ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
Γ/ΝΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ & ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ
ΣΜΗΜΑ Σ.Τ.Γ.Κ.
----------------------------------------------------------------

ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ :

Μ Δ Λ Δ Σ Η
----------------------ΔΡΓΟ : ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ Γ. Γ. ΓΟΛΙΑΝΧΝ
Σ. Γ. : ΓΟΛΙΑΝΧΝ
ΓΗΜΟ : ΚΑΛΠΑΚΙΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:
α) Γηα εξγαζίεο :
β) Γηα Φ. Π. Α. :

12.000,00 εςπώ

9.917,35 επξψ
2.082,65 επξψ
---------------------------ΤΝΟΛΟ :
12.000,00 επξψ

/ 2010

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
Γ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚ/Η
ΣΜΗΜΑ Σ.Τ.Γ.Κ.

EΡΓΟ : Αζθαιηνζηξψζεηο θνηλνηηθψλ δξφκσλ
Γ. Γ. Γνιηαλψλ

ΓΗΜΟ : ΚΑΛΠΑΚΙΟΤ

A. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ : «Αζθαιηνζηξψζεηο θνηλνηηθψλ
δξφκσλ Γ. Γ. Γνιηαλψλ». Πξφθεηηαη γηα αζθαιηνζηξψζεηο ζην εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ
νηθηζκνχ Γνιηαλψλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο ησλ δξφκσλ απηψλ. Οη δξφκνη απηνί,
ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο θέξνπλ παιαηά ηζηκεληφζηξσζε, θαθήο κνξθήο θαη έληνλα δηαβξσκέλε
θαη γηα ην ιφγν απηφ ε βειηίσζή ηνπο είλαη επηβεβιεκέλε.
Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ : 12.000,00 Δπξψ (γηα εξγαζίεο :
9.917,35 Δπξψ θαη γηα ΦΠΑ : 2.082,65 Δπξψ) θαη ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ
Καιπαθίνπ.

Ισάλληλα

-

- 2010

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ

ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΤ
ΜΗΥ. ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ
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πξνππνινγηζκφο
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
Γ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚ/Η
ΣΜΗΜΑ Σ.Τ.Γ.Κ.

EΡΓΟ : Αζθαιηνζηξψζεηο θνηλνηηθψλ δξφκσλ
Γ. Γ. Γνιηαλψλ

ΓΗΜΟ : ΚΑΛΠΑΚΙΟΤ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ
- Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε : 396,23 m Υ 2,70 = 1.069,83
1069,83m2
- Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο :
1.152,13 Υ 0,59 (κέζν πάρνο) Υ 2,1 ton/m3 =

118,87 ton.

Ισάλληλα

-

- 2010

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ

ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΤ
ΜΗΥ. ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
Γ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚ/Η
ΣΜΗΜΑ Σ.Τ.Γ.Κ.

EΡΓΟ : Αζθαιηνζηξψζεηο θνηλνηηθψλ δξφκσλ
Γ. Γ. Γνιηαλψλ

ΓΗΜΟ : ΚΑΛΠΑΚΙΟΤ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
1

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο ζα
εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε.

1.2

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη
πνπ ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ,
αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη:

1.3

1.2.1

Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη
ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.

1.2.2

‘’Κάζε δαπάλε‘’ γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ
κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ
εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ.

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε ηνπ
φξνπ ‘’θάζε δαπάλε‘’) νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ
παξφληνο Σηκνινγίνπ.
1.3.1

Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο
θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη,
θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ
έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ
παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε
Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή
νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο
θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο
δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο
δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.

1.3.2

Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή θαη απνζήθεπζεο
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμάξηεηα ησλ πιηθψλ, θπξίσλ θαη
βνεζεηηθψλ ελζσκαηνπκέλσλ θαη κή, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ρακέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ
θαη ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) ή/θαη
κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ
πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.3.3

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεηο (ζην Ι.Κ.Α., αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο,
άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ. θαηά πεξίπησζε, φπσο
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απαηηείηαη) θ.ι.π. δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο θ.ιπ. θάζε είδνπο επηζηεκνληθνχ θαη
δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή φρη πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ,
εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηφπν
ηνπ έξγνπ ή αιινχ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο).
1.3.4

Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εμεχξεζεο (ελνηθίαζε ή αγνξά),
θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηαξξχζκηζε θ.ιπ. ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε
απηνχο, ηηο παξνρέο λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ θαη ινηπψλ επθνιηψλ, ηηο
ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε γξαθείσλ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο
Γεκνπξάηεζεο.

1.3.5

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, θαζψο θαη νη
δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ε
απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ,
ηε κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ είηε ζην εξγαζηήξην ηνπ
αλαδφρνπ είηε ζε άιιν εγθεθξηκέλν ή θξαηηθφ εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο
φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.7

Οη δαπάλεο πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ζηνηρείσλ ζην εξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ
ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ, εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο,
βνεζεηηθψλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηά ησλ δαπαλψλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη
κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε ηεο ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην
έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ δαπαλψλ απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο
ησλ εξγαζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα
κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ινηπνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο (αλεμάξηεηα αλ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο
έρνπλ γίλεη ζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο πνπ ήζειε κηζζψζεη ν
Αλάδνρνο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρφλ δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα
ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο).

1.3.8 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ, κεηαθνξψλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ. θαζψο θαη φιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη
ηδηαίηεξα ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
1.3.9. Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ή
δαπαλψλ πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ.
1.3.10 Οη δαπάλεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηα άιια ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ,
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά ηκήκαηα» (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθψλ,
ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία, θ.ιπ.)
1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ,
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα
κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε αζθάιηζε απηψλ,
ε επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε (φπνπ
επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα
νπνηαδήπνηε αηηία,ε θάζε είδνπο ζηαιία ηνπο εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ ε απνκάθξπλζε απηψλ καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην
ηέινο ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά,
αληαιιαθηηθά θ.ιπ.
Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ έξγσλ, φζν θαη γηα ηπρφλ άιια πνπ ζα επξίζθνληαη επί ηφπνπ ησλ έξγσλ έηνηκα γηα
ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ
ζε πεξίπησζε βιάβεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία .
1.3.12 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, κε ηηο ηπρφλ
πξνζσξηλέο απνζέζεηο θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, θάζε είδνπο πιηθψλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ.
πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα θαη αλαθέξεηαη ξεηά ζηα νηθεία
άξζξα ηνπ παξφληνο, καδί κε ηελ εξγαζία πιχζεσο ή εκπινπηηζκνχ, πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί γηα
ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη
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θαηαζθεπψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ
ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.13. Οη δαπάλεο απφ επηβεβιεκέλεο θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλεο απνδφζεηο θαη κεηαθηλήζεηο
κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ
έξγνπ (φπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, κε παξάδνζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πεξηνρψλ ηνπ έξγνπ,
πνπ απαιινηξηψζεθαλ, δίθηπα Ο.Κ.Χ. θιπ.), απφ πηζαλέο παξεκβάζεηο, πνπ ζα πξνβάιινπλ νη
αξκφδηνη γηα απηά ηα εκπφδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ. Γ.Δ.Η, θιπ.), απφ ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, απφ ηηο αλαγθαίεο κεηξήζεηο (ηνπνγξαθηθέο,
γεσηερληθέο θ.α.), ειέγρνπο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ
ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ είηε απηέο απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλεο ζηα
Γ.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ θαζψο θαη ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο (πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ
γεληθά) ή αθφκα θαη απφ πξνζσξηλέο πεξηνδηθέο ή θαη κφληκεο αιιαγέο ησλ θπθινθνξηαθψλ
ξπζκίζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, βιάβεο ζε άιια
έξγα θιπ.).
1.3.14 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηε κε
παξαθψιπζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ
θνηλνχ γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνληεο θαη επεξεαδφκελεο πεξηνρέο απ’
απηά.
1.3.15 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο
ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ
αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, εθηφο αλ αιιηψο
νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ., νη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ εθαξκνγήο, θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ
θαη κειεηψλ ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη
δαπάλεο αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ
ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο ζεκέιηα, πδάηηλνη νξίδνληεο, δίθηπα
Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο (Ο.Κ.Χ) ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη
γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα φια ηα έξγα, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηα
πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη δαπάλεο ζχληαμεο θαη παξαγσγήο Μεηξψνπ Έξγνπ, ρεδίνπ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).
1.3.16 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο ππαξρφλησλ ηερληθψλ
έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ
Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ γηα αξκφδην
έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο,ζε ςεθηαθή κνξθή,ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.
1.3.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ θαηαιφγσλ νπιηζκνχ νη
νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ Τπεξεζία, ε δαπάλε πξνζαξκνγήο
ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ζηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο (πξνζαξκνγή ιεπηνκεξεηψλ) θαη ε δαπάλε
ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε ‘’φπσο θαηαζθεπάζζεθε’’.
1.3.18 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θ.ιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ., ή άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ, θαζψο εθφζνλ απηφ ξεηά
πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο
Χθειείαο ή άιινπο ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ
Σηκνινγίνπ.
1.3.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ , γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ,
ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
1.3.20 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ε εθηχπσζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, γηα ην θνηλφ, κε
ελεκεξσηηθά ζηνηρεία σο πξνο ην έξγν ζχκθσλα κε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.21 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη
απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θ.ι.π. θαη ε απφδνζε,
κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο
θαη εκπφδηα ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
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1.3.22 Οη δαπάλεο γηα ρξήζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ,
επξεζηηερληθψλ εθεπξέζεσλ θ.ιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ.
1.3.23 Οη δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία, νησλδήπνηε πξνζβάζεσλ θαη πξνζπειάζεσλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα
ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή
πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ηήξεζεο
ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο θαζψο
θαη ηελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ
εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα δηαηήξεζή ηνπο .
1.3.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη απνδεκίσζεο θάζε είδνπο
βιάβεο ή κε ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο πιηθψλ) θαη ζα νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε
ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη
γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
1.3.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε
φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο
1.3.26 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ
θ.ιπ.
1.3.27 Οη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, θάζε είδνπο εξγαζηψλ απφ
ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο,Πνιενδνκία ή θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιείαο
(Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Χ.) εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.28 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ ησλ Ο.Κ.Χ. δηέξρνληαη
εγθάξζηα απφ ην εχξνο θαηάιεςεο ηεο νδνχ ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ
εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ.
1.3.29

Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή πξνζσξηλήο εμαζθάιηζεο εδαθηθήο ισξίδαο, θαηαζθεπήο, ζήκαλζεο
θαη ζπληήξεζεο ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε θαη
αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο εληνπηζκνχ θαη εμεχξεζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ θαη
εμαζθάιηζεο ζρεηηθψλ αδεηψλ γηα ηελ ελαπφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πξντφλησλ
θαηεδαθίζεσλ θαη πιενλαδφλησλ πιηθψλ γεληθφηεξα, νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ νδψλ
πξνζπέιαζήο ηνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηακφξθσζε κεηά ηελ πεξαίσζε
ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.3.30

Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο κειέηεο
ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο ηθξησκάησλ, κειέηεο
εμπγίαλζεο εδάθνπο θιπ. φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.3.31

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
Αλαδφρνπ ζην έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο
κειέηεο, ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, θαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.3.32 Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο απηέο αλαθέξνληαη
ζηνπο ππφινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
1.4

ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ην Όθεινο (Ο.Δ.) θαη ηα Γεληθά
΄Έμνδα ηνπ αλαδφρνπ (Γ.Δ.), ηα νπνία αθνξνχλ ζηα πάζεο θχζεσο βάξε, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ηνπ,
φπσο δαπάλεο επηζηαζίαο, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξσλ, δαζκψλ, αζθαιίζηξσλ, ηειψλ ραξηνζήκνπ,
ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθψλ, απνδείμεσλ, ηφθσλ θεθαιαίσλ θίλεζεο, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ινηπψλ
εγγπήζεσλ, δηνηθεηηθψλ εμφδσλ, ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα.
Σν πνζφ γηα Γεληθά Έμνδα (Γ.Δ.) θαη Όθεινο ηνπ αλαδφρνπ (Ο.Δ.), αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ, δέθα
νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ
αλαδφρνπ.

1.5

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ
Έξγνπ.
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ
ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ

2.1

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2

2.1.1

Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε
βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ κε ηε βνήζεηά ηνπο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη
πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηπρφλ
νξηδνκέλσλ αλνρψλ.

2.1.2

Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν
Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν
εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ
ειέγρνπ.

2.1.3

Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο,
επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο
εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην.

2.1.4

Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο
πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΙΓΙΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη
ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.

2.1.5

Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα
ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη
νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην θαλελφο άιινπ άξζξνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην.

2.1.6

ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ (ζπλνπηηθφ) πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη
φξνη ηνπ παξφληνο.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1
ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
Καηάηαξη εδαθών υρ ππορ ηην εκζκατιμόηηηα
 Χο ‘’ραιαξά εδάθε’’ ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ
πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.
 Χο ‘’γαίεο θαη εκίβξαρνο’’ ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε πιηθά,
θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο,
θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ
απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη
απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.
 Χο ‘’βξάρνο’’ ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ
ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ.
αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ ‘’βξάρνπ’’ πεξηιακβάλνληαη θαη
κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3.
 Χο ‘’ζθιεξά γξαληηηθά’’ θαη ‘’θξνθαινπαγή’’ ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί βξαρψδεηο
ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα,
ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο
(δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΗΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ
ζθπξψλ είλαη κεησκέλε)
2.2.2
ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ
Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) λα
πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα:
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-

-

-

-

Υεηξνιαβέο
Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο
πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε
θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη.
Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο
πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα
θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο.
Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα), κε
κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν (δίθπιιν
παξάζπξν).
Κιεηδαξηέο θαη θχιηλδξνη
Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο
Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο
Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο
Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ
Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ αζθαιίδεη
επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν θαη θχιιν - δάπεδν).

-

Μεραληζκνί επαλαθνξάο ζπξψλ
Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο ρσξίο
απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο.

-

Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο.
Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε
Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι.
Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο ή
πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο.

-

Αλαζηνιείο (stoppers)
- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ
- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ
- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ
-

Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι
χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο
Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα)
Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ
Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε Master Key
Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ
Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνχ, κε
ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ

Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο
πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο «πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ» δηαηάμεηο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη
δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή
ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο.

2.2.3.

ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΙ

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα κήθνπο (m)
γξακκηθψλ ζηνηρείσλ νξηζκέλσλ ινηπψλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ
πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Απφ ηηο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα
γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ. Η
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εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ
ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη
δηαθνξεηηθά.
Η (νη) πνζφηεηα (-εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (-εο) επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (-αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλεηαη (ν-ληαη) ζχκθσλα
κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ. Η (νη) ηηκή (-έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Δηδηθνί φξνη» ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
«Γεληθνί Όξνη».
Όιεο νη ηηκέο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή
ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο
πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, δίλνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία
ηζρχνπλ γεληθά φηαλ ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ δελ πιεξψλεηαη κε άιιν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ πνπ
αθνξά πξνεγνχκελεο εξγαζίεο (π.ρ. επηρξίζκαηα) ή φηαλ ηα ηθξηψκαηα πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
Οη πξφζζεηεο ηηκέο ρξσκαηηζκψλ θαηαβάιινληαη εθ΄ άπαμ γηα ηελ ίδηα επηθάλεηα άζρεηα κε ηηο εξγαζίεο
πξνπαξαζθεπήο θαη αλαθαίληζεο ή ρξσκαηηζκνχ, πνπ εθηεινχληαη ζηελ ίδηα επηθάλεηα θαη πιεξψλνληαη
κε ηηο ηδηαίηεξεο ηηκέο ηνπο.
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο
βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο
ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη ε εθηέιεζε
ησλ ρξσκαηηζκψλ λα γίλεη ρσξίο απηά λα είλαη ζηε ζέζε ηνπο.
Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ’ νινθιήξνπ, ε
επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο
επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή
ηξίμπινπ) ή ηεο θαηερφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί
ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ:

α/α
1.

2.

3.

4.
5.

Δίδορ
Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ
χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ

ςνηελεζηήρ

2,30
2,70
3,00

Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο
κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50%
ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
1,90
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
2,30
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ
2,60
Ταινζηάζηα :
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
1,00
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
1,40
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ
1,80
δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ
1,60
ε) ζηδεξέληα
1,00
Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ,
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ
3,70
Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ
δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ
2,60
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α/α
6.

7.

8.

9.

2.2.4.

Δίδορ
ηδεξέληεο ζχξεο :
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα
β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο
γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)
δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ
Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά :
α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα
β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα
γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο)
Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά :
α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ
β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ
Θεξκαληηθά ζψκαηα :
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ Πηλάθσλ
ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ησλ
ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ

ςνηελεζηήρ
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα αθφινπζα, θαηά πεγή
πξνέιεπζεο θαη ζθιεξφηεηα
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο
1
Πεληέιεο
Λεπθφ
2
Κνθθηλαξά
Σεθξφλ
3
Κνδάλεο
Λεπθφ
4
Αγ. Μαξίλαο
Λεπθφ ζπλεθψδεο
5
Καπαλδξηηίνπ
Κηηξηλσπφ
6
Μαξαζψλα
Γθξί
7
Νάμνπ
Λεπθφ
8
Αιηβεξίνπ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
9
Μαξαζψλα
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
10
Βέξνηαο
Λεπθφ
11
Θάζνπ
Λεπθφ
12
Πειίνπ
Λεπθφ
ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
Δξέηξηαο
Δξπζξφηεθξν
2
Ακαξχλζνπ
Δξπζξφηεθξν
3
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Μπεδ
4
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Κίηξηλν
5
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Δξπζξφ
6
ηχξσλ
Πξάζηλν
7
Λάξηζαο
Πξάζηλν
8
Ισαλλίλσλ
Μπεδ
9
Φαξζάισλ
Γθξη
10
Ύδξαο
Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν
11
Γηνλχζνπ
Υηνλφιεπθν
ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
Ισαλλίλσλ
Ρνδφρξνπλ
2
Υίνπ
Σεθξφ
3
Υίνπ
Κίηξηλν
4
Σήλνπ
Πξάζηλν

12

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ρφδνπ
Αγίνπ Πέηξνπ
Βπηίλαο
Μάλεο
Ναππιίνπ
Ναππιίνπ
Μπηηιήλεο
Σξίπνιεο
αιακίλαο
Αξάρσβαο

Μπεδ
Μαχξν
Μαχξν
Δξπζξφ
Δξπζξφ
Κίηξηλν
Δξπζξφ πνιχρξσκν
Γθξη κε ιεπθέο θέηεο
Γθξη ή πνιχρξσκν
θαθέ

2. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ
(λεξφινπζηξν)
3. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην.
2. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ
(λεξφινπζηξν)

Α. ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ
Άπθπο 1ο. ΟΓΟ Γ-4: ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΔΠΑΛΔΙΦΗ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120)
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί
ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα
ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, πνπ ζα εθηειεζζεί,
αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, ζχκθσλα κε
ηελ Π.Σ.Π. Α-12, Α-201 θαη Α203 θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ,
φπσο άζθαιηνο, θαζαξφ πεηξέιαην, αληηπδξφθηιν παξαζθεχαζκα θιπ, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ,
ρακέλνπ ρξφλνπ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ζηαιίαο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε δαπάλε ζέξκαλζεο ηεο
αζθάιηνπ ή παξαζθεπήο ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, αλάκημε, απνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),
ε δαπάλε θαζαξηζκνχ ηεο επηθάλεηαο, πνπ πξφθεηηαη λα επηθαιπθζεί κε ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, κε
απηνθίλεηε βνχξηζα θαη ηα ρέξηα, ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη δηάρπζεο ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή
αζθάιηνπ ή αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο κε απηνθίλεην δηαλνκέα αζθάιηνπ (FEDERAL) κε ηελ
ελδερφκελε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο ή ηεο αζθάιηνπ πξηλ απφ ηε δηάρπζε, φπσο θαη θάζε άιιε
απαηηνχκελε δαπάλε (εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο ππφςε εξγαζίαο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξνπο αζθαιηηθήο
ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο.
ΔΤΡΩ
(Οινγξάθσο) :απάνηα δύο λεπηά.
(Αξηζκεηηθά) : 0,42

Άπθπο 2ο. ΟΓΟ Γ-6: ΑΦ/ΚΗ ΙΟΠΔΓΧΣΙΚΗ ΣΡΧΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΤ ΠΑΥΟΤ
(ΠΣΠ A265)
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4421.Β)
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, πνπ ζα
θαηαζθεπαζζεί ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο,
ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. Α 265, ηελ Σ..Τ. θαη ζχκθσλα κε ηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, κε
αζθαιηφκηγκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ελ ζεξκψ, ζε κφληκε εγθαηάζηαζε απφ παληειψο πγηείο θαζαξνχο
ιίζνπο ιαηνκείνπ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ηνπο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ
παξαζθεπάζκαηνο θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδξαλψλ πιηθψλ ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα πνπ ζα
θαζνξηζηνχλ απφ ζρεηηθή κειέηε, ε δαπάλε κεηαθνξάο απηψλ θαη ηεο αζθάιηνπ απφ νπνηαδήπνηε
απφζηαζε ζηε ζέζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ε δαπάλε παξαζθεπήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ε
δαπάλε κεηαθνξάο ηνπ έηνηκνπ αζθαιηνκίγκαηνο απφ ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ ζηε ζέζε
δηάζηξσζεο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, θάζε είδνπο ζηαιία, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ρακέλνη ρξφλνη
θνξηνεθθνξηψζεσλ πιηθψλ θαη ζθαιηνκίγκαηνο, ε δαπάλε δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζήο ηνπ θαζψο
θαη θάζε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη θαηά
ηα ινηπά, φπσο νξίδεηαη ζηελ Π.Σ.Π. Α265, ζηελ Σ..Τ θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί, γηα θάζε είδνπο πξνεξγαζία πάλσ ζε λέα ή
παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθψλ εγθνπψλ θνληά ζε ξείζξα θαη
θξεάηηα, ζθνχπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο εξγαζίεο θιπ.). ηελ
ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε αζθαιηηθή πξνεπάιιεηςε ή
ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε πνπ ζα πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.
8.2 ηεο Π.Σ.Π. Α 265.
Σηκή ελφο ηφλνπ αζθαιηνκίγκαηνο πιήξνπο θαηαζθεπήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο ηεο Π.Σ.Π. Α 265
κεηαβιεηνχ πάρνπο, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε παξαγσγήο
θαη ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζηε ζέζε δηάζηξσζεο.
ΑΡΥΙΚΗ
ΣΙΜΗ

ΜΔΗ
ΑΠΟΣΑΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΚΟΜΙΣΡΟ

40,48
Δπξψ/ton

40 Km

0,25 Δπξψ/tonKm

ΣΙΜΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

40,48+[40 Km Υ (0,25 Δπξψ/tonKm)] =

50,48
Δπξψ/ton

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο) : Πενήνηα και ζαπάνηα οκηώ λεπηά.
(Αξηζκεηηθά) : 50,48

ΙΧΑΝΝΙΝΑ

/

ΙΧΑΝΝΙΝΑ

/ 2010

/

/ 2010

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΤΓΚ

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΣΧΛΗ

ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΤ

Σνπ. Μερ/θφο

Μερ. Οξπθηψλ Πφξσλ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
Γ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚ/Η
ΣΜΗΜΑ Σ.Τ.Γ.Κ.

EΡΓΟ : Αζθαιηνζηξψζεηο θνηλνηηθψλ δξφκσλ
Γ. Γ. Γνιηαλψλ

ΓΗΜΟ : ΚΑΛΠΑΚΙΟΤ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
Γενικοί όποι :
Άπθπο 1ο. Ανηικείμενο Διδικήρ ςγγπαθήρ Τποσπεώζευν
Η παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ), αθνξά ζηνπο εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο, βάζεη ησλ νπνίσλ,
θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο κειέηεο θαη
ινηπά ζηνηρεία πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο, ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν,
πνπ ζα αλαδεηρζεί, ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο.
ο
Άπθπο 2 .Ιζσύοςζα Νομοθεζία

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ δηαηάμεηο:
2.1 Ο Ν.1418/84-«Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 23 Α΄/84) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ηνπο Νφκνπο:
 Ν.2052/92 άξζξα 6 θαη 20 (ΦΔΚ Α΄94/05-06-1992)
 Ν.2229/94 άξζξα 1 έσο θαη 4 (ΦΔΚ 138 Α΄/13-8-1994)
 Ν.2338/95 άξζξν 13 (ΦΔΚ Α΄ 202/14-09-1995)
 Ν.2372/96 άξζξν 4 (ΦΔΚ Α΄29/28-02-1996)
 Ν.2940/01(ΦΔΚ Α΄180/6-8-2001)
 Ν.32132/2003 (ΦΔΚ 308 /31-12-2003)
 Ν.3263/2004 (ΦΔΚ 179 Α/28-9-2004)
2.2 Οη δηαηάμεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θιπ. άξζξν 15 Ν.2328/95
(ΦΔΚ 159 Α’/95), άξζξν 11 Ν.2372/96 (ΦΔΚ 29 Α΄/96), Ν.2533/97(ΦΔΚ 228 Α΄/97) θαη Π.Γ 82/96
(ΦΔΚ 66 Α΄/96).
2.3 Οη δηαηάμεηο Ν.1642/86 γηα ην Φ.Π.Α (ΦΔΚ Α΄25/86) θαη
 Σν άξζξν 27 ηνπ Ν.2166/93 γηα θξάηεζε 6% ζην ΣΜΔΓΔ (ΦΔΚ Α΄ 137/24-8-93)
 Ν.2362/95-Γεκφζην Λνγηζηηθφ (ΦΔΚ 247 Α΄/95)
 Ν.2522/97-Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην πξνζπκβαηηθφ ζηάδην (ΦΔΚ Α΄178/97)
 Ν.3021/2002 (ΦΔΚ Α 143/19-6-2002)
 Ν.3060/2002 (ΦΔΚ 242 Α/11-10-2002)
 Ν.3090/2002 (ΦΔΚ 329 Α/24-12-2002)

2.4 Σν άξζξν 8- θξαηηθέο πξνκήζεηεο- ηνπ Ν.2741/99 (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο) (ΦΔΚ 199 Α΄/ 28-09-1999)
2.5 Σν Π.Γ 334/2000 (ΦΔΚ 279 Α΄/21-12-2000), πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηα
δεκφζηα έξγα ζηηο νδεγίεο ηεο Δ/Δ φπσο ηζρχεη.
2.6 Σν
Π.Γ 609/85 ( ΦΔΚ 223 Α’/85)- Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ηα:
 Π.Γ 286/94(ΦΔΚ Α΄148/94)
 Π.Γ 368/94 άξζξα 5,6,7,8,9 θαη 11(ΦΔΚ Α΄201/94)
 Π.Γ 210/97,(ΦΔΚ Α΄166/97)
 Π.Γ 285/97, (ΦΔΚ Α΄207/97)
 Π.Γ 218/99 (ΦΔΚ Α΄/16-09-1999
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2.7 Σν Π.Γ 186/96 (ΦΔΚ 145 Α/96) φξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ
αξκνδηφηεηαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
2.8 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο , θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή
απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε
(Νφκνο,Γηάηαγκα,Απφθαζε,θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά θαη παξαπάλσ.
2.9 Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία ή θείκελεο δηαηάμεηο, λνείηαη εθηφο αλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά θάζε θαλφλαο
δηθαίνπ εζληθφο ,θνηλνηηθφο ή δηεζλήο εθαξκνδφκελνο ζηελ Διιάδα, πεξηερφκελνο ζε θάζε πεγή δηθαίνπ (χληαγκα, Νφκνη,
Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, Οδεγίεο, Καλνληζκφο Δζληθήο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο) φπσο
απηφο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο
Γεκνπξαζίαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Διδικοί όποι :
Άπθπο 1ο.Ανηικείμενο επγολαβίαρ
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ΄’ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ’’ ηνπ έξγνπ.
Άπθπο 2ο. ειπά ιζσύορ ηεςσών και λοιπών ζηοισείυν ηηρ μελέηηρ
Σα ηεχρε δεκνπξαηήζεσο αιιεινζπκπιεξνχληαη, ζε πεξίπησζε δε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ’ απηά φξσλ, ε
ζεηξά ηζρχνο ησλ σο άλσ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη πάγηα.
1.Γηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο
2.Δληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
3.Σν ηηκνιφγην Μειέηεο
4. Η εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ(Δ..Τ)
5. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, Σ..Τ
6.Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.π.)
7.Ο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο
8.Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία
θαζψο θαη νη Σερληθέο Μειέηεο πνπ ηπρφλ ζα ζπληαρζνχλ
απφ ηνλ Αλάδνρν
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο , φπσο ηειηθά ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ
Τπεξεζία.
9.Σν Υξνλνδηάγξακκα/Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ , φπσο απηφ ηειηθά ζα
Δγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν , επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα:
(1) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3263/2004
(2) Οη Δπξσθψδηθεο
(3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π) ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ή ηνπ (η.ΤΓΔ)
(4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.
Άπθπο 3ο. Μελέηη ηυν ζςνθηκών καηαζκεςήρ ηος έπγος.
Η δηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζπκκεηνρή εηο ηελ δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη
έρνπλ επηζθεθζεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηελ ζέζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ
ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο απηνχ θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο πεγέο ιήςεσο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο
απνζέζεσο πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο
εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο ζπλήζσο επηθξαηνχζεο
κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ηηο δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζηάζκεο πδάησλ θαη πνηακψλ ρεηκάξξσλ ή παξφκνηεο θπζηθέο
ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηελ δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο ην είδνο ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ
επξηζθφκελσλ ζηελ πεξηνρή θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, ην είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο)
πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα ηα νπνία θαζ'
νηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηελ πξφνδν θαη ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο
ζπκβάζεσο.
Δπίζεο ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο φπσο θαη
ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ κε ηελ
δηαθήξπμε ηελ βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο.
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Παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο.
Άπθπο 4ο. Γενικά και επιζθαλή έξοδα - Όθελορ αναδόσος.
ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχνπλ ηα θάησζη πνζνζηά γεληθψλ εμφδσλ, νθέινπο θ.ι.π.
α) 18% επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ηεο ππνινγηδφκελεο βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ησλ
Νέσλ ηηκψλ Μνλάδνο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 609/85.
β) 18% επί ηεο αμίαο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην αξ. 42 Π.Γ. 609/85.
Άπθπο 5ο. Πποκαηαβολέρ.
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηελ παξνχζα εξγνιαβία.
Άπθπο 6ο. Πποθεζμίερ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ην έξγν κέζα ζε 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ 609/85 φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
ην πιαίζην ηεο νιηθήο πξνζεζκίαο ν αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ
ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα.

Άπθπο 7ο. Τπέπβαζη Πποθεζμιών - Ποινικέρ πήηπερ
1) Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ
επηβάιινληαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3263/04 πνηληθέο ξήηξεο.
2) Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ θάζε ηκεκαηηθή πξνζεζκία
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 0,00010ρ € γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξψησλ δέθα πέληε (15) εκεξψλ θαη
0,00020ρ € γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ επνκέλσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ φπνπ  ε ζπλνιηθή θαηά ηελ
ζχκβαζε δαπάλε ηνπ έξγνπ ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) .Σν ζπλνιηθφ
πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ ζα ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ηα ηξία ηεο
εθαηφ (3%) ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.
3263/04.
3) Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη
απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ.
4)Η θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ
πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη.
5) Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά αλ ην
έξγν πεξαησζεί κέζα ζηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο.
Άπθπο 8ο. Υπονοδιάγπαμμα καηαζκεςήρ Έπγος - .Α.Τ- ΦΑΤ- ΠΠΔ
1. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο δέθα πεληε (15) εκεξψλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 609/85
(φπσο ηξνπνπνηεζεθε κε ηνλ Ν 2229/94 αξζ 2 & 4) θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζεο. Σν ρξνλνδηάγξακκα εγθξίλεηαη κε
απφθαζε ηεο Γ/λνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο φπσο ππνβιήζεθε ή ηξνπνπνηήζεθε. Τπέξβαζε ησλ επί κέξνπο πξνζεζκηψλ
ζπλεπηθέξεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
2.Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) ή λα
ηξνπνπνηήζεη ην ΑΤ πνπ ελδερφκελα ερεη εθπνλήζεη ε Τπεξεζία θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεη Φάθειν Αζθαιείαο θαη
Τγείαο (ΦΑΤ) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ.305/96.Σα παξαπάλσ ΑΤ θαη ΦΑΤ ζα
ζπληαρζνχλ έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην ΣΔΔ(ΣΔΔ/10068/224-98 έγγξαθν πξνο Τπνπξγνχο-ΤΠΔΥΧΓΔ θαη Δξγαζίαο θαη Κ νηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ).
3.Ο αλάδνρνο νθείιεη, ζχκθσλα κε ηελ αξ.ΓΔΔΠΓ νηθ/502/13-10-2000 απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ λα ππνβάιιεη
ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ην πξφγξακκα πνηφηεηαο ηνπ
Έξγνπ ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, εθφζνλ απαηηείηαη.

Άπθπο 9ο Ππόλητη επγαζιακού κινδύνος
1.Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κα ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα,
αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΚ, φπσο εθθξάδεηαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ.
2.χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ).
.Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη
λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Χο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα
ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο:
2.1Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ.
2.2Οξηζκφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο
ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
ηερληθνχ αζθαιείαο θαη πγείαο, θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
λνκνζεζίαο (Ν.1568/85, Π.Γ.17/96, Π.Γ.305/96, Π.Γ.294/88).Η αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη
ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .Δ.Π.Δ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ
αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θιπ. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα
ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή /θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (Π.Γ. 95/99, Π.Γ. 17/96) ΑΠΟ ΣΟ Τπνπξγείν
Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ΣΟΤ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞ.Τ.Π.Π.)
2.3 Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ.
2.4 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ.
2.5 Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη ’ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα:
>αλαθνξά αηπρήκαηνο,
>δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο,
>αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο,
>ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο,
>εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ,
>ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ
2.6 Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ π.ρ. γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ ηε
λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο.
2.7 Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη
ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ
επησεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά.
2.8 Άιιεο πξνβιέςεηο
>Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην Έξγν πξνο ην αξκφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .Δ.Π.Δ
>Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην.
>Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο,
παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο.
2.9 Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ.
Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ
Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα Α.Τ.Δ. θαη λα ζπληάμεη ηνλ
ηειηθφ ΦΑΤ.
Σν .Α.Τ. αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ) εκπεξηέρνληαη νη
ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη
παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ ΚηΔ ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ,
έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ Τπεξεζία ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ Αλάδνρν
καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην.
Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
>Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ
>χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
>Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ
>ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
>ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ
2.9.2 Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο.
2.9.3 ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.
2.9.4 Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ.
2.9.5 Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ.
2.9.6 πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ.
2.9.7 Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α’ βνεζεηψλ.
2.9.8 Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. εηδηθνί ηχπνη
ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θ.ι.π. θαη δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο.
2.9.9 Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν
ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
2.9.10 Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε
θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο π.ρ.
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Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ
Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπιένλ
απνξξένληεο θίλδπλνη.
2.9.11 Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ.
2.9.12 Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε
ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα II ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ.. 305/96).
Ο Φ.Α.Τ. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
2.9.Α Γεληθά:
>είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ
>αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ
>αξηζκφο αδείαο
>ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
>ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ.
2.9.Β ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ:
>ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
>παξαδνρέο κειέηεο
>ηα ζρέδηα ‘’σο θαηεζθεπάζζε’’.
2.9.Γ Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε
θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, π.ρ. εξγαζίεο ζπληήξεζεο,
κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θ.ι.π.
Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ,
ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ ,θ.ι.π.) ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ι.π.
2.9.Γ Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ.
Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη:
>Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο
ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα
γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ.
>Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. νδεγίεο ρξήζεο ηνπ
αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε
ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θ.ι.π.
>Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ
έξγνπ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε
δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Η Γ/λζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ ΦΑΤ.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τπείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ.
3.Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ
Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ
ηνλ λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο
ηνπ.
4.Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Κ ηα Δ.
5.Όηαλ ππάξρεη αλάγθε έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ηφηε ην ΑΤ θαη ΦΑΤ ππνβάιινληαη θαη ζηελ αληίζηνηρε
Πνιενδνκία.
ο

Άρθρο 10 Γενικές σποτρεώζεις αναδότοσ
Γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 609/85 επίζεο.
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη δαπάλεο γηα ηελ επί ηνπ εδάθνπο εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ κεηά ησλ
απαηηνχκελσλ πξνο ηνχην πιηθψλ θαηαζθεπήο ζηαζεξψλ ζεκείσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ ζρεδίσλ, νη δαπάλεο γηα ηηο
θαηακεηξήζεηο ελ γέλεη, ε ζχζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, ε ζπληήξεζε θαη ε θαηαζθεπή ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο πξνο ζέζεηο
ιήςεσο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, νη δαπάλεο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη αληνρήο ησλ έξγσλ θαη θάζε ελ γέλεη δαπάλε γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη άλεπ ηδηαηηέξαο απνδεκίσζεο φπσο βάζεη ησλ ρνξεγήζεσλ κειεηψλ, ησλ εγγξάθσλ
νδεγηψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ πξνδηαγξαθψλ εθπφλεζεο κειεηψλ λα πξνβεί επί
παξνπζία ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο ππεξεζίαο εηο ηελ επί ηνπ εδάθνπο εθαξκνγή ησλ κειεηψλ εηο ηηο αλαπαζαιψζεηο θαη
ρσξνζηαζκήζεηο ησλ αμφλσλ ηνπ έξγνπ, εηο ηνλ έιεγρν θαη ιήςε απαηηνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο
ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο σο επίζεο εηο ηελ ζήκαλζε ηεο δψλεο
θαηαιήςεσο ησλ έξγσλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα θσηνγξαθίδεη ην έξγν ζηηο δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο
θάζεηο ηνπ. Οη θσηνγξαθίεο ζα είλαη έγρξσκεο θαη ζα εθηππψλνληαη ζε δηαζηάζεηο 18 Υ 24 εθ. ζα παξαδίδνληαη ζε δχν (2)
αληίγξαθα ζηελ επηβιέπνπζα ην έξγν Τπεξεζία καδί κε ηα αξλεηηθά Films απηψλ.
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Δπίζεο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα παξαδίδνληαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε θαη δχν έγρξσκεο
θσηνγξαθίεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ (θάδξα) γεληθήο απνηππψζεσο ηνπ έξγνπ. ' απηέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη γεληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ (ηίηινο, θφζηνο, εξγνδφηεο, κειεηεηήο, θαηαζθεπαζηήο θ.ι.π.) ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα.
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ θσηνγξαθηψλ ζα πεξηθφπηεηαη απφ ηνπο ηκεκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο 75€
γηα ηηο θσηνγξαθίεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 75€ γηα ηηο θσηνγξαθίεο γεληθήο εθηχπσζεο ηνπ έξγνπ.
**O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη ηελ ζηαηηθή κειέηε ηεο ζηέγεο ηνπ θηηξίνπ ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή,αθνχ
απηή ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ αλνηγκέλε πξνζθνξά ηνπ.Η παξαπάλσ κειέηε θαζψο επίζεο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηεο
ζηέγεο ζε θιίκαθα 1/20 ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη δελ ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ
νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηεο ζηέγεο,αλ πξνεγνχκελα δελ εγθξηζεί ε ζρεηηθή κειέηε.
Γηα ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο ε εθπφλεζε ησλ νπνίσλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί θαη ε
αλάγθε εθπφλεζεο ηνπο πξνέθπςε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη χζηεξα απφ
έγγξαθε εληνιή ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηε ζχληαμή ηνπο, εθαξκνδνκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ ηζρπνπζψλ
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ (αληηζεηζκηθνχ θιπ). Γηα ηελ ζχληαμε ησλ αλσηέξσ κειεηψλ πνπ ζα δεηνχληαη εγγξάθσο
απφ ηελ ππεξεζία ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν ακνηβή πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο κειέηεο
ηνπ έξγνπ. Η δαπάλε απηή ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.
Οη παξαπάλσ κειέηεο ζα εθπνλεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (Π.Γ.696/74 Ν.1418/84, Ν 3010/02 θ.ι.π.) απφ
αλεμάξηεηε, πξνο ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε πνπ ζπληζηά ηνλ αλάδνρν νκάδα κειεηεηψλ, πνπ ζα δηαζέηεη ηα πξνβιεπφκελα
απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξνζφληα.
Η ππνβνιή ησλ κειεηψλ απηψλ ζα γίλεηαη έγθαηξα ζηελ Γ/ζα Τπεξεζία, γηα ηε ζρεηηθή έγθξηζε. Τπελζπκίδεηαη φηη γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ κειεηψλ θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο θαη ν
έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ,δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ
πξνθχπηεη γη απηφλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
ο
Άπθπο 11 . Μεηαθοπά πποζυπικού επιβλέποςζαρ ςπηπεζίαρ επί ηόπος ηος έπγος
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ηα απαξαίηεηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηε
δηαθίλεζε ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
ο.

Άπθπο 12 Δξςπηπέηηζη οπγανιζμών και Δπισειπήζευν Κοινήρ Ωθελείαρ (ΟΚΩ)
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ δίθηπα ΟΚΧ πνπ ζα πξέπεη λα
κεηαθεξζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο .Με ηηο εξγαζίεο απηέο αλάδνρνο δελ έρεη θακία αλάκημε ππνρξενχηαη φκσο λα παξέρεη
θάζε δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα ιφγνπο θαζπζηέξεζεο ή
δπζρεξεηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Άπθπο 13ο
Παπαλαβέρ αθανών επγαζιών και γενικά έλεγσορ ηος έπγος
Η επηβιέπνπζα ην έξγν ππεξεζία δελ ππνρξενχηαη λα βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα
θαηαζθεπήο ηνπ. Καηφπηλ ηνχηνπ, θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 609/85 ν αλάδνρνο νθείιεη λα
εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηελ ππεξεζία γηα ηελ παξαιαβή ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ θαη γεληθά ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνγξακκαηίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ, έηζη ψζηε, λα κελ απαηηνχληαη παξαιαβέο αθαλψλ εξγαζηψλ θαη
ινηπνί έιεγρνη απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηα άββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.
Άπθπο 14ο
Αςξομειώζειρ επγαζιών, νέερ ςπεπζςμβαηικέρ επγαζίερ
Δάλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ παξαζηεί αλάγθε απμνκεηψζεσο ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ πξνβιεπφκελσλ
απφ ηε ζχκβαζε, ε εθηέιεζε λέσλ εξγαζηψλ κε πξνβιεπφκελσλ ζ' απηή ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 609/85.
Δπίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη εθηέιεζε ππεξζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ (κεγαιχηεξσλ ηνπ νξίνπ πνπ
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Ν. 1418/84) ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Π.Γ. 609/85.
ο
Άπθπο 15 Άδειερ-και Δγκπίζειρ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε κε κέξηκλα επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ησλ θάζε είδνπο αδεηψλεγθξίζεσλ ή παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία ή 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 ππεξεζία, παξάιιεια δε νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην αίηεκά ηνπ (κε αληίγξαθα ησλ ζπλαθψλ
δηθαηνινγεηηθψλ) ζηελ επίβιεςε. Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αδεηψλ-εγθξίζεσλ ή ππνρξεψζεσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο.
Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα παξάζρεη ζηνλ αλάδνρν ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο άδεηεο γηα
ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθπφλεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηελ 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 έθδνζε ηεο άδεηαο-έγθξηζεο
δηνηθεηηθή ή απνδεηθηηθή δηαδηθαζία.
Άπθπο 16ο ήμανζη και αζθάλεια καηά ηο ζηάδιο εκηελέζευρ ηυν επγαζιών - Πινακίδερ Γημοζιόηηηαρ ηος έπγος.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο λα πξνβαίλεη ζηελ
ηνπνζέηεζε ησλ γεληθά απαηηνχκελσλ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ (ζπγθνηλσληαθά, πδξαπιηθά, νηθνδνκηθά θ.ι.π.)
ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο πξνεηδνπνηεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη λα επηκειείηαη ηεο ζπληήξεζεο
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απηψλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά πεξίθξαμε, ηδηαίηεξε ζήκαλζε, απηφκαηα
ζήκαηα πνπ αλαβνζβήλνπλ (FLASH-LIHTS) θαη θαηάιιειεο πεξηθξάμεηο αζθαιείαο, ιακβαλνκέλνπ πάληνηε ηνπ Κψδηθα
Οδηθήο Κπθινθνξίαο φπσο ηζρχεη.
Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ αλάδνρνπ γηα ηελ αζθαιή
θαζνδήγεζε ησλ πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηηο νδνχο θαη ζηηο παξαθακπηήξηεο
θαη πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηελ λχρηα. Σα παξαπάλσ κέηξα ζα
ιακβάλνληαη επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλάδνρνπ.
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ
αζθάιεηαο.
ε θαηάιιειν ζεκείν γηα ζεκεηαθά έξγα θαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο γηα γξακκηθά έξγα θαη ζε εκθαλείο ζέζεηο ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθά ηνπ έμνδα ηνπ λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηεο αξρήο πνπ
εθηειεί ηα έξγα, ηελ νλνκαζία ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ, ην ρξεκαηνδφηε, ηελ επσλπκία ηνπ αλάδνρνπ, ηνπ κειεηεηή θαη ηνπ
ηπρφλ ηερληθνχ ή άιινπ ζπκβνχινπ. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ηνπνζεηεί πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο, νπνηαζδήπνηε
δηάζηαζεο πνπ έκκεζα ή άκεζα ηνλ δηαθεκίδνπλ, ρσξίο ηελ εγγξαθή απνδνρή ηνπ θεηκέλνπ ηηο πηλαθίδεο απφ ηε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Γηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα δηνξζσηηθά ηακεία, ε παξαπάλσ ζήκαλζε ζα
ζπκκνξθψλεηαη επηπιένλ θαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ
θάζε θνξά.
ηελ πεξίπησζε κε ηνπνζέηεζεο ηεο παξαπάλσ πξνβιεπφκελεο πηλαθίδαο ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα χςνπο
300 € ζηνλ αλάδνρν.
ο

Άπθπο 17 Πποζβαζιμόηηηα οδών πποζπέλαζηρ. Δξαζθάλιζη ηηρ κςκλοθοπίαρ καηά ηην καηαζκεςή
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε γέθπξεο, ινηπά ηερληθά έξγα θαη
δξφκνπο θάζε θχζεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηε ρξήζε ηνπο σο νδψλ κεηαθνξάο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα
ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα
κεηαθνξηθά κέζα, κε ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά ή αζπλήζε θζνξά ησλ ππφςε ππνδνκψλ, αθφκα θαη ρσκαηφδξνκσλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθχιαμεο ή ελίζρπζεο νδηθψλ
ηκεκάησλ, γεθπξψλ, ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ρσκαηφδξνκσλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη
ζηα επηκέξνπο ζπκβαηηθά ηεχρε.
ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζή
ηνπο. Αλ ακειήζεη, ε Τπεξεζία ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο απνθαηαζηάζεηο ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη, επηπιένλ ζα πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο δηαθνζίσλ επξψ (200 €) αλά εκέξα
θαζπζηέξεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε ,ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε πξνο θαη απφ ηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ (εθρηνληζκφο, απνθαηάζηαζε θαηαπηψζεσλ, δηαβξψζεσλ θ.ι.π.).
Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαζψο θαη νη εξγαζίεο ζήκαλζεο
θαη εμνπιηζκνχ απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε θάζε θάζε εθηέιεζεο απηνχ, ζα γίλνληαη κε βάζε κειέηε, ζχκθσλα
κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. Η ζρεηηθή κειέηε ζα
ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο,
ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, εξγαζίεο εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζα πιεξψλνληαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηηο ηηκέο
ηεο πξνζθνξάο ή κε ηηο ηηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ κειέηεο ζην πεδίν, νη εθηξνπέο ή παξαθάκςεηο ηεο θπθινθνξίαο, ε ζήκαλζε θαη ν
εμνπιηζκφο ζα επηζεσξνχληαη απφ δχν ηερληθνχο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην έξγν, θαηά ηε
λχρηα θαη κε ζπλζήθεο κέζεο αλακελφκελεο ρξήζεο (επνρνχκελνη κε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο, φρη κφλν πεδή), ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί φηη νη ξπζκίζεηο ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά πξνο ράξε ηξίησλ θαη κε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Οη ηπρφλ ππνδείμεηο
ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ ζα θαηαρσξνχληαη ζε πξσηφθνιιν θαη ζα ηίζεληαη ππφςε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ψζηε λα
πηνζεηεζνχλ είηε κεξηθά είηε ζπλνιηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο
Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ηα κε ελζσκαησζέληα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ πιεξσζεί, φπσο αλσηέξσ, ζα παξαδνζνχλ ζηελ
Τπεξεζία θαη ζα θνξηνεθθνξησζνχλ θαη κεηαθεξζνχλ κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζε απνζήθεο, πνπ ζα ππνδείμεη απηή.
Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, π.ρ. ζηδεξά βαξέιηα, θνξδέιεο, πξφρεηξεο
πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί νξηνδείθηεο, ζθαισζηέο, θιπ, επηηξεπφκελσλ ηνχησλ κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο θαη
ειαρίζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο επείγνπζεο ηνπηθέο ξπζκίζεηο.
Η εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζήκαλζεο πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αξ.
ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/502/1-7-2003 απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ.
Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο ΟΜΟΔ-ΔΔΟ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά,
απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθέο θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα ζήκαηα, κάηηα γάηαο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο,
πιαζηηθά βαξέιηα θαη ζηεζαία αζθάιεηαο, θψλνπο ζήκαλζεο θηι. Πνπ ιεπηνκεξψο ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε κειέηε απηνχ
ηνπ άξζξνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έηζη ψζηε, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, λα έρεη φζν ην δπλαηφλ
ιηγφηεξα αλνηθηά νξχγκαηα, αλαβαζκνχο, γεηηνληθέο ισξίδεο θπθινθνξίαο δηαθνξεηηθψλ πςνκέηξσλ, θαζψο θαη εξγνηάμηα
θαη ινηπά έξγα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία. Αθφκε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έγθαηξε
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θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ ή κνλίκσλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη
λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ,
πεδψλ, κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο (απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ,
ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηε κεηαθνξά πιηθψλ θηι.),
ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ηα ζήκαηα, ζεκαηνδφηεο θαη ηα ινηπά πξνζηαηεπηηθά κέηξα / έξγα ηεο θπθινθνξίαο
θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηπρφλ θζνξέο ή απψιεηεο ηνπο. Ιδηαίηεξε 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.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα ησλ ηνκψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ γίλνληαη απφ
απηφλ ζε νπνηεζδήπνηε ππάξρνπζεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο κε ζπλερηδφκελε θπθινθνξία, γηα 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
εμππεξεηνχλ ηελ θπθινθνξία.
ε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ απφ νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπέο πξνζβάζεηο, ζηηο νπνίεο
δελ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξνπ
ρψξνπ θαη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθή ζθεπή, ε νπνία λα απνθιείζεη ηελ πεξίπησζε πηψζεο εξγαιείσλ, πιηθψλ ηεο
θαηαζθεπήο θηι. επί ηεο θπθινθνξνχκελεο πξφζβαζεο. Η θαηαζθεπή ηεο σο πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία
ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. Καηά ζπλέπεηα ηελ εξγαζία απηή ζα πξέπεη ν
Αλάδνρνο λα ηελ πεξηιάβεη, θαηά αλνηγκέλν ηξφπν ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
Γηα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο-κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο απφ ηνλ Αλάδνρν, κε ηελ νπνία ζα
εμαιείθεηαη ν αλσηέξσ θίλδπλνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία, ζα
κπνξεί λα παξαιεθζεί ε αλσηέξσ θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο.
πκπιεξσκαηηθά, νξίδεηαη φηη νπδεκία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξήζηεπζε νδνχ ή ηκήκαηνο δηαηνκήο νδνχ, ή
εξείζκαηνο, ή πεδνδξνκίνπ ή άιιεο πξφζβαζεο επηηξέπεηαη, πξηλ εγθξηζεί αξκφδηα θαη νινθιεξσζεί πιήξσο ε θαηαζθεπή
απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσξηλήο δηάβαζεο ηξνρνθφξσλ ή πεδψλ.
Η κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν 1418/1984, φπσο ηζρχνπλ θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ΄ αξηζκ. Γ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 553 Β ηεχρνο), θαη 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 εθηεινχκελσλ έξγσλ εληφο ή θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ
εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απφθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ θαη επηζχξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν 1418 1984, φπσο ηζρχεη, πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.
Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ, ε Τπεξεζία
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Η
Τπεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ /
ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ή κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ).
Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα
επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη ρψξνη / πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο,
εγθαηαζηάζεηο πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θηι. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγεηαη θαη ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Γεκνζίνπ,
ζην νπνίν ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί, ζχκθσλα κε δηθή ηνπ επζχλε θαη εθφζνλ επηηξαπεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο,
απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ νξπγκάησλ ή / θαη άιισλ πιηθψλ.

Άπθπο 18ο
Καθαπιζμόρ επγοηαξίυν καηαζκεςών και εγκαηαζηάζευν
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη χζηεξα απφ έξεπλα, πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία ησλ αξκνδίσλ ΟΚΧ λα αλαδεηήζεη
ζηνηρεία γηα ηνπο πθηζηάκελνπο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, αγσγνχο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θ.ι.π. νη νπνίνη ελδερφκελα λα
εκπιέθνληαη κε ην έξγν.
Η επαιήζεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.
Ο Αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε νδεγηψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο (ΟΣΔ, ΓΔΗ, χδξεπζε, απνρέηεπζε, θ.ι.π.) γηα ηπρφλ αγσγνχο θαη θαιψδηα ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ θαζψο
θαη ζηελ απνθάιπςε θαη αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνχησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαδήπνηε εξγαζίαο, φπσο θαη ζηε κεηέπεηηα
πξνζηαζία ησλ πξνο απνθπγή δεκηψλ, ή απνθαηάζηαζε ή απνδεκίσζε ησλ νπνίσλ ζα επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.
Άπθπο 19ο
Απαλλοηπιώζειρ
Δάλ νη απαιινηξηψζεηο ηνπ έξγνπ δελ έρνπλ γίλεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη εάλ
δηαηαρζεί φπσο εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ ππνβάιιεη ζε δψδεθα αληίγξαθα, θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα ππφ
θιίκαθα 1 : 1000, κε θηεκαηνινγηθφ πίλαθα ησλ θαηαιακβαλφκελσλ ηδηνθηεζηψλ ζην νπνίν αλαγξάθνληαη φια ηα
απαηηνχκελα γηα ηελ απαιινηξίσζε ζηνηρεία.
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο σο άλσ θηεκαηνγξαθηθέο εξγαζίεο εάλ δηαηαρζεί απνδεκηνχκελνο βάζεη
ησλ πεξί ακνηβψλ κεραληθψλ δηαηάμεσλ.
Άπθπο 20ο
Σμημαηική παπαλαβή ημήμαηορ αςηοηελούρ σπήζευρ
χκθσλα κε ην άξζξν 53 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 609/85, κπνξεί λα δηελεξγεζεί ε παξαιαβή ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ πνπ
απνπεξαηψζεθαλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηειψο.
Άπθπο 21ο
Υπήζη ηυν έπγυν ππο ηηρ αποπεπαηώζευρ
ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Π.Γ. 609/85, ε νδφο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο, γηα εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο, παξάιιεια κε ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Η ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ρξήζε ηεο νδνχ, ζα γίλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο
Τπεξεζίαο πνπ ζα θαζνξίδεη ηε ρξήζε ησλ ηκεκάησλ ηεο νδνχ θαη ηηο απαηηνχκελεο νδεγίεο γηα ηελ νκαιή δηελέξγεηα ηεο
θπθινθνξίαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
Άπθπο 22ο
Γιοικηηική παπαλαβή για σπήζη
Σν έξγν ή απηνηειή ηκήκαηά ηνπ κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ γηα ρξήζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο θαη
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 56 ηνπ Π.Γ. 609/1985.
Άπθπο 23ο Πιζηοποίηζη αξίαρ εκηελεζθειζών επγαζιών - ύνηαξη επιμεηπήζευν
Σα ζηνηρεία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζξα 38 θαη
40 ηνπ Π.Γ. 609/85 θαη ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1418/84. Οπδεκία εξγαζία (αθαλήο εξγαζία) ζα πηζηνπνηείηαη
εθ' φζνλ δελ έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη δελ είραλ γίλεη νη πξνβιεπφκελεο δνθηκαζίεο.
Άπθπο 24ο
Υπόνορ εγγςήζευρ και ζςνηηπήζευρ ηυν έπγυν
Ο ρξφλνο εγγπήζεσο κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή κεηξείηαη πάληνηε απφ ηεο
βεβαηνχκελεο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ αλ κέζα ζε δχν κήλεο απ' απηή ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε
δηαθνξεηηθά απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε ζχκθσλα
κε ην άξζξν 54 ηνπ Π.Γ. 609/85. Ο ρξφλνο απηφο νξίδεηαη ζε 15 κήλεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θαη λα δηαηεξεί ηα έξγα ζε άξηζηε θαηάζηαζε
θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ θαη κεηά απφ απηή κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 54 ηνπ Π.Γ. 609/85.

ΙΧΑΝΝΙΝΑ

/ / 2010

ΙΧΑΝΝΙΝΑ

/

/ 2010

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΤΓΚ

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΣΧΛΗ

ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΤ

Σνπ. Μερ/θφο

Μερ. Οξπθηψλ Πφξσλ

23

24

