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Μερόπης
32.000,00 €

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 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.
Άπθπο 2ο Ηζσύοςζα 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)
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.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 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 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. Έληππν 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 εγθξηζεί 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 Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ή ηνπ (η.ΤΓΔ)
(4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.
Άπθπο 3ο Μελέηη ηυν ζςνθηκών καηαζκεςή, 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 πξφφδν 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.
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 ηπιακόζιερ (300) ημεπολογιακέρ ημέπερ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Π.Γ. 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.
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Άπθπο 7ο Τπέπβαζη Πποθεζμιών - Ποινικέρ Ρήηπερ
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 0,00010x € γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξψησλ δέθα πέληε (15) εκεξψλ θαη
0,00020x € 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 ηνηο 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. – Φ.Α.Τ. – Π.Π.Δ.
1. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 32 ηνπ Π.Γ.
609/85 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
(.Α.Τ.) ή λα ηξνπνπνηήζεη ην .Α.Τ. πνπ ελδερφκελα έρεη εθπνλήζεη ε Τπεξεζία θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεη
Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 305/96. Σα
παξαπάλσ .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. ζα ζπληαρζνχλ έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα πνπ
έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην Σ.Δ.Δ. (Σ.Δ.Δ./10068/22-4-98 έγγξαθν πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ).
3. Ο αλάδνρνο νθείιεη, ζχκθσλα κε ηελ αξ. ΓΔΔΠΓ νηθ/502/13-10-2000 απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. λα
ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο δέθα πέληε (Ι5) 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
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. Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην
ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο:
2.1 Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ.
2.2 Οξηζκφο 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
.Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θιπ. Ο
αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή /θαη κε εηδηθά αδεηνδoηεκέλε (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,
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> 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 .Α.Τ. 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 επηζεκαίλνληαη. 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 Φ.Α.Τ.
Σν .Α.Τ. αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (Φ.Α.Τ.) 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 .Α.Τ θαη Φ.Α.Τ.
ζηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην.
Σν .Α.Τ. 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 .Α.Τ.
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 θιπ. 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.
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 ΙΙ 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 Φ.Α.Τ.
2.9. Β ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ:
> ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
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> 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 θιπ.
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 θιπ.
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 θιπ.
> Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ
έξγνπ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην .Α.Τ θαη ν Φ.Α.Τ. 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 .Α.Τ. – Φ.Α.Τ.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' φιε ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ.
3. Γαπάλε ζχληαμεο .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ.
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 .Α.Τ. θαη ν Φ.Α.Τ. ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΚηΔ.
5. Όηαλ ππάξρεη αλάγθε έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ηφηε ην .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. ππνβάιινληαη θαη ζηελ
αληίζηνηρε Πνιενδνκία.
Άπθπο 10ο Γενικέρ ςποσπεώζειρ αναδόσος
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 Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. πξνδηαγξαθψλ εθπφλεζεο κειεηψλ λα πξνβεί επί
παξνπζία ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο ππεξεζίαο εηο ηελ επί ηνπ εδάθνπο εθαξκνγή ησλ κειεηψλ εηο ηηο αλαπαζζαιψζεηο
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 x 24
εθ. ζα παξαδίδνληαη ζε δχν (2) αληίγξαθα ζηελ επηβιέπνπζα ην έξγν Τπεξεζία καδί κε ηα αξλεηηθά Films απηψλ.
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 θιπ.) 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.
**Ο 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
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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
θιπ.) 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 ζηε 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.
Άπθπο 11ο Δπγαζηηπιακόρ έλεγσορ ςλικών
11.1. Δπγαζηήπιο ελέγσος ςλικών
Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζε ζπλερή δνθηκαζία θαη πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ έξγνπ, θαη λα
ζπκβιεζεί κε αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην (δεκφζην ή ηδησηηθφ), φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 34
ηνπ Π.Γ. 609/85.
Η ζπλερήο δνθηκαζία ησλ πιηθψλ θαη ν έιεγρνο ησλ έξγσλ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
γηα ην έξγν πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνχο θιπ.
Σν εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα ζπκβιεζεί ν αλάδνρνο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηεδήπνηε θαη απφ ηελ
Τπεξεζία θαη εθ’ φζνλ είλαη ηδησηηθφ ζα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ θαηά ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ειέγρσλ θαη κειεηψλ θαη ζα ηεξείηαη πιήξεο
κεηξψν δηεμαγφκελσλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ.
Ο δηεμαγφκελνο έιεγρνο ησλ πιηθψλ (Γεηγκαηνιεςίεο θαη έιεγρνη) θαη ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ πξέπεη λα
γίλεηαη ζπλερψο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ.
11.2. Τποσπευηικέρ δοκιμέρ
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα δηελεξγεί δνθηκέο σο αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο Π.Σ.Π. κε δηθέο
ηνπ δαπάλεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο δνθηκέο πνπ ζα δηελεξγήζεη ε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία, κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δξγαζηεξίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ηπείξνπ.
Άπθπο 12ο Δπγαζηηπιακέρ δοκιμέρ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη εηο ηελ εθηέιεζε ησλ θάηψζη ειαρίζησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. Οη ελ ιφγσ
δνθηκέο θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα θαη ζπλνδεχνπλ ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ηελ ηειηθή
ηνπ έξγνπ, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, πξνέθπςε φηη νη γελφκελεο δνθηκέο είλαη κηθξφηεξεο ησλ ειαρίζησλ,
θαζνξηδνκέλσλ, επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα εθ 21 € αλά δεθάδα ειιεηπνπζψλ δνθηκψλ θαη παξαθξαηείηαη
βάζεη απνθάζεσο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο θαη εθπίπηεη εθ ηεο πξψηεο πηζηνπνηήζεσο ηνπ
αλάδνρνπ. Η πνηληθή απηή ξήηξα είλαη αλέθθιεηνο θαη δελ δχλαηαη νη ειιείπνπζεο δνθηκέο λα θαιπθζνχλ δηα
πεξηζζνηέξσλ δνθηκψλ ζε επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ αξ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απφθαζε η. Τ.Γ.Δ.
Δπίζεο ν έιεγρνο ηνπ πάρνπο ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο (ππνβάζεηο - βάζεηο) ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10cm
ή άιινπ πάρνπο πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνπ πάρνπο ηεο αζθαιηηθήο
ζηξψζεσο, ζα γίλεηαη φρη κφλνλ ρσξνζηαζκηθά αιιά θαη κε ιήςε θαξφησλ απφ ην Σκήκα Δξγαζηεξίνπ Γεκ. Έξγσλ
ηεο Γ/λζεο Γεκ. Δξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ κε θξνληίδα ηεο Τπεξεζίαο, αδαπάλσο γηα ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ
θαη ζε αξηζκφ ηνπιάρηζηνλ ελφο δείγκαηνο αλά 300m κήθνπο ηεο νδνχ.

**Ιζρχεη γηα νηθνδνκηθά έξγα
Δλάσιζηορ απιθμόρ εκηελεζηέυν δοκιμών
Α' ςμπςκνώζειρ
1) θάθε νξπγκάησλ ή εδξάζεσλ επηρσκάησλ αλά 300κ. κήθνπο ή κηθξφηεξνπ απηνηεινχο ηκήκαηνο αλά θιάδν
νδνχ ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
2) Δπηρσκάησλ θαη ζηξψζεσλ εμπγηάλζεσο αλά 1000 Μ3 ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
3) Τπνβάζεσλ θαη βάζεσλ κεραληθψο ζηαζεξνπνηεκέλσλ δη’ εθάζηελ ζηξψζηλ αλά 300κ. κήθνπο θιάδνπ νδνχ
ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
4) Βάζεσλ ζηαζεξνπνηνχκελσλ δηα ηζηκέληνπ αλά 200κ. κήθνπο θιάδνπ νδνχ ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
5) Αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο αλά 200κ. κήθνπο θιάδνπ νδνχ ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
Β' Έλεγσορ κοκκομεηπικήρ διαβαθμίζευρ
1) Αδξαλή ηερληθψλ έξγσλ (ζθπξνδέκαηα) αλά 200 Μ3 ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
2) Αδξαλή νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ αλά 300 Μ3 ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
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3) Αδξαλή ζηξαγγηζηεξηψλ ή άιισλ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ π.ρ. Β 450, ιεπηά ζθπξνδέκαηα αλά 200 Μ3 ΓΟΚΙΜΗ
Μία (1)
Γ΄ Έλεγσοι πλαζηικόηηηαρ και ιζοδςνάμος άμμος
1) Αδξαλή νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ αλά 500 Μ3 ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
2) Αδξαλή ζθπξνδεκάησλ αλά 300 Μ3 ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
3) ηξψζεηο εμπγηάλζεσο αλά 1000 Μ3 ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
4) Αδξαλψλ πιηθψλ θαιχςεσλ (επηρξίζκαηα, ηζηκεληνθνλίεο θιπ.) αλά 300 Μ2 ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
Γ' Τγεία πεηπυμάηυν
Γηα ηα πάζεο θχζεσο αδξαλή απφ ηελ ίδηα πεγή αλά 10.000 Μ3 ή θιάζκα απηψλ, αλ πξφθεηηαη γηα πεγή απφ
ηελ νπνία ιακβάλεηαη αδξαλέο πιηθφ ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα. ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
Δ' Γοκίμια ζκςποδέμαηορ
1) Δπγοζηαζιακό ζκςπόδεμα
Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κία εκέξα ζα απνηειεί κηα παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα
δεηγκαηνιεςία 6 δνθηκίσλ.
Η αξκφδηα ππεξεζία ή ν επηβιέπσλ αιιά θαη ην Δξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο έρνπλ ην δηθαίσκα
λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δνθηκίσλ κηαο δεηγκαηνιεςίαο απφ 6 ζε 12 αλ πξφθεηηαη λα δηαζηξσζνχλ πεξηζζφηεξα
απφ 11 θνξηία απηνθηλήησλ. Η δαπάλε ειέγρνπ ησλ επί πιένλ 6 δνθηκίσλ ζα βαξχλεη εθείλνλ πνπ δήηεζε ηε ιήςε
ηνπο.
Αλ ε πνζφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα δηαζηξσζεί ζε κηα εκέξα ππεξβαίλεη ηα 150 Μ3 ε δεηγκαηνιεςία
απηήο ηεο παξηίδαο ζα πεξηιακβάλεη δψδεθα (12) δνθίκηα, πνπ δε ζα παίξλνληαη απφ δηαδνρηθά απηνθίλεηα, αλ απηφ
είλαη δπλαηφλ.
Αλ ε ζθπξνδέηεζε πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη δχν δηαδνρηθέο εκέξεο ηφηε ην ζθπξφδεκα ηνπ δηεκέξνπ ζα
απνηειεί κηα παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα δεηγκαηνιεςία δψδεθα (12) ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ, απφ ηα
νπνία ηα έμη (6) ζα παίξλνληαη ηελ πξψηε εκέξα.
Αλ ε ζθπξνδέηεζε πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν δηαδνρηθέο εκέξεο, ηφηε ε παξηίδα θάζε
δηεκέξνπ ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα δεηγκαηνιεςία δψδεθα (12) ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ, εθηφο αλ ν αξηζκφο ησλ
εκεξψλ δηαζηξψζεσο είλαη κνλφο, νπφηε ε παξηίδα ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα
δεηγκαηνιεςία έμη (6) ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ.
Αλ ε δηάζηξσζε ελφο δηεκέξνπ πξηλ ζπκπιεξσζνχλ δψδεθα (12) δνθίκηα, ηφηε ε παξηίδα ζθπξνδέκαηνο πνπ
έρεη δηαζηξσζεί ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηα έμη (6) πξψηα δνθίκηα. Σα ππφινηπα δνθίκηα πνπ πηζαλψο έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί δε ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο ειέγρνπο ζπκκνξθψζεσο.
θπξφδεκα ην νπνίν δηαζηξψλεηαη ζε δχν φρη δηαδνρηθέο εκέξεο ζα απνηειεί δχν παξηίδεο θαη ζα
αληηπξνζσπεχεηαη απφ δχν δεηγκαηνιεςίεο.
Αλ ην έξγν απαηηεί δηάζηξσζε ρσξίο δηαθνπή γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα εκέξεο (φπσο ζπκβαίλεη ζε
θαηαζθεπέο κε νιηζζαίλνληα μπιφηππν), ην ζθπξφδεκα ζα ρσξίδεηαη ζε λνεηέο παξηίδεο αλάινγα κε ηηο θάζεηο ηεο
θαηαζθεπήο (π.ρ. δηάζηξσζε εκέξαο, δηάζηξσζε λχρηαο).
Απφ έλα απηνθίλεην κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο ζα παίξλεηαη ην πνιχ έλα δνθίκην γηα ηνλ έιεγρν
ζπκκνξθψζεσο. Αλ ε ζθπξνδέηεζε ζπκπιεξψλεηαη κε ιηγφηεξα απφ έμη (6) απηνθίλεηα, ηφηε επηηξέπεηαη ε ιήςε
πεξηζζφηεξσλ δνθηκίσλ απφ ην ίδην απηνθίλεην, αιιά θάζε δνθίκην ζα παίξλεηαη αθνχ έρεη εθθνξησζεί πεξίπνπ 1 Μ3
ζθπξνδέκαηνο κεηά ηε ιήςε ηνπ πξνεγνχκελνπ δνθηκίνπ. Σν δνθίκην (ή ηα δνθίκηα), ην απηνθίλεην απφ ην νπνίν έγηλε
ε δεηγκαηνιεςία θαη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία δηαζηξψζεθε ην θνξηίν ηνπ απηνθηλήηνπ ζα ζεκεηψλνληαη.
2) Δπγοηαξιακό ζκςπόδεμα μικπών έπγυν.
Αλ ην έξγν είλαη κηθξφ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνθαηαξθηηθνί έιεγρνη αληνρήο επί
ηφπνπ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα.
Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κηα εκέξα ζ' απνηειεί κηα παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα
δεηγκαηνιεςία έμη (6) δνθηκίσλ, εθηφο αλ ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα δηαζηξσζεί
ππεξβαίλεη ηα 150 Μ3, νπφηε ε δεηγκαηνιεςία ζα πεξηιακβάλεη δψδεθα (12) δνθίκηα. Ο επηβιέπσλ ή ν θαηαζθεπαζηήο
έρνπλ ην δηθαίσκα λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δνθηκίσλ απφ έμη (6) ζε δψδεθα (12) δνθίκηα.
ηελ πεξίπησζε απηή ε δαπάλε ησλ επί πιένλ έμη (6) δνθηκίσλ ζα βαξχλεη εθείλνλ πνπ δήηεζε ηε ιήςε ηνπο.
Γηα ηνπο ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο παίξλεηαη έλα δνθίκην απφ δηαθνξεηηθφ αλάκηγκα. Σν δνθίκην θαζψο θαη ε
πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία δηαζηξψλεηαη ην αλάκηγκα ζα ζεκεηψλνληαη. Γελ πξέπεη λα γίλεηαη επηινγή θαιψλ ή
θαθψλ αλακηγκάησλ. Σα αλακίγκαηα απφ ηα νπνία ζα γίλεη δεηγκαηνιεςία πξέπεη λα είλαη ηπραία, ε δε εθινγή ηνπο
απνθαζίδεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα πξηλ νινθιεξσζεί ε αλάκημε.
3) Δπγοηαξιακό ζκςπόδεμα μεγάλυν έπγυν
Οη επφκελεο παξάγξαθνη ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε έξγσλ ζηα νπνία ν θαηαζθεπαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο απφ
ηελ χκβαζε ηνπ έξγνπ λα εγθαηαζηήζεη ζπγθξφηεκα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο θαη λα δηελεξγήζεη πξνθαηαξθηηθνχο
ειέγρνπο.
Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κηα εκέξα ζα απνηειεί κηα παξηίδα θαη ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα
δεηγκαηνιεςία. Γηα έξγα κε δηάζηξσζε ρσξίο δηαθνπή ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηνλ Νέν Καλνληζκφ Οπιηζκέλνπ
θπξνδέκαηνο.
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Οη δεηγκαηνιεςίεο ησλ ηξηψλ πξψησλ εκεξψλ δηαζηξψζεσο ζα απνηεινχληαη απφ 12 δνθίκηα ε θάζε κία, νη δε
δεηγκαηνιεςίεο ησλ επφκελσλ εκεξψλ απφ 3 δνθίκηα. Αλ ην ζθπξφδεκα είλαη έηνηκν, νη δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη
ζην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο. Σα δνθίκηα ζα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε. Κάζε δνθίκην ζα παίξλεηαη απφ δηαθνξεηηθφ
αλάκηγκα φπσο θαη ζην εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα έξγσλ.
ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ηθαλφο αξηζκφο δνθηκίσλ πνπ ζα ειέγρνληαη ζε κηθξέο ειηθίεο,
ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ε αληνρή 28 εκεξψλ.
Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηνλ Νέν Καλνληζκφ Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο.
Σ' Έλεγσορ ποζού αζθάληος και κοκκομεηπήζειρ αζθαληομίγμαηορ
Αλά ηξίσξν παξαγσγή ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
Ε' Έλεγσορ Υαπακηηπιζηικών αζθαληοζκςποδέμαηορ καηά MARSHALL
Γη’ εθάζηε εκεξήζηα παξαγσγή ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
Ζ' Έλεγσορ ιζοδςνάμος άμμος αδπανών αζθαληικών καηά ηην παπαγυγή ηος αζθαληομίγμαηορ
Γη’ εθάζηελ εκεξήζηα παξαγσγή ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
Θ' Έλεγσορ πποζδιοπιζμού ςγπαζίαρ
Γη’ αδξαλή ησλ βάζεσλ ησλ ζηαζεξνπνηνχκελσλ δηά ηζηκέληνπ αλά 2 ψξεο εξγαζίαο ΓΟΚΙΜΗ Μία (1)
Γηεπθξίληζε
Οη αλσηέξσ έιεγρνη αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν θαλνληθήο παξαγσγήο θαη εθηειέζεσο ησλ έξγσλ θαη φρη ζηελ
πεξίνδν ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, νπφηε νη εθηεινχκελεο πνιιαπιέο δνθηκέο γηα ηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο
δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ δνθηκψλ, πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ έρεη ηζρχ θαη ε αξηζκ. ΔΚ2/9943/1055 εγθ. Δ 220/22-12-1983 ηνπ Τ.Γ.Δ. πνπ αθνξά ηελ
δεηγκαηνιεςία θαη ηνλ έιεγρν αζθαιηνκηγκάησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζηα δεκφζηα έξγα θαζψο θαη ν ηζρχσλ «Νένο
Καλνληζκφο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο».
Άπθπο 13ο Ξςλόηςποι, ικπιώμαηα και γενικά βοηθηηικέρ μη μόνιμερ καηαζκεςέρ
Η θαηαζθεπή μπινηχπσλ, ηθξησκάησλ θαη γεληθά βνεζεηηθψλ κή κφληκσλ θαηαζθεπψλ, αλεμαξηήησο πιηθψλ
θαηαζθεπήο ησλ, γίλεηαη κε ηελ απνθιεηζηηθή ππεπζπλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ άξζξν 34 παξ. 4 Π.Γ. 609/85.
Δπίζεο ε επηινγή ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ ελ ιφγσ θαηαζθεπψλ θαη ε κέζνδνο θαηαζθεπήο ησλ,
επαθίεληαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ.
Η επηβιέπνπζα ην έξγν Τπεξεζία, νπδεκία ππνρξέσζε έρεη λα ειέγμεη ηηο ελ ιφγσ θαηαζθεπέο είηε ζηε θάζε
ηεο κειέηεο ηνπο είηε ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο.
Καηφπηλ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη εθ κέξνπο ηνπ αλάδνρνπ ε ππνβνιή ησλ κειεηψλ, ησλ ελ ιφγσ θαηαζθεπψλ,
ζηελ ππεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε, νχηε φριεζε ηεο Τπεξεζίαο γηα επίβιεςε θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο,
δηφηη ε ππεξεζία φπσο πξναλαθέξζεθε δελ ππνρξενχηαη ζε νπνηνλδήπνηε έιεγρν.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο θξίλεη φηη δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα (επηζηεκνληθέο γλψζεηο,
πείξα θιπ.) είηε γηα ηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ ησλ αλσηέξσ θαηαζθεπψλ, είηε γηα ηελ επίβιεςε θαηά ηελ θάζε
θαηαζθεπήο ηνπο, ππνρξενχηαη λα πξνζιάβεη ην απαξαίηεην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ.
Άπθπο 14° 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.
Άπθπο 15° Δξςπηπέηηζη οπγανιζμών και Δπισειπήζευν Κοινήρ Ωθελείαρ (Ο.Κ.Ω.)
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ δίθηπα Ο.Κ.Ω. 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 16° 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 17° 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.
Άπθπο 18° Άδειερ-και Δγκπίζειρ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε κε κέξηκλα επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ησλ θάζε είδνπο
αδεηψλ-εγθξίζεσλ 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
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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 19° 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
θιπ.) ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο πξνεηδνπνηεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη λα επηκειείηαη ηεο
ζπληήξεζεο απηψλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά πεξίθξαμε, ηδηαίηεξε
ζήκαλζε, απηφκαηα ζήκαηα πνπ αλαβνζβήλνπλ (FLASH- LIGHTS) 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 ηε λχρηα. Σα
παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε 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 δηαξζξσηηθά 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.
Άπθπο 20ο 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 θιπ.). 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
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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. ΓΠΙΑΓ/01Κ/502/1-7-2003 απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.
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.
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έηζη ψζηε, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, λα έρεη φζν ην
δπλαηφλ ιηγφηεξα αλνηθηά νξχγκαηα, αλαβαζκνχο, γεηηνληθέο ισξίδεο θπθινθνξίαο δηαθνξεηηθψλ πςνκέηξσλ, θαζψο
θαη εξγνηάμηα θαη ινηπά έξγα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία. Αθφκε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε
βαξχηεηα ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ ή κνλίκσλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο
πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ
παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ, κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο (απφ ηε δηαθίλεζε ησλ
κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ 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 απψιεηέο 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 ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (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
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 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).
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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 21ο Καθαπιζμόρ επγοηαξίυν καηαζκεςών και καηαζηάζευν
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη χζηεξα απφ έξεπλα, πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία ησλ αξκνδίσλ Ο.Κ.Ω. λα
αλαδεηήζεη ζηνηρεία γηα ηνπο πθηζηάκελνπο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, αγσγνχο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θιπ. 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 (Ο.Σ.Δ., Γ.Δ.Η., χδξεπζε, απνρέηεπζε, θιπ.) 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 22ο 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.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο σο άλσ θηεκαηνγξαθηθέο εξγαζίεο εάλ δηαηαρζεί απνδεκηνχκελνο
βάζεη ησλ πεξί ακνηβψλ κεραληθψλ δηαηάμεσλ.
Άπθπο 23ο 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 απηνηειψο.
Άπθπο 24ο 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 25ο 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 26ο 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 27ο 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.

Ισάλληλα
– 10 – 2011
Θεσξήζεθε
Ο Πξντζηάκελνο Σ.Τ.Γ.Κ.

Παλαγηψηεο Σζψιεο
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο

Ισάλληλα

– 07 – 2011

Η πληάμαζζα

Δπκνξθία ίδεξε
Πνιηηηθφο Μεραληθφο
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