

Καηαζθεπή αζθαιηηθώλ απηζσηηθώλ ζηξώζεσλ θαη ζηξώζεσλ αιιαγήο επηθιίζεσλ, θαζώο θαη θαηαζθεπή
ηαπεηηδίσλ θαη επνπιώζεηο ιάθθσλ ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο
επηθάλεηαο, κε αζθαιηόκηγκα παξαζθεπαδόκελν ελ ζεξκώ ζε κόληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά
ιαηνκείνπ, ηύπνπ ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΕΤΕΠ 05-03-11-04
''Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο''.
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ
εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο
ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνύ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηόπνπ θαη ε δηάζηξσζή ηνπ
ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ
ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ώζηε λα πξνθύςεη ε
πξνδηαγξαθόκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιόηεηα
ε πιήξεο ζπκπύθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελώζεσλ γηα ηελ
εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθώλ ηρλώλ.
νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηό αζθαιηηθά νδνζηξώκαηα (όπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθώλ εγθνπώλ
θνληά ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνύπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ, πνπ πξνέξρνληαη από απηέο ηηο
εξγαζίεο θιπ.).
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Η ηπρόλ απαηηνύκελε αζθαιηηθή πξνεπάιιεηςε ή
ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα.
Επηκέηξεζε κε βάζε δπγνιόγηα πξνζθνκηζκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο.
Τηκή αλά ηόλν δηαζηξσζέληνο αζθαιηνκίγκαηνο.
(1t)
Τόλλνη
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΟΓΓΟΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΔΞΙ ΛΔΠΣΑ
82,76

A.T.: 004
ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Γ8Α

Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνύ.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 4521.Β

100,00%

[*]

(78,8+3,96)

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεσο θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνύ επί ππάξρνληνο αζθαιηηθνύ ηάπεηα ή κεηά ηελ
εθηέιεζε εξγαζηώλ απόμεζεο (θξεδαξίζκαηνο), κε αζθαιηνζθπξόδεκα ηύπνπ ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, ζύκθσλα κε ηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Σηξώζεηο αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο ζπλερνύο
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο (θιεηζηνύ ηύπνπ)'', ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm, αζηηθώλ νδώλ, κε ρξήζε
δηαζηξσηή αζθάιηνπ (finisher).
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· Οη πάζεο θύζεσο δπζρέξεηεο ιόγσ ζηελόηεηνο ρώξνπ, ε πξνεηδνπνίεζε ησλ νδεγώλ λα κελ ζηαζκεύνπλ ηα
νρήκαηά ηνπο ζηηο πξνο αζθαιηόζηξσζε νδνύο κε επδηάθξηηα έληππα κελύκαηα, θαζώο θαη ε ηπρόλ
απαηηνύκελε κεηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ κε ζπκκνξθσζέλησλ νδεγώλ.
· Η δηάλνημε νπώλ αγθύξσζεο (πηθνύληζκα) κε θαηάιιειν κεράλεκα (ηύπνπ Arrow) νδώλ πνπ δελ έρνπλ
ππνζηεί θξεδάξηζκα.
· Η εθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο κε αζθαιηηθό γαιάθησκα ςπρξνύ ηύπνπ ζε αλαινγία
ηνπιάρηζηνλ 500 gr/m².
· Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, δηάζηξσζε κε finisher θαη ζπκπύθλσζε ηνπ
αζθαιηνζθπξνδέκαηνο.
· Η εξγνηαμηαθή ζήκαλζε ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ ΥΠΕΦΩΔΕ.
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m²) πιήξσο απνπεξαησκέλεο αζθαιηόζηξσζεο.
( 1 m2 )
Τεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΔΞΙ ΛΔΠΣΑ
9,66

[*]

(9,3+0,36)

A.T.: 005
ΝΔΣ ΟΓΟ-ΜΔ Γ9.1

Αληηνιηζζεξέο αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θπθινθνξίαο. Αληηνιηζζεξή
αζθαιηηθή ζηξώζε ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,04 m κε ρξήζε θνηλήο
αζθάιηνπ.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 4521.Β.1

100,00%

Καηαζθεπή αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα
από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηόκηγκα παξαζθεπαδόκελν ελ ζεξκώ ζε κόληκε
εγθαηάζηαζε κε ζθιεξά ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ππθλήο ζύλζεζεο (ηύπνπ 1), ζύκθσλα κε ηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ''Αληηνιηζζεξή ζηξώζε αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο''.
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ ζθιεξώλ θαη ινηπώλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη ηεο
αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
· ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο
· ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνύ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηόπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher
· ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ
· ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ώηε λα πξνθύςεη ε
πξνδηαγξαθόκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιόηεηα
· ε πιήξεο ζπκπύθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελώζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ
επηθαλεηαθώλ ηρλώλ.
Σηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηόηεηαο θαη
ραξαθηεξηζηηθώλ ζύκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ 05-03-12-014, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη ηνλ ηύπν
ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ.
( 1 m2 )
Τεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΝΝΙΑ ΛΔΠΣΑ
9,09

[*]

(8,8+0,29)

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ.Ι.ΡΔΝΣΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ:ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
Απιθμόρ Μελέηηρ : 07/2020

ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΔΛΑΙΩΝΑ 2019
CPV: 45233141-9

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ
ΦΑΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
ΔΙΑΓΩΓΗ
1.

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

2.

ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

3.

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ

4.

ΠΑΡΑΓΟΥΔ

5.

ΤΛΙΚΑ

6.

ΥΡΗΙΜΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ

7.

ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΥΔΓΙΑ «AS BUILT»
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΣΟ ΔΡΓΟ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ

ΔΙΑΓΩΓΗ
Ο παξώλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο
πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά
Α
εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212 , 29/8/1996 θαη απνζθνπεί
ζηελ πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα
δσήο ηνπ έξγνπ.
Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο ΦΑΤ ζηεξίδνληαη:
♦

ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά
έξγα θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε απηά).

♦

ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζην έξγν.

♦

ε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν.

♦

ηελ θαιή πξαθηηθή, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ, ηεο εκπεηξίαο θαη
ηέρλεο.
ΗΜΔΙΩΗ

Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλαζεσξεκέλνο ΦΑΤ πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ Κύξην ηνπ έξγνπ.
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνύ ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο ηδηνθηήηεο, θάζε ηδηνθηήηεο
πξέπεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ΦΑΤ.
Ο ΦΑΤ πεξηέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαζώο θαη εξγαζίεο
κεηαηξνπήο ηνπ. πλεπώο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην από
ηνπο εκπιεθόκελνπο θαη λα ελεκεξώλεηαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζηνηρεία.
εκεηώλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη από ην αξκόδην Κέληξν Πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ.
ΠΡΟΟΥΗ
Ο παξώλ ΦΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.

1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΔΡΓΟ
ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΔΛΑΙΩΝΑ 2019.
ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΑΤΣΟΤ
Σν έξγν αθνξά όιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα
ζπληεξεζνύλ δηάθνξνη ηνπηθνί νδνί ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αγ.Ι.Ρέληε.
ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΓΟΤ
Σν έξγν ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο-Αγ.Ι.Ρέληε, όπσο πξνβιέπεηαη
& πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε.
ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ
Η πξόζβαζε ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ππάξρνλ νδηθό δίθηπν ηνπ
Γήκνπ Νίθαηαο-Αγ.Ι.Ρέληε.
ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΔΙΑ
Γελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα
ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΓΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΔΝΣΗ
Ο ζςνηονιζηήρ αζθαλείαρ καηά ηην εκπόνηζη ηηρ μελέηηρ
Ο ανάδοσορ
Ο ζςνηονιζηήρ αζθαλείαρ καηά ηην εκηέλεζη ηού έπγος
ΑΡΜΟΓΙΟ ΚΔΠΔΚ
ΚΔΠΔΚ Πεηξαηά - Ν. Αηγαίνπ / ΣΣΤΔ: Πεηξαηά / Δδξα: Πεηξαηάο

2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Η ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί είλαη ζύληνκε θαη παξαηίζεηαη γηα ηελ επθνιόηεξε θαηαλόεζε
ηνπ έξγνπ από ηνλ αλαγλώζηε ηνπ ΑΤ. Η ηερληθή πεξηγξαθή δελ ππνθαζηζηά θαη δελ ππεξηζρύεη
ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θάζε επηκέξνπο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ ζπληήξεζε ησλ νδνζηξσκάησλ ηνπ δήκνπ κε αζθαιηνηάπεηεο
θαζώο θαη επηζθεπέο ζπνξαδηθώλ θζνξώλ ζε δηάθνξνπο δξόκνπο. ηόρνο είλαη ε απνζπκθόξεζε
ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο θαη ε εμαζθάιηζε πξόζβαζεο ζε θπζηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο
όπσο θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ ζσκαηηθή
αθεξαηόηεηα ησλ δηεξρνκέλσλ νδεγώλ θαη πεδώλ.Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ είλαη αλαιπηηθά νη παξαθάησ:
1. Φξεδάξηζκα ησλ παιαηώλ νδνζηξσκάησλ από 4εθ. έσο 6εθ. αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ
ππάξρνληνο αζθαιηνηάπεηα ζε ζρέζε κε ην ξείζξν ηνπ εθάζηνηε δξόκνπ.
2. Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε γηα
νδνζηξώκαηνο κε ηνλ λέν αζθαιηνηάπεηα.

ηελ

ζύλδεζε

ηνπ

παιαηνύ

θξεδαξηζκέλνπ

3. Δπίζηξσζε κε αληηνιηζζεξό αζθαιηνηάπεηα πάρνπο 4εθ. ζηνπο δξόκνπο πνπ ζα θξηζεί
απαξαίηεην( ιεσθνξεηαθνί κε κεγάιεο αλσθέξεηεο), είηε επίζηξσζε κε αζθαιηνηάπεηα Α265
πάρνπο 5 εθ. ζε δξόκνπο κε κηθξή θπθινθνξία απηνθηλήησλ θαη κηθξέο θιίζεηο.
4. Δπηζθεπή ζπνξαδηθώλ θζνξώλ ησλ νδνζηξσκάησλ ζε όιν ην Γήκν όπνπ απαηηείηαη.
5. Αλύςσζε ή θαηαβηβαζκόο θξεαηίσλ.

3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Οη Καλνληζκνί κε βάζε ηνπ νπνίνπο ζπληάρζεθε ε κειέηε αλαθέξνληαη παξαθάησ.
ΗΜΔΙΩΗ
ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο ν θαηάινγνο ησλ Καλνληζκώλ πξέπεη λα
ελεκεξώλεηαη, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα

4. ΠΑΡΑΓΟΥΔ
Οη παξαδνρέο πνπ αθνινπζνύλ πξνέξρνληαη από ηε κειέηε. Οη παξαδνρέο δελ
ππνθαζηζηνύλ θαη δελ ππεξηζρύνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηεο κειέηεο.
ΗΜΔΙΩΗ
ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, ν θαηάινγνο ησλ παξαδνρώλ πξέπεη λα
ελεκεξώλεηαη, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.

5. ΤΛΙΚΑ
Σα πιηθά πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ.
ΗΜΔΙΩΗ
Σν παξόλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν. Ιδηαίηεξα ρξήζηκε θξίλεηαη ε
απεπζείαο παξαπνκπή ζην Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ).

ΥΡΗΙΜΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζώο θαη κειινληηθέο επεκβάζεηο ζην έξγν θξίλεηαη ρξήζηκν
λα ιεθζνύλ ππόςε νη επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
ΗΜΔΙΩΗ
ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο πξέπεη λα
ελεκεξώλνληαη, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.

ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αλακέλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, παξαηίζεληαη νη
Οδεγίεο Αζθαινύο Δξγαζίαο.
Κάζε Οδεγία Αζθαινύο Δξγαζίαο πεξηέρεη:
Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ Αλαθνξά
ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ην
πξνζσπηθό.
ΗΜΔΙΩΗ
Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο νθείιεη λα
ζπληάμεη Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ. Ο
επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα πεξηερόκελα ηόζν ηεο Οδεγίαο
Αζθαινύο Δξγαζίαο όζν θαη ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ.

ΔΡΓΑΙΑ ΔΡΓΑΙΔ Δ ΟΓΟΤ ΤΠΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
Μέηπα

1 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζε νδό ππό θπθινθνξία πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο αξρέο θαη
νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη. (ΤΑ 503/2003)
2 Η ηξνραία ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, ώζηε
λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ αδεηώλ. Δπίζεο πξέπεη λα θαζνξηζηεί αλ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο
ηξνραίαο γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο. (ΤΑ 503/2003)
3 Η πξνζσξηλή ζήκαλζε ηεο νδνύ πξέπεη λα γίλεηαη όπσο πξνβιέπεηαη από ηα ζθαξηθήκαηα ηεο ΤΑ
502/2003 ή ηε ζρεηηθή κειέηε (εθόζνλ ε πεξίπησζε δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην από ηα ζθαξηθήκαηα).
(ΤΑ 503/2003)
4 Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο θαη ηθαλνπνηεηηθή πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ,
απνηξέπνληαο ηνπο κε έρνληεο εξγαζία λα εηζέιζνπλ ζε απηόλ. Δπίζεο πξέπεη λα απνηξέπεηαη ε
είζνδνο νρεκάησλ, πνπ έρνπλ παξεθθιίλεη από ηελ πνξεία ηνπο, ζην ρώξν. (ΤΑ 503/2003)
5 Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινύληαη εληόο ηεο πεξίθξαμεο ηνπ έξγνπ. (ΤΑ 503/2003)
6 Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα θνξνύλ θσζθνξίδνληα γηιέθα ζπλερώο. (ΤΑ 503/2003, ΠΓ 396/1994)
7 Να δηαηεξείηαη θαζαξόο ν ρώξνο εξγαζίαο άιια θαη ν επξύηεξνο ρώξνο πεξί απηόλ (νδόζηξσκα). (ΤΑ
503/2003)
8 Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο όια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη. (ΤΑ 503/2003)
9 Η αλάξηεζε ησλ πηλαθίδσλ, θαηά ηηο αλπςσηηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο,
πξέπεη λα γίλεηαη μερσξηζηά γηα θαζεκία θαη κε «πληρηό» δέζηκν. (ΤΑ 503/2003)
10 Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη από ην ρώξν ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ κέρξη λα
πιεζηάζνπλ ζην έδαθνο. (ΤΑ 503/2003)
11 Οη εξγαδόκελνη πνπ ηνπνζεηνύλ πηλαθίδεο θαη ζηεζαία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ γάληηα. (ΤΑ
503/2003, ΠΓ 396/1994)
12 Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη, ώζηε λα κελ αλαηξαπνύλ (βαξηέο βάζεηο, πξόζδεζε). (ΤΑ
503/2003)
13 πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εξγαδόκελνο γηα ηελ πξνζσξηλή ξύζκηζε ηεο
θπθινθνξίαο αλ θξηζεί απαξαίηεην. Ο εξγαδόκελνο πξέπεη λα θνξάεη θσζθνξίδνλ γηιέθν, θξάλνο,
παπνύηζηα θαη λα θξαηάεη θόθθηλε ζεκαία. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ηνπο ηξόπνπο
ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θώλνη, γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ από ηελ νδό. (ΤΑ 503/2003)
14 Να ρξεζηκνπνηείηαη, αλ απαηηείηαη, όρεκα πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρόκελσλ νδεγώλ. (ΤΑ 503/2003)
15

Μ.Α.Π.

1

Πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε όηη δελ κεηαθηλήζεθαλ ή αθαηξέζεθαλ πιηθά ζήκαλζεο ή
αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα ηα κέηξα
αζθάιεηαο. (ΤΑ 503/2003)
Αλαθιαζηηθό γηιέθν ΔΝ 471 (class 2)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΥΔΓΙΑ «AS BUILT»
ΗΜΔΙΩΗ: Ο πληνληζηήο Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα
ζπκπεξηιάβεη ζην παξόλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ θαηάινγν ησλ κειεηώλ εθαξκνγήο θαη ησλ "as
built" ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
Γεωμεηπικό ζσήμα

ημαζία
ήκαηα απαγόξεπζεο
ήκαηα ππνρξέσζεο
ήκαηα πξνεηδνπνίεζεο
ήκαηα δηάζσζεο ή βνήζεηαο
ήκαηα πνπ αθνξνύλ ην
ππξνζβεζηηθό πιηθό ή εμνπιηζκό

ήμαηα
απαγόπεςζηρ

Απαγνξεύεηαη
ην θάπληζκα

Απαγνξεύεηαη
ε ρξήζε γπκλήο
θιόγαο θαη ην
θάπληζκα

Απαγνξεύεηαη
ε δηέιεπζε πεδώλ

Απαγνξεύεηαη
ε θαηάζβεζε
κε λεξό

Mε πόζηκν λεξό

Απαγνξεύεηαη
ε είζνδνο ζηνπο
κε έρνληεο
εηδηθή άδεηα

Απαγνξεύεηαη
ε δηέιεπζε ζηα
νρήκαηα
δηαθίλεζεο θνξηίσλ

Mελ αγγίδεηε

Τπνρξεσηηθή
πξνζηαζία ησλ
καηηώλ

Τπνρξεσηηθή
πξνζηαζία ηνπ
θεθαιηνύ

Τπνρξεσηηθή
πξνζηαζία ησλ
απηηώλ

Τπνρξεσηηθή
πξνζηαζία ησλ
αλαπλεπζηηθώλ
νδώλ

Τπνρξεσηηθή
πξνζηαζία ησλ
πνδηώλ

Τπνρξεσηηθή
πξνζηαζία ηνπ
ζώκαηνο

Τπνρξεσηηθή
πξνζηαζία ηνπ
πξνζώπνπ

Τπνρξεσηηθή
αηνκηθή πξνζηαζία
έλαληη πηώζεσλ

Τπνρξεσηηθή
δηάβαζε γηα
πεδνύο

Γεληθή
ππνρξέσζε

ήμαηα
ςποσπέωζηρ

Τπνρξεσηηθή
πξνζηαζία ησλ
ρεξηώλ

ήμαηα
πποειδοποίηζηρ

Δύθιεθηεο ύιεο
ή/ θαη πςειή
ζεξκνθξαζία

Δθξεθηηθέο ύιεο

Σνμηθέο ύιεο

Γηαβξσηηθέο ύιεο

Ραδηελεξγά πιηθά

Αησξνύκελα
θνξηία

Ορήκαηα
δηαθίλεζεο
θνξηίσλ

Κίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο

Γεληθόο θίλδπλνο

Kίλδπλνο
παξαπαηήκαηνο

Πξώηεο βνήζεηεο

Φνξείν

Θάιακνο
θαηαηνληζκνύ
αζθαιείαο

Πιύζε καηηώλ

Σειέθσλν γηα
δηάζσζε θαη
πξώηεο βνήζεηεο

ήμαηα
διάζωζηρ ή
βοήθειαρ

Όηαλ πξέπεη λα δείμνπκε ηελ θαηεύζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα λα
θηάζνπκε ζηα κέζα βνήζεηαο ή δηάζσζεο ηόηε ηα αληίζηνηρα ζήκαηα ζπλδπάδνληαη
αλάινγα κε ηα παξαθάησ ζήκαηα θαηεύζπλζεο

ήμαηα πος
αθοπούν ηο
πςποζβεζηικό
ςλικό ή
εξοπλιζμό
Ππξνζβεζηηθή
κάληθα

θάια

Ππξνζβεζηήξαο

Σειέθσλν γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε
ππξθαγηώλ

Όηαλ πξέπεη λα δείμνπκε ηελ θαηεύζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα λα
θηάζνπκε ζηνλ ππξνζβεζηηθό εμνπιηζκό ηόηε ηα αληίζηνηρα ζήκαηα ζπλδπάδνληαη
αλάινγα κε ηα παξαθάησ ζήκαηα θαηεύζπλζεο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην κεηξών επεκβάζεσλ ζην έξγν. Σν κεηξών επεκβάζεσλ ζην έξγν
πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη κεηά από θάζε λέα επέκβαζε ζε απηό, κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα
πξνθύπηνπλ θάζε θνξά.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
♦

Ν1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», ΦΔΚ 117Α/85

♦

Ν2224/1994 «Ρύζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ, Τγηεηλήο Αζθάιεηαο θιπ», ΦΔΚ 112Α/94

♦

Ν1396/1983 «Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη
ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83

♦

N1430/1984 «Κύξσζε ηεο αξηζκ. 62 Δηεζλνύο πκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο
δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε
κε απηή», ΦΔΚ 49Α/84

♦

ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11Α/96, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ159/1999 (ΦΔΚ 157Α/99)

♦

ΠΓ305/1996 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη
ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΔΚ
212Α/96

♦

ΠΓ1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα
νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ», ΦΔΚ 260Α/81

♦

ΠΓ395/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε
ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/655/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα
ΠΓ89/1999 (ΦΔΚ 94Α/99) θαη ΠΓ304/2000 (ΦΔΚ 241Α/00)
ΠΓ396/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο
εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε πξνο
ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94

♦

♦

ΠΓ397/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή
δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρώξα ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΕΟΚ», ΦΔΚ
221Α/94

♦

ΠΓ225/1989 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππόγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106Α/89

♦

ΠΓ778/1980 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ»,
ΦΔΚ 193Α/80

♦

ΠΓ31/1990 «Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο
ηερληθώλ έξγσλ» ΦΔΚ 11Α/90, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ49/1991 (ΦΔΚ 180Α/91)

♦

ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο
ζπγθνιιήζεσλ» ΦΔΚ 20Α/78

♦

ΠΓ77/1993 «πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο
παξάγνληεο. Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ
88/642/ΕΟΚ», ΦΔΚ 34Α/93

♦

ΠΓ 176/2005 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο όζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδύλνπο πξνεξρόκελνπο από θπζηθνύο παξάγνληεο (θξαδαζκνύο), ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 2002/44/ΕΚ», ΦΔΚ 227Α/05

♦

ΠΓ105/1995 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95

♦

ΤΑ 502/2003 «Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Εθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ
εληόο θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα», ΦΔΚ 946/03

♦

ΚΤΑ16440/1993 «Καλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ
κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθώλ ζθαισζηώλ», ΦΔΚ
756Β/93

♦

ΑΠ. νηθ 433/2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ
ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Δεκόζηνπ Έξγνπ», ΦΔΚ
1176Β/00
ΑΠ. ΓΙΠΑΓ/νηθ 177/2001 «Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ», ΦΔΚ
266Β/01
ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ
Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο
ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Δεκόζην Έξγν»,
ΦΔΚ 686Β/01

♦
♦

♦

ΑΠ. ΓΙΠΑΓ/νηθ 889/2002 «Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ
θαηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/03

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (.A.Y.)
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3,4,5,6,8,9,10)
ΣΜΖΜΑ Α
ΓΔΝΗΚΑ
1 Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ:
.
Πξόθεηηαη γηα όιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζνύλ δηάθνξνη ηνπηθνί νδνί ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηεο Δεκνηηθήο
Ελόηεηαο Αγίνπ Ισάλλε Ρέληε.
2 ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ:
.
Η παξνύζα κειέηε αθνξά:
-

Φξεδάξηζκα ηκεκάησλ νδoύ θαη λένο αζθαιηηθόο αληηνιηζζεξόο ηάπεηαο Α265

-

Αλύςσζε ή θαηαβηβαζκόο θξεαηίσλ επίζθεςεο αγσγώλ

-

Καηά κήθνο δηαγξάκκηζε θαη δηαγξάκκηζε δηαβάζεσλ πεδώλ όπνπ απαηηείηαη.

3 Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:
.
Όινη νη νδνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ.
4 ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ:
.
Κύξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΣΗ κε έδξα ηελ Νίθαηα.
Η Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία είλαη ε Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ
Η Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ είλαη ε Οηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Νίθαηαο – Αγ. Ι. Ρέληε.
5 ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΑΤ:
.
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ
6 Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδνκέλσλ θαηά θάζε κεζόδσλ εξγαζίαο.
.
(Πεξηγξάθνληαη κε ζαθή θαη θαηαηνπηζηηθό ηξόπν νη θάζεηο / ππνθάζεηο εξγαζίαο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ππνβαιιόκελν κε ηε κειέηε ρξνλνδηάγξακκα
εξγαζηώλ, ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ζε θάζε κία κεραλήκαηα, ηα θπξηόηεξα βνεζεηηθά κέζα, νη ηξόπνη νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο δηαθίλεζεο πιηθώλ, θιπ.)
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή –Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
Πξόηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.), θ.ι.π. πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο ηζρύνπλ

ΣΜΖΜΑ Β
ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ
πκπιεξώλνληαη νη επηζπλαπηόκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδόληηα κελ από πξνθαηαγεγξακκέλεο "πεγέο θηλδύλσλ", θαηαθόξπθα δε από κε
πξνθαζνξηζκέλεο "θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο".
Ο ζπληάθηεο ηνπ ΑΤ:
1 Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηώκελνπ έξγνπ, όπσο απηέο απαξηζκνύληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν Α.6 ηνπ
. ΑΤ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιόγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε όινπο ηνπο πίλαθεο (αλ ππάξρεη αλάγθε δηάθξηζεο πεξηζζόηεξσλ
θάζεσλ / ππνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ πηλαθηδίνπ).
2
. Γηα θάζε επί κέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξν πζηαζηνύλ. Ζ
επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ 1, 2, ή 3 ζηνπο θόκβνπο ηνπ πίλαθα, όπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. Ζ
ρξήζε ησλ αξηζκώλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδύλσλ.
Ο αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη:
είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε / ππνθάζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ
εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή),
είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ
πξαλώλ εθζθαθήο, όηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθόηεηαο, ή πδξνθνξεί, θιπ.),
είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ
απξόζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή γπκλήο θιόγαο ζε ρώξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθώλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ).
Ο αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ:
είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν (π.ρ. θίλδπλνη ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε
νηθνδνκηθό εξγνηάμην),
είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ θίλεζε νρεκάησλ ζε έλα επξύρσξν ππαίζξην
εξγνηάμην),
είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ
εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα).
Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο "ελδηάκεζεο" ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεηο.

Υσξνζηάζκηζε ησλ νδώλ, απόμεζε αζθαιηηθνύ ηάπεηα αζηηθήο νδνύ κε ρξήζε θξέδαο.
Φ
Α

Δ
Η

Δ
Ρ
Γ
Α

Η
Α


(1)

1.1

Υσξνζηάζκηζε
Απφμεζε
(2)

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξώζε κεηαβιεηνύ πάρνπο, αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο
2.1 αζηηθήο νδνύ, αληηνιηζζεξή αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,04m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ

Αζθαιηηθέο
Δξγαζίεο
(3)
Υσξνζηάζκηζε
Γηαγξακκίζεηο

Υσξνζηάζκηζε ησλ νδώλ, Δηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή, δηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε
3.1 ζεξκνπιαζηηθά ε ςπρξνπιαζηηθά πιηθά, Αλύςσζε – θαηαβηβαζκόο θξεαηίσλ Ο.Κ.Ω.

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

Κίλδπλνη
01000. Αζηνρίεο εδάθνπο
01100. Φπζηθά πξαλή

01200. Τερλεηά πξαλή & Δθζθαθέο

01300. Υπόγεηεο εθζθαθέο

01400. Καζηδήζεηο

01500. Άιιε πεγή

Πεγέο θηλδύλσλ
01101
01102
01103
01104
01105
01106
01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207
01301
01302
01303
01304
01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407
01408
01409
01410
01501
01502
01503

Καηνιίζζεζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο
Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο
ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο
Καηάξξεπζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο
Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο
ηαηηθή επηθφξηηζε. Τπεξχςσζε
ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο
Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο
Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλππνζηήισηα ηκήκαηα
Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλεπαξθήο ππνζηχισζε
Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Καζπζηεξεκέλε ππνζηχισζε
Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο
Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο
Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή
Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ
Δξππζκφο
Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο κεηαβνιέο
Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα
Τπνζθαθή / απφπιπζε
ηαηηθή επηθφξηηζε
Γπλακηθή θαηαπφλεζε - θπζηθή αηηία
Γπλακηθή θαηαπφλεζε - αλζξσπνγελήο αηηία

Φ 1.1

Φ 2.1

2
2
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

Φ 3.1

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

Κίλδπλνη
02000. Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθό
εμνπιηζκό
02100. Κίλεζε νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ

02200. Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ

02300. Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε

02400. Δξγαιεία ρεηξόο
02500. Άιιε πεγή

Πεγέο θηλδύλσλ
02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02108
02109
02201
02202
02203
02204
02205
02206
02301
02302
02303
02304
02305
02401
02402
02403
02501
02502
02503

πγθξνχζεηο νρήκαηνο - νρήκαηνο
πγθξνχζεηο νρήκαηνο - πξνζψπσλ
πγθξνχζεηο νρήκαηνο - ζηαζεξνχ εκπνδίνπ
πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - νρήκαηνο
πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - ζηαζεξνχ εκπνδίνπ
Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο ζπζηεκάησλ
Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε
Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία
Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Δθηξνρηαζκφο
Αζηαζήο έδξαζε
Τπνρψξεζε εδάθνπο / δαπέδνπ
Έθθεληξε θφξησζε
Δξγαζία ζε πξαλέο
Τπεξθφξησζε
Μεγάιεο ηαρχηεηεο
ηελφηεηα ρψξνπ
Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ - πηψζεηο
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. ηκεκάησλ - παγηδεχζεηο κειψλ
Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα & ηκήκαηά ηνπο
Αεξνζπκπηεζηήο

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

Κίλδπλνη
03000. Πηώζεηο από ύςνο
03100. Οηθνδνκέο - θηίζκαηα

03200. Γάπεδα εξγαζίαο –
πξνζπειάζεηο

03300. Ιθξηώκαηα

03400. Τάθξνη / θξέαηα
03500. Άιιε πεγή

Πεγέο θηλδύλσλ
03101
03102
03103
03104
03201
03202
03203
03204
03205
03206
03207
03208
03209
03210
03211
03301
03302
03303
03304
03305
03401
03402
03501
03502
03503

Καηεδαθίζεηο
Κελά ηνίρσλ
Κιίκαθα
Δξγαζία ζε ζηέγεο
Κελά δαπέδσλ
Πέξαηα δαπέδσλ
Δπηθιηλή δάπεδα
Οιηζζεξά δάπεδα
Αλψκαια δάπεδα
Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ
Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο
Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο
Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο
Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνχ
Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε
Κελά ηθξησκάησλ
Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο
Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο
Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ ηθξηψκαηνο
Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε
Πηψζε κειψλ ζηελ εθζθαθή

Φ 1.1

Φ 2.1

1

1

1
1
1
1
1
1

Φ 3.1

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

Κίλδπλνη
04000. Δθξήμεηο - Δθηνμεπόκελα πιηθά
- ζξαύζκαηα
04100. Δθξεθηηθά - Αλαηηλάμεηο

04200. Γνρεία θαη δίθηπα ππό πίεζε

04300. Αζηνρία πιηθώλ ππό έληαζε

04400. Δθηνμεπόκελα πιηθά
04500. Άιιε πεγή

Πεγέο θηλδύλσλ
04101
04102
04103
04104
04105
04106
04201
04202
04203
04204
04205
04206
04207
04208
04301
04302
04303
04304
04305
04306
04401
04402
04403
04501
04502
04503

Αλαηηλάμεηο βξάρσλ
Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ
Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ
Απνζήθεο εθξεθηηθψλ
Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ
Γηαθπγή - έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ & κηγκάησλ
Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγφλνπ
Τγξαέξην
Τγξφ άδσην
Αέξην πφιεο
Πεπηεζκέλνο αέξαο
Τπνζαιάζζηνο αγσγφο δηάζεζεο ιπκάησλ
Γίθηπα χδξεπζεο
Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήκαηα
Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε
Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ / αγθπξίσλ
Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ
πξκαηφζρνηλα
Δμνιθεχζεηο
Λαμεχζεηο / ηεκαρηζκφο ιίζσλ
Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα
Ακκνβνιέο
Σξνρίζεηο / ιεηάλζεηο

Φ 1.1

Φ 2.1

1

1

Φ 3.1

1

1

1

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

Κίλδπλνη
05000. Πηώζεηο - κεηαηνπίζεηο πιηθώλ
& αληηθεηκέλσλ
05100. Κηίζκαηα - θέξσλ νξγαληζκόο

05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία

05300. Μεηαθεξόκελα πιηθά Δθθνξηώζεηο

05400. Σηνηβαζκέλα πιηθά

05500. Άιιε πεγή

Πεγέο θηλδύλσλ
05101
05102
05103
05104
05105
05106
05201
05202
05203
05204
05205
05206
05207
05208
05301
05302
05303
05304
05305
05306
05307
05308
05309
05310
05311
05401
05402
05403
05501
05502
05503

Αζηνρία. Γήξαλζε
Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε
Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε
Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε
Καηεδάθηζε
Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ
Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ
Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθψλ
Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ
Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & εμαξηήκαηα
Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε
Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε
Καηεδάθηζε
Αξκνιφγεζε / απαξκνιφγεζε πξνθαηαζθ. ζηνηρείσλ
Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Αθαηαιιειφηεηα / αλεπάξθεηα
Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε
Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Τπεξθφξησζε
Απφθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε
Αηειήο / έθθεληξε θφξησζε
Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ
Πξφζθξνπζε θνξηίνπ
Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο
Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ
Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. Τπεξθφξησζε
Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ
Τπεξζηνίβαζε
Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζκνχ ζσξνχ
Αλνξζνινγηθή απφιεςε

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

Κίλδπλνη
06000. Ππξθατέο
06100. Δύθιεθηα πιηθά

06200. Σπηλζήξεο & βξαρπθπθιώκαηα

06300. Υςειέο ζεξκνθξαζίεο

06400. Άιιε πεγή
07000. Ηιεθηξνπιεμία
07100. Γίθηπα - εγθαηαζηάζεηο

07200. Δξγαιεία-κεραλήκαηα
07300. Άιιε πεγή

Πεγέο θηλδύλσλ
06101
06102
06103
06104
06105
06106
06107
06201
06202
06203
06204
06301
06302
06303
06304
06305
06401
06402
06403

Έθιπζε / δηαθπγή εχθιεθησλ αεξίσλ
Γεμακελέο / αληιίεο θαπζίκσλ
Μνλσηηθά, δηαιχηεο, PVC θιπ. εχθιεθηα
Αζθαιηνζηξψζεηο / ρξήζε πίζζαο
Απηαλάθιεμε - εδαθηθά πιηθά
Απηαλάθιεμε - απνξξίκκαηα
Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία
Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε
Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε
Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε
Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ ζπηλζήξα
Υξήζε θιφγαο - νμπγνλνθνιιήζεηο
Υξήζε θιφγαο - θαζζηηεξνθνιιήζεηο
Υξήζε θιφγαο - ρπηεχζεηο
Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο
Ππξαθηψζεηο πιηθψλ
Πεξηβάιινληεο Θάκλνη

07101
07102
07103
07104
07105
07106
07201
07202
07301
07302
07303

Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα
Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα
Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα
Πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα
Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ
Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία
Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα
Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία
Θεξκνζπγθνιιεηηθή κεραλή πιαζηηθψλ ζσιήλσλ

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1
1

1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

Κίλδπλνη
08000. Πληγκόο / Αζθπμία
08100. Νεξό

08200. Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ

08300. Άιιε πεγή
09000. Δγθαύκαηα
09100. Υςειέο ζεξκνθξαζίεο

09200. Καπζηηθά πιηθά
09300. Άιιε πεγή

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

Τπνβξχρηεο εξγαζίεο
Δξγαζίεο ελ πισ - πηψζε
Βχζηζε / αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ
Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Πηψζε
Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο
Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Πηψζε
Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο
Πιεκκχξα / Καηάθιπζε έξγνπ
Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο άκκνη
Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί
Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε , θιπ.
Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν - αλεπάξθεηα νμπγφλνπ

09101
09102
09103
09104
09105
09106
09107
09201
09202
09203
09301
09302
09303

πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο
Τπέξζεξκα ξεπζηά
Ππξαθησκέλα ζηεξεά
Σήγκαηα κεηάιισλ
Άζθαιηνο / πίζζα
Καπζηήξεο
Τπεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα κεραλψλ
Αζβέζηεο
Ομέα

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1
1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε

Κίλδπλνη
10000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο
παξάγνληεο
10100. Φπζηθνί παξάγνληεο

10200. Φεκηθνί παξάγνληεο

10300. Βηνινγηθνί παξάγνληεο

Πεγέο θηλδύλσλ
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307

Αθηηλνβνιίεο
Θφξπβνο / δνλήζεηο
θφλε
Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο
Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο
Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο
Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο
Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο
Τπεξπίεζε / ππνπίεζε
Γειεηεξηψδε αέξηα
Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ
Ακίαληνο
Αηκνί ηεγκάησλ
Αλαζπκηάζεηο πγξψλ / βεξλίθηα, θφιιεο, κνλσηηθά, δηαιχηεο
Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ
Καπζαέξηα κεραλψλ εζση. θαχζεο
πγθνιιήζεηο
Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο

Μνιπζκέλα εδάθε
Μνιπζκέλα θηίξηα
Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο, βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο
Υψξνη πγηεηλήο

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

ΣΜΖΜΑ Γ

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνύκελα θάζε θνξά κέηξα.
Δπίζεο πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη από ηε
λνκνζεζία ή ε πξόβιεςε δελ είλαη επαξθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδώ πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα
ιεθζνύλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνύο θηλδύλνπο (βι. άξζξν 3, παξ.5 ηνπ Π.Γ. 305/96).

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

Α/Α

Αξ. Ννκνζεηήκαηνο

1.

Β.Γ. 25-08-1920

Πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαηψλ δηαηάμεσλ.

200 Α΄/05-09-1920

2.

Π.Γ. 22-12-1933

Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ.

406 Α΄/29-12-1933

3.

Π.Γ. 14-3-1934

Πεξί πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ ησλ πάζεο θχζεσο
βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ θ.ι.π.

112 Α΄/22-03-1934

4.

Ν.158/1975

Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ επξηζθνκέλσλ ππφ ηάζηλ.

189 Α΄/08-09-1975

5.

Π.Γ. 212/1976

Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ εηο κεηαθνξηθάο ηαηλίαο θαη
πξνσζεηάο ελ γέλεη.

78 Α΄/06-04-1976

6.

Π.Γ. 17/1978

Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 22/29-12-1933 Π. Γ/ηνο «πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη
ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ»

3 Α΄/12-01-1978

7.

Π.Γ. 95/1978

Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ.

20 Α΄/17-02-1978

8.

Π.Γ. 778/1980

Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ.

139 Α΄/26-08-1980

9.

Σίηινο Ννκνζεηήκαηνο

Τ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Πεξί εγθξίζεσο πξφηππεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε
νδνχο εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.

ΦΔΚ

589 Β΄/30-06-1980

10.

Π.Γ. 1181/1981

Πεξί θπξψζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεχελ ην έηνο 1960 ππ’ αξηζ. 115 Γηεζλνχο
πκβάζεσο «πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηαο ηνληηδνχζαο αθηηλνβνιίαο».

11.

Π.Γ. 1073/1981

Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ θαη 260 Α΄/16-09-1981
πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ.

12.

Π.Γ. 329/1983

Σαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε
ηηο Οδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δ.Κ. 67/548/ΔΟΚ, 69/81/ΔΟΚ, 70/189/ΔΟΚ,
71/141/ΔΟΚ, 73/146/ΔΟΚ, 75/409/ΔΟΚ, 79/831/ΔΟΚ θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ.
79/907/ΔΟΚ, 79/370/ΔΟΚ.

13.

195 Α΄24-07-1981

118 Α΄θαη 140 Α΄/1983

Τ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Έγθξηζε Πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο εκάλζεσο Δθηεινχκελσλ έξγσλ ζε νδνχο 121 Β΄/23-03-1983
εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.

14.

Ν. 1396/1983

Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά
ηδησηηθά έξγα.

126 Α΄/15-09-1983

15.

Ν. 1418/1984

Γεκφζηα ΄Δξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ.

23 Α΄/29-02-1984

16.

Τ.Α. 130646/1984

Ηκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο.

154 Β΄/19-03-1984

17.

Ν. 1430/1984

18.

Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο «πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ 49 Α΄/18-04-1984
νηθνδνκηθή βηνκεραλία» θαη ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κ’ απηήλ.

Τ.Α. ΙΙ-5ε/Φ/17402/1984 Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ.

19.

Ν. 1568/1985

20.

Τ.Α. 56206/1613/1986

21.

931 Β΄/31-12-1984

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.

177 Α΄/18-10-1985

Πξνζδηνξηζκφο ηεο Ηρεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 81/1051/ΔΟΚ θαη 85/405/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1981 θαη ηεο 11εο Ινπιίνπ
1985.

570 Β΄/09-09-1986

Π.Γ. 307/1986

Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο
παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο.

135 Α΄/29-08-1986

22.

Π.Γ. 70α/1988

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία.

31 Α΄/17-02-1988

23.

Π.Γ. 71/1988

Καλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ.

32 Α΄/17-02-1988

24.

Τ.Α. 7755/160/1988

Λήςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο Βηνκεραληθέο – Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη
απνζήθεο απηψλ θαζψο θαη απνζήθεο εχθιεθησλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ.

241 Β΄/22-04-1988

25.

Π.Γ. 294/1988

Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν
γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θαη
εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ».

138 Α΄/21-06-1988

26.

Τ.Α. 88555/3293/1988

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α.

721 Β΄/04-10-1988

27.

Τ.Α. 69001/1921/1988

Έγθξηζε ηχπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ζηάζκε ζνξχβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ
751 Β΄/18-10-1988
εξγνηαμίνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηψλ, ησλ ππξγνγεξαλψλ, ησλ
ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ζπγθφιιεζεο, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ηζρχνο θαη
ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζξαχζεο ζθπξνδέκαηνο θαη αεξνζθπξψλ.

28.

Ν. 1837/1989

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαηά ηελ απαζρφιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

85 Α΄/23-03-1989

29.

Π.Γ. 225/1989

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα ππφγεηα Σερληθά Έξγα.

106 Α΄/02-05-1989

30.

Π.Γ. 31/1990

Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο Σερληθψλ
Έξγσλ.

11 Α΄/05-02-1990

31.

Π.Γ. 70/1990

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδφκελσλ ζε λαππεγηθέο εξγαζίεο.

31 Α΄/14-03-1990

32.

Π.Γ. 85/1991

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο
ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ.

38 Α΄/18-03-1991

33.

Π.Γ. 157/1992

Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ
πνπ εθδφζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν. 1568/85 «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ» (177/Α) ζην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α.

74 Α΄/12-05-1992

34.

Ν. 2094/1992

Κχξσζε ηνπ θψδηθα Οδηθήο θπθινθνξίαο.

182 Α΄/25-11-1992

35.

36.

37.

Τ.Α. Β 4373/1205/1993 πκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηε 89/686/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
21εο Γεθεκβξίνπ 1989 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζρεηηθά
κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
Π.Γ. 77/1993

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο, θαη βηνινγηθνχο
παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π. Γ/ηνο 307/86 (135/Α) ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ.

Τ.Α.
Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ
16440/Φ.10.4/445/1993 ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ.

187 Β΄/23-03-1993

34 Α΄/18-03-1993

756 Β΄/28-09-1993

38.

Ν. 2229/1994

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν. 1418/1984 θαη άιιεο δηαηάμεηο.

138 Α΄/31-08-1994

39.

Τ.Α. 378/1994

Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε απηψλ ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 67/548/ΔΟΚ φπσο έρεη
πηζηνπνηεζεί θαη ηζρχεη.

705 Β΄/20-09-1994

40.

Π.Γ. 395/1994

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ
εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
89/655/ΔΟΚ.

220 Α΄/19-12-1994

41.

Π.Γ. 396/1994

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο
εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ.

220 Α΄/19-12-1994

42.

Π.Γ. 397/1994

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ
πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ.

221 Α΄/19-12-1994

43.

Π.Γ. 399/1994

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε
θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ
πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ.

221 Α΄19-12-1994

44.

Π.Γ. 105/1995

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή /θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ.

67 Α΄/ 10-04-1995

45.

Π.Γ. 186/1995

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε
βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ
πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη 93/383/ΔΟΚ.

97 Α΄/30-5-1995

46.

Π.Γ. 16/1996

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε 10 Α΄/18-01-1996
κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ.

47.

Π.Γ. 17/1996

Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία 11 Α΄/18-01-1996
ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ.

48.

Π.Γ. 18/1996

Σξνπνπνίεζε Π.Γ. 377/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο
ηνπ πκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ.

12 Α΄/18-01-1996

49.

Π.Γ. 305/1996

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.

212 Α΄/29-08-1996

50.

Π.Γ. 174/1997

Σξνπνπνίεζε Π.Γ. 186/1995 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ
δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε
ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη 93/383/ΔΟΚ.» (97/Α) ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 95/30/ΔΚ.

150 Α΄15-7-1997

51.

Π.Γ. 175/1997

Σξνπνπνίεζε Π.Γ. 70α/1988 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην
θαηά ηελ εξγαζία» (31/Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/85/ΔΟΚ.

150 Α΄15-7-1997

52.

Π.Γ. 176/1997

Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηε αζθάιεηαο θαη ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη γαινπρνπζψλ
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/85/ΔΟΚ.

150 Α΄/ 15-7-1997

53

Π.Γ. 177/1997

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 150 Α΄/15-7-1997
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εμνξπθηηθέο δηα γεσηξήζεσλ βηνκεραλίεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία 92/91/ΔΟΚ.

54.

Π.Γ. 62/1998

Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
94/33/ΔΚ.

67 Α΄/26-3-1998

ΠΗΝΑΚΑ ΔΓΚΤΚΛΗΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ

Α/Α
1.

Σίηινο
Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 778/1980

Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (ΦΔΚ 193 Α΄/26-08-1980).

Αξηζκόο Εγθπθιίνπ

131120/10-10-1980
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/Η ΕΡΓΑΙΑ

Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ
2.

Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 1073/1981

131081/29-09-1981

Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ θαη πάζεο

130236/15-02-1982

θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (ΦΔΚ 260 α΄/16-09-1981).

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/Η ΕΡΓΑΙΑ

Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ
3.

Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Ν. 1396/1983

Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά
έξγα (ΦΔΚ 126 Α΄15-09-1983).

4.

Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Τ.Α.130646/1984
Ηκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο (ΦΔΚ 154 Β΄/19-03-1984).

5.

Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Ν. 1430/1984
Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο «πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκηθή
βηνκεραλία» θαη ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κ’ απηή ( ΦΔΚ 49 Α΄/18-04-1984).

6.

Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 225/1989
Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Έξγα (ΦΔΚ 106 Α΄/02-05-1989).

132625/Γεθέκβξηνο 1983
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ
130891/08-05-1984
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ
131307/08-06-1984
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ
130528/23-05-1989
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ

7.

Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Τ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993
Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα
ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ (ΦΔΚ 756 Β΄/28-09-1993).

130210/04-06-1997
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

8.

Δγθύθιηνο

Αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο.

130329/03-07-1995
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

9.

Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 397/1994
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ
ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηελ ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ.(ΦΔΚ 221 Α΄/19-12-1994).

130405/16-08-1995
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

10.

Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 105/1995
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε
ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ (ΦΔΚ 67 Α΄/ 10-04-1995).

130409/18-08-1995
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

11.

Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 16/1996
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία 89/654/ΔΟΚ (ΦΔΚ 10 Α΄/18-01-1996)

130532/31-07-1996
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

12.

Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 17/1996
Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε
ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ (ΦΔΚ 11 Α΄/18-01-1996).

130297/15-07-1996
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

13.

Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 305/1996
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά
εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ (ΦΔΚ 212 Α΄/ 19-08-1996).

130159/07-05-1997
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

πκπιεξσκαηηθά ησλ πξναλαθεξνκέλσλ λνκνζεηηθώλ δηαηαγκάησλ, ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ πξνηείλνληαη ηα εμήο:




Πεξίθξαμε θαη ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ δηεξρόκελσλ ηξνρνθόξσλ. Δεκηνπξγία αζθαιώλ
δηόδσλ γηα ηελ δηέιεπζε ησλ πεδώλ ζηνπο ρώξνπο θαη ζηα ζεκεία πνπ νη εξγαζίεο ηνπ εξγνηαμίνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο. Επίζεο
πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ πξνο απνθπγήλ εηζόδνπ αηόκσλ κε ερόλησλ εξγαζία θαζώο θαη δώσλ.
Πξνκήζεηα εθηόο ηνπ θξάλνπο θαη θσζθνξνύρνπ γηιέθνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο εληόο ηνπ νδνζηξώκαηνο.
Καζεκεξηλή εθπαίδεπζε θαη ππελζύκηζε ησλ θηλδύλσλ ζηνπο εξγαδόκελνπο από ηνλ εξγνηαμηάξρε θαη ηνλ ηερληθό αζθαιείαο.

Καηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξνηείλνληαη ηα εμήο:



Αλ θαη ηα πξαλή ζα αληηζηεξίδνληαη, ζα πξέπεη πάληα λα ππάξρεη έιεγρνο γηα ηπρόλ ραιάξσζε θαη βιάβε.
Να ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηα αξκόδηα ζπλεξγεία ηεο ΔΕΗ, ηνπ ΟΣΕ θαη ηεο ΔΕΠΑ, θαζώο θαη ησλ δήκσλ ώζηε λα εληνπηζζνύλ νη ζέζεηο ησλ
δηθηύσλ θαη λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπο.

ε όηη αθνξά ηα κεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε:



Κάιπςε ησλ θηλνύκελσλ ηκεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ όπνπ είλαη δπλαηόλ θαζώο θαη
Σνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ.

ε όηη αθνξά ηε κεηαθνξά θνξηίσλ:



πλερή ππελζύκηζε ησλ νδεγώλ γηα απμεκέλε πξνζνρή ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο
Υξήζε ζεκάλζεσο γηα δηαθνπή θπθινθνξίαο – παξαθάκςεηο.

ΣΜΖΜΑ Γ
ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
1 1. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο
.
Η πξνζπέιαζε ζην έξγν γίλεηαη από ηηο ηνπηθέο νδνύο .

2 2. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ
.
Η δηέιεπζε θαη παξακνλή αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεύεηαη, εθηόο από ην εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθό ηνπ έξγνπ. Η θπθινθνξία
ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από ηνπο ππάξρνληεο πεξηβάιινληεο δξόκνπο.
3 3. Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ
.
Σα βαξηά εξγαιεία αζθαιίδνληαη επί ηόπνπ ελώ ηα κηθξόηεξα (εξγαιεία ρεηξόο, κηθξνζπζθεπέο θιπ.) απνζεθεύνληαη ζηνπο δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο κε
επζύλε ησλ εξγαηώλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ.
4 4. Υώξνη απνζήθεπζεο
.
Δελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθώλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ θιπ. Οη κηθξέο πνζόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά από ηα ηνπηθά πξαηήξηα
θαπζίκσλ.
5 5. Υώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ (ζα πεξηγξάθεηαη θαη ν ηξόπνο απνθνκηδήο ηνπο)
.
Απαηηείηαη ν Αλάδνρνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ απνζήθεπζεο πιηθώλ (κπαδώλ, ζσιήλσλ θιπ.).
6 6. Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ
.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ρώξσλ εξγαζίαο κε πόζηκν λεξό θαη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο θαη λα
πξνβιέςεη θαηάιιεινπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ππό δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ςύρνο, βξνρή, θαύζσλαο).
ηα εξγνηάμηα ζα ππάξρνπλ θνπηηά πξώησλ βνεζεηώλ. Η ηαηξηθή θάιπςε ησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ ζα γίλεηαη από ηα πιεζίνλ ζην Δήκν Νίθαηαο – Αγ.Ι.Ρέληε

Εθεκεξεύνληα Ννζνθνκεία

7 7. Άιια ζεκεία, ρώξνη ή δώλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.
.
Δελ ππάξρνπλ.
8. ην ηκήκα απηό ελζσκαηώλεηαη επίζεο ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, εθόζνλ αληηκεησπίδεηαη πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηά πξέπεη λα
είλαη εηδηθήο κνξθήο γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, άιιεο από απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηθξησκάησλ (π.δ. 778/80
θαη π.δ. 1073/81).
Σν έξγν δελ απαηηεί εηδηθά ηθξηώκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζπλεπώο δελ γίλεηαη επηπιένλ κειέηε γη΄ απηά. πλίζηαηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζπλαξκνιόγεζε ησλ
ηθξησκάησλ ζηε θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο.

ΣΜΖΜΑ Δ
ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
(πκπιεξσκαηηθά ησλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πίλαθα Γ, θαηαρσξίδνληαη εδώ θσηναληίγξαθα δνθηκαζκέλσλ
πξαθηηθώλ θαη ιύζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ).

1. ΚΤΡΟΓΔΣΖΔΗ
Σε φια ζρεδφλ ηα ηερληθά έξγα ππάξρνπλ εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο, είηε απηέο είλαη έλαο ηνίρνο αληηζηήξημεο είηε ν θέξσλ νξγαληζκφο ελφο θηεξίνπ. Οη εξγαζίεο
απηέο, είλαη εθείλεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο νξγαλψλνπλ ηελ κνξθή ηνπ εξγνηαμίνπ. Σηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο
αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά θξηζηκφηεξε ηελ αζθάιεηα ζηηο εξγαζίεο
απηέο.
εκεία πξνζνρήο


Ο μπιόηππνο είλαη κηα πξφρεηξε θαηαζθεπή θαη ε ππεξθόξησζή ηνπ ηνπηθά, εγθπκνλεί θηλδχλνπο θαηάξξεπζεο.



Τα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαινππψκαηνο νη εξγαδφκελνη, εθηφο ηνπ θξάλνπο, πξέπεη λα είλαη
θαηάιιεια επηιεγκέλα γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα άλσ θαη θάησ άθξα.



Καηά ηελ θνξηνεθθόξησζε ηνπ νπιηζκνύ γηα ην ζηδέξσκα, πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε νπνηνπδήπνηε θάησ απφ ηα αλπςσκέλα θνξηία.



Τα θηλνύκελα κέξε ησλ κεραλώλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνπή ή θάκςε ηνπ νπιηζκνχ, πξέπεη λα θέξνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πξνθπιαθηήξεο γηα ηελ
απνθπγήλ αηπρεκάησλ.



Καηά ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο δελ πξέπεη λα κεηαθηλείηαη θαλείο, θάησ ή θνληά ζηνλ μπιφηππν.



Τα πηηζηιίζκαηα από λσπό ζθπξφδεκα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη γξήγνξα απφ ηα ζεκεία δηέιεπζεο ησλ πεδψλ, γηα λα κελ πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα.

2. ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη εθηέιεζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ εγθαηαιείπνληαη θαη ε εθκεράληζε ησλ έξγσλ πξνρσξεί κε γνξγά βήκαηα, έρνληαο ήδε πξνζεγγίζεη
έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηα κεγάια ηδησηηθά θαη δεκφζηα ηερληθά έξγα.
Οη Σπκβάζεηο εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα αλαθέξνπλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ
Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. Ο εμνπιηζκφο πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, ην κέγεζφο ηνπο θαη ηελ ηδηαίηεξε δπζθνιία ηνπο (ηνπηθέο ζπλζήθεο), κε
εμαίξεζε ηνλ ηππηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά πιηθψλ θαη πξνζσπηθνχ – ν νπνίνο επίζεο πνηθίιεη.
Οη κεραλέο εθεπξέζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα. Γπζηπρψο ε θαθή ρξήζε, ν αθαηάιιεινο ρεηξηζκφο θαη ε πιεκκειήο ζπληήξεζε ζε
ζπλδπαζκφ κε εμσγελείο παξάγνληεο σο πξνο ην κεράλεκα θαη ηνλ ρεηξηζηή, γίλνληαη αηηία αηπρεκάησλ.
εκεία πξνζνρήο


Έλα κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλνλ γηα ηελ εξγαζία (εο) πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί.



Απαγνξεχεηαη ε ππεξθόξησζε κεραλήκαηνο.



Μφλνλ αδεηνύρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα.



Η άδεηα ησλ ρεηξηζηώλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ.



Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξππζηξηνθόξσλ κεραλεκάησλ ζε άζθαιην.



Η ζπληήξεζε θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο (βηβιίνπ) ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα είλαη ππνρξεσηηθή.



Απαγνξεχνληαη νη απηνζρεδηαζκνί ζηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο.



Όια ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν.



Όια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαιψο.



Ο εμνπιηζκφο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ην θνξηίν αλύςσζεο.



Πηζηνπνηεηηθό αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο απαηηείηαη γηα φινπο ηνπο γεξαλνχο.



Η ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο γηα ην ίδην θαη γηα ηξίηνπο.



Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα «ΜΔ».



Η θαξόηζα ησλ απηνθηλήησλ θνξηεγψλ πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλε φηαλ κεηαθέξεηαη άκκνο ή 3Α.



Η επηζεώξεζε ησλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη.



Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ιφγσ ελαέξησλ αγσγώλ ελέξγεηαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.



Πξνζνρή ζηα ππόγεηα δίθηπα θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ.



Ο εμνπιηζκόο αλύςσζεο (ζακπάληα, ηκάληεο, ζπξκαηφζρνηλα) πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Η επηζεώξεζε ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή πξηλ απφ ηε
ρξήζε ηνπ.

3. ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ

Η αλχςσζε θαη ε κεηαθνξά θνξηίσλ ζηα εξγνηάμηα θαηά θαλφλα γίλνληαη κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ (γεξαλνί, παιάγθα. βαξνχιθα θ.ι.π.) ελ ηνχηνηο
εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ γίλνληαη ρεηξσλαθηηθά.
Οη ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο (αλχςσζε, κεηαθνξά, έιμε, ψζεζε ή απφζεζε θνξηίσλ), έρνπλ σο ζπλήζεηο ζπλέπεηεο:


Κφπσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.



Καηαπφλεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.



Αηπρήκαηα.



Καζπζηέξεζε ηεο παξαγσγήο.

Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηά ηελ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, αξθεί λα αλαθεξζεί φηη ζηελ Μ. Βξεηαλία ην 12,5% ησλ
εξγαηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ νθείιεηαη ζηελ ππεξπξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ απηνχο ηνπο ηξαπκαηηζκνχο, ην 74% πξνθιήζεθε θπξίσο απφ αλχςσζε
θνξηίσλ, ελψ σο ζπλέπεηα απηψλ ην 61% ησλ εξγαδνκέλσλ παξνπζίαζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε κέζε.
Η ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θάλεη ηελ εξγαζία πην εχθνιε θαη πην απνδνηηθή, παξφιν πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα φπσο
φηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο δελ είλαη θαιή ή φηαλ δελ ηεξνχληαη νη θαλφλεο αζθαιείαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ.
εκεία πξνζνρήο


Η δηαθίλεζε θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, φπνπ είλαη εθηθηή.



Απαξαίηεηε είλαη ε εθ ηνπ λφκνπ πξφιεςε ησλ πηζαλψλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ εξγαζία. Πξέπεη λα ππάξρεη φκσο θαη
πξνιεπηηθόο ζρεδηαζκόο θαλφλσλ απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ απνθπγή ηπραίσλ ζπκβάλησλ, φπσο θαη θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.



Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ κεραληθώλ κέζσλ (ζπζθεπέο αλχςσζεο, νρήκαηα.
ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θ.ι.π.).



Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηπρφλ
κειινληηθά αηπρήκαηα.

4. ΔΚΚΑΦΔ
Σηα πεξηζζφηεξα ηερληθά έξγα απαηηνχληαη εξγαζίεο εθζθαθψλ. Οη ζπλδεφκελνη θίλδπλνη κε ηηο εξγαζίεο εθζθαθψλ είλαη ζεκαληηθνί, αξθεί λα ζεκεησζεί φηη ε
ππνρψξεζε ελφο κφλνλ θπβηθνχ κέηξνπ εδάθνπο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 1,2 – 1,5 ηφλνπο βάξνο.
εκεία πξνζνρήο


Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ηνπ εδάθνπο.



Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ησλ ππνγείσλ δηθηύσλ.



Η αληηζηήξημε πξέπεη (αλ απαηηείηαη) λα ηνπνζεηείηαη έγθαηξα.



Οη εθζθαθέο πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη θαηάιιεια θαη πιήξσο.



Έμνδνη απφ ηηο εθζθαθέο (π.ρ. ζθάιεο), πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 24κ κεηαμχ ηνπο.



Ο θσηηζκόο θαη ν αεξηζκόο βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη.



Απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ κεηά απφ θάζε βξνρφπησζε.



Απαγνξεχνληαη απνζέζεηο πιηθώλ θαη εξγαιείσλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 60cm απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.



Κακία εθζθαθή δελ είλαη αζθαιήο.



Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζε ηάθξνπο φηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη.



Δπηβάιιεηαη πξόβιεςε απνξξνήο νκβξίσλ.



Απαηηείηαη αληηζηήξημε φισλ ησλ θαζέησλ ζηνηρείσλ ή κεηάζεζή ηνπο, φπνπ θηλδπλεχνπλ απφ ηελ εθζθαθή.



Απαηηείηαη αζθαιήο γεθύξσζε ηάθξσλ γηα ηελ δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ.



Απαγνξεχεηαη ε ππνζθαθή κεραλεκάησλ.



Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην πόδη ηνπ πξαλνύο βαζηψλ εθζθαθψλ, αλ δελ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα.



Η πεξίθξαμε ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ην ρείινο ηνπ πξαλνχο.

5. ΤΠΑΗΘΡΗΔ ΔΡΓΑΗΔ Δ ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΤΧΝΑ
Οη νδεγίεο απηέο ελδηαθέξνπλ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ αζρνινχληαη ζε ππαίζξηεο εξγαζίεο.
Θεξκηθή θαηαπόλεζε εξγαδφκελνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ην άκεζν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ είλαη πνιχ ζεξκφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε θνπηαζηηθή ή κε εξγαζία
κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε παξαγσγηθφηεηαο ή κείσζε ηεο πξνζνρήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο ή αίζζεζε δπζαλεμίαο ή αθφκε θαη
βιάβε ζηελ πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ. Τέηνηα θαηάζηαζε κπνξεί λα ππάξμεη ζαλ ζπλέπεηα θαχζσλνο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ.
Καύζσλαο είλαη ην κεηεσξνινγηθφ θαηλφκελν φπνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ πεξηβάιιεη ηνλ ρψξν εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη θαηάζηαζε
ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, θαη αλαγγέιιεηαη απφ ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία.
Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζεξκηθή θαηαπόλεζε είλαη:


Θεξκνθξαζία μεξνχ ζεξκνκέηξνπ



Σρεηηθή πγξαζία



Ταρχηεηα αέξα



Αθηηλνβνιία



Βαξχηεηα εξγαζίαο



Δλδπκαζία



Δγθιηκαηηζκφο εξγαδφκελνπ: είλαη ε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ζην ζεξκφ πεξηβάιινλ κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ βαζηθνχ
κεηαβνιηζκνχ, ηεο αχμεζεο ηεο εθίδξσζεο θαη ηεο κείσζεο απψιεηαο ειεθηξνιπηψλ (άιαηα) κε ηνλ ηδξψηα. Ο εγθιηκαηηζκφο επηηπγράλεηαη εληφο 7-10
εκεξψλ.



Καηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ.

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΤΧΝΑ
Μπτθέο ζπζπάζεηο (θξάκπεο ησλ ζεξκαζηψλ). Παξαηεξνχληαη ζε άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε ρψξνπο κε πςειή ζεξκνθξαζία. Πξνθαιείηαη απφ ηελ έληνλε
απψιεηα αιάησλ θαη πγξψλ ιφγσ εθίδξσζεο. Δκθαλίδνληαη εληνλφηεξα αλ ν εξγαδφκελνο έρεη πηεη πνιχ λεξφ ρσξίο φκσο λα αλαπιεξψλεη θαη ηα άιαηα. Η
πάζεζε δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλε. Δκθαλίδεηαη απφηνκα θαη έρεη ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα:


΄Έληνλνη πφλνη θαη ζπαζκνί ησλ θνηιηαθψλ θαη ζθειεηηθψλ κπψλ.



Τν δέξκα είλαη πγξφ θαη σρξφ.

Θεξκηθή εμάληιεζε (θαηάξξεπζε απφ ηε δέζηε). Παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα ζε άηνκα πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλα λα εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινλ ζεξκφ θαη πγξφ.
Πξνθαιείηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή απψιεηα λεξνχ θαη άιαηνο απφ ην ζψκα. Σπκπηψκαηα:


Δμάληιεζε, αηνλία, αδπλακία θαη αλεζπρία ηνπ πάζρνληνο.



Κεθαιαιγία, θνχξαζε, ίιηγγνο, λαπηία.



Όξαζε ζνιή.



Πξφζσπν σρξφ, δέξκα θξχν θαη θνιιψδεο, άθζνλε εθίδξσζε.



Αλαπλνή γξήγνξε θαη επηπφιαηε.



Σθπγκφο γξήγνξνο θαη αδχλαηνο.



Θεξκνθξαζία θπζηνινγηθή ή πέθηεη.



Δπψδπλνη κπτθνί ζθπγκνί ησλ θάησ άθξσλ θαη ηεο θνηιηάο.



Η θαηάζηαζε κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ιηπνζπκία.



Η θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη αλ εκθαληζηνχλ δηάξξνηα θαη εκεηνί.

Θεξκνπιεμία. Παξαηεξείηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε πεξηβάιινλ πνιχ ζεξκφ θαη πγξφ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνθαιείηαη απφ άλνδν ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ιφγσ αδπλακίαο απνβνιήο ζεξκφηεηαο φηαλ ε εθίδξσζε εκπνδίδεηαη. Δκθαλίδεηαη αηθλίδηα κε ηα εμήο ζπκπηψκαηα:


Δμάληιεζε θαη αλεζπρία ηνπ πάζρνληνο.



Κεθαιαιγία, ίιηγγνο θαη ππεξβνιηθή αίζζεζε δέζηεο.



Έληνλε δίςα θαη μεξνζηνκία.



Γέξκα δεζηφ, θφθθηλν (έμαςε) θαη μεξφ.



Σε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη εξπζξά αηκνξαγνχληα ζηίγκαηα.



Σθπγκφο ηαρχο θαη έληνλνο.



Πίεζε ειάρηζηα αλεβαζκέλε.



Αλαπλνή γξήγνξε βαζηά θαη ζνξπβψδεο.



Μπτθέο ζπζπάζεηο, θξάκπεο, παξνμπζκνί θαη εκεηφο.



Αηθλίδηα απψιεηα ζπλεηδήζεσο, πνπ γξήγνξα γίλεηαη βαζηά.



Κψκα, ζάλαηνο.

ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Η αληνρή ζην ζεξκηθφ ζηξεο είλαη κεησκέλε ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνην απφ ηα θαησηέξσ πξνβιήκαηα πγείαο:


Καξδηνπάζεηεο.



Πλεπκνλνπάζεηεο (νξηζκέλεο).



Γεληθά λνζήκαηα.



Σαθραξψδεο δηαβήηεο.



Φξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα.



Γηαηαξαρέο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο.



Γπζιεηηνπξγία ηνπ ζπξνεηδνχο.



Με ειεγρφκελε ππέξηαζε.



Αλαηκία (ζπγγελείο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο).



Χπρηθά λνζήκαηα ππφ ζεξαπεία.



Ννζήκαηα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.



Γεξκαηνπάζεηεο κεγάιεο έθηαζεο.



Παρπζαξθία (30% πάλσ απφ ην θαλνληθφ βάξνο).



Λήςε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ.



Γεληθέο θαηαζηάζεηο.



Γπλαίθεο ζε πεξίνδν θχεζεο.



Δξγαδφκελνη πνπ δελ έρνπλ εγθιηκαηηζζεί (π.ρ. λένη εξγαδφκελνη, άηνκα πνπ επηζηξέθνπλ απφ αζζέλεηα ή δηαθνπέο).

ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ
Ηζνξξνπία πγξώλ θαη αιάησλ.


Άθζνλν δξνζεξφ λεξφ, πεξηζζφηεξν απφ φζν δηςάο.



Αλ δελ έρεηο εγθιηκαηηζηείο θαη ηδξψλεηο πνιχ ξίρλε αιάηη ζην λεξφ ζνπ (κε ηελ κχηε ελφο θνπηαιηνχ ζ’ έλα κπνπθάιη ηνπ ιίηξνπ).



Με ηξσο ιηπαξά θαη βαξηά γεχκαηα θαη κελ θαηαλαιψλεηο νηλνπλεπκαηψδε.



Τξψγε θξνχηα θαη ιαραληθά.

Δλδπκαζία


Τα ξνχρα ζνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ αεξηζκφ ηνπ ζψκαηνο ζνπ, λα επηηξέπνπλ ηελ εμάηκηζε ηνπ ηδξψηα, λα είλαη ειαθξά, άλεηα θαη πνξψδε (βακβαθεξά)



Αλ δνπιεχεηο ζηνλ ήιην ή θνληά ζε αθηηλνβνινχζεο επηθάλεηεο, θξφληηζε λα κελ αθήλεηο αθάιππην ην ζψκα ζνπ.



Κάλε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο αλ απηφ δηαηίζεηαη.

Τπαίζξηεο εξγαζίεο


Μελ εξγάδεζαη κηζφγπκλνο ζηνλ ήιην.



Να πξνζπαζείο λα εξγάδεζαη πεξηζζφηεξν ζηε ζθηά.



Φφξα πάληα θαπέιν ή ην θξάλνο ζην θεθάιη. Σε πξνζηαηεχεη απφ ηελ ειίαζε.



Να εξγάδεζαη πην παξαγσγηθά ηηο πξσηλέο ψξεο.

Δγθιηκαηηζκόο


Γψζε ηελ επθαηξία ζηνλ εαπηφ ζνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηελ δέζηε. Σε ιίγεο κέξεο ζα λνηψζεηο θαιχηεξα.



Πηζαλψο λα λνηψζεηο θάπνηα δπζθνξία αλ επηζηξέςεηο απφ άδεηα ή αθφκε θαη απφ Σαββαηνθχξηαθν. Γη απηφ πξφζερε πεξηζζφηεξν.

Α΄ ΒΟΖΘΔΗΔ
Αλ δεηο θάπνηνλ κε ζπκπηψκαηα φπσο: δπζθνξία, εμάληιεζε, ίιηγγν, θξάκπεο θιπ. θάιεζε ακέζσο ζε ηαηξηθή βνήζεηα. Μέρξη λα έξζεη βνήζεηα θάλε ηα
αθφινπζα:


Ξάπισζε ηνλ άξξσζην ζε ζθηά ή ζε δξνζεξφ κέξνο. Βγάιε ηα πνιιά ξνχρα.



Χχμε ηνπ ην ζψκα κε δξνζεξφ λεξφ ή βξεγκέλα ξνχρα.



Φηηάμε αιαηνχρν δξνζεξφ λεξφ (έλα θνπηαιάθη αιάηη ζε θάζε πνηήξη λεξφ) θαη δίλε ζηνλ άξξσζην κηζφ πνηήξη θάζε ηέηαξην ηεο ψξαο επί κία ψξα ή κέρξη
λα εμαθαληζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα. Δπηπιένλ δίλε ηνπ άθζνλν δξνζεξφ λεξφ, γνπιηά γνπιηά.



Αλ ιηπνζπκήζεη βάιε ηνλ ζε αζθαιή ζέζε αλάλεςεο (κπξνχκπηα κε ην θεθάιη πξνο ηελ πιεπξά φπνπ ην ρέξη θαη ην πφδη πξέπεη λα είλαη αλαδηπισκέλα).

Σρεηηθή Δγθχθιηνο 130329/95
«Αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο»
Σημείωζη: Οι ανυηέπυ οδηγίερ είναι επί πλέον ηυν οπγανυηικών μέηπυν (διαλείμμαηα ή/και παύζη επγαζίαρ) πος ενδεσόμενα να ππέπει να ληθθούν από ηην
Διεύθςνζη ηος Επγοηαξίος, ύζηεπα από ζσεηική ςπόδειξη ηος Τεσνικού αζθαλείαρ.

6. ΑΦΑΛΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ
Α. Οδεγίεο γηα Αζθαιή Αλύςσζε Φνξηίσλ
Η αλχςσζε θνξηίσλ είλαη κηα ηδηαίηεξα επηθίλδπλε εξγαζία θαη απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ. Γη απηφ, εθάξκνζε ηηο παξαθάησ νδεγίεο.
1. Έιεγμε εάλ νη αξηάλεο πνπ ρξεζηκνπνηείο (ζπξκαηφζρνηλα, αιπζίδεο, θαζθηέο ή ζθνηληά) είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη φηη ν γάληδνο δηαζέηεη αζθάιεηα. Αλ
δηαπηζηψζεηο θζνξέο ή θάπνην ειάηησκα αλάθεξέ ην ακέζσο ζηνλ πξντζηάκελφ ζνπ ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί.
2. Γεληθά λα απνθεύγεηο λα ρξεζηκνπνηείο αξηάλεο απφ ηλψδεο ζρνηλί γηαηί ε αληνρή ηνπ πνηθίιεη ζεκαληηθά, αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν.
3. Αλ δηαπηζηώζεηο όηη ν ρεηξηζηήο ηνπ αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο δελ είλαη θάηνρνο αδείαο, ή αληηιεθζείο φηη ν ρεηξηζηήο δελ βξίζθεηαη ζε θαιή θπζηθή
θαηάζηαζε ιφγσ θαηαλάισζεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ρξήζεο θαξκάθσλ ή θάπνηνπ εκθαλνχο πξνβιήκαηνο πγείαο αλάθεξέ ην ακέζσο ζηνλ
πξντζηάκελφ ζνπ.
4. Μελ ρξεζηκνπνηείο απηνζρεδηαζκνχο θαηά ηελ πξφζδεζε ηνπ θνξηίνπ φπσο ζπξκαηφζρνηλα, ζρνηληά ή αιπζίδεο πνπ έρνπλ λα δεζεί θφκβν γηα λα
θνληχλνπλ, αιιά θαηάιιεια λαπηηθά θιεηδηά.
5. Δάλ αλαξηάο θάπνην θνξηίν πνπ απνηειείηαη απφ επί κέξνπο ηκήκαηα θξφληηζε λα είλαη δεκέλα ζσζηά θαη αζθαιηζκέλα γηα λα απνθχγεηο ηελ πηψζε ηνπο
απφ ηπραία θίλεζε. Να δεηάο πάληα απφ ηνλ πξντζηάκελφ ζνπ λα ειέγρεη ηελ αλάξηεζε.
6. Να ρξεζηκνπνηείο γάληηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ ζνπ απφ αηρκεξέο γσλίεο ηνπ θνξηίνπ ή απφ ζξαπζκέλα ζχξκαηα ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ.
7. Καηά ηελ αλάξηεζε θνξηίνπ κε ζρνηληά ή θαζθηέο λα θξνληίδεηο πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο λα κελ είλαη ζηξηκκέλα.
8. Η αξηάλε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζηε βάζε ηνπ αγθίζηξνπ θαη φρη ζηε κχηε ηνπ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αθνχζηα κεηαηφπηζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ
αλχςσζε.
9. Τα θνξηία πξέπεη λα αλπςψλνληαη πάληα θαηαθόξπθα.
10. Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε επαθή κε δηαθηλνχκελν θνξηίν, πξηλ απηφ εδξαζζεί θαη αθηλεηνπνηεζεί κε αζθάιεηα ζηνλ ρψξν κεηαθνξάο ηνπ. Να
ρξεζηκνπνηείο «αέξεδεο» (2 ζρνηληά) γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ αλχςσζε θαη ηελ κεηαθίλεζή ηνπ.
11. Με ζηέθεζαη θάησ απφ αλπςσκέλν θνξηίν θαη θξφληηζε πάληα λα ζε βιέπεη ν ρεηξηζηήο.

12. Αλ ν ρεηξηζηήο δελ έρεη θαιή νξαηφηεηα ζε θάπνην ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ηνπ θνξηίνπ ή πξνζσπηθνχ εξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη έκπεηξνο θνπκαληαδόξνο
γηα λα ηνλ θαζνδεγήζεη. Καλέλαο, εθηφο απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα θάλεη ζήκαηα θαζνδήγεζεο ζηνπο
ρεηξηζηέο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ.
13. Να απνθεχγεηο λα εξγάδεζαη ή λα θηλείζαη κέζα ζηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ γεξαλνχ.
14. Οη εξγαζίεο πξέπεη λα δηαθφπηνληαη εάλ ππάξρνπλ αληίμνεο ζπλζήθεο, φπσο δπλαηφο άλεκνο, θαθή νξαηφηεηα, βξνρή θ.ι.π.
15. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ζην πξνζσπηθφ λα κεηαθηλείηαη αλαξηεκέλν ζε ζπξκαηφζρνηλα, άγθηζηξα, θάδνπο, πεξφλεο, κπνχκεο, ή πάλσ ζε θνξηία.

Β. Οδεγίεο γηα Αζθαιή Υεηξσλαθηηθή Γηαθίλεζε Φνξηίσλ
Η ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ είλαη απφ ηηο ζπρλόηεξεο αηηίεο πξόθιεζεο αηπρεκάησλ θαη βιάβεο ηεο πγείαο. Γη’ απηφ, εθάξκνζε ηηο παξαθάησ
νδεγίεο:
1. Να ρξεζηκνπνηείο θόξκα εξγαζίαο ρσξίο ειεχζεξα άθξα πνπ κπνξεί λα ζθαιψζνπλ θάπνπ ηελ ψξα ηεο κεηαθνξάο.
2. Να ρξεζηκνπνηείο γάληηα εξγαζίαο θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο κε κεηαιιηθή πξνζηαζία δαθηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια.
3. Αλ ππάξρεη θίλδπλνο πξφζθξνπζεο ή πηψζεο αληηθεηκέλσλ λα ρξεζηκνπνηείο
4. Όηαλ ην θνξηίν είλαη βαξχ δήηεζε βνήζεηα απφ δεχηεξν άηνκν. Η ρεηξνλαθηηθή κεηαθνξά θνξηίσλ θξχβεη πνιινχο θηλδχλνπο.
5. Καηά ηελ αλύςσζε θνξηίσλ πξέπεη λα εθαξκφδεηο ηηο αθφινπζεο αξρέο:


ε ζπνλδπιηθή ζηήιε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε φξζηα ζέζε.



ηα πφδηα λα είλαη ιπγηζκέλα, αλνηρηά, ην θνξηίν λα βξίζθεηαη αλάκεζά ηνπο θαη ην έλα πέικα λα εθάπηεηαη ζην έδαθνο.



λα ηνπνζεηείο ην ζψκα ζνπ φζν πην θνληά ζην πξνο αλχςσζε βάξνο.



ην ζεκείν ιαβήο πξέπεη λα θξαηηέηαη ζηαζεξά θαη κε αζθάιεηα.



πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ηνπ θνξκνχ ηνπ ζψκαηνο.

Ιδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ , έρεη ην χςνο αλχςσζεο ηνπ θνξηίνπ. Σπγθεθξηκέλα ζπλίζηαηαη:


μεηαθοπά από ηο δάπεδο μέσπι ηος ύτοςρ ηυν γονάηυν.



Μεηαθοπά από ηο ύτορ ηυν γονάηυν μέσπι ηος ύτοςρ ηυν αγκώνυν.



Μεηαθοπά από ηο ύτορ ηυν αγκώνυν μέσπι ηο ύτορ ηυν ώμυν.

Μεγαιύηεξν ύςνο αλχςσζεο ζεκαίλεη πεξηζζόηεξε επίπνλε πξνζπάζεηα, άξα θαη πην επηθίλδπλε.
6. Καηά ηελ κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ, πξέπεη λα εθαξκόδνληαη νη αθόινπζεο αξρέο:


Οη δηαδξνκέο πξέπεη λα ειέγρνληαη, πξηλ ηελ κεηαθνξά, γηα ηπρφλ χπαξμε κηθξνπαγίδσλ θαη ν θσηηζκφο λα είλαη επαξθήο.



Αλ έλα θνξηίν κεηαθέξεηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα, πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη νη θηλήζεηο ηνπο. Αλ ηα άηνκα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηξία, πξέπεη λα
δηαηάζζνληαη θαζ’ χςνο. Τν ςειφηεξν απφ απηά δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη πνηέ ζηε κέζε.



Τν θνξηίν πξέπεη λα θξαηηέηαη θάζεηα σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηνπ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα λα θξαηεζεί ζε ηζνξξνπία.

7. Απαγνξεύεηαη ε ξίςε πιηθώλ από ςειά εθηφο αλ ππάξρεη επηηεξεηήο πνπ ζα θξνληίδεη λα απνθιεηζηεί ν επηθίλδπλνο ρψξνο, ζα
πξνζέρεη λα κελ πιεζηάζεη θαλείο θαη ζα θαλνλίδεη πφηε ζα αξρίδεη ε ξίςε.

7. ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΒΡΟΥΔΡΟ ΚΑΗΡΟ
Δηζαγσγή
Απηφ ην θπιιάδην παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο βηνκεραλίαο θαηαζθεπψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε, ηνλ πξνζδηνξηζκφ
θαη ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία ζε βξνρεξφ θαηξφ.
Γεδνκέλνπ φηη ε εξγαζία είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ βξνρεξφ θαηξφ, θαη ηα εξγαζηαθά ζπζηήκαηα
αζθαιείαο ηεξνχληαη, ε εξγαζία ζηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζθεπψλ κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε αζθάιεηα.
Η ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ θηλδχλσλ ζα πξνζηαηέςεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ζα σθειήζεη ηηο εηαηξείεο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο κέζσ:


ηεο κείσζεο ησλ ηξαπκαηηζκψλ θαη ησλ αζζελεηψλ.



ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη κείσζεο ηνπ απνπζηαζκνχ.



ηεο απμεκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο.

Παξάγνληεο Κηλδύλσλ
Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθαιή θαηαζθεπή ζε βξνρεξφ θαηξφ είλαη νη εμήο:
1. Οιηζζεξφηεηα ζε εξγαζία ζηα χςε.
2. Οιηζζεξφηεηα, πγξαζία ζηηο επηθάλεηεο παησκάησλ, ηα ζθαινπάηηα θαη ηα ζεκεία ζηήξημεο ησλ πνδηψλ.
3. Καηάξξεπζε ζε εθζθαθέο.
4. Κίλδπλνη ειεθηξηζκνχ – βξεγκέλα ειεθηξηθά θαιψδηα, θαιψδηα, πξίδεο, ζεκεία ηζρχνο θαη εμνπιηζκφο ηζρχνο.
5. Κίλδπλνη ζπγθφιιεζεο – π.ρ. πγξαζία ζην ραιπβνπξγείν.
6. Οιηζζεξά εξγαιεία, ιαβέο θαη άιιεο επηθάλεηεο ρεηξηζκνχ.

7. Μεησκέλε ρεηξνλαθηηθή επηδεμηφηεηα ζε κεξηθέο εξγαζίεο.
8. Αζηξαπέο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαηγίδσλ.
9. Μφιπλζε απφ ππεξρείιηζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ.
Σε ζπλζήθεο αλέκνπ, πγξνχ ή μεξνχ, ππάξρνπλ επηπξφζζεηνη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο:
1. Φαιαξά πιηθά ζηέγεο, ζαλίδεο ζθαισζηάο θαη άιια κε αζθαιή πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζε χςνο.
2. Ηκηηειείο θαηαζθεπέο, π.ρ. ζηέγεο, ππφζηεγα.
3. Σθαισζηέο αλεπαξθψο αζθαιηζκέλεο.
4. Με αζθαιηζκέλνη ηνίρνη ή ζθειεηνί.
5. Ξέλε νπζία ζηα κάηηα.
6. Οη γεξαλνί γίλνληαη αζηαζείο φηαλ νη άλεκνη μεπεξλνχλ ηηο ζπζηάζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ γη αζθαιή ιεηηνπξγία.
Αλ ν αέξαο είλαη ππεξβνιηθά θξχνο, ε αζθαιήο εξγαζία κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ κεησκέλε δπλαηφηεηα αίζζεζεο θαη ιεηηνπξγία ησλ ρεξηψλ θαη ησλ
πνδηψλ. Η ηαιαηπσξία πνπ πξνθαιείηαη απφ ην ππεξβνιηθφ θξχν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απξνζεμία θαη αθεξεκάδα.
Αζθαιή πζηήκαηα Δξγαζίαο
Ο βξνρεξφο, κε αλέκνπο ή θξχνο θαηξφο, δελ θαζηζηά απαξαίηεηα ηελ εξγαζία θαηαζθεπψλ κε-αζθαιή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηα αζθαιή ζπζηήκαηα εξγαζίαο λα
κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ. Απηά πεξηιακβάλνπλ:
1. Οξγάλσζε εξγαζίαο
Αλαδηνξγάλσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ζε βξνρεξφ θαηξφ, έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο:



Κάησ απφ ηκήκαηα φπνπ ππάξρνπλ θαιχκκαηα νξνθήο ή ζθέπαζηξα.



Κάησ απφ πξνζηαηεπκέλεο θαηαζθεπέο, π.ρ. ζθαισζηέο.



Κάησ απφ πξνζσξηλά πξνζηαηεπηηθά π.ρ. κνπζακάδεο.



Αθνχ ηα βξεγκέλα ζπζηαηηθά ζηεγλψζνπλ.



Σε δνπιεηέο πνπ ν βξνρεξφο θαηξφο δελ ηηο θαζηζηά επηθίλδπλεο.

Παξαθνινπζήζηε ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ, έηζη ψζηε λα θαλνλίδεηε ελαιιαθηηθέο εξγαζίεο κία ή πεξηζζφηεξεο κέξεο πξηλ.
Βεβαησζείηε φηη φιεο νη ειεθηξηθέο εθαξκνγέο είλαη αζθαιείο. Σηγνπξεπηείηε φηη φια ηα ειεθηξηθά θαιψδηα βξίζθνληαη ζε αξθεηή απφζηαζε πάλσ απφ ην
έδαθνο.
Διαρηζηνπνηείζηε ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε ςειά ζεκεία. Βεβαησζείηε φηη παξέρνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα κέηξα θαη ν εμνπιηζκφο πξφιεςεο
έλαληη ησλ πηψζεσλ – εηδηθά ζηνλ βξνρεξφ ή κε αέξα θαηξφ. Όπνπ είλαη δπλαηφ, πξν-ζπλδέζηε δνκηθά ζηνηρεία ζην έδαθνο αληί ζε θάπνην χςνο.
Όηαλ ζρεδηάδεηε καθξνπξφζεζκεο εξγαζίεο, αλαβάιιεηε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηε βξνρή γηα πην ζηεγλνχο κήλεο.
Σηηο πξνθαηαζθεπαζκέλεο δνκήζεηο, κειεηείζηε πξνθαηαξθηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ζθεπαζκέλσλ νξνθψλ, γηα λα εμαζθαιίζεηε πξνζηαζία θαηά ηελ δηάξθεηα άιισλ
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.
2. Πεξηβάιινλ εξγαζίαο


Πεξηνξίζηε ηηο εξγαζίεο ζε ζηεγλέο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο φηαλ ε βξνρή θαζηζηά ηηο εθηεζεηκέλεο πεξηνρέο επηθίλδπλεο.



Βεβαησζείηε γηα θαιή απνρέηεπζε, έηζη ψζηε ην εξγνηάμην λα ζηεγλψλεη γξήγνξα.



Φξνληίζηε γηα αληιίεο απνξξφθεζεο ησλ πιεκκχξσλ.



Αλεγείξεηε πξνζσξηλά ζθέπαζηξα, π.ρ. ηέληεο θαη κνπζακάδεο.



Σε πεξίπησζε αλέκσλ, βεβαησζείηε φηη ηα ιπκέλα αληηθείκελα θαη νη εκηηειείο θαηαζθεπέο είλαη δεκέλεο θαη ζηεξεσκέλεο ελάληηα ζηηο πηέζεηο ηνπ αλέκνπ.

3. Αλέζεηο


Δμαζθαιίζηε θαηαθχγηα φπνπ ζα ππάξρνπλ ζηεγλά ξνχρα γηα λα αιιαρηνχλ ηα βξεγκέλα.



Γηα ηνλ θξχν θαηξφ, εμαζθαιίζηε έλα δεζηφ θαηαθχγην.

4. Δλδπκαζία γηα βξνρεξό θαηξό


Τα ξνχρα πνπ πξνηηκνχληαη ζε απηέο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο είλαη αδηάβξνρα παληειφληα θαη κπνπθάλ κε θνπθνχια (γηα λα
ην θνξηέηαη κε θξάλνο αζθαιείαο).



Οη κπφηεο θαη ηα παπνχηζηα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζφιεο πνπ δελ γιηζηξάλε.



Γηα εξγαζίεο ζε βξεγκέλεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα απαηηνχληαη ςειέο γαιφηζεο αζθαιείαο.

5. Καηάζηαζε Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ


Η θαηάζηαζε πγείαο κεξηθψλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα κεηψλεη ηελ αληνρή ηνπο ζηνλ θξχν ή βξνρεξφ θαηξφ. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη εξγνδφηεο ζα πξέπεη
λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζπκβνπιέο ησλ γηαηξψλ ηνπο.
Οη εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνρή θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ εξγαζηψλ ζε βξνρεξφ θαηξφ.
Οη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ.

8. ΘΟΡΤΒΟ
Η πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ είλαη αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλε ελάληηα ζε ρεκηθνχο θηλδχλνπο απφ ην ζφξπβν. Καη φκσο ν ππέξκεηξνο ζφξπβνο κπνξεί λα
θαηαζηξέςεη ηα επαίζζεηα θχηηαξα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ απηηνχ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ε αθνπζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ λα εμνκνησζεί κε απηήλ ελφο
ππεξήιηθα πνιχ πξηλ ν πξψηνο αγγίμεη ηε ζχληαμε.
Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη νπνηαδήπνηε ππέξκεηξε έθζεζε ζε ζφξπβν έρεη θαηαζηξεπηηθέο θαη κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κείσζε
ηεο αθνήο πέξαλ ελφο νξίνπ, ζεσξείηαη θαη λνκηθά, επαγγεικαηηθή αζζέλεηα.
εκεία πξνζνρήο


Ο ζόξπβνο πάλσ από 85 Db(A) είλαη επηθίλδπλνο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο αθνήο.



Ο ζφξπβνο κέζσλ θαη πςειψλ ζπρλνηήησλ (2-5 Khz) είλαη ν πιένλ επηθίλδπλνο γηα ηελ αθνή.



Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θξνπζηηθό ζόξπβν (κε έκθαζε ζηνλ κε αλακελφκελν).



Αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ θαηά 3 db(A) ζπλεπάγεηαη δηπιαζηαζκό ηεο ερεηηθήο πίεζεο, άξα θαη ηεο βιαπηηθφηεηάο ηνπ.



Ο ρξόλνο έθζεζεο ζηνλ ζφξπβν είλαη αλάινγνο ηνπ βιαπηηθνχ ηνπ απνηειέζκαηνο.



Ο ζφξπβνο απνηειεί αίηην ή ζπλαίηην ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αηπρεκάησλ.



Η ζπλερήο έθζεζε ζε ζφξπβν πξνθαιεί ςπρνινγηθή έληαζε θαη επεξεάδεη ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ.



Η πξνζνρή πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζφξπβν πεξηζζφηεξν, απφ ηνλ ζφξπβν απηφλ θαζ’ εαπηφλ.



Τα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηνπ ζνξχβνπ απνηεινχλ ηε ιηγφηεξν επηζπκεηή ιχζε θαη δελ πξέπεη λα επηιέγνληαη γηα ζπλερή πξνζηαζία (έθζεζε
ζε νθηάσξε βάζε).

9. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ
Τν ειεθηξηθφ ξεχκα παξνπζηάδεη πνιινχο θηλδχλνπο, ηδηαίηεξα ζηα εξγνηάμηα ηερληθψλ έξγσλ, φπνπ νη εγθαηαζηάζεηο είλαη πξνζσξηλέο, βξίζθνληαη θαηά
θαλφλα ζηελ χπαηζξν θαη ην πξνζσπηθφ δελ έρεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε.
εκεία πξνζνρήο


Τν ειεθηξηθφ ξεχκα παξνπζηάδεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα αηπρήκαηα. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά, έθξεμε, αιιά θαη αλαπεξία, αθφκε θαη ζάλαην.



Μέηξα αζθαιείαο είλαη ε ρξήζε ρακειήο ηάζεο (42 V), ε κνλσηηθή ζέζε, ε γείσζε θαη ν δηαθφπηεο δηαθπγήο.



Οη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο πξέπεη λα έρνπλ θαιή γείσζε, λα έρνπλ ηελ ζσζηή ζέζε ζην εξγνηάμην θαη ηα ζηνηρεία ηνπο λα ηεξνχλ ηηο
απαξαίηεηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ην έδαθνο.



Οη θίλδπλνη απφ ηα ειεθηξηθά δίθηπα πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δηθηχνπ (ελαέξην, ππφγεην ή βνεζεηηθφ).



Οη πίλαθεο δηαλνκήο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ κε δπλαηφηεηα αζθάιηζεο, λα είλαη γεησκέλνη, λα έρνπλ δηαθφπηε δηαθπγήο θαη λα
ζπληεξνχληαη ηαθηηθά.



Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη αθνχ πξψηα έρεη ειεγρζεί ν πηζαλφο θίλδπλνο απφ δίθηπα ηεο ΓΔΗ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ.



Οη εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη θνληά ζε δίθηπα ηεο ΓΔΖ πξέπεη λα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, αθνχ ν θίλδπλνο γηα πηζαλφ αηχρεκα ιφγσ επαθήο ή
πξνζέγγηζεο κε ην δίθηπν είλαη κεγάινο.



Τα θσηηζηηθά ζεκεία θαζψο θαη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ πηζαλή ειεθηξνπιεμία.

10. ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΚΟΤ ΦΤΥΟΤΝΓΡΟΜΟΤ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΥΡΧΜΑΣΗΣΔ
Εργαζία: Τν ρξψκα ηνπνζεηείηαη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ην μχιν, ην κέηαιιν θαη άιια πιηθά απφ θιηκαηνινγηθέο επηδξάζεηο. Οη ειαηνρξσκαηηζηέο εξγάδνληαη
κε ην ρξψκα ζρεδφλ φιε ηελ εκέξα.
Κίνδυνοι για ηην υγεία: Τα παξαδνζηαθά ρξψκαηα πεξηέρνπλ πςειέο πνζφηεηεο νξγαληθψλ δηαιπηψλ. Οη κέζνδνη εθαξκνγήο φπσο πηλέιν, ξνιφ, πηζηφιη, έρνπλ
ζαλ απνηέιεζκα πςειή έθζεζε ζε νξγαληθνχο αηκνχο.
Τα ηειεπηαία ρξφληα ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ εθζέζεσλ έρνπλ γίλεη μεθάζαξα: Τν νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν αλαγλσξίδεηαη ζαλ επαγγεικαηηθή αζζέλεηα. Τα
θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ πξνζβάιινληαη θαη θαηαζηξέθνληαη. Τν απνηέιεζκα είλαη ε εκθάληζε ςπρηθψλ αζζελεηψλ.
Βεληίωζη: Γχν ηχπνη πξντφλησλ αλαπηχρζεθαλ. Φξψκαηα πδαηηθήο βάζεο, ιάθεο θαη βεξλίθηα, δηαηίζεληαη πιένλ παληνχ. Τα ρξψκαηα κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηεξεά πεξηέρνπλ δηαιχηεο, αιιά ζε πνιχ κηθξέο ζπγθεληξψζεηο.
Επίδραζη ζηην εργαζία : Όηαλ ε εξγαζία γίλεηαη ζε ρψξνπο κε θαθφ αεξηζκφ απαηηείηαη ε ρξήζε ρξσκάησλ πδαηηθήο βάζεο.
Σε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ζπληζηάηαη ε ρξήζε ρξσκάησλ πδαηηθήο βάζεο ή κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηεξεά. Η εθαξκνγή είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηα
παξαδνζηαθά ρξψκαηα, αιιά είλαη δήηεκα ζπλήζεηαο ζηα λέα πξντφληα. Τν 1996 ην 24% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ ρξσκάησλ ήηαλ απηά ηα λέα ρξψκαηα.
Κόζηη : Τα λέα απηά πξντφληα είλαη ειάρηζηα πην αθξηβά απφ ηα παξαδνζηαθά. Απνηειεί έλα είδνο αθεηεξίαο γηα παξαπέξα εθαξκνγή. Απ΄ηελ άιιε κεξηά
επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ επηζηξψζεσλ ζε κία εκέξα, ην νπνίν ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο π.ρ. γηα ηελ ελνηθίαζε ησλ
ζθαισζηψλ ή έμνδα κεηαθνξάο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη αληηζηαζκηζηηθά νθέιε γηα ηα θφζηε απνπζηαζκνχ θαη αληθαλφηεηαο.

11. ΥΖΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
Σηνπο δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο γίλεηαη δηαθίλεζε θαη ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 1.000.000 ρεκηθέο νπζίεο, απφ
ηηο νπνίεο νη 40.000 έσο 50.000 είλαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλεο νπζίεο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ.
Δλ ηνχηνηο, νη ρεκηθέο νπζίεο ζε κεγάιν βαζκφ παχνπλ λα απνηεινχλ απεηιή, αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζσζηέο κέζνδνη εξγαζίαο θαη ηα θαηάιιεια κέζα θαη
κέηξα πξνζηαζίαο. Οξηζκέλα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εξγνηάμηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ, φπσο ηα δηαιπηηθά, ηα ρξψκαηα, ηα βεξλίθηα, ε πίζζα, ν
αθξφο πνιπνπξαηζάλεο θ.ά., δελ παχνπλ λα είλαη επηθίλδπλα αλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ρξφληα ηψξα.
εκεία πξνζνρήο


Οξηζκέλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλεο γηα ηνλ ρξήζηε.



Πάλσ ζε θάζε δνρείν πνπ πεξηέρεη κηα ρεκηθή νπζία, πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εηηθέηεο αζθαιείαο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.



Κάζε ρεκηθή νπζία εθηφο απφ ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε θάξηα ρεκηθήο αζθαιείαο, φπνπ πεξηέρνληαη ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ζπκπηψκαηα, κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο.



Η παξνρή ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο, είλαη ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε ελψ ε ρξήζε ηνπο, είλαη ππνρξέσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.



Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πξέπεη λα ειέγρνληαη σο πξνο ηε δηαξξνή.



Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ηα εχθιεθηα πιηθά.



Σε θάζε εξγαζηαθφ ρψξν πξέπεη λα είλαη γλσζηό ην είδνο ηεο ζθόλεο θαη ε ζπγθέληξσζή ηεο, γηα λα είλαη δπλαηή ε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ.
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άξζξν 1 - Αληηθείκελν ζπγγξαθήο
Η παξνχζα Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) αθνξά ηνπο γεληθνχο ζπκβαηηθνχο
φξνπο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν θάζε είδνπο εξγαζία ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππφινηπσλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ
ηεο κειέηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηεο επηθεθαιίδαο.
Άξζξν 2 - Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η παξνχζα Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ε χκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ πνπ ζα
γίλεη κε βάζε απηή, εξκελεχεηαη, δηέπεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ φιε ηελ Ειιεληθή
Ννκνζεζία θαη εηδηθφηεξα, ζε ηερληθά ζέκαηα, απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί εθηέιεζεο Δεκνζίσλ
Έξγσλ, φπσο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Δ. 171/87 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, κε ην Ν.4412/16, ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη κε ηηο ηπρφλ άιιεο δηαηάμεηο
πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί θαη ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο
Πξφζθιεζεο Εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηνλ εκεξήζην ηχπν ηνπ ππφςε έξγνπ ζηελ
Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ρεηηθά ηζρχνπλ αλαιπηηθά ηα αλαθεξφκελα ζηελ εηζαγσγή ηεο
Δηαθήξπμεο ηνπ παξφληνο έξγνπ.
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζαο απνθάζεηο, θαζώο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε
ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (Νόκνο, Δηάηαγκα, Απόθαζε,
θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
Άξζξν 3ν – Εγθύθιηνη , Πξνδηαγξαθέο
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Δεκνηηθψλ έξγσλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνπ
έξγνπ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Εζσηεξηθψλ θαη Δεκνζίσλ έξγσλ νη
αλαθεξφκελεο ζηελ Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ζην Σηκνιφγην.
Άξζξν 4ν – εηξά ηζρύνο ηεπρώλ δεκνπξαζίαο θαη άιισλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηα άιια ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο
θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο εθαξκφδεηαη πάγηα ή παξαθάησ ζεηξά ηζρχνο,
εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθή ζεηξά ζηε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο.
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1.Σν πκθσλεηηθφ
2.Έληππν νηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο ή ην έληππν πξνζθνξάο
Εθπηψζεσλ).
3.Σν Σηκνιφγην Μειέηεο
4.Η Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Ε..Τ.)
5.Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.)
6.Οη Σερληθέο Πεξηγξαθέο θαη ηα παξαξηήκαηα ηνπο Σ..Τ.
7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) ηνπ έξγνπ
8.Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο
9.Η εγθεθξηκέλε Σερληθή κειέηε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ζρέδηα θαη ηεχρε ππνινγηζκψλ) πνπ
ζα ρνξεγεζεί ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη ε Σερληθή Μειέηε πνπ ηπρφλ ζα
ζπληαρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπ φξνπο δεκνπξάηεζεο, φπσο ηειηθά ζα
εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.
10. Σν ρξνλνδηάγξακκα \Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί
απφ ηελ Τπεξεζία.
11.Οη Αλαιχζεηο Σηκψλ θαη ηα αληίζηνηρα Πεξηγξαθηθά Σηκνιφγηα, πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ
πεξίπησζε ζχληαμεο Πξσηνθφιισλ Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Εξγαζηψλ
(Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε.)
Άξζξν 5ν – Εγγύεζε – πξνζεζκία απνπεξαηώζεσλ
Οξίδνληαη ζηελ Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηε Δηαθήξπμε.
Άξζξν 6ν – Πξόνδνο έξγσλ/ Κπξώζεηο ιόγσ θαζπζηεξήζεσο
Θζρχνπλ ηα άξζξα 148 θαη 160 ηνπ Ν. 4412/16.
6.1. Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/16 κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε
(15) εκεξψλ έσο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ππνβάιιεη ην
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε.
6.2. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε
ην άξζξν 158 ηνπ Ν. 4412/16.
Άξζξν 7ν – Πεξηερόκελν ησλ ηηκώλ ηνπ Σηκνινγίνπ
Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα
δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο άιιε πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε
κίαο απφ απηέο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη:
(α) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο κεραλεκάησλ,
δειαδή ηα κηζζψκαηα, ηα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά, ε επηβάξπλζε ιφγσ εκεξαξγηψλ πνπ
κπνξεί λα νθείινληαη ζε δηάθνξεο αηηίεο, νη δαπάλεο παξαιαβήο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη
επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξά ηνπο.
(β) Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνπ κεραληθνχ
εμνπιηζκνχ απφ εξγνδεγνχο , κεραλνδεγνχο ρεηξηζηέο, κεραλνηερλίηεο, εηδηθεπκέλνπο θαη
αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, γηα ηα εκεξνκίζζηα ηνπο, εκεξαξγίεο, αζθαιίζεηο , ψξεο εξγαζίαο
αξγίαο, έθηαθηεο ρξεκαηηθέο παξνρέο θιπ.
(γ) Οη δαπάλεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα θάζε είδνο εξγαζίαο πιηθψλ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο
ηνπο θαη ηηο κεηαθνξέο ηνπο θάζε κέζν απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο επί ηφπνπ
ησλ έξγσλ θαη θάζε πιηθνχ πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά ελδερνκέλσο λα απαηηείηαη γηα
ηελ νινθιήξσζή ηεο θάζε εξγαζίαο.
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(δ) Οη ηπρφλ δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθάιηζε ησλ πιηθψλ θαη απνδεκίσζε γηα ηελ
πξνζσξηλή θαηάιεςε έθηαζεο γηα ηελ κεηαθνξά ή απνζήθεπζή ηνπο.
(ε) Σα έμνδα απφζβεζεο, απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ.
(ζη) Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε
θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ.
Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ είηε ζε ζρέζε κε
ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ηνπο ζε θάζε εξγαζία εηζεξρφκελσλ πιηθψλ, είηε
ζε ζρέζε κε ηηο απνδφζεηο ησλ εξγαηνηερληηψλ, είηε ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ
θαη πιηθψλ κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ.
(δ) ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη φθεινο
αλάδνρνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην επφκελν άξζξν.
Άξζξν 8ν – Πνζνζηό γεληθώλ εμόδσλ θαη όθεινο εξγνιάβνπ
ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ θαηαβάιιεηαη πνζνζηό γεληθώλ εμόδσλ θαη όθεινο
εξγνιάβνπ 18 (%) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκψλ κνλάδνο. ηηο εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη:
(α) Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο γηα
ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ ( χδξεπζε , ζέξκαλζε θιπ.)
(β) Οη κηζζνί θαη θάζε είδνπο απνδεκηψζεηο αζθάιηζεο θαη έμνδα θίλεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη
ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ.
(γ) Σα έμνδα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζχλαςεο εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο ησλ έξγσλ.
(δ) Κάζε είδνπο θφξνη, ηέιε, εγγπήζεηο, ηφθνη θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο
πάζεο θχζεσο.
(ε) Έμνδα εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη δνκηθψλ γεληθά
γηα ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία
(ζη) Έμνδα αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ θαη
πάζεο θχζεσο απνδεκίσζε πξνο ηξίηνπο.
(δ) Έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαζψο θαη έμνδα απνθνκηδήο ησλ
πξντόλησλ ζε πηζηνπνηεκέλνπο ρώξνπο αλαθύθισζεο ζύκθσλα κε ηνλ Εζληθό
Οξγαληζκό Αλαθύθισζεο (Ε.Ο.Α.).
(ε) Κάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή έληερλε
θαη ζχκθσλε κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή απαηηνχκελε γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ απφ θάζε πιεπξά ζε ζρέζε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε
είδνπο επηζθαιή έμνδα.
(ζ) Σν φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.
Σν πνζνζηό ησλ γεληθώλ εμόδσλ θαη όθεινο ηνπ εξγνιάβνπ θαζνξίδεηαη ζε 18%.
Επίζεο 18% γηα απνινγηζηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 9ν – Πνηόηεηα θαη έιεγρνο πιηθώλ. Δείγκαηα
Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ.
Δείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ. Τιηθά θαη ινηπά
είδε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσξίο έγθξηζε ζα απνξξίπηνληαη εθ’ φζνλ δηαπηζησζεί ε
θαηαιιειφηεηά ηνπο. Σα δείγκαηα πνπ απαηηνχληαη κε ηα πεξηγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία
ιακβάλνληαη έγθαηξα πξηλ ηε ρξήζε ηνπο θαη ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. ηε ζπλέρεηα
– φηαλ απαηηείηαη- ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζε θαηάιιειν θξαηηθφ
εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια, ζηε δε
ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθνληαη ην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ην φηη ηα πιηθά πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη ζην δείγκα. Επίζεο ζα αλαγξάθεηαη θαη ην είδνο ηνπ
ειέγρνπ ζηνλ νπνίν ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά.
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Άξζξν 10ν – Αλαινγίεο Τιηθώλ
Πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη εμαθξηβψλνληαη νη θαζνξηδφκελεο ζην ηηκνιφγην, ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ, ή ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλαινγίεο ησλ πιηθψλ. Η άκκνο θαη ην
ακκνράιηθν πξέπεη λα θνζθηλίδνληαη θαη λα κεηξηνχληαη κε ηα θηβψηηα θαζνξηζκέλσλ
δηαζηάζεσλ. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα επηηπγράλνληαη νη ζσζηέο αλαινγίεο.
Άξζξν 11ν – Μεραληθόο Εμνπιηζκόο
Ο απαηηνχκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κεραληθφο εμνπιηζκφο πξνβιέπεηαη θαη
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά ζηελ Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. Αλ ν αλάδνρνο δελ δηαζέηεη
ηέηνην εμνπιηζκφ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ βξεη κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε , ρσξίο ε
Τπεξεζία λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή επζχλε.
Άξζξν 12ν – Αηπρήκαηα θαη δεκηέο
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη ην έξγν ζε κηα αζθαιηζηηθή Εηαηξία
αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο . Η δαπάλε γηα ηα αζθάιηζηξα ζην ζχλνιφ ηνπο πξέπεη λα
θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν δει. εξγνδνηηθή εηζθνξά θαη εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ. ε θακία
πεξίπησζε είλαη δπλαηφλ λα επηβαξπλζεί ν εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ γηα
δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ
ζε μέλε ηδηνθηεζία, έξγα ηνπ Δεκνζίνπ , ησλ Ο.Σ.Α. θαζψο θαη ζε πάζεο θχζεσο θνηλσθειή
έξγα.
Άξζξν 13ν – Φόξνη-Σέιε- Κξαηήζεηο
Φφξνη, Σέιε, Κξαηήζεηο φπσο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο φπσο ηζρχνπλ
θαηά ην ρξφλν δεκηνπξγίαο ηεο ππνρξεψζεσο θαηαβνιήο ηνπο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ
αλάδνρν.
Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε.
Άξζξν 14ν – Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
14.1 Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία, κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, απνηειεί ακάρεην
ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη ειέγμεη πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ
ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο θάζε είδνπο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ηηο ζέζεηο πξνζσξηλήο
ή νξηζηηθήο απφζεζεο ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ηηο κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη
απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ ή άιινπ πξνζσπηθνχ,
λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη δξφκσλ πξνζπέιαζεο, ηα ππάξρνληα δίθηπα Ο.Κ.Ω , ηηο
κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζπλήζσο, ζηηο δηαθπκάλζεηο ζηάζκεο πνηακψλ θαη
ρεηκάξξσλ, ηηο παιίξξνηεο ή ηα παξφκνηα θπζηθά θαηλφκελα ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηε
δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πιηθψλ
ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ην είδνο θαη ηα κέζα, κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο, πνπ ζα
απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια
ζέκαηα, πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο ηνπο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
14.2 Επίζεο, ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη θαη ζα ζπκκνξθσζεί κε ηα
εγθεθξηκέλα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θαη ηεχρε ππνινγηζκψλ ηεο κειέηεο θαζψο θαη ηα ππφινηπα
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ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο
θαη απνηεινχλ, καδί κε ηε δηαθήξπμε, ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο.
14.3 Επίζεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη αλαιακβάλεη λα εθπιεξψζεη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ.
14.4 Παξάιεηςε ηνπ αλαδόρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, πνπ
αθνξά ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη από ηελ επζύλε γηα πιήξε
ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο.
Άξζξν 15ν – Φύιαμε πιηθώλ ππαξρνπζώλ θαηαζθεπώλ θαη κέζσλ.
Ο αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ,
φπσο επίζεο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ. ρεηηθέο δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο
εθηεινχληαη απφ απηφλ , ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε ηα κέηξα θχιαμεο, πξνζηαζίαο ή
δηαηήξεζεο ιακβάλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη νη δαπάλεο επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πάζεο
θχζεσο θνηλσθειψλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα εθηεινχκελα έξγα , γηα λα πξνιεθζνχλ
νη δεκηέο ή ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ακέιεηα ηνπ
αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
Άξζξν 16ν – Πξόιεςε αηπρεκάησλ / Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο
Ο Αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ ηνπ παίξλεη
ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη θάζε ηξίην
θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο απηνχο.
Γαηψδε νξχγκαηα ππνζηεξίδνληαη πάληνηε, γεληθψο δε ηα νξχγκαηα πνπ είλαη κέζα ηε λχθηα.
Δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη κε
επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ην απαηηνχκελν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ
γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ.
Άξζξν 17ν – εκάλζεηο θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ – Μέηξα πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο
17.1 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δαπάλεο ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζηηο
ζέζεηο φπνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ (νηθνδνκηθφ,
ζπγθνηλσληαθφ, πδξαπιηθφ θ.ι.π.) θαηάιιεια ζήκαηα θαη πηλαθίδεο αζθαιείαο θξνληίδνληαο
γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο.
17.2 ε ζέζεηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζα ηνπνζεηνχληαη, ππνρξεσηηθά, απηφκαηα
ζπηλζεξίδνληα ζεκεία (flash liglrts) θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ είλαη αλάγθε ηξνρνλφκνη
ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ θαη ηελ απξφζθνπηε
θαη αζθαιή θπθινθνξία, εκέξα θαη λχρηα, πάλσ ζηνπο δξφκνπο θαη γεληθά ζε φιεο ηηο
πεξηνρέο ηνπ εξγνηαμίνπ.
17.3 Επίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο.
17.4 Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα, πνπ νθείιεηαη ζηε κε
ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Άξζξν 18ν Εγθαηαζηάζεηο Επηρεηξήζεσλ ή Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ’ φςε ηνπ φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ
ελαέξηεο ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Επηρεηξήζεσλ ή Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ή Ννκηθψλ
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Πξνζψπσλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ (Ν.Π.Δ.Δ.) πνπ απαηηείηαη λα κεηαηνπηζζνχλ απφ ηνπο
θπξίνπο ηνπο.
Ο αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
κεηαθνξάο απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, νθείιεη φκσο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνζθφκκαηα ηελ
εθηέιεζε ηνπο, θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ψζηε λα κελ θαζπζηεξεί ή εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο, πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
13 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/16.
Άξζξν 19ν Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδόρνπ – Πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο –
Τιηθά ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
19.1 Όιεο νη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηαλνκήο,
εξγαζηήξηα, γξαθεία θ.ι.π.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα
θαηαζθεπαζζνχλ κε θξνληίδα, δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο, πνπ
επηηξέπνπλ ε Τπεξεζία θαη νη αξκφδηεο αξρέο.
19.2 ε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη λα ιάβεη θάζε άιιν
κέηξν γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή ζην έξγν.
19.3 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θπιάζζεη κε δαπάλεο ηνπ ηα κεραλήκαηα,
εξγαιεία θαη πιηθά, πνπ ηνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα ελζσκάησζε ζην
έξγν.
Άξζξν 20ν – Αζθάιηζε Πξνζσπηθνύ
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αζθαιίδεη ζην Θ.Κ.Α. φιν ην πξνζσπηθφ, πνπ απαζρνιεί,
άζρεηα αλ ην έξγν εθηείλεηαη κέζα ή έμσ απφ αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ Θ.Κ.Α. θαη ζχκθσλα κε
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ.
Επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα αζθαιίδεη γηα αηπρήκαηα, ζε Αζθαιηζηηθέο Εηαηξείεο
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο, ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ
απαζρνιείηαη ζην εξγνηάμην θαη δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί Θ.Κ.Α.
Άξζξν 21ν – Σήξεζε λόκσλ, αζηπλνκηθώλ θαη ινηπώλ δηαηάμεσλ
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε λφκσλ, αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ θαη
νθείιεη λα αλαθνηλψλεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηελ Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο δηαηαγέο θαη
εληνιέο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ, πνπ ηνπ απεπζχλνληαη ή ηνπ θνηλνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε
ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θ.ι.π.
Άξζξν 22ν – Επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ
χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16, ηφζν γηα ηελ εθπφλεζε θαη
εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ηνπ έξγνπ, κνλαδηθφο
ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο, νη δε έιεγρνη πνπ ηπρφλ ελεξγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζε θακία
πεξίπησζε δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή.
Άξζξν 23ν – Δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε
Γηα λα παξαδνζεί ην έξγν ή απηνηειή ηκήκαηα απηνχ ζε ρξήζε ζα απαηηείηαη ε δηελέξγεηα
δηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε. Η δηνηθεηηθή παξαιαβή γίλεηαη κε πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ
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πξντζηακέλνπ ηεο Δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, ηνπ Επηβιέπνληα θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Αλ ην έξγν
παξαδίδεηαη ζε ρξήζε ζε ππεξεζία άιιε απφ ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ ηφηε ζην
πξσηφθνιιν ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ηεο ππεξεζίαο απηήο.
Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί θαη δελ παξαζηεί ή αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ , απηφ
ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ινηπνχο κε ζρεηηθή κλεία θαηά πεξίπησζε θαη ηνπ θνηλνπνηείηαη. Σν
πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη κλεία ηνπ έξγνπ ή ησλ ηκεκάησλ πνπ παξαδίδνληαη γηα ρξήζε θαη
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ εξγαζηψλ.
Η θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ
πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ
ζχκβαζε. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε κπνξεί ε δηνηθεηηθή παξαιαβή λα γίλεη χζηεξα
απφ απφθαζε ηεο Δηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
Η δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 24ν – Κξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Άξζξν 25ν – Υξόλνο Εγγπήζεσο
Οξίδεηαη ζηελ Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
Άξζξν 26ν – Σειηθόο Λνγαξηαζκόο
Μεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα
ππνβάιιεη πξνηειηθφ ινγαξηαζκφ κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ
πξσηφθνιιν. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ
ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη ‘’Σειηθφ ινγαξηαζκφ’’. Γηα ηνλ πξνηειηθφ θαη
ηειηθφ ινγαξηαζκφ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Με ηνλ Σειηθφ
ινγαξηαζκφ γίλεηαη εθθαζάξηζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη φισλ ησλ ακνηβαίσλ
απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
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ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) είλαη ε δηαηχπσζε ησλ γεληθψλ
θαη εηδηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο, φπσο αλαιχνληαη θαη κε ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 5, παξ. 2 ηεο
Γηαθήξπμεο ηεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ / ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ΜΔΡΧΝ
Άξζξν 1

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ζ παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλεη εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδνζηξσκάησλ ζε δηάθνξνπο
δξφκνπο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγ.Η.Ρέληε, ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο – Αγ.Η.Ρέληε.
ηε κειέηε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί δξφκνη νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα
νιηζζεξφηεηαο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θζνξέο (ζαζξά ηκήκαηα, ιαθθνχβεο, ηνπηθέο
θαζηδήζεηο θιπ) θαζηζηνχλ ηε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ πξνβιεκαηηθή.
Με ηε κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ νη εμήο παξεκβάζεηο :
1. Αληηθαηάζηαζε παιαηνχ αζθαιηνηάπεηα κε λέα αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο.
Πεξηιακβάλεηαη θξεδάξηζκα παιαηνχ νδνζηξψκαηνο, αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε,
αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε, θαηαζθεπή λέαο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο
πάρνπο 5εθ.
2. Αληηθαηάζηαζε παιαηνχ αζθαιηνηάπεηα κε λέα αληηνιηζζεξή αζθαιηηθή ζηξψζε
θπθινθνξίαο. Πεξηιακβάλεηαη θξεδάξηζκα παιαηνχ νδνζηξψκαηνο, αζθαιηηθή
ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε, θαηαζθεπή λέαο αληηνιηζζεξήο
αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 5εθ.
3. Αληηθαηάζηαζε παιαηνχ νδνζηξψκαηνο κε λέν αληηνιηζζεξφ νδφζηξσκα απφ
ζθπξφδεκα. Πεξηιακβάλεηαη θαζαίξεζε ππάξρνληνο νδνζηξψκαηνο, γεληθή εθζθαθή,
ππφβαζε νδνζηξσζίαο, θαηαζθεπή λένπ αληηνιηζζεξνχ νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα
ζχκθσλα κε ηε κειέηε.
Δπίζεο, πξνβιέπεηαη αλχςσζε ή θαηαβηβαζκφο θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ζην νδφζηξσκα,
φπνπ απαηηείηαη.
1.1

1.2

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ θαη ησλ ππνινίπσλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Ο.Κ.Ω ζηα ηκήκαηα
πνπ ηπρφλ θαζαηξνχληαη ή θαη’ άιινλ ηξφπνλ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ.
Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηειεζζνχλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ζε φζε έθηαζε ηνπ
δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.
Δίλαη απηνλφεην φηη δελ ακείβνληαη ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ακέιεηα ή
θαθνηερλίεο ηνπ Αλαδφρνπ.

1.3

Αλαιπηηθά νη πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο, ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί κε ηoλ
αλάδνρν, πεξηγξάθνληαη ζηελ αλαιπηηθή Πξνκέηξεζε.
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Άξζξν 2

ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ
Δπίβιεςεο ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνλ
επηβιέπνληα ηνπ Έξγνπ θαη ζε φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ
ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, φπσο επίζεο θαη ηνπο πκβνχινπο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε
Τπεξεζία γηα λα ηα ζπλδξάκεη ζηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ θαη γηα φπνηνλ άιιν ε Τπεξεζία
απνθαζίζεη λα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο πξνθνξηθέο θαη έγγξαθεο
εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δίλνληαη γηα ηελ θαλνληθή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.
Σν φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην Έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε
επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο.
Όπνπ ζηηο πεξί εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 αλαθέξεηαη
«Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία» λνείηαη ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο–
Αγ.Η.Ρέληε θαη φπνπ «Πξντζηακέλε Αξρή» λνείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Νίθαηαο–
Αγ.Η.Ρέληε. Πξνο ηνπο παξαπάλσ πξέπεη λα απεπζχλεη ν Αλάδνρνο, θαηά πεξίπησζε ηελ
αιιεινγξαθία θαη ηα ινηπά έγγξαθα.

Άξζξν 3

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ - ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

3.1

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηνλ Αληίθιεηφ
ηνπ, θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη απνδεθηφλ απφ απηήλ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 135 ηνπ Ν. 4412/2016, ηε δηεχζπλζή ηνπ γξαθείνπ ηνπ, θαζψο θαη ην
εληεηαικέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα βξίζθεηαη ζε απηφ.
Ο Αληίθιεηνο ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ θνηλνπνηνχκελσλ ζηνλ
Αλάδνρν εγγξάθσλ ηεο Τπεξεζίαο απφ ηα γξαθεία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ή ηεο
Πξντζηάκελεο Αξρήο. Ο νξηζκφο ηνπ Αληηθιήηνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε έγγξαθν απνδνρήο ηνπ
δηνξηζκνχ ηνπ. Ο Αληίθιεηνο ζα έρεη έδξα θαη ηειέθσλν, fax ζηνλ Γήκν Νίθαηαο–
Αγ.Η.Ρέληε.

3.2

Σν βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ
γξαθείνπ θαη γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ.
Πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη έκπεηξνο δηπισκαηνχρνο πνιηηηθφο
κεραληθφο ή αξρηηέθηνλαο κεραληθφο απφθνηηνο Διιεληθνχ Αλψηαηνπ Ηδξχκαηνο, ή άιιεο
ηζφηηκεο ζρνιήο, ή Σερλνιφγνο Πνιηηηθφο κεραληθφο, ή 3εηνχο ηνπιάρηζηνλ πείξαο, κε
θαηαζθεπαζηηθή πείξα έξγσλ.
Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ σο πξντζηακέλνπ ηνπ
εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, θαζψο θαη απηνχ ηνπ Τπεπζχλνπ Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ (ΤΠΔ),Ο
Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα αθνξνχλ ηα πξνζφληα
θαη ηελ πείξα ηνπο. Ζ Τπεξεζία κπνξεί, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, λα κε δψζεη ηελ
έγθξηζή ηεο γηα ηνπο πξνηεηλφκελνπο κεραληθνχο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξήζεη
φηη νπνηνζδήπνηε απφ απηνχο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη
θαηάιιεινο γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ νθείιεη
λα νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα.
Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην
ππφςε έξγν θαη ε απνπζία ηνπ απφ ην εξγνηάμην ζα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη
κφλν ζε ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε εθηφο εξγνηαμίνπ απαζρφιεζε πνπ αθνξά ζην
ππφςε έξγν. Όηαλ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ απνπζηάδεη σο αλσηέξσ ζα
ππάξρεη ζην εξγνηάμην ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ πνπ ζα είλαη κεραληθφο εθ ηνπ ππνινίπνπ
πξνζσπηθνχ θαη ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε
ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην λα εθπξνζσπεί ηνλ αλάδνρν ζε φια ηα ζέκαηα ηνπ
εξγνηαμίνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή
παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ θαη
ζηνηρείνπ πνπ ε ππνγξαθή ηνπ πξνβιέπεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο,

Δ..Τ.
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επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα θιπ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έγθαηξε έληερλε, άξηηα
θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηελ ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ
κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ. Ωο
πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ζπλππεχζπλνο είλαη θαη ν Τπεχζπλνο
Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ (ΤΠΔ ή Μ.Γ.Π., σο αλσηέξσ). Γη' απηφ ν πξντζηάκελνο απηφο θαζψο
θαη ν ΤΠΔ/Μ.Γ.Π. πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Τπεξεζία ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία
λα απνδέρνληαη ην δηνξηζκφ ηνπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2229/94.
3.3

Ζ Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηεο
γηα ηνλ νξηζκφ νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα, νπφηε ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ηα απνκαθξχλεη θαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε άιια, ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκφο
ζα ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Δπίζεο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην
πξνζσπηθφ, φπνηε θαηά ηελ θξίζε ηεο, γίλεηαη απαξαίηεην.
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία
πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε
Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ' νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ
Τπεξεζία.
Ζ Γ/λζε ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Ν.1418/87 φπσο ηζρχεη ζήκεξα ζα γίλεη απφ Σερληθφ Πνιηηηθφ Μεραληθφ ή Σερλνιφγν
Πνιηη. Μεραληθφ.

3.4

Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ειιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζηεί
κε ζρεηηθή άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή θαη ινηπή λνκνζεζία.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΔΝΑΡΞΖ , ΠΡΟΟΓΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Άξζξν 1

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ- ΔΝΑΡΞΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

1.1

Ζ χκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην
άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016, ηεξνχκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο Ννκνζεζίαο, φπσο ζα
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ππφςε έξγνπ ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.

1.2

Με ηνπο φξνπο «χκβαζε» ή «χκβαζε Πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ» πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα, λνείηαη ε χκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε
Γεκνπξαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, κε βάζε ηελ νπνία ν
Αλάδνρνο:
(α)
Θα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν Α-1 ηεο παξνχζαο θαη
αλαιχνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε Γεκνπξάηεζεο.
(β)
Θα ζπληεξήζεη ην έξγν, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
νξίδεηαη ζε απηή ηελ ΔΤ.
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ζχληαμε κειεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαπάλσ
παξάγξαθν 1.2 (β) πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχληαμε ηπρφλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ
θηεκαηνινγίσλ (ζχληαμε θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ κε πξάμεηο
αλαινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα πεξηνρέο «εθηφο ή θαη εληφο»
ρεδίνπ Πφιεσο). Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηπρφλ ζχληαμε αλαιπηηθνχ θηεκαηνινγίνπ
ζε φζα ηκήκαηα δεκηνπξγεί αλάγθε αλάθιεζεο απαιινηξίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο
ηεο Τπεξεζίαο.

1.3.

1.4

Δ..Τ.

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία
ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
(α) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν Δ-4 ηεο Δ..Τ.
(β) Σα αλαθεξφκελα ζην άξζξν Ε-1 ηεο παξνχζαο ΔΤ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ή
επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο (COVER NOTE) ηεο / ησλ Αζθαιηζηηθήο /ψλ εηαηξείαο /σλ,

6

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο Ε-1 θαζ’ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο/ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
1.12 ηνπ άξζξνπ Ε-1 ηεο παξνχζαο.
γ) πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο, εθφζνλ δελ έρεη ππνβιεζεί ήδε θαηά
ηελ Πξνζθνξά.
(δ) Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 82/96 βεβαηψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ
νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ.
(ε)Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ αλαδφρνπ κε ζπλεκκέλν ζπλνδεπηηθφ πίλαθα γηα ην αλεθηέιεζην
ππφινηπν εξγαζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα θάζε κέινο ηεο Κ/μίαο.
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 .
1.5

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη έλαξμε ησλ εξγαζηψλ κφιηο πάξεη ηε ζρεηηθή
έγγξαθε εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ηεξήζεη ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν Β-2 ηεο παξνχζαο ΔΤ. ε θάζε πεξίπησζε ε έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.

Άξζξν 2

ΠΡΟΘΔΜΗΔ

2.1

Απαηηήζεηο ηήξεζεο πξνζεζκηώλ

2.1.1

ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο ηζρχεη ην άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/2016.

2.1.2

Όιεο νη πξνζεζκίεο ινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο.

2.1.3

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θαζνξίζεη ην «πξόγξακκα θαηαζθεπήο θαη πνηόηεηαο ηνπ
έξγνπ», έηζη ψζηε α) ην έξγν λα νινθιεξσζεί έγθαηξα θαη κέζα ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη
πνηνηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε χκβαζε θαη ηα πκβαηηθά Σεχρε θαη β) λα
πξνθχςεη ε ειάρηζηε δπλαηή πεξίνδνο όριεζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ ηκήκαηνο κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζπλφινπ ησλ
εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε
ζπλνιηθή πξνζεζκία.
Γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζπλνιηθή απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έμη (-6-)
εκεξνινγηαθώλ κελώλ απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. ηελ παξαπάλσ
ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα
Δ..Τ. γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ.

2.1.4

ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζρεηηθά κε ηηο πξνζεζκίεο έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 147 ηνπ
Ν.4412/2016.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο.

2.1.5

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο :
(1)

Μέζα ζε πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε
ηε ζχκβαζε. Ζ Τπεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο ην
ρξνλνδηάγξακκα κε ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο. Ζ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη
πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

(2)

Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ
ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ
θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα ηα αξκφδηα φξγαλα
ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/16.

(3) Παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ γίλεηαη κφλνλ χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο πξντζηακέλεο ηνπ
έξγνπ αξρήο, αλ νη θαζπζηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. ε
θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν πξνο ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ (νξηαθή
πξνζεζκία).

Δ..Τ.
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(4)

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία
θαη ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
αλαδφρνπ κέζα ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη δελ νθείινληαη ζε
ππαηηηφηεηά ηνπ.

(5)

Με ηηο πξνζεζκίεο, ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο, ζπλδπάδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα
ησλ εξγαζηψλ πνπ απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν. ε πεξίπησζε κεηαβνιψλ ησλ
πξνζεζκηψλ ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ αλαπξνζαξκφδεηαη ην
ρξνλνδηάγξακκα. ε θάζε πεξίπησζε κπνξεί ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο
θαηαζθεπήο γηα ηελ θάιπςε ή πεξηνξηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ επζχλεηαη γη' απηέο ν αλάδνρνο, λα δψζεη εληνιή ζην λ αλάδνρν
λα επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο εθηειψληαο ηηο απαξαίηεηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο θαη
παίξλνληαο ηα απαξαίηεηα πξφζζεηα κέηξα, ρσξίο θακία πξφζζεηε
απνδεκίσζε.

2.1.6

Παξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ ζα αλαγλσξηζζεί ζηνλ Αλάδνρν κε δηθαηνινγία ηελ άγλνηα ησλ
εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ, ησλ πξνβιεκάησλ εμαζθάιηζεο ηεο
θπθινθνξίαο, πξνβιεκάησλ απφ δίθηπα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω., ή/θαη παξφδησλ
ηδηνθηεζηψλ, ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ, ηεο θαηάζηαζεο ησλ
νδψλ πξνζπέιαζεο, ησλ δπζρεξεηψλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ
εθζθαθήο ή αδπλακίαο έγθαηξεο εμεχξεζεο εξγαηψλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ απφ ηελ
Διιεληθή ή/θαη μέλε Βηνκεραλία.

2.1.7

ρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ πξνζεζκηψλ ζηελ αλαζεψξεζε ηζρχεη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε
ην άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/16.

2.1.8

Μέζα ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο νξίδνληαη θαη νη παξαθάησ
ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο (ζηάδηα) πνπ φιεο αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη κέζα ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απνπεξαησζνχλ ηνπιάρηζηνλ, νη ζε θάζε
παξαθάησ ζηάδην αλαθεξφκελεο θπξηφηεξεο εξγαζίεο.
ηάδηα απνθιεηζηηθώλ θαη ελδεηθηηθώλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ

2.1.9

Πξνζεζκίεο: Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη θαη λα απνπεξαηψζεη ην έξγν
ζε πξνζεζκία εθαηφλ νγδφληα δχν (182) ζπλνιηθά, εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ νξίδνληαη νη παξαθάησ απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο:
ε



1 ηκεκαηηθή πξνζεζκία ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ ππνβνιή πηζαλψλ
ηξνπνπνηήζεσλ ή ππνδείμεσλ ζηελ Τπεξεζία.



2 ηκεκαηηθή πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
αλαδφρνπ, γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ή ππνδείμεσλ ηνπ αλαδφρνπ
γηα ηελ κειέηε



3 ηκεκαηηθή πξνζεζκία ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, γηα ηελ ππνβνιή ηνπ Π.Π.Δ.

ε

ε

Οη παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν147
ηνπ Ν.4412/16.
Άξζξν 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΠΡΟΟΓΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ
ΑΝΑΓΟΥΟ

3.1

Γεληθά
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θαζνξίζεη ην «πξόγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ», έηζη ψζηε α)
ην έξγν λα νινθιεξσζεί έγθαηξα θαη κέζα ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο πνπ
έρνπλ ηεζεί απφ ηε χκβαζε θαη ηα πκβαηηθά Σεχρε θαη β) λα πξνθχςεη ε ειάρηζηε δπλαηή
πεξίνδνο όριεζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ ηκήκαηνο
κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη.
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3.1.1

Σν άξζξν απηφ θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηθά κε:
(1) Tνλ έιεγρν, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο «προόδοσ ηοσ έργοσ» θαη ηελ
ππνβνιή ηαθηηθψλ πεξηνδηθψλ αλαθνξψλ («αναθορές προόδοσ»)
(2) Tε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα
ηελ ηήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη εγθξίζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
(3) «Ενημέρωζη ηοσ προγράμμαηος» είλαη ε ζπκπιήξσζε ή /θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ
ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο κε ζηνηρεία λέσλ πξνβιέςεσλ ή /θαη κε ζηνηρεία πξνφδνπ, ρσξίο λα
κεηαβάιινληαη νη αξρηθνί ελδηάκεζνη ή /θαη νη ηειηθνί ρξνληθνί θαη νηθνλνκηθνί ζηφρνη (πξνζεζκίεο,
πξνυπνινγηζκφο) ή ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο.
(4) «Αναθεώρηζη ή αναπροζαρμογή ηοσ προγράμμαηος» είλαη ε απαξαίηεηε
(ππνρξεσηηθά) ελεκέξσζή ηνπ, φηαλ πξνθχπηεη αλάγθε κεηαβνιήο ησλ αξρηθψλ ελδηάκεζσλ ή
/θαη ησλ ηειηθψλ ρξνληθψλ ή /θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ (πξνζεζκίεο, πξνυπνινγηζκφο) ή ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
(5) «Οριζηικοποίηζη ηοσ προγράμμαηος» είλαη ε απνδνρή θαη έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία
ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ Αλάδνρν πξνγξάκκαηνο, φπσο απηφ ηειηθά δηακνξθψλεηαη κεηά ηηο
παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηεο.

3.2

ρεηηθέο Παξαπνκπέο

3.2.1

Σν πξφγξακκα πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ θαιχπηεηαη γεληθά απφ ην άξζξν 158 ηνπ Ν. 4412/16.

3.2.2

Πεξηερφκελα Πξνγξάκκαηνο Καηαζθεπήο Έξγνπ : Σν ππνβαιιφκελν εθάζηνηε απφ ηνλ Αλάδνρν
Πξφγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ κε ηα ππνπξνγξάκκαηά ηνπ, πεξηιακβάλεη θαηά γεληθό
ηξόπν, ηα αθφινπζα :
Γηάγξακκα αλάιπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, κε ηα δηάθνξα επίπεδα
ειέγρνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θάζε επηπέδνπ . Θα ζεκεηψλεηαη ν ππεχζπλνο ειέγρνπ θάζε
επηπέδνπ θαζψο θαη ν αξκφδηνο γηα ηελ πινπνίεζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο.
Σερληθή Έθζεζε πνπ ζα ηεθκεξηψλεη ηα παξαπάλσ. Θα πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ζπλνιηθή
δηαδηθαζία θαη κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (ηκήκαηα - θάζεηο - κέησπα – θαηεγνξίεο
εξγαζηψλ). θαη ζα αηηηνινγείηαη ε επηιεγείζα Γνκεκέλε αλάιπζε ηνπ έξγνπ. Θα εμεηάδεηαη ε
εθηθηφηεηα θαη ην ζπκβηβαζηφ ησλ πξνβιεπφκελσλ ηερληθψλ ιχζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο γεληθνχο
ζηφρνπο ηνπ έξγνπ θαη ζε πξψηε πξνζέγγηζε ε πιεξφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα ησλ κειεηψλ. Θα
επηζεκαίλνληαη πηζαλά πξνβιήκαηα ή ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ Σερληθή Έθζεζε ζα δίλεηαη ζηελ πιήξε αηηηνιφγεζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ δηαξθεηψλ θάζε κίαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηελ αλάιπζε θάζε κίαο
δξαζηεξηφηεηαο ζε εξγαζίεο ηνπ Σηκνινγίνπ. Έηζη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο,
ζα αλαθέξνληαη κε πηλαθνπνηεκέλε κνξθή εθηφο απφ ην είδνο θαη ηε ζέζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο,
ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ε δξαζηεξηφηεηα, ε ζπλνιηθή ρξνληθή
δηάξθεηα ζε εξγάζηκεο κέξεο, ηα κέζα παξαγσγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πνπ
επεξεάδνπλ κε ηελ απφδνζή ηνπο ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ πξνβιεπφκελε
απφδνζή ηνπο αλά εξγάζηκε εκέξα θιπ. Θα πξέπεη ε θαηάηκεζε ηνπ έξγνπ λα είλαη ηέηνηα ψζηε
θακία δξαζηεξηφηεηα απφ απηέο ζηηο νπνίεο αλαιχεηαη ην έξγν, λα κελ έρεη δηάξθεηα πνπ λα
ππεξβαίλεη ηνπο 3 κήλεο, ζην ρακειφηεξν επίπεδν αλάιπζεο ηνπ έξγνπ.
Ηδηαίηεξε επίζεο ζεκαζία ζα δίλεηαη ζηελ αλάιπζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζε επί κέξνπο
εξγαζίεο ηνπ Σηκνινγίνπ (ε θαη ζε πξνεξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην Σηκνιφγην) ψζηε λα
είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ
δηαθεθξηκέλσλ / απηνηειψλ Σερληθψλ, απηά ζα αλαιχνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κειεηψλ,
εθζθαθψλ, θαηαζθεπήο ζεκειίσλ, θαηαζθεπήο θνξέα, θαηαζθεπήο αλσδνκήο πνπ ε θάζε κία ζα
αλαιχεηαη ζε επί κέξνπο εξγαζίεο ηνπ Σηκνινγίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε
θνζηνιφγεζε ηνπ θάζε Σερληθνχ.
Ηδηαίηεξε εμέηαζε θαη αλαθνξά ζα γίλεηαη ζηελ ηερληθή έθζεζε γηα ηηο επηπηψζεηο απφ
πηζαλά εκπφδηα πάζεο θχζεσο (ΟΚΩ, Απαιινηξηψζεηο , Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θιπ.) πνπ
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζηκε δηαδξνκή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ.
Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππνβάιινληαη ζπλνιηθά ζε πέληε ζεηξέο (3+2), εθηφο αλ άιισο
ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία, ηφζν εθηππσκέλα ζε ραξηί, φζν θαη ζε αξρείν Ζ/Τ, ζηε κνξθή
πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία, γηα έιεγρν θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπο απφ απηήλ.
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Δηδηθφηεξα 3 ζεηξέο ππνβάιινληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηε χκβαζε. Σαπηφρξνλα δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 2 επί
πιένλ ζεηξέο ζην Σκήκα Καηαζθεπψλ ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο γηα ελεκέξσζε ηεο
Πξντζηακέλεο Αξρήο.
Άξζξν 4

ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ

4.1

Πνηληθέο ξήηξεο γηα παξαβίαζε πξνζεζµηώλ έξγνπ

4.1.1

ην άξζξν απηφ νξίδνληαη νη πνηληθέο ξήηξεο, νη νπνίεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ
έξγνπ, αλ ν αλάδνρνο ππεξβεί, µε ππαηηηφηεηά ηνπ, ηε ζπλνιηθή θαη ηηο ηπρφλ ηεζείζεο ηµεµαηηθέο
πξνζεζµίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ µε αηηηνινγεµέλε απφθαζε
ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ αµέζσο επφµελν ινγαξηαζµφ ηνπ
έξγνπ. Ζ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ
ηµεµαηηθψλ πξνζεζµηψλ δελ αλαθαιείηαη. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ
ηµεµαηηθψλ πξνζεζµηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά αλ ην έξγν πεξαησζεί µέζα ζηελ ζπλνιηθή
πξνζεζµία θαη ηηο εγθεθξηµέλεο παξαηάζεηο ηεο.

4.1.2.

Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εµέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζµίαο νξίδεηαη ζε 15% ηεο µέζεο εµεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζµφ
εµεξψλ ίζν µε ην 20% ηεο πξνβιεπφµελεο απφ ηε ζχµβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζµίαο.
Γηα ηηο επφµελεο εµέξεο µέρξη αθφµα 15% ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζµίαο ε πνηληθή ξήηξα
γηα θάζε εµέξα νξίδεηαη ζε 20% ηεο µέζεο εµεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ (άξζξν 148 ηνπ
Ν.4412/16)

4.1.3.

Ωο µέζε εµεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεµαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχµβαζεο, µαδί
µε ην πνζφ ησλ ηπρφλ ζπµπιεξσµαηηθψλ ζπµβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φφξν
Πξνζηηζέµελεο Αμίαο (ΦΠΑ), πξνο ηελ ζπλνιηθή πξνζεζµία ηνπ έξγνπ.

4.1.4.

Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζµίαο δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ 6% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχµβαζεο, ρσξίο
ΦΠΑ.

4.1.5.

Σα πνζά πνπ νξίδνληαη σο πνηληθέο ξήηξεο γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία ζα ππνινγίδνληαη
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ηνπ Ν.4412/΄16.

4.1.5.

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, εθαξκφδνληαη φζα πεξηγξάθνληαη ζην
άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/16.

Άξζξν 5

ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΔΗ

Γεληθά νη απαιινηξηψζεηο γηα ηηο πεξηνρέο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο δελ
ππάξρνπλ.

Άξζξν 6

ΒΔΒΑΗΧΖ ΠΔΡΑΣΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ - ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΔΝΣΟ ΔΡΓΟΤ - ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ- ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο/ ηέιεζεο ησλ :
α.
Γηνηθεηηθήο Παξαιαβήο γηα ρξήζε.
β.
Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
γ.
Πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ.
δ.
Υξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ)
ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ.
ε.
Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
Ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16
“Οη παξαιαβέο, πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή, γίλνληαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο
πξνζεζκίεο. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζεζκίεο απηέο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ
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δηάηαγκα πεξάζνπλ άπξαθηεο, νη παξαιαβέο ζεσξνχληαη φηη ζπληειέζηεθαλ απηνδηθαίσο θαη
χζηεξα απφ ζρεηηθή έγγξαθή φριεζε ηνπ αλαδφρνπ.
Οη πξνζεζκίεο απηέο αξρίδνπλ απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ ππνβιεζεί
απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε.
Παξαθάησ αλαθέξνληαη νξηζκέλεο ζρεηηθέο εμεηδηθεχζεηο:
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κεηά ηελ πιήξε πεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ
εθπιήξσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ θαηά ηελ παξάγξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 170 ηνπ N.4412/16 έλλνηα ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο δηαζηέιιεηαη θαη πεξηιακβάλεη θαη ην
Μεηξψν ηνπ Έξγνπ.
Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη
ζηε ζπληήξεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηo άξζξo 171 παξαγξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κεηά ηελ
πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη γεληθά ζε δεθαπέληε (15) κήλεο.
Άξζξν 7

ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

1. Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ην λφκν, θεξχζζεηαη
έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 4412/16 .
Άξζξν 8

ΑΗΣΖΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ

Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πνπ πξνζβάιεη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ
αλαδφρνπ, ρσξεί έλζηαζε. Ζ έλζηαζε αζθείηαη κε θαηάζεζε ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κέζα
ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 15 εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο, εθηφο αλ ζε εηδηθέο
πεξηπηψζεηο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην λφκν απηφλ ή ηα Π.Γ. πνπ εθδίδνληαη κε εμνπζηνδφηεζε
ηνπ.
Ζ έλζηαζε απεπζχλεηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο κέζα
ζε δχν κήλεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο.
Αλ ε έλζηαζε απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο ή κεξηθψο ή αλ παξέιζεη άπξαθηε ε δίκελε
πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα αζθήζεη αίηεζε ζεξαπείαο
ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ
άπξαθηε πάξνδν ηνπ δηκήλνπ δελ κεηαζέηεη ηελ έλαξμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο γηα ηελ
άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο. Αίηεζε ζεξαπείαο αζθείηαη επίζεο θαη θαηά απνθάζεσλ ή πξάμεσλ
ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, εθφζνλ κε ηηο απνθάζεηο ή πξάμεηο απηέο
δεκηνπξγείηαη γηα πξψηε δηαθσλία. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε δελ απαηηείηαη λα πξνεγεζεί
έλζηαζε θαη ε ηξίκελε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο αξρίδεη
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ή ηεο πξάμεο ζηνλ αλάδνρν.
Ζ αίηεζε ζεξαπείαο απεπζχλεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ε
επίδνζή ηεο γίλεηαη πάληνηε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή.
Αίηεζε ζεξαπείαο κπνξεί λα αζθήζεη θαη ν Κχξηνο ηνπ έξγνπ, εθφζνλ δελ είλαη ην Γεκφζην.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Άξζξν 1

ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

1.1
Ζ παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ε χκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ
πνπ ζα γίλεη κε βάζε απηή, εξκελεχεηαη, δηέπεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ φιε ηελ Διιεληθή
Ννκνζεζία θαη εηδηθφηεξα, ζε ηερληθά ζέκαηα, απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ
Έξγσλ, φπσο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Γ. 171/87 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, κε ην Ν. 4412/16, ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη κε ηηο ηπρφλ άιιεο δηαηάμεηο πνπ
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ζα έρνπλ εθδνζεί θαη ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηνλ εκεξήζην ηχπν ηνπ ππφςε έξγνπ ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο. ρεηηθά ηζρχνπλ αλαιπηηθά ηα αλαθεξφκελα ζηελ εηζαγσγή ηεο Γηαθήξπμεο
ηνπ παξφληνο έξγνπ.
Άξζξν 2

ΟΡΗΜΟΗ - ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ - ΓΛΧΑ
Οξηζκνί

2.1

ηελ παξνχζα χκβαζε νη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο ζα έρνπλ ην λφεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν
2 ηνπ Ν.4412/16. Δπί πιένλ:
Οξηζκνί αλαθνξψλ πξνυπνινγηζκνχ
1.
Σν ΑΡΥΗΚΟ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΟΟ (Α..Π. ή ΑΠ) ηεο χκβαζεο ηνπ Έξγνπ
εθθξάδεηαη ζε ΔΤΡΩ €.
εκεηψλεηαη φηη ζε απηήλ ηελ χκβαζε νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο πιεξσκέο απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ ΝίθαηαοΑγ.Η.Ρέληε.
2.
(Π) πκβαηηθφ Πνζφ Πξνζθνξάο. Γαπάλε εξγαζηψλ κε ΓΔ θαη ΟΔ θαηά ηελ
πξνζθνξά, φπσο πξνθχπηεη γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ
Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο.
Άξζξν 3

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΠΟΤ ΓΗΔΠΟΤΝ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ
Γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβηθή ζχκβαζε ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηζρχνπλ νη αθφινπζνη
θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο.
1.

Οη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 696/74 θαη ηνπ Π.Γ. 515/89 ζην βαζκφ πνπ δελ ηξνπνπνηνχληαη
απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.

2.

Ο Ν. 3316/05 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί «Μεηξψσλ Μειεηεηψλ»
θαη αλάζεζεο θαη εθπφλεζεο κειεηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

3.

Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (Κ.Σ..) ΦΔΚ 266 Σεχρνο Β’ 95-85.

4.

Ο Νένο Καλνληζκφο θπξνδέκαηνο ‘97 γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ
ζθπξφδεκα.

5.

Όιεο νη ηζρχνπζεο εγθχθιηνη, θαλνληζκνί θαη δηαηάμεηο ηνπ η. ΤΓΔ, φπσο ν θαλνληζκφο
θφξηηζεο δνκηθψλ έξγσλ θιπ.

Οη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ εθηφο θαη εληφο θαηνηθεκέλσλ
πεξηνρψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ΒΜ5/30428/1980 (ΦΔΚ 589Β/1980) θαη
ΒΜ5/30058/1983 (ΦΔΚ 121Β/1983 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
Σεχρε Πξνδηαγξαθψλ ήκαλζεο (η.ΤΓΔ) φπσο ηζρχνπλ θαη φπσο δπλαηφλ λα
ηξνπνπνηεζνχλ/ βειηησζνχλ πξηλ ηελ ππνγξαθή αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο.
Οη ηζρχνληεο θαλνληζκνί ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο γηα θάζε θαηεγνξία εγθαηαζηάζεσλ.
Οη ηζρχνληεο θαλνληζκνί ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πξσηαξρηθά νη
θαλνληζκνί πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηνί βάζεη θεηκέλσλ πνπ ζπληάρζεθαλ ή πηνζεηήζεθαλ
απφ επξσπατθέο επηηξνπέο ζχληαμεο θαλνληζκψλ θαη πξνδηαγξαθψλ.
Άξζξν 4

ΣΖΡΖΖ ΝΟΜΧΝ, ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ - ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΧΝ
Με ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή
ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, αλεμάξηεηα απφ ην
φξγαλν πξνέιεπζήο ηνπο ή ηελ ηππηθή ηζρχ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπκβαηηθή ηνπ
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ππνρξέσζε θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ηππηθψλ λφκσλ, θαζψο θαη ηε δηεζλή
θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, πνπ έρεη θαηαζηεί εζσηεξηθφ δίθαην.
Ζ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ αλαθέξεηαη
ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθπιήξσζε
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ,
ησλ θάζε είδνπο αδεηψλ ή ππνρξεσηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηε Ννκνζεζία αιιαρνχ θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
θάζε είδνπο εξγαζηψλ. Πξνο ηνχην ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκά
ηνπ ζηελ, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Κ.η.Δ. ή αιινχ. Παξάιιεια νθείιεη λα
θνηλνπνηεί ην αίηεκά ηνπ (κε αληίγξαθα φισλ ησλ ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ) ζηελ
Δπίβιεςε.
Δθηφο αλ ξεηά νξίδεηαη ην αληίζεην ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ν Κ.η.Δ. δελ αλαιακβάλεη
ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο άδεηεο γηα ηελ
δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
Όζνλ αθνξά άδεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αξκφδηαο
δηνηθεηηθήο αξρήο, ν Αλάδνρνο εμαθνινπζεί λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηνλ θίλδπλν κε
εθδφζεψο ηνπο. Καη' εμαίξεζε, ν Κ.η.Δ. αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ ζπλδξάκεη,
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
1.
2.

Ο λφκνο θαηαιείπεη ζηνλ Κ.η.Δ. ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή απηή ή
φρη.
Ζ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο απηήο δελ ζα ζπληζηνχζε θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ
επρέξεηαο ή θαηάρξεζε εμνπζίαο.
Ο Κ.η.Δ. αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή ηνπ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ
Αλαδφρνπ θαη κφλν κε ηνπο ηχπνπο θαη ηα κέζα πνπ ηνπ επηηξέπεη ή ηνπ επηβάιιεη ε θαηά
πεξίπησζε εθαξκνζηέα γηα ηελ έθδνζή ηεο άδεηαο δηνηθεηηθή ή απνδεηθηηθή δηαδηθαζία.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Άξζξν 1

ΓΝΧΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

1.1

Παξερόκελα ζηνηρεία

1.1.1

Οη δηαγσληδφκελνη ζα παξαιάβνπλ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 2
ηεο Γηαθήξπμεο θαη ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ θαη
θαλνληζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ΔΤ.

1.1.2

Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα κειεηήζνπλ θαη ελδερφκελα λα πάξνπλ αληίγξαθα κε
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπο, νπνησλδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία θαη ηηο κειέηεο πνπ ππάξρνπλ.
ηνηρεία ησλ κειεηψλ κπνξνχλ λα πξνκεζεπζνχλ νη δηαγσληδφκελνη απφ ηελ Γ/λζε
Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο-Αγ.Η.Ρέληε, Π. Σζαιδάξε 10, Νίθαηα.

1.2

Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ

1.2.1

Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα δηεξεπλήζνπλ πιήξσο:
 Σελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ
 Σελ Γηεζλή θαη Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, πιηθψλ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ
 Σηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο
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1.2.2

1.2.3

 Σα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη
Οξγαληζκνχο (π.ρ. ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ), Σνπηθέο Αξρέο, Σξνραία θιπ.
 Σνπο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο θαη ηελ θξηζηκόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ εμαζθάιηζεο
ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή
 Σελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία ζηελ Διιάδα θαη Γηεζλψο θαη λα ιάβνπλ ΟΒΑΡΑ ππφςε
ηνπο ηελ επηξξνή ησλ λέσλ απζηεξψλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ εθηέιεζε ησλ
έξγσλ, κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν. 3263/04, θαη ηηο ινηπέο κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο.
 Σηο εθηειεζζείζεο απαιινηξηψζεηο θαη εθείλεο πνπ πηζαλφλ παξακέλνπλ αθφκα
αλεθηέιεζηεο.
 Σνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ηελ ππφςε πεξηνρή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ.
Σνλίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ. πνηφηεηα
ππεδάθνπο, απνηειέζκαηα πάζεο θχζεσο εξεπλψλ, ζηνηρεία πάζεο θχζεσο
παξαηεξήζεσλ θιπ., πνπ έγηλαλ ή γίλνληαη, απφ ηελ Τπεξεζία, ή απφ άιινπο, ηίζεληαη ζηε
δηάζεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη κόλν. Σα ζηνηρεία απηά είλαη
ελδεηθηηθά θαη δελ δεζκεχνπλ ζπκβαηηθά ηελ Τπεξεζία, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο
βνήζεκα γηα ηελ ζχληαμε ησλ Πξνζθνξψλ. Αθήλεηαη πάλησο ζηελ θξίζε ησλ
δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία απηά ή θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε,
θξνληίδα θαη δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, ή παξαηεξήζεηο γηα
επαιήζεπζε, επέθηαζε θαη/ή αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ.
Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα
εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ΚηΔ ή απφ άιινπο πηζαλνχο
εξγνιήπηεο, ψζηε λα ηηο ιάβεη ν Γηαγσληδφκελνο ππφςε θαηά ηελ κφξθσζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ.

1.2.4

Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αλάγθε απφδεημεο δηεξεχλεζεο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο
δπλαηφηεηαο πξνζπνξηζκνχ λεξνχ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, γηαηί
επηζεκαίλεηαη φηη αλάινγα κε ην ηκήκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζα ππάξρνπλ κηθξέο ή
κεγαιχηεξεο δπζρέξεηεο πξνζπνξηζκνχ ηνπ αλαγθαίνπ λεξνχ, αθελφο κελ ιφγσ ησλ
ππαξρνπζψλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, αθεηέξνπ δε ιφγσ ησλ γεληθφηεξσλ πξνβιεκάησλ
ιεηςπδξίαο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα.

1.2.5

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα
ελήκεξνο ηεο θχζεο θαη ηνπνζεζίαο ηνπ έξγνπ, ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο θάζε είδνπο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ηελ δηάζεζε
πξντφλησλ εθζθαθήο, ηελ πξνκήζεηα, ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε
πιηθψλ, ηελ ηνπνρξνληθή χπαξμε εξγαηνηερληθνχ θαη ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, λεξνχ,
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νδψλ, ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο
πεξηνρήο, ηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο, αιιά θαη ηελ ππνρξεσηηθή
δηαηήξεζε ηεο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο φριεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπψλ ην
επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηελ δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην
είδνο, πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ πάλσ θαη θάησ
απφ ην έδαθνο, θιπ.

1.2.6

Δπίζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη φηη είλαη
απφιπηα ελήκεξνο γηα ην είδνο θαη ηα παξαγσγηθά κέζα, ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ
ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα,
ηα νπνία θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν, ή
ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.

1.2.7

Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηφ ζηνηρείν, πνπ αθνξά ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή
ηνπ πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.

1.3

Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα επαιεζεύζεη ζηνηρεία πνπ ρνξεγνύληαη

1.3.1

Ο Αλάδνρνο (αλεμάξηεηα απφ φζα αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξ. 1.1 θαη 1.2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ) νθείιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, (αιιά θαη φινη νη δηαγσληδφκελνη, θαηά
ηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν), λα επαιεζεχζνπλ φια ηα ζηε
δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία απφ ηελ Τπεξεζία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο
έξεπλεο θαη κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ
έξγσλ.
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1.3.2

Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ δελ αθνξά εθείλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δελ
επεξεάδνπλ ηελ ζσζηή κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.

1.3.3

Ζ επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ
θαηεγνξία ησλ "εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ", γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη
θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν. ρεηηθά κε ηελ ΄΄ Απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ
εδάθνπο΄΄ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα Άξζξα Α-8 θαη Γ-9 ηεο παξνχζαο.

Άξζξν 2

ΓΔΝΗΚΔ ΔΤΘΤΝΔ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ή ηεο
κειέηεο εθαξκνγήο πνπ ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ πιήξε
επζχλε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
χκθσλα κε ηα πκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ
ηνπ έξγνπ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο θαη νπνηνζδήπνηε έιεγρνο αζθεζεί απφ ηελ
Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ απηήλ ηελ επζχλε.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη εμ' νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ απαξαίηεησλ
πιηθψλ, ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαηά ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ Πξνηχπσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ
εγθεθξηκέλσλ πκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα ή ηξφπνη εξγαζίαο, απφ ηα απαηηνχκελα γηα
ην έξγν, θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο
γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε ή παξάλνκε
ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, κεζφδσλ, κειεηψλ, κεραλεκάησλ, ινγηζκηθψλ θιπ., πνπ
θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο.
Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ζθφπηκα ή αζέιεηα λα απνθηήζεη κε νξζφ θαη λφκηκν ηξφπν ηα
δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ε παξάιεηςε απηή ζεσξείηαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
επηζχξεη ηηο αθφινπζεο θπξψζεηο:
α.

β.

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

Ο φξνο (α) έρεη ηζρχ, αλ ε πξνβιεπφκελε ζην Κεθάιαην Ε ηεο παξνχζαο Δ..Τ. αζθάιηζε
δελ θαιχπηεη θαη ηελ πεξίπησζε απηή.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε λα παξάζρεη φια ηα πιηθά,
εξγαηηθά θαη κεραλήκαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη γηα
ηελ κεηαθνξά ηνπο απφ ηηο πεγέο πξνκεζείαο ηνπο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα
επηζθεπάδεη ζπληεξεί θαη εμαζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία
έλαληη παληφο θηλδχλνπ.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα γεληθά θαη
ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο κειέηεο πνπ ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία θαη ζα εγθξηζνχλ θαη
κε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο πνπ ζα εγθξηζνχλ επίζεο απφ
ηελ Τπεξεζία.
ρεηηθά κε δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, έρεη ηζρχ θαη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
Ν.1418/84 θαζψο θαη ην άξζξν 138 ηνπ Ν. 4412/2016, κφλν ζε φζε έθηαζε δελ θαιχπηεηαη
απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο
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φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν Ε-1 ηεο παξνχζαο ΔΤ. Οπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή
πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζε ηξίηνπο, ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ νθείινληαη είηε ζε
ακέιεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζηηο νπνηεζδήπνηε
θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ΄ απηνχ,
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. ρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηεο «αζηηθήο επζχλεο
έλαληη ηξίησλ» ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ άξζξνπ Ε-1 ηεο παξνχζαο.
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ηεχρνο ηεο Σερληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ αιιά θαη φισλ ησλ ηζρπνπζψλ
πξνδηαγξαθψλ ζρεηηθψλ έξγσλ, φπσο αλαθέξνληαη θαη ζην άξζξν Γ-3 ηεο παξνχζαο ΔΤ.
Οπνηαδήπνηε δεκηά ζην έξγν, είηε ζηα κεραλήκαηα, είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, (εξγνηάμηα,
δαλεηνζάιακνη, ιαηνκεία θιπ.) πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν ή δνιηνθζνξά
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο, πιελ αλσηέξαο βίαο, βαξχλεη ηνλ
Αλάδνρν. Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο πνπ
πξνέξρνληαη απφ νπνηαζδήπνηε θχζεσο δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ
Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή θαη ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ θαη νθείινληαη ζε ακέιεηα ε ππαηηηφηεηά
ηνπ.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα παίξλεη φιεο ηηο
πξνθπιάμεηο θαη αλαγθαία κέηξα, θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια
ηηο γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο
νριήζεηο ζ' απηέο. Θα αζθαιίζεη επίζεο ηνλ Ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ έλαληη νπνηαζδήπνηε
νηθνλνκηθήο απαίηεζεο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ παξαθεηκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ή ελνίθσλ ηνπο.
Ζ πην πάλσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζ' φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη
εξγαζίεο, φπσο ι.ρ. άθξα έξγνπ, εξγνηάμην, ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο ,
δξφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θιπ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Έξγσλ, φια ηα απαηηνχκελα κέηξα
αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο θαη θάζε άιιν κέηξν πνπ
αλαθέξεηαη ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο πξφιεςεο αηπρεκάησλ.
ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν
Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο έζησ θαη
αλ νη ππεξγνιάβνη απηνί έρνπλ ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε
γέθπξεο, δξφκνπο θαη ρσκαηφδξνκνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηελ ρξήζε ηνπο
σο νδψλ κεηαθνξάο. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε πεξηνξηζκνχο ζηα
θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα, κε ηνλ
ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά, ή αζπλήζε θζνξά ησλ γεθπξψλ, νδψλ θαη ρσκαηφδξνκσλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ θάζε αλαγθαίν κέηξν
πξνθχιαμεο ή ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, ρσκαηφδξνκσλ ή γεθπξψλ, αλεμάξηεηα αλ
απηφ ην κέηξν πξνδηαγξάθεηαη ή φρη ζηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο.
Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε κεηαθνξάο θνξηίσλ ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ε Δπίβιεςε γηα ηελ
επηβεβαίσζε ιήςεο ησλ παξαπάλσ κέηξσλ.
ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή βιάβεο ζην ελ ιφγσ νδηθφ δίθηπν ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζή ηνπο.
ηελ θαηεγνξία απηή ππάγεηαη θαη ην νδηθφ δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο
νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί, ζχκθσλα κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη εθφζνλ
επηηξαπεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο, απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ
ή/θαη άιισλ πιηθψλ.

Άξζξν 3

ΥΧΡΟΗ ΔΡΓΟΣΑΞΗΧΝ - ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑ
Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή θαη
παξαρσξήζεη ρψξνπο γηα ίδξπζε ιαηνκείσλ, γηα δαλεηνιεςία, γηα απφζεζε, γηα
εγθαηαζηάζεηο εξγνηαμίσλ θιπ. Οη ρψξνη απηνί ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζηνχλ
ή/θαη αγνξαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε.
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Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ ιφγσ ηπρφλ αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή
αηηία γηαηί, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε
γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, έγθαηξα λα πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε, θαηάιεςε θαη δηεπζέηεζε
ησλ θαηάιιεισλ ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ
εξγνηαμίσλ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ Τπεξεζία. Οη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη αλ
βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη επίζεο λα
ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.
Αλ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζεί ε ρξήζε ηέηνησλ ρψξσλ απφ ηελ Τπεξεζία ε παξαρψξεζή
ηνπο γηα ρξήζε (ρψξσλ απφζεζεο , εξγνηαμίσλ θιπ.) ζα γίλεη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ έξγνπ
ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο αληάιιαγκα.
Έηζη ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο θάζε θχζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ φπσο:










απνζήθεπζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
νξγάλσζεο πξνθαηαζθεπψλ
παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο
πξνεηνηκαζίαο πιηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ θαη εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ
πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θάζε θχζεσο αληηθεηκέλσλ (πιηθψλ θιπ.)
ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ
ρψξσλ ζηάζκεπζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θιπ.

Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε ζα δηαξξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ(ηνπο)
εξγνηαμηαθφ(νπο) ρψξν(νπο) πνπ ζα πεξηιακβάλεη(νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (φπσο ζπγθξνηήκαηα κεραλεκάησλ, θαη
εγθαηαζηάζεσλ, ζπλεξγεία, εξγνηαμηαθφ/ά εξγαζηήξην/α, απνζήθεο, γξαθεία θιπ) φπσο
επίζεο θαη ηηο πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα κελ
εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη
σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη κε δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ ηα πιηθά, εξγαιεία,
κεραλήκαηα θιπ., πνπ ηπρφλ ζα ηνπ παξαδίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ρξήζε, ή
ελζσκάησζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φζα πιηθά ηπρφλ πηζηνπνηεζνχλ πξν ηεο ελζσκάησζεο
ζην έξγν.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο φζα πιηθά
έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν, κε δαπάλε ηνπ.
Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη
δηακνλήο, εξγαζηήξηα, γξαθεία θιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα αλαγεξζνχλ κε
κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπεη ε Τπεξεζία ή/θαη νη
ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ζηελ Τπεξεζία ησλ
ρψξσλ ηνπ εξγνηαμίνπ κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ λα αθαηξέζεη θαη λα
απνκαθξχλεη απφ ηα εξγνηάμηα θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πνπ ππάξρεη, ηα
απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά ρξήζηκα ή άρξεζηα,
πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ. θαη λα επηζθεπάζεη ή λα αλαθαηαζθεπάζεη
ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ, πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ.
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα άξεη ή λα θαηαζηξέςεη θαη απνκαθξχλεη θάζε βνεζεηηθή
θαηαζθεπή, ε νπνία ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαλ άρξεζηε ή επηδήκηα γηα ηελ
κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, λα ηζνπεδψζεη θαη λα παξαδψζεη ηειείσο θαζαξνχο ηνπο
ρψξνπο πνπ νη αλσηέξσ ήηαλ απνηεζεηκέλεο ή εγθαηεζηεκέλεο, λα παξαδψζεη ηειείσο
θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε ηη άιιν, πνπ
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απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα πξνβαίλεη, χζηεξα απφ δηαηαγή ηεο
Τπεξεζίαο, ζηελ άξζε θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο, πνπ έγηλε γηα απνθπγή θάζε
θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θιπ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα, θαηά ηελ απφιπηε
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν ησλ εξγνηαμίσλ ειεχζεξν ησλ
κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη απνιχησο θαζαξφ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
ηφηε ε Τπεξεζία ηνλ θαιεί εγγξάθσο λα ζπκκνξθσζεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηελ θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο
εξγαιείνπ θιπ. πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ
θαη λα παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα πξνζιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη ην
θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, λπθηνθχιαθεο θιπ.). ε
πεξίπησζε απψιεηαο θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θιπ., πνπ
αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα
απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θιπ., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα
πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε ή θαη λα εγείξεη αίηεκα επέθηαζεο
ησλ πξνζεζκηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο ζα ζρεδηαζηνχλ, θαηαζθεπαζζνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηηο εηδηθφηεξεο
απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ΔΤ.
Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είηε
πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ηνπ Αλαδφρνπ είηε πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο
ηεο Τπεξεζίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο δεκφζηαο ηάμεο,
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.
Άξζξν 4

ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη, ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο, γηα
ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο αηφκνπ ή κέζνπ θαη νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά
ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, είλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη' απηά θαη έρεη απνθιεηζηηθά
απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηχρεη, είηε απφ δηθή ηνπ
ππαηηηφηεηα, (απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ), είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ
απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ.
1)

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζα ζπληάζζνληαη απφ ηνλ
Αλάδνρν ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ιεπηνκεξείο επί κέξνπο κειέηεο
εθηξνπψλ, κε βάζε ηελ κειέηε εθηξνπήο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ θαη ζα
πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ηεο αληίζηνηρεο
θάζεο εξγαζηψλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ζ Τπεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα ηηο εγθξίλεη, κε ή ρσξίο
παξαηεξήζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πιεξφηεηάο ηνπο, ην πνιχ ζε επηά (7)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Ζ ζήκαλζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο δηαθεθξηκέλεο
θάζεηο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ.

2)

Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ
π.ρ. βαξέιηα, θνξδέιεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί νξηνδείθηεο θιπ.
Σα πιηθά ζήκαλζεο ζα είλαη ππνρξεσηηθά, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίδνπλ, πέξαλ ηεο πιήξνπο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο αζθαινχο θαζνδήγεζεο
θαη θπθινθνξηαθήο ξχζκηζεο, έλα άξηζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα.

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη πιεξνθνξηαθέο
θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα ζήκαηα, κάηηα γάηαο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο,
πξνθαηαζθεπαζκέλα ή πιαζηηθά ζηεζαία αζθαιείαο, θηλεηνί νξηνδείθηεο θιπ., πνπ ζα
πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε κειέηε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έηζη, ψζηε ζε θάζε ρξνληθή
ζηηγκή, λα έρεη φζν γίλεηαη νιηγφηεξα αλνηθηά νξχγκαηα, αλαβαζκνχο, γεηηνληθέο ισξίδεο
δηαθνξεηηθψλ πςνκέηξσλ, εξγνηάμηα θαη ινηπά έξγα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία.
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Αθφκε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έγθαηξε θαη
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ ή κνλίκσλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο
πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ, ψζηε λα κε παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ, ηπρφλ
ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ (απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ
έξγσλ, ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
θαηαζθεπψλ, ηε κεηαθνξά πιηθψλ θιπ.) ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε κε ηηο θάησζη ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ Αζθαιείαο.
1) Σα άξζξα 9,10 θ΄ 47 ηνπ Ν.2696/99 κε ην νπνίν θπξψζεθε ν θψδηθαο νδηθήο
Α
θπθινθνξίαο (ΦΔΚ 57 ΄/23 – 3 - 99)
2) Σελ εγθχθιην η. Τ.Γ.Δ. ΒΜ 5/ 30058 / 83, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Π.Σ.Π. πνπ
αλαθέξεηαη ζηε ζήκαλζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη "ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο" (ΦΔΚ 121
Β/23.3.83).
3) Σελ εγθχθιην η. Τ.Γ.Δ. ΒΜ 5/ 30428 / 17.6.80 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Π.Σ.Π. πνπ
αλαθέξεηαη ζηε ζήκαλζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη "έμσ απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο"
(ΦΔΚ 589 Β/30.6.80).
Ο Αλάδνρνο ζπκπιεξσκαηηθά ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ηα ζήκαηα, ζεκαηνδφηεο θαη ηα
ινηπά πξνζηαηεπηηθά κέηξα/ έξγα ηεο θπθινθνξίαο θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηπρφλ
θζνξέο ή απψιεηέο ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, γηα απνθπγή θηλδχλσλ
ζχγρπζεο, απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο θσηνζήκαλζεο γηα ηελ πξνζηαζία ζέζεσλ εθηεινπκέλσλ
έξγσλ, κε ηε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηεο θαζνδήγεζεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο.
Τπνρξενχηαη επίζεο λα κεξηκλήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κ.Ο.Κ. ζήκαλζε εκέξαο θαη λχθηαο ησλ ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ κε ηηο θαηάιιειεο
θάζε θνξά πηλαθίδεο, θαλνχο θ.ι.π., πξνο θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θη
ηξνρνθφξσλ.
ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα
αλαβνζβχλνληα ζήκαηα (FLASH LIGHTS)
Δπίζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα ησλ
ηνκψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ γίλνληαη απφ απηφλ ζε νπνηεζδήπνηε ππάξρνπζεο
αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο κε θπθινθνξία, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηνλ
πεξηνξηζκφ, ζηα ειάρηζηα δπλαηά ρξνληθά φξηα, ησλ δπζθνιηψλ νη νπνίεο πξνθαινχληαη
ζηελ θπθινθνξία, ιφγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Αλάινγεο απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα άκεζε
θάιπςε ηνκψλ ζε κε αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο πνπ βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία.
Ζ κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2229/1994 φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ’
αξηζκ. Γ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 553 Β
ηεχρνο) επηζχξνπλ ηηο απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο πνηλέο θαη
δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο. Δπίζεο ε κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ απηψλ
απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο Πξνδηαγξαθέο ήκαλζεο εθηεινπκέλσλ
έξγσλ εληφο ή θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ
Τ.Γ.Δ. α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΔΚ 121Β /23.3.83) θαη β) ΒΜ 5/ 30428/17.6.80 (ΦΔΚ
589Β/30.6.80) θαη επηζχξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν
1418/1984 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Ν 2229/1994 Πνηληθέο θαη Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο.
ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ ηκήκαηνο θαη ζε εκθαλείο ζέζεηο, ν
Αλάδνρνο ππνρξεώλεηαη, κε δηθά ηνπ έμνδα, λα ηνπνζεηήζεη «Πηλαθίδεο Έξγνπ», νη
νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηεο Αξρήο πνπ εθηειεί ηα έξγα, ηελ νλνκαζία ηνπ
εθηεινχκελνπ έξγνπ, ράξηε ρσξνζέηεζήο ηνπ, ηνλ ρξεκαηνδφηε, ηελ επσλπκία (ή
νλνκαηεπψλπκν) ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ Μειεηεηή, εθφζνλ ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ
ηελ Δ.Δ. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ηνπνζεηεί πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νπνηαζδήπνηε
δηαζηάζεσο πνπ έκκεζα ή άκεζα ηνλ δηαθεκίδνπλ, ρσξίο ηελ έγγξαθε απνδνρή ηνπ
θεηκέλνπ ηεο πηλαθίδαο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο αηφκνπ ή κέζνπ νθεηιφκελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο
ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ή θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ν Αλάδνρνο είλαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, πνηληθά θαη αζηηθά.
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Άξζξν 5

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

5.1

Γεληθά

5.1.1

Ζ Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληαο
ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα θαζνξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα φια ηα κέηξα
πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ε ππάξρνπζα βιάζηεζε, ηα δέληξα, νη ζάκλνη, νη
θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο, γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ, πνπ
ππνρξεσηηθά ζα ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

5.1.2

Δλδεηθηηθά, ηέηνηα κέηξα ζα είλαη, κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ν πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ
εξγνηαμίσλ, ε απνμήισζε φισλ ησλ πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε απνθνκηδή φισλ ησλ
πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη αρξήζησλ θαη θάζε άιιν θαηάιιειν κέηξν, ψζηε ηειηθά ε
επηξξνή ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην πεξηβάιινλ λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή.

5.1.3

Σνλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα είλαη κφλνο ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε
ηξίηνπο απφ απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ, απφ απνζήθεπζε πιηθψλ, απφ θαθφ
ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ή θαηαπάηεζε θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ ηα κεραληθά κέζα
πνπ δηαζέηεη, θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο δεκηάο κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο.

5.1.4

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε απφξξηςε απφβιεησλ πιπζίκαηνο κεηαθνξάο θαη άληιεζεο
ζθπξνδεκάησλ, κεηαρεηξηζκέλσλ ιαδηψλ θαη ιηπαληηθψλ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη
ηδηαίηεξα ζηηο πιαγηέο ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ θαη ησλ πνηακψλ. Σα παξαπάλσ απφβιεηα
θαη εηδηθά ηα πεηξειαηνεηδή πξνμελνχλ αλεπαλφξζσηεο δεκηέο ζηνλ ππφγεην πδξνθφξν
νξίδνληα θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα ζπγθεληξψλνληαη κε θάζε πξνζνρή θαη επηκέιεηα, θαζψο
επίζεο ην πιηθό ηεο απόμεζεο ηεο αζθάιηνπ (θξεδαξηζηό), ζα παξαδίδνληαη ζηηο
πηζηνπνηεκέλεο πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο γηα αλαθύθισζε ή θαηαζηξνθή. Δηδηθά ζην
ρψξν ζπληήξεζεο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εηδηθή δηάηαμε γηα ηνλ
εγθισβηζκφ ηπραίσλ απνξξνψλ κεηαρεηξηζκέλσλ ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πεηξειαηνεηδψλ.

5.1.5

Δπεηδή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο κειέηεο ηεο
Τπεξεζίαο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ν Αλάδνρνο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα
δηαηεηαγκέλα ζηνηρεία ησλ κφληκσλ έξγσλ, δηαηεξείηαη φκσο ε επζχλε ηνπ ζηηο
θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, ρξήζεηο πιηθψλ (βιέπε θαη άξζξν 8.4.7), δεκηνπξγίαο θαη
ιεηηνπξγίαο εξγνηαμηαθψλ νδψλ, εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηακνξθψζεσο ησλ
έξγσλ, απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, θαη ζηνηρεία ησλ κφληκσλ έξγσλ γηα ηα
νπνία ππάξρεη επηινγή βάζεη ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ απηά.

5.2

Απαηηήζεηο γηα ην ηειεησκέλν έξγν
Οη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην ηειεησκέλν έξγν πεξηιακβάλνληαη ζην
ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη φζνλ αθνξά ηνλ Αλάδνρν ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ζπκκφξθσζήο
ηνπ πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε φζα αλαθέξζεθαλ
ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 9.1.6.

5.3

Απαηηήζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη γεληθέο απαηηήζεηο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο

5.3.1

Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε
λα επηηπγράλεηαη :
α)
β)
γ)

Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο
Διαρηζηνπνίεζε θαηάηκεζεο ελνηήησλ ρξήζεσλ γεο
Διαρηζηνπνίεζε ησλ νπνησλδήπνηε δεζκεχζεσλ πνπ πξνθαιεί ην έξγν γηα
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
Δηδηθφηεξα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε
θαηαζηξνθή ηνπ πξαζίλνπ. Γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πξαζίλνπ, φηαλ απηή είλαη
αλαπφθεπθηε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο θαη απηφ ζα
απνθαζίζηαηαη κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ.
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5.3.2

Θα πξέπεη
απαξαίηεην
κφλν κεηά
θαηαζθεπήο

5.3.3

Θα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απφβιεησλ, θαη λα ηεξνχληαη νη
παξαθάησ φξνη:
α)
β)

γ)
δ)
ε)

λα απνθεπρζνχλ εθηεηακέλα έξγα γηα εξγνηάμηα. Αλ θάηη ηέηνην είλαη
απηά ζα γίλνπλ κε βάζε πξνεγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία ζρέδηα θαη
απφ ζρεηηθή άδεηα θαη ζα απνκαθξπλζνχλ εληειψο κεηά ην ηέινο
ηνπ έξγνπ απνθαζηζηψληαο ην πεξηβάιινλ.

Δπηβάιιεηαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθέληξσζε ησλ ιπκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζε
ζηεγαλνχο βφζξνπο θαη ε κεηαθνξά/ δηάζεζή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα
ππνδείμνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο.
Αλάινγε ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα ππφινηπα απφβιεηα ηνπ
εξγνηαμίνπ φπσο ιάδηα - πεηξειαηνεηδή - ρεκηθά θιπ ζε ρσξηζηνχο βφζξνπο απφ
απηνχο ησλ ιπκάησλ. Ηδηαίηεξνη ρψξνη ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ
απφλεξσλ θαζαξηζκνχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο.
Απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηελ εθθφξησζε ησλ πιηθψλ - θαπζίκσλ θιπ ζην ρψξν
ηνπ εξγνηαμίνπ απφ νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο.
Ζ ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνμηθψλ νπζηψλ ζα επηηξέπεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη επξείαο δηάρπζεο.
Απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξντφληα επεμεξγαζίαο πιηθψλ

5.3.4

Ζ ρξήζε εθξεθηηθψλ ζα γίλεηαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πκβαηηθά
Σεχρε.

5.3.5

Διαρηζηνπνίεζε παξελνριήζεσο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. Όπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν
απαηηείηαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο
πγείαο θαη αζθάιεηαο (θίλδπλνη κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμίαο θιπ)

5.3.6

Γηα ηηο απνζέζεηο ησλ πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ θαη άιισλ ππνιεηκκάησλ
εξγαζηψλ πξντφληα θαζαηξέζεσλ θιπ ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν Γ -8 ηεο
παξνχζαο ΔΤ.

5.3.7

Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε όριεζεο ησλ πεξηνίθσλ.
Απηφ απαηηεί:
α)
β)

γ)
δ)
ε)
ζη)

5.4

Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ή/θαη θαηαζθεπή παξαθακπηεξίσλ
εμππεξέηεζεο ηεο θπθινθνξίαο. ρεηηθά γίλεηαη αλαθνξά ζην Άξζξν Γ-7 απηήο
ηεο Δ..Τ.
Απνθπγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληέο, θαπλφ ή ζθφλε, έζησ θαη αλ
θάηη ηέηνην απαηηεί εγθαηαζηάζεηο θίιηξσλ ή /θαη θαηάιιειεο επηζηξψζεηο κέξνπο
ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ. ρεηηθά γίλεηαη αλαθνξά θαη ζην Άξζξν Γ-3 απηήο ηεο
Δ..Τ.
Απνθπγή ζρεκαηηζκνχ εζηηψλ κνιχλζεσλ (π.ρ. απφ ιηκλάδνληα λεξά)
Απνθπγή, ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξχπαλζεο αθφκε θαη κε ρξήζε
ερνπεηαζκάησλ ή /θαη κε θαηάιιειε ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ
εθνδηαζκέλνπ κε αληηζνξπβηθέο δηαηάμεηο.
Πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα:
(1) ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο
(2) ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο ζην εθηθηφ
ήκαλζε/ επηζήκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
θπθινθνξίαο. ρεηηθά γίλεηαη αλαθνξά ζην Άξζξν Γ-7 απηήο ηεο Δ..Τ.

Δηδηθόηεξεο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
Οη νπνηεζδήπνηε απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ή άιισλ
πξντφλησλ , ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζέζεηο πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ νπνηνδήπνηε
πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ (νη δε
ζέζεηο απηέο ζα εμαζθαιηζηνχλ κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ρσξίο λα
αλαιακβάλεη ε Τπεξεζία θακία δέζκεπζε)
Δηδηθφηεξα γηα ηα ιαηνκεία ζα ηζρχεη γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία θαη ν Νφκνο πεξί
«Εκμεηάλλεσζης Λαηομείων Αδρανών Υλικών»
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5.5

Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη πξφζζεηεο απνδεκίσζεο θαη νη
δαπάλεο ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ είλαη
αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο χκβαζεο.

Άξζξν 6

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΟΓΧΝ ΠΡΟΠΔΛΑΖ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε, ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε πξνο
θαη απφ ηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ
πεξηφδσλ (εθρηνληζκφο, απνθαηάζηαζε θαηαπηψζεσλ, δηαβξψζεηο θιπ).
Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα
ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη αλνηγκέλεο ζηηο
ηηκέο ησλ Κνλδπιίσλ ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο χκβαζεο.

Άξζξν 7

ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ - ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΗΒΛΑΒΧΝ ΑΔΡΗΧΝ

7.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο
Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ
αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά,
αλαθέξνληαη κεξηθέο δηαηάμεηο φπσο πρ.:

Δ..Τ.

(1)

Σν Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142 Α/75) "Πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ"

(2)

Ο Ν. 495/76 (ΦΔΚ 337Α/76) "Πεξί φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ"

(3)

Σν Π.Γ. 413/77 (ΦΔΚ 128Α/77) "Πεξί αγνξά κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο
εθξεθηηθψλ πιψλ"

(4)

Σν Π.Γ. 95/78 (ΦΔΚ 20Α/1978) "Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
απαζρνινχκελσλ εηο εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ"

(5)

Σν Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193Α/80) "Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ"

(6)

Σν Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260Α/81) "Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιε ζε
εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο
Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ"

(7)

Σν Ν. 1396/83 (ΦΔΚ 126Α/15.9.1983) "Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ
κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα"

(8)

Ν. 1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) "Κχξσζε ηεο 62εο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ
αθνξά ζηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θιπ."

(9)

Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε 130646/84 (ΦΔΚ 154Β/19.3.84) "Ζκεξνιφγην κέηξσλ
αζθαιείαο".

(10)

Ν.1568/85 (ΦΔΚ 177Α/18.10.85) "Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ"

(11)

Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε 131325/87 (ΦΔΚ 467Β/28.8.1987) "χζηαζε κηθηψλ
επηηξνπψλ ειέγρνπ ζε νηθνδνκέο θαη εξγνηαμηαθά έξγα" (Κχξσζε κε ην Ν.
1767/88 άξζξν 19).

(12)

Σν Π.Γ. 307/86 (ΦΔΚ 135Α/86), "Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο
ηνπο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 77/93 (ΦΔΚ 34/Α/18.3.1993) "Γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο
παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 307/86, ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηελ νδεγία 88/642/ΔΟΚ"

(13)

Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138Α/88) "Διάρηζηνο
αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο"

(14)

Σν Π.Γ. 70α/88 (ΦΔΚ 31Α/1988) "Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε
ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία"

ρξφλνο

απαζρφιεζεο

ηερληθνχ
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(15)

Σν Π.Γ. 252/89 (ΦΔΚ 106Α/2.5.89) "Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ
ζηα ππφγεηα έξγα"

(16)

Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε 3046/304/30.1.89 (ΦΔΚ 59Γ/89) "Κηηξηνδνκηθφο
θαλνληζκφο" (Δηδηθά ην άξζξν 5, παξαγξ. 4.2 γηα ηε ρξήζε εθξεθηη θψλ)

(17)

Σν Π.Γ. 85/91 (ΦΔΚ 38Α/18.3.1991) "Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία,
ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ"

(18)

Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 31245/νηθ/22-5-93 «πζηάζεηο γηα
θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ», κε θαη’ αλαινγία εθαξκνγή ηεο ζε θαηεδαθίζεηο
ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θιπ.)

(19)

Σν Π.Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220Α/94) "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελ νπο θαηά ηελ
εξγαζία ηνπο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ".

(20)

Σν Π.Γ. 396/94 (ΦΔΚ 220Α/94) "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο
γηα ηε ρξήζε απ΄ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ
εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ".

(21)

Σν Π.Γ. 397/94 (ΦΔΚ 221Α/94) "Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα
ην ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ, φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο
ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ".

(22)

Σν Π.Γ. 398/94 (ΦΔΚ 221Α/94) "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο
θαηά ηελ εξγαζία ζε εμνπιηζκφ κε νζφλε νπηηθήο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε
κε ηελ νδεγία 90/270/ΔΟΚ".

(23)

Σν Π.Γ. 399/94 (ΦΔΚ 221Α/94) "Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απ΄ ηνπο θηλδχλνπο
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία,
ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/340/ΔΟΚ".

(24)

Σν Π.Γ. 105/95 (ΦΔΚ 67Α/95) "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε
αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία
92/58/ΔΟΚ".

(25)

Π.Γ. 186/95 (ΦΔΚ 97Α/95) "Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ βηνινγηθνχο
παξάγνληεο" ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 96/79/ΔΟΚ θαη 93/8/ΔΟΚ.

(26)

Σν ΠΓ 428/95 (ΦΔΚ 245 Α΄/24-11-1995) «¨χζηαζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Πνηφηεηαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.»

(27)

Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10Α/96) "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο
ρψξνπο εξγαζίαο", ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ

(28)

Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11Α/96) "Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο
ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ" ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ.

(29)

Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212Α/29.8.96) "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο
πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα έξγσλ, ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ", ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ' αξηζκ.
130159/7.5.97 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ηελ Δγθχθιην 11 (Αξ.
Πξση. Γ16α/165/10/258/ΑΦ/19.5.97) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ Π.Γ.

(30)

Σν ΠΓ 81/99 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 428/95 (Φ ΔΚ 92
Α΄/11-5-1999)».

(31)

Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 433/19-9-2000 πεξί θαζηέξσζεο Φ.Α.Τ.

(32)

Ζ Τπνπξγηθή απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ΓΔΔΠΠ 502/13-10-2000 πεξί εθαξκνγήο
Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ ζηα Γεκφζηα Έξγα θαη Μειέηεο θαη ζχκθσλα
κε ηελ ΓΗΠΑΓ 611/2001 (ΦΔΚ 1013/Β΄/2-8-01) ην νπνίν θαη πξέπεη λα ππνβάιεη ν
αλάδνρνο ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ.

(33)

Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ΓΔΔΠΠ 85/14-5-2001 πεξί θαζηέξσζεο
.Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα έγθξηζε κειέηεο ζηα Γεκφζηα
Έξγα ηα νπνία ππνρξενχηαη λα ηεξεί απζηεξά ν αλάδνρνο.
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Πξνο ηνχην πξέπεη λα ππνβάιεη έγθαηξα πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία εγρεηξίδην
αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο ή Κνηλνπξαμίαο ηνπ, καδί κε πίλαθα δηαλνκήο θαη βεβαίσζεο
ελεκέξσζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εξγνηαμίσλ, αιιά θαη θάζε λενπξνζιακβαλνκέλνπ
ζηα εξγνηάμηα. Σέινο πξέπεη λα νξίζεη έλα κέινο ζε θάζε εξγνηάμηφ ηνπ ζαλ Τπεχζπλν
Μεραληθφ Αζθαιείαο. Ο /νη ελ ιφγσ κεραληθφο /νί ζα έρεη /νπλ ππνρξέσζε γηα ελεκέξσζε
θαη παξαθνινχζεζε ηήξεζεο φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απφ φινπο ηνπο
εξγαδφκελνπο. Ο εξγνηαμηάξρεο ηνπ έξγνπ παξακέλεη πάληα ηειηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ
πγηεηλή θαη αζθάιεηα.
7.2

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ κεηψπσλ εξγαζίαο κε
πφζηκν λεξφ θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, λα εμαζθαιίζεη κέζα παξνρήο
πξψησλ βνεζεηψλ, ζε φια ηα ζεκεία εξγαζίαο θαη ζε θάζε κεράλεκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ
λα θαηαζθεπάζεη θαη ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ή θσηεηλά ζήκαηα επηζήκαλζεο θαη
απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ , θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο θαη
ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζηνπο
ρψξνπο εξγνηαμίσλ ή /θαη ζηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή θνληά ζ’ απηέο.

7.3

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηεο
Τπεξεζίαο κεηά ησλ εθάζηνηε πκβνχισλ ηεο, θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη
ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε, ηα απαηηνχκελα, θαηά πεξίπησζε
εξγαζίαο, αηνκηθά θαη νκαδηθά εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία, φπσο
ελδεηθηηθά : αληαλαθιαζηηθνχο επελδχηεο, θξάλε, γάληηα, εηδηθά ππνδήκαηα αζθαιείαο,
γπαιηά, κάζθεο ειεθηξνζπγθνιιεηψλ θιπ.

7.4

Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ
ρψξσλ θαη ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζε θάζε κεράλεκα ηνπ
εμνπιηζκνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη :

7.4.1

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο.

7.4.2

Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ επηθίλδπλα, γηα αλάθιεμε, πιηθά θαη ηελ
θαηάιιειε δηάζεζή ηνπο.
Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο θνιιήζεσλ ή θαη άιιεο αλνηθηήο ππξάο θνληά ζε ρψξνπο
απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ, ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ
ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο.
Γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ θαη ζχκθσλα
κε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο θαη βάζεη ΟΛΩΝ ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ δηαρείξηζήο
ηνπο.
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ φια ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ
επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ
ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ γεληθά, φζα νξίδνληαη
απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ απηή, ζα
εθαξκφδνληαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί πξφιεςεο αηπρεκάησλ.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ
θαη αηπρεκάησλ απφ ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο π.ρ. ειεγρφκελεο εθξήμεηο,
ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ,
ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο ή παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο
θιπ., εθφζνλ βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη εθξεθηηθέο χιεο
ζηηο εθζθαθέο.

7.4.3

7.4.4

7.5

7.6

Σέινο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ εληεηαικέλσλ
νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο (Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ θιπ.)
7.7

Δ..Τ.

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηεο
Τπεξεζίαο κεηά ησλ εθάζηνηε πκβνχισλ ηεο, θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη
ζην ρψξν ηνπ Έξγνπ κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε, ηα απαηηνχκελα, θαηά πεξίπησζε
εξγαζίαο, αηνκηθά θαη νκαδηθά εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία, φπσο
ελδεηθηηθά: θξάλε, γπαιηά, κάζθεο ειεθηξνζπγθνιιεηψλ θιπ. Καηά ηελ ηπρφλ εθηέιεζε
λπρηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν ηζρπξφ
θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε ηξίηνπ.
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7.8

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηνηκάζεη θαη ππνβάιιεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ
ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεη Φάθειν Αζθαιείαο θαη
Τγείαο (ΦΑΤ) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ΠΓ 305/96, άξζξν 3.
Σα αλσηέξσ ΑΤ θαη ΦΑΤ επηζπκεηφ είλαη λα ζπληαρζνχλ, ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηα
ζρεηηθά ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί απφ ην ΣΔΔ (ΣΔΔ/10068/22-4-98 έγγξαθν
πξνο Τπνπξγνχο ΠΔΥΩΓΔ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ)

7.9

Όιεο νη δαπάλεο, πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη
λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί απ’ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά
αλνηγκέλν ηξφπν ζην ηηκνιφγην Πξνζθνξάο απηνχ.

Άξζξν 8

ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΔΓΑΦΟΤ - ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

8.1

Γεληθά
Πξηλ ηελ έλαξμε νπνησλδήπνηε απνηππψζεσλ ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ή /θαη
θαηαζθεπψλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη γξαπηά ηελ Τπεξεζία ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ
πέληε εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εθηέιεζε κεηξήζεσλ, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα
ελεκέξσζεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ψζηε λα παξίζηαληαη ζηηο
απνηππψζεηο.

8.1.1

Μέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν Β-2 ηεο παξνχζαο [παξ.
2.3.2.3(13)] θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ρσκαηνπξγηθψλ
εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη, γηα φιν ην έξγν ηελ
απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, ιήςε δηαηνκψλ, ιήςε πςνκέηξσλ,
φπσο απηά πξνβιέπνληαη.

8.1.2

Οη εξγαζίεο απνηχπσζεο ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο απφ ηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία θαη ζα παξαιακβάλνληαη απφ απηήλ κε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ.
Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θιηκάθην ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ Δπηβιέπνληα θαζψο θαη έκπεηξνπο
γηα ην ππφςε αληηθείκελν ηερληθνχο, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ (θιηκαθίνπ) ζα είλαη
ζπλππεχζπλα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο.

8.1.3

Τπνγεγξακκέλα θαη ζεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνηχπσζεο θαη ηνπ
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζα ζηέιλνληαη εγθαίξσο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή.

Άξζξν 9

ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

9.1

Έιεγρνο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν

9.1.1

Μέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη, ρσξίο
ηδηαίηεξε ακνηβή, πιήξε έιεγρν ησλ ηερληθψλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα αληηθείκελα ηνπ
έξγνπ, κε ηπρφλ δηελέξγεηα ηνπνγξαθηθψλ απνηππψζεσλ θιπ.

9.1.2

Ο έιεγρνο ζα αλαθέξεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο ηερληθέο κειέηεο θαη ζα έρεη ζθνπφ
ηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ θαη πιεκκειψο
κειεηεζέλησλ επί κέξνπο ζεκάησλ κε ζθνπφ λα πξνθχςεη κε βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο
ζπκβαηηθέο ηερληθέο κειέηεο, φπσο απηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκπιεξσζνχλ σο αλσηέξσ,
ζπλνιηθφ έξγν ηερληθά άξηην θαη ιεηηνπξγηθφ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ
θαη λα επηηπγράλεη ηελ πξνδηαγξαθφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ.

9.1.3

ηελ ίδηα πξνζεζκία κε απηήλ πνπ αλαθέξζεθε ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 17.1.1, ν
Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ηερληθή έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαη επίζεο ηνλ
αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηειηθήο δαπάλεο (ρέδην Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα
Δξγαζηώλ - ΑΠΔ) ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ηηο ζρεη. δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/16.

9.1.4

Σν ζρέδην ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε, ζηελ
νπνία ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ Αλάδνρν ζπκπιεξψζεηο ησλ

Δ..Τ.
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ηερληθψλ κειεηψλ κε πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπο θαη αλάιπζε ησλ πξνηεηλφκελσλ, κε ην
ζρέδην ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ, δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ πνζνηήησλ ησλ
ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ή/θαη ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ λέσλ ηηκψλ.
9.1.5

Ζ ππνβνιή ηνπ ππφςε ζρεδίνπ ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (ΑΠΔ) δελ
αλαζηέιιεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα εθηειεί ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο
εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο, κέρξηο φηνπ απνθαζηζζνχλ αλ θαη πνηεο γίλνπλ δεθηέο απφ ηηο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο.

9.1.6

Δθφζνλ πξνηαζνχλ ηξνπνπνηεηηθέο ζπκπιεξψζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, ζα θαιείηαη
ν κειεηεηήο πνπ ηηο ζπλέηαμε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ, θαη θαηά ηα
ινηπά ζα εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 144 ηνπ Ν.4412/16.

9.1.7

Οη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ εγθξίζεηο αλαγθαίσλ ζπκπιεξψζεσλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ
ζα γίλνληαη κε Απφθαζε ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ
αξκνδίνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηά, θαηά
ηα ινηπά δε ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 144 ηνπ Ν.4412/16.

9.1.8

ρεηηθά κε ηηο ππεξβάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ είηε απφ ηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, είηε απφ άιιεο αηηίεο, επηζεκαίλεηαη φηη, έρνπλ ηζρχ νη
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2372/96 θαη ηνπ Ν.4412/16

9.1.9

Σν πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν Β-3 ηεο παξνχζαο ζα
αλαπξνζαξκνζζεί ζχκθσλα κε ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα απνδερζεί ε
Τπεξεζία, βάζεη ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ θαηά
λφκσλ πξνβιεπφκελνπ Α.Π.Δ. πνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ αλαπξνζαξκνγή
ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο είλαη δπλαηφλ λα ζπλεπάγεηαη θαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ
(ηκεκαηηθψλ ή θαη ζπλνιηθήο) εθφζνλ ππάξμεη αξκφδηα έγθξηζε.

9.2

Τπάξρνπζεο κειέηεο θαηά ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ
Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο Πξνθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο, νη κειέηεο πνπ έρνπλ
ζπληαρζεί (εγθεθξηκέλεο ή ππφ έγθξηζε) θαη βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ
πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή.

9.3

ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ
ύληαμε κειεηώλ θαη ιήςε ζηνηρείσλ από ηνλ Αλάδνρν γηα ηα νπνία δελ
πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο
Αλεμάξηεηα απφ ηνπο έιεγρνπο θαη ηηο κειέηεο ησλ παξ. 9.1 θαη 9.2 ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηε
ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηε ρξνληθή πνζνηηθή θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε
ηνπο.

9.3.1

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Δ..Τ.

Σελ απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ηελ παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ
ζε ςεθηαθή κνξθή ζχκθσλα κε ην άξζξν Γ-15 ηεο παξνχζαο ΔΤ.
Πξνζαξκνγή
κειεηψλ
πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ ζπκπιεξψζεσλ απηήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα
πκβαηηθά Σεχρε.
Σα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, δνθηκψλ θαη ειέγρσλ, φπσο επίζεο θαη
κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο (Φ.Α.Τ. θαη .Α.Τ.) ηα νπνία ζα πξέπεη δηαξθψο λα
ελεκεξψλνληαη
«Πξφγξακκα Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο» ηνπ έξγνπ ζπλνδεπφκελν κε φια ηα
αλαγθαία «ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα ζηνηρεία» ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην
άξζξν Σ-1 απηήο ηεο ΔΤ.
Σηο κειέηεο θαη ηα ζρέδηα πξνζσξηλήο ζήκαλζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο
Σηο κειέηεο θαη ηα ζρέδηα εμαζθάιηζεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ην ππνθεθάιαην 1.5 ηνπ Κ.Μ.Δ. θαη ην Άξζξν Γ-7 απηήο
ηεο Δ..Τ.
Σηο κειέηεο ηερληθψλ έξγσλ αλνίγκαηνο κέρξη θαη έμη (6) κέηξα, φπσο επίζεο θαη ηηο
αληίζηνηρεο γεσηερληθέο έξεπλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ππφςε κειέηεο.
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(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)
(14)

Σηο ηπρφλ αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο κειεηψλ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα
γίλνπλ, ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 17.8 ηνπ παξφληνο.
Σηο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, αζθαιηνκηγκάησλ, αληηνιηζζεξψλ ηαπήησλ
θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο ΔΤ θαη ηεο ΣΤ.
Αλαθνξέο πξνφδνπ, εθζέζεηο απηνςίαο θαη γεληθέο εθζέζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη
ζηελ Τπεξεζία
Πίλαθεο αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη θαηαιφγσλ νπιηζκνχ (φπνπ απηνί δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δπίβιεςε
ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληίζηνηρε ζθπξνδέηεζε.
Σε ιήςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ επηβιέπνληα, ηε ζχληαμε
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη δηαηνκψλ θαη ηε ζχληαμε ινγαξηαζκψλ θιπ πνπ ζα
ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία
Λήςε ησλ αδεηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νκαιή θαη πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ
απφ ηνλ Αλάδνρν, θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο νηθνδνκηθέο άδεηεο.
Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο κειέηεο κεηαηφπηζεο δηθηχσλ ΟΚΩ (π.ρ. ΓΔΖ, ΟΣΔ,
απνρεηεχζεσλ, πδξεχζεσλ, θπζ. αεξίσλ, αγσγψλ θαπζίκσλ θ.ι.π.)

9.3.2

Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ κειέηεο ηεο παξαγξάθνπ 17.3.1 (φπσο θαη γηα ηηο νπνηεζδήπνηε
αλαπαζζαιψζεηο, εθαξκνγέο ζην έδαθνο ραξάμεσλ θιπ.), δελ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ
Αλάδνρν

9.4

Σξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ κειέηεο

9.4.1

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ, αλάινγα κε ηηο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, λα πξνθχςεη αλάγθε κηθξνηξνπνπνηήζεσλ ή/θαη ζπκπιεξψζεσλ ησλ
νξηζηηθψλ κειεηψλ. Σηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο,
ππνρξενχηαη λα κειεηήζεη θαη εθηειέζεη ν Αλάδνρνο ρσξίο θακία πξνζαχμεζε ησλ ηηκψλ
ηνπ ηηκνινγίνπ, ή ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ
πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ απφ ηελ αηηία απηή, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο θαηά ξεηφ ηξφπν
ζηελ παξνχζα ΔΤ.
Οη παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο κειεηψλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κειεηψλ γηα ηηο
νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν. νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζχληαμεο
ηνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί αλνηγκέλα ζηηο ππφινηπεο δαπάλεο ηνπ
ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο ηνπ γηα ηηο άιιεο εξγαζίεο.

9.4.2

Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη θαηαξρήλ, ηξνπνπνηεηηθέο κειέηεο απαγνξεχνληαη. Αλ πξνθχςεη
ηέηνηα αλάγθε ν Αλάδνρνο κε κέξηκλα (θαη δαπάλεο ηνπ φπσο αλαθέξζεθε ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν) ζα πξέπεη:
α)
β)

Να αηηηνινγήζεη πιήξσο θαη εγγξάθσο ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο
Να εθπνλήζεη (εθφζνλ ε Τπεξεζία απνδερζεί ηε ζρεηηθή εηζήγεζή ηνπ) θαη ππνβάιεη
ηξνπνπνηεηηθή κειέηε, πνπ ζα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο.

9.4.3

ρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο κειεηψλ ηζρχεη θαη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
2229/94.

Άξζξν 10

ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ. ΚΑΚΟΣΔΥΝΗΔ, ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΤΝΣΖΡΖΖ

10.1

ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ Έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή
Παξαιαβή ηνπο, νη εξγαζίεο ή ηκήκα ηνπο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο,
ειαηησκαηηθά αηειή ή αθαηάιιεια ή δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ θαη
γεληθά δελ ζπκθσλνχλ κε εθείλα πνπ νξίδνληαη ζηε χκβαζε , ηφηε εθαξκφδνληαη νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/16.

10.2

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί ηελ παξνπζία
εθπξφζσπσλ ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ ηφπν ηνπ Έξγνπ, γηα λα απαιιαρζεί απφ ηηο ζπκβαηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ, εθεί φπνπ δηαπηζηψζεθαλ, κεηαγελέζηεξα, ειαηησκαηηθέο εξγαζίαο,
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παξαιείςεηο ή αηέιεηεο, εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε γξαπηέο εληνιέο ή νδεγίεο ηεο
Τπεξεζίαο.
10.3

Ο Αλάδνρνο ζα έρεη φιε ηελ επζχλε γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζηελ πξφνδν ε απνπεξάησζε
ηνπ έξγνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ απνβνχλ ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απνδεηρζεί φηη ηα έξγα δελ είλαη
θαθφηερλα.

10.4

Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα.

Άξζξν 11 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΚΗΜΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ – ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Άξζξν 12
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.
12.5.

Άξζξν 13

Αλεμάξηεηα απφ εξγαζηεξηαθά κέζα θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ηεο Γηεπζχλνπζαο ην
έξγν Τπεξεζίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, λα δηαζέζεη κε
κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, ηα θαηάιιεια φξγαλα, ζπζθεπέο θαη πξνζσπηθφ, πξνο εθηέιεζε
δεηγκαηνιεςηψλ θαη δνθηκψλ ειέγρνπ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ππφςε δνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία εληφο δχν εκεξψλ
απφ ηνπ πέξαηνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, νζάθηο απαηηείηαη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ
έιεγρν, άιισο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. Οη πάζεο θχζεσο δνθηκέο, κε αθξηβή ζηνηρεία
ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ είδνπο ησλ δνθηκψλ: θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα πνπ ζπλνδεχεη
ηηο πηζηνπνηήζεηο θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηνπο.
Αλεμάξηεηα απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη δνθηκέο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνλ αλάδνρν, ε
Τπεξεζία κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ιήςε δεηγκάησλ θαη ζε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ηνπο, γηα
ελδειερή πνηνηηθφ έιεγρν ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ.
Οπνηνζδήπνηε έιεγρνο ή δνθηκαζία πνπ ζα αθνξά είηε πιηθφ, είηε εξγαζία, δελ ζα παξέρεη,
ζηνλ αλάδνρν ην δηθαίσκα λα πξνβάιεη αμίσζε ή αίηεκα, επηδεηψληαο αλάινγε παξάηαζε
πξνζεζκίαο, γηα νπνηνδήπνηε αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ρξεηαζζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
δηαπίζησζεο αλ έλα πιηθφ ή εξγαζία είλαη δφθηκα ή φρη.
ΓΟΚΗΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακέζσο κεηά ηελ ηκεκαηηθή πεξάησζε ησλ ηπρφλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη φπνπ επηβάιιεηαη λα θάλεη κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο (ζε απηέο
πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ή δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο θ.ι.π.) ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο
ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν
δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα
πεξηιακβάλνληαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ πεξάησζε ησλ ηπρφλ θαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ
παξαιαβή ηνπο, λα ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιιεη ζηελ επίβιεςε (φπνπ
επηβάιιεηαη) ζε ηξία (3) αληίγξαθα, πιήξεηο ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο
θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζηεθαλ απ’ απηφλ. Μία ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο
απηέο, θαηαρσξείηαη ζηνλ θάθειν ηεο επίβιεςεο ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ ηπρφλ εγθαηαζηάζεσλ, λα δηδάμεη
ην πξνζσπηθφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ηελ ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Καηά ην ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά
θαλνληθά
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ – ΛΖΦΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΧΝ

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ
πξνζσξηλή παξαιαβή, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε έμε (6) αληίγξαθα ζηελ
Τπεξεζία:
13.1.1 ρέδηα, ππφ θιίκαθα. Αλαιπηηθά θαηαζθεπαζηηθά.
13.1.2 Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ ηπρφλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θιίκαθα 1:50, φπσο αθξηβψο απηέο
εθηειέζζεθαλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα δηάηαμεο θαη εθηέιεζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρέδηα θάηνςεο, φπνπ ζα ζεκεηψλεηαη ε ζέζε ην κέγεζνο θαη ε
ζπλδεζκνινγία ησλ ζπζθεπψλ, ησλ κεραλεκάησλ θ.ι.π.
13.1.
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13.1.3 Σεχρνο Σερληθήο Έθζεζεο ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ε πνξεία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηα
πξνβιήκαηα πνπ αλ θαηά ηελ εθηέιεζε θαη πσο επηιχζεθαλ θαη γεληθά φηη έρεη ζρέζε κε ην
ηζηνξηθφ ηεο εθηειέζεσο ηνπ ππφςε έξγνπ. Δπίζεο, ζα πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηε ζσζηή
ζπληήξεζε ησλ έξγσλ κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. ηνπο ηίηινπο ησλ ζρεδίσλ θαη ηνπ
ηεχρνπο ζα ππάξρεη ε έλδεημε: «ΟΠΩ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ».
13.2 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπο έγρξσκεο θαη
αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο
θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο ηειεπηαίεο ζα
θαίλνληαη φιεο νη φςεηο φισλ ησλ θηηξίσλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Οη
θσηνγξαθίεο απηέο πξέπεη λα είλαη επθξηλείο θαη θαιιηηερληθέο θαη ζα εθηππψλνληαη ζε ηξία (3)
αληίηππα θάζε κία ζε κεγέζπλζε 18x27ζε ραξηί ιεπθφ ζεκηηάη. Με ηηο θσηνγξαθίεο ζα
παξαδίδνληαη θαη ηα αξλεηηθά ηνπο.
Άξζξν 14

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ Ή ΑΛΛΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
– ΦΘΟΡΔ

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ, απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο
ηνπ έξγνπ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζή ηνπο κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηθξηψκαηα θ.ι.π. ) θαη
λα ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινχκελσλ απ’ απηφλ εξγαζηψλ νχησο ψζηε λα κελ
παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή άιινπο εξγνιήπηεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λ’ αλνίγεη, λα κνξθψλεη, θαη λα επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή
θαηάζηαζε ηηο απαηηνχκελεο κε βάζε ηεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο
επίβιεςεο, νπέο δηέιεπζεο, θσιηέο θαη αχιαθεο, γηα ηνλ εληνηρηζκφ ζσιήλσλ ή νπνηνλδήπνηε
άιισλ ζηνηρείσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, γηαηί νη ζρεηηθέο
δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ, θσιεψλ θαη απιάθσλ ζε
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ.
Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε νπνηαδήπνηε
θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα
επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηε δεκηά ή ηε θζνξά ζηελ πξνηέξα ηνπο θαηάζηαζε.

Άξζξν 15

ΒΛΑΒΔ ΣΑ ΔΡΓΑ

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε βιάβε
επέξρεηαη ζηα έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε
δεκηά ηνπ πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ, ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο ηνπ ηειεπηαίνπ
εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/16. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.

Άξζξν 16

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλεο ηνπ λα δηαζέηεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ,
νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή,
επηβαηηθφ απηνθίλεην γηα επίζθεςε ησλ έξγσλ.
Άξζξν 17
17.1

17.2

Δ..Τ.

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ή ηνπ
άιινπ έξγνπ, κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ, λ’ αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ φινπο ηνπο ρψξνπο
ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γχξσ δξφκσλ θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα,
κεραλήκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη πεξηθξάγκαηα πιενλάδνληα,
ρξήζηκα ή άρξεζηα πιηθά λα θαζαξίζεη κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ
θηηξίνπ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ παξάδνζε ηνπο απνιχησο θαζαξψλ, θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη
γηα φηη απαηηείηαη, νχησο ψζηε ην έξγν λα παξαδνζεί θαζ’ φια έηνηκν γηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία.
Αλ κεηά ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο παξά πάλσ εξγαζίεο
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο,

29

νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ηεο δαπάλεο
παξαθξαηνχκελεο απφ ηελ ακέζσο επφκελε πιεξσκή.
Άξζξν 18

ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ΚΑΗ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ – ΠΡΟΘΔΣΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ ξπζκνχ πξνφδνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ
ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ κε ηα αλαγθαία πεξηζψξηα πξνο θάιπςε απξφβιεπησλ δπζρεξεηψλ, ν
αλάδνρνο νθείιεη φηαλ θαη φπνπ απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο βάξδηεο
εξγαζίαο, λα εθαξκφδεη ππεξσξηαθή εξγαζία θαη λα πξνβαίλεη ζε ελίζρπζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη
ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ.
Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα νπνηεζδήπεηε επηβαξχλζεηο
ηνπ, πξνθαινχκελεο απφ ηελ αλσηέξσ αχμεζε ζε εξγαηηθά, εμνπιηζκφ, πιηθά, θαχζηκα, θ.ι.π.,
έζησ θαη αλ ηέηνηα αχμεζε (ζε βάξδηεο, ψξεο εξγαζίαο εμνπιηζκνχ, εγθαηαζηάζεηο) είλαη πέξαλ
ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ εγθξηζέληνο απφ ηελ Τπεξεζία Πξνγξάκκαηνο θαηά ην άξζξν 7 ηεο
παξνχζαο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί εγθαίξσο ζηελ Τπεξεζία εγγξάθσο, νπνηαδήπνηε αιιαγή
ζηηο ψξεο εξγαζίαο (ρξεζηκνπνίεζε λπθηεξηλήο βάξδηαο, εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ενξηέο
θ.ι.π.), θαζψο θαη αιιαγέο ζην θχξην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο.
Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία
δηαηάμεηο σο πξνο λπθηεξηλή θαη ππεξσξηαθή εξγαζία (π.ρ. απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ, κέηξα
αζθαιείαο θ.ι.π.)
Δθ’ φζνλ θαζίζηαηαη αλαγθαίν θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο λα εθηειέζεη εξγαζία λπθηεξηλή,
ππεξσξηαθή ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ενξηέο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη
πξνο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε κε δαπάλεο ηνπ, ησλ παξά πάλσ εξγαζηψλ.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Άξζξν 19

ΔΓΡΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΑΝΣΗΚΛΖΣΟ

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο δειψζεη ηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαζψο θαη
ηνλ αληίθιεην ηνπ έλαληη ηνπ εξγνδφηε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα
ηνπ θνηλνπνηνχληαη ηα έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105
ηνπ Ν.4412/16 .

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ - ΠΛΖΡΧΜΔ

Άξζξν 1

1.1

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ - ΠΛΖΡΧΜΔ - ΚΡΑΣΖΔΗ - ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ –
ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ, ΟΦΔΛΟ ΚΛΠ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Πξνθαηαβνιή
χκθσλα κε ην άξζξν 150 ηνπ Ν.4412/16 ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο δελ πξνβιέπεηαη.

1.2

Πηζηνπνηήζεηο - Πιεξσκέο – Νόκηζκα ακνηβήο Αλαδόρνπ
Οη πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ, ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/16, ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα.
ην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη επίζεο φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά ην άξζξν 152 ηνπ
Ν. 4412/16, νη βεβαηψζεηο πξνφδνπ, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θξαηήζεσλ, θνξνινγηθήο
ελεκεξφηεηαο θιπ., πνπ απαηηνχληαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ζχκθσλα κε ηελ
ππφινηπε θείκελε Ννκνζεζία.
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ εθάζηνηε πηζηνπνηήζεσλ λα πξνζθνκίδεη θαη ηα
παξαζηαηηθά ζηνηρεία πιεξσκήο ηειψλ ησλ πάζεο θχζεσο ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζην έξγν
κεραλεκάησλ (ηδηφθηεησλ ή φρη) (Ν 2052/1992).
Πξηλ απφ θάζε πξνψζεζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή απφ ηνλ ππφινγν ηνπ έξγνπ ζα
πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, πέξα απφ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ηα παξαζηαηηθά
θαηαβνιήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο απφ ηα νπνία ζα θαίλεηαη φηη θαηαηέζεθε ζηνλ
ηεξνχκελν εθεί ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ην πνζνζηφ 6‰ πνπ πξνβιέπεηαη σο θξάηεζε απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 27, παξάγξ. 34 έσο 37 ηνπ Ν 2166/93 (ΦΔΚ 137 Α/24-8-93).
Γηα ηνλ πξνηειηθφ θαη γηα ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο
ηζρχεη ζήκεξα.

1.3

Αλαζεώξεζε ηεο πκβαηηθήο αμίαο ησλ Έξγσλ
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ην άξζξν 153 ηνπ Ν.4412/16 θαη νξίδνπλ ηα αθφινπζα:
1. Ζ αλαζεψξεζε ππνινγίδεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηηθά εθηειέζηεθαλ κέζα ζην δηάζηεκα
πνπ θαιχπηεη ε πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα. Έηζη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο ιακβάλνληαη ππφςε φζεο εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ ζηελ
αλαζεσξεηηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έπξεπε λα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ.
2. Δξγαζίεο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εθηειέζηεθαλ ζε αλαζεσξεηηθή πεξίνδν κεηαγελέζηεξε
ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, ζεσξνχληαη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
αλαζεψξεζεο φηη εθηειέζηεθαλ ζηελ αλαζεσξεηηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έπξεπε λα
εθηειεζηνχλ.
3. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ κε πξσηνβνπιία ηνπ Αλαδφρνπ πξηλ απφ ηελ
πξνβιεπφκελε απφ ην ρξνλνδηάγξακκα αλαζεσξεηηθή πεξίνδν, ε αλαζεψξεζε ππνινγίδεηαη κε
βάζε ην ρξφλν ηεο πξαγκαηηθήο εθηέιεζήο ηνπο.
4. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο, ε
αλαζεψξεζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ ηειεπηαία
αλαζεσξεηηθή πεξίνδν ηνπ αξρηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, εθφζνλ ε
θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιινληαη νη
δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/16 πνηληθέο ξήηξεο.

1.4

Γεληθά Έμνδα, όθεινο θιπ Αλαδόρνπ. Δπηβαξύλζεηο
Σν πνζνζηφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, φθεινο εξγνιάβνπ θιπ. είλαη δέθα νθηψ ζηα εθαηφ
(18 %) ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ πκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ θαη
ησλ Νέσλ Σηκψλ Μνλάδαο.
ην ηηκνιφγην πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη φιεο ηηο θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο ζηα πιηθά απφ
θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο λέεο ηηκέο κνλάδαο πνπ
ηπρφλ ζα εθαξκνζζνχλ. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη
ινηπνί θφξνη, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ
έξγνπ θαη, πξνθεηκέλνπ γηα είδε εζσηεξηθνχ, ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ (Φ.Κ.Δ.) φπνπ ηζρχεη, ηα
ηέιε ραξηνζήκνπ φπνπ ηζρχνπλ, θαη γεληθφηεξα φινη νη θφξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο, θιπ., πνπ
ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ηηο αλσηέξσ επηβαξχλζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη απηή ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/93.
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη
ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.

1.5

Υξεκαηνδόηεζε
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Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο.

Άξζξν 2

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ - ΣΗΜΔ ΜΟΝΑΓΟ ΝΔΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, λα επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο
ζηε κνξθή ηνπ Έξγνπ, ζηελ πνηφηεηα, ζην είδνο ή ζηελ πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ αλ ε αξηηφηεηα, ε
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε νηθνλνκία ηνπ Έξγνπ ην επηβάιινπλ. Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε
θακία αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ρσξίο έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο κε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ή κε
ηηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε σλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ή ηελ πξνζζήθε λέσλ εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
156 ηνπ Ν.4412/16. Ζ ζχληαμε ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 43
ηνπ ΠΓ 286/194 (ΦΔΚ 148Α/14-9-94).
Γηα ηηο λέεο ηηκέο ζα εθαξκνζηνχλ ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα, αλαιχζεηο ηηκψλ πνπ
ηζρχνπλ θαζψο θαη ηα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ
Ν.4412/16

Άξζξν 3

ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΗ - ΑΦΑΝΔΗ ΔΡΓΑΗΔ

3.1

Ο ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα
ζρεηηθά άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. Γηα θάζε είδνο
εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο ηπρφλ δελ νξίδεηαη ζηα παξαπάλσ ηεχρε ηξφπνο επηκέηξεζεο,
επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη νη κνλάδεο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά εθηειεζζεί ρσξίο λα
ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ αληίζεηεο ζπλήζεηεο.

3.2

Γηα ηηο επηκεηξήζεηο ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/16..
Γηεπθξηλήζεηο ζηηο δηαηάμεηο απηέο είλαη:
Πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ινγαξηαζκφο νη επηκεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξεηο, ζχκθσλα κε
ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν Δ-1 απηήο ηεο ΔΤ.
Οη πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΠΓ 609/85 δηεπξχλνληαη θαη ζα
αλαθέξνληαη ηφζν ζηα πνζνηηθά ζηνηρεία φζν - θαη θπξίσο - ζηα πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ
αθαλψλ εξγαζηψλ.
Οη θαηαρσξήζεηο ζηα επηκεηξεηηθά θχιια πξέπεη λα γίλνληαη κε θάζε δπλαηή αθξίβεηα θαη,
εθφζνλ απαηηείηαη, λα ζπκπιεξψλνληαη κε ζθαξηθήκαηα ή ζρέδηα ή νπνηαδήπνηε άιια
ζηνηρεία θξίλεηαη ζθφπηκν. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αξλείηαη ηελ θαηαρψξεζε ζηα
επηκεηξεηηθά θχιια ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ ή αθαηάιιεισλ πιηθψλ. Γηεπθξηλίδεηαη αθφκε
φηη ζε θακία πεξίπησζε ε θαηαρψξεζε ζηα επηκεηξεηηθά θχιια δελ απνηειεί απφδεημε φηη
ε εξγαζία είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε ηα πιηθά θαηάιιεια. Σα νπνηαδήπνηε ειαηηψκαηα,
ζθάικαηα, παξαιείςεηο ή αηέιεηεο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ΔΤ.

3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.2.4

Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη πάληνηε κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο θαη/ή πνζφηεηεο πνπ
θαίλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε ιήςε ησλ
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο θαη/ ή πνζφηεηεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ
ηηο αληίζηνηρεο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ εθηφο αλ ππάξρεη γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο
γη΄ απηφ. Αλ νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο θαη/ή πνζφηεηεο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο
ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα πιεξψλνληαη
ζηνλ Αλάδνρν κφλν εθφζνλ
θαηά ηελ θξίζε ηεο, νη κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ
Έξγνπ θαη δελ δεκηνπξγνχλ θαθνηερλία γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
ΔΤ.

3.2.5

Ο Αλάδνρνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα θαιχςεη ηα αθαλή ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πξνηνχ λα
ιεθζνχλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ Πξσηνθφιισλ. Ο Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο, κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή Παξαιαβή, εθφζνλ ην δεηήζεη ε Τπεξεζία, λα
απνθαιχπηεη νπνηνδήπνηε ηκήκα αθαλνχο εξγαζίαο γηα έιεγρν ηπρφλ ειαηησκάησλ,
ειιείςεσλ, βιαβψλ ή αηειεηψλ.
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Άξζξν 4

ΔΓΓΤΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ

4.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16.

4.2

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απνηειείηαη:
Απφ ηελ εγγχεζε πνπ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη
είλαη ίζε πξνο πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α.

4.3

Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα
απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ
ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε
εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.

4.4

Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα
θαηαζθεπήο ζηηο πεξηπηψζεηο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ),
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
δ) ηνπο φξνπο φηη:
αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε
εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
H παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν Νίθαηαο-Αγ.Η.Ρέληε γηα
ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.

4.5

ρεηηθά κε ηελ απμνκείσζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ηελ αληηθαηάζηαζεο ηεο, ηελ
επηζηξνθή ηεο θιπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ
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1.1

ηαηηζηηθά ζηνηρεία
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε θαη ππνβνιή ζηελ Τπεξεζία, κε κέξηκλα θαη δαπάλε
ηνπ ησλ παξαθάησ:

1.1.1

Λήςε, εθηχπσζε θαη παξάδνζε ηξηψλ αληηηχπσλ , ζεηξάο έγρξσκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ
δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ, παξαγσγήο πιηθψλ θαη εθηέιεζεο δνθηκψλ

1.1.2

Σα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξάησζεο
ησλ εξγαζηψλ. Σα ζηνηρεία απηά ζεσξνχληαη - θαηά ζπκβαηηθή έλλνηα - σο ηζφηηκα κε ηηο
θαηαζθεπέο. πλεπψο ε κε ππνβνιή ηνπο ζα θαζπζηεξήζεη ηελ έθδνζε ηεο Βεβαίσζεο
Πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ.

Άξζξν 2

ΔΚΘΔΔΗ - ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

2.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία εθζέζεηο πξνφδνπ θαη εθζέζεηο
δαπαλψλ, θαηά πεξηνδηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ απηή θαζνξίδεη.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθζέζεηο, γηα
απνζηνιέο θαη αγνξέο, εθζέζεηο γηα θνξηψζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο εθζέζεηο πνπ ζα
ηνπ δεηήζεη ε Τπεξεζία.

2.2

Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν ήζειε θξίλεη αλαγθαίν
ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, ηα πιηθά, ηηο
κεζφδνπο εξγαζίαο, ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ην εξγαηηθφ θφζηνο θιπ. Ο Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί κε αθξίβεηα θαη πιήξε ελεκεξφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε
λφκνπο, φια γεληθά ηα ινγηζηηθά βηβιία, ζηνηρεία θαη κεηξψα πνπ αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ
πνπ απαζρνιεί, ηνπο κηζζνχο, ηα εκεξνκίζζηα θαη ηα επηδφκαηα ηνπο, ηηο αζθαιηζηηθέο θαη
άιιεο εηζθνξέο θιπ, ηηο απνγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ θαη
πιηθψλ πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην εξγνηάμην θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ θαη γεληθά φια
ηα βηβιία, δειηία, θαηαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ηα δηαγξάκκαηα, ηνπο
ζπγθξηηηθνχο πίλαθεο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ ζα δεηνχζε ε Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγεί ζηελ Τπεξεζία, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο, αληίγξαθα απφ ηηο
εθζέζεηο θαηαζηάζεηο θιπ, πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο.

2.3

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί Ζκεξνιφγην ηνπ Έξγνπ ζε βηβιηνδεηεκέλα
αξηζκεκέλα θχιια. Σν εκεξνιφγην ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη αλαγξάθνληαη ζε απηφ
ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ην
απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξίεο, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, γηα ηα
πξνζθνκηδφκελα πιηθά, γηα ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, γηα ηηο
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, γηα ηηο εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηπρφλ
έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη γηα θάζε άιιν ζρεηηθά κε ην Έξγν ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ
ζηνηρείν.
Σν εκεξνιφγην ππνγξάθεηαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Σν
έλα απνθνπηφκελν θχιιν πεξηέρεηαη ζηελ Τπεξεζία. Οη εγγξαθέο ζην εκεξνιφγην, φπσο
αλαθέξεηαη θαη πνην πάλσ, απνηεινχλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε
δχλακε ηνπ απαζρνινχκελνπ Πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ θαη γεληθά ηελ παξνρή
εηθφλαο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην
εκεξνιφγην ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν έξγν ή αλ δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ ηήξεζε θαη άιισλ ζηνηρείσλ. Αλ ν
Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηα παξαπάλσ, ην εκεξνιφγην ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ
Τπεξεζία, ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν θαη ζα ζεσξείηαη φηη ζπληάρζεθε απφ απηφλ (ηνλ
Αλάδνρν).
ηελ πεξίπησζε απηή νη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ Ζκεξνινγίνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ
Αλάδνρν θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηηο Πηζηνπνηήζεηο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε
ΑΦΑΛΗΔΗ
Άξζξν 1
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1.1

Γεληθνί Όξνη

1.1.1

Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη
λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο,
πεξί εθηέιεζεο
Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηελ πεξί αζθαιίζεσλ λνκνζεζία φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα
ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.

1.1.2

Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ.

1.1.3

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσ λ.

1.1.4

Οη παξερόκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νύηε πεξηνξίδνπλ θαηά
νπνηνδήπνηε ηξόπν ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηηο επζύλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ
απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε ηνπ Έξγνπ, ηδηαίηεξα ζε ό,ηη αθνξά ηηο
πξνβιεπόκελεο από ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο,
εθπηώζεηο, πξνλόκηα, πεξηνξηζκνύο θιπ., θαη ν αλάδνρνο παξακέλεη
απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε πξόζσπα ή/θαη
πξάγκαηα θαη πέξαλ από ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ.

1.1.5

Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο :
- ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
- ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ηεο ππνινίπνπ ΔΤ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
- ζα ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο ηνπ ΚηΔ.
Ζ απνδνρή ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ έλλνηα φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο Δ..Τ.

1.1.6

Οη γεληθνί φξνη αζθαιίζεσο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ην
Νφκν 489/76 θαη ην Π.Γ. 237/86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία
παξακέλεη αιψβεηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ.

1.1.7
1.1.8

Ο Αλάδνρνο νθείιεη - κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ - λα ζπλάςεη κε έγθπξε αζθαιηζηηθή
εηαηξεία αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα πνπ θαιχπηνπλ:
 Σν έξγν «θαηά παληόο θηλδύλνπ» ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αζηηθήο
επζύλεο έλαληη ηξίησλ (παξάγξαθνο 1.4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ηεο ΔΤ).
 Σα κεραλήκαηα έξγνπ (ΜΔ) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθάιηζε ζα κπνξεί λα εληάζζεηαη ζην αζθαιηζηήξην
«θαηά παληόο θηλδύλνπ» ηνπ έξγνπ.

1.1.9

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα έρνπλ δφθηκε δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο κέιε
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ.
Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε επξψ.
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ηεο παξαγξάθνπ Ε-1.2 (ππνπαξάγξαθνο 1.2.1,
1.2.2 θαη 1.2.3) νη Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη Τπεχζπλε
Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ .φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ηεο ΔΤ πεξί Αζθαιίζεσλ θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη
ρσξίο θακία εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν
ηεο ΔΤ.

1.2

Αζθάιηζε ηνπ έξγνπ «θαηά παληόο θηλδύλνπ»
Ζ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ «θαηά παληφο θηλδχλνπ» πεξηιακβάλεη ηα θαησηέξσ:

1.2.1

Αζθάιηζε έλαληη πιηθώλ δεκηώλ

1.2.1.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη "καηά πανηός κινδύνοσ" θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ, ηελ Διιεληθή θαη
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, ηε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπήλ έξγνπ.

1.1.8

(ζπλνιηθή
ζπκβαηηθή δαπάλε ρσξίο ΦΠΑ)
1.2.1.2

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο ή
θαηαζηξνθήο, κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή
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αηηία, ηπραία πεξηζηαηηθά, ιαλζαζκέλε κειέηε ή/θαη θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά πιηθά
(manufancturer's risk), ιαλζαζκέλε εξγαζία, ειιηπή ζπληήξεζε, θαθή ιεηηνπξγία ηνπ
Έξγνπ θιπ.
Δπίζεο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα:
- Βιάβεο/ θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη
εμαηξεηηθά ζπάληαο εκθάληζεο
- Βιάβεο/ θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην έξγν αηπρήκαηα θαη
δεκηνγφλα ζπκβάληα.
Όκνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα Πάζεο Φχζεσο Τιηθά απφ ηε
παξαιαβή ηνπο κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν.
1.2.1.3

Σν αζθαιηζηήξην ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξίνδν ππνρξεσηηθήο πληήξεζεο ηνπ
έξγνπ.

1.2.1.4

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κε πεξηιακβάλεη δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ
ηηο αθφινπζεο αηηίεο:
α)
Πνιεκηθή επηρείξεζε άιινπ Κξάηνπο θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
β)
Έλνπιε επαλάζηαζε ή Λατθή Δμέγεξζε εληφο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
γ)
Μφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα, ή ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία.
δ)
Σηο ινηπέο εμαηξέζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ζην αζθαιηζηήξην ε αζθαιηζηηθή
εηαηξεία, βάζεη δηεζλψο απνδεθηψλ θαλφλσλ θαη νη νπνίεο βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν έλαληη ηνπ ΚηΔ.

1.2.1.5

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα γίλεη αξρηθώο γηα ην πκβαηηθό Σίκεκα ηνπ Έξγνπ
(πιελ ΦΠΑ) θαη ζα αλαπξνζαξκόδεηαη ώζηε θάζε θνξά λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο
ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) ηνπ πκβαηηθνύ Αληηθεηκέλνπ.

1.2.1.6

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, θαηά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε
ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ Έξγνπ.

1.2.1.7

Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Δξγνιαβηθνύ
πκθσλεηηθνύ θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο πεξηόδνπ "ππνρξεσηηθήο
ζπληήξεζεο".

1.2.2

Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζύλεο Έλαληη Σξίησλ

1.2.2.1

Αληηθείκελν αζθάιηζεο
Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη
ηξίησλ θαη νη αζθαιηζηέο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα
ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα
θαη θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη εμαηηίαο
ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ
Έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη ε θφζνλ
εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.
Θα
θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο/ εγθαηαζηάζεηο.

1.2.2.2

Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο
Ζ επζύλε ησλ αζθαιηζηώλ ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Δξγνιαβηθνύ
πκθσλεηηθνύ, θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο πεξηόδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο

1.2.3

ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ
πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά
θιπ. απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ
απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο.

Δ..Τ.
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1.2.4

Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, λα ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ
έγγξαθε, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν φζν θαη πξνο
ηελ Τπεξεζία.

1.3

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (ΗΚΑ θιπ)

1.3.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά ηακεία όιν ην
πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ
(εθάζηνηε) ηζρχνπζα Ννκνζεζία (Γηαηάμεηο πεξί ΗΚΑ θιπ).

1.3.2

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ
ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην
πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (πεξί ΗΚΑ θιπ).
Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο
θχζεσο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο
θχζεσο ζπλεξγάηεο ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.

1.3.3

Δ..Τ.

Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ παξ. 1.7.1 θαη 1.7.2, ν δε
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ.
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