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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1
ΓΕΝΛΚΑ
Άρθρο 1.1

ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΕΛΔΛΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΛΑ

Θ παροφςα Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (ΕΤ), αφορά ςτουσ ειδικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ, βάςει των
οποίων, και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, τισ μελζτεσ και λοιπά ςτοιχεία που χορθγικθκαν από τθν Τπθρεςία, κακϊσ και τισ
ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ, κα εκτελεςτεί από τον ανάδοχο το ζργο τθσ επικεφαλίδασ.
Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ»
του ζργου, για τθν εκτζλεςθ του οποίου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει εξαςφαλιςμζνο τόςο τον
απαιτοφμενο ελάχιςτο μθχανολογικό εξοπλιςμό, όςο και το αναγκαίο ανκρϊπινο δυναμικό.
Άρθρο 1.2

ΕΛΡΑ ΛΧΤΟ ΣΕΤΧΩΝ ΚΑΛ ΛΟΛΠΩΝ ΣΟΛΧΕΛΩΝ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ

Σα τεφχθ δθμοπρατιςεωσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, ςε περίπτωςθ δε αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ς’
αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ των ωσ άνω τευχϊν κακορίηεται πάγια.
1.
Σο ςυμφωνθτικό
2.
Διακιρυξθ τθσ Δθμοπραςίασ
3.
Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ
4.
Σο τιμολόγιο Μελζτθσ
5.
Θ ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ)
6.
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα Παραρτιματα τουσ, Σ..Τ
7.
Θ Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.)
8.
Ο Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ
9.
Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ που κα χορθγθκοφν ςτον Ανάδοχο από τθν Τπθρεςία κακϊσ και οι
Σεχνικζσ Μελζτεσ που τυχόν κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τουσ όρουσ
δθμοπράτθςθσ, όπωσ τελικά κα εγκρικοφν από τθν Τπθρεςία.
10. Σο Χρονοδιάγραμμα - Πρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα Εγκρικεί από τθν
Τπθρεςία.
Επίςθσ ςυμβατικι ιςχφ ζχουν, επόμενθ των αναφερομζνων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, επειδι είναι
δθμοςιευμζνα κείμενα:
1.
Σα εγκεκριμζνα ενιαία Σιμολόγια του άρκρου 53, παράγραφοσ 7η του Ν. 4412/2016.
2.
Οι Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ).
3.
Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Σ. και I.S.O.
Άρθρο 1.3

ΜΕΛΕΣΘ ΣΩΝ ΤΝΚΘΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Θ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι
διαγωνιηόμενοι επιςκζφκθκαν και εξζταςαν τθ φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου και ενθμερϊκθκαν
για τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ του. Θ ενθμζρωςθ αυτι αφορά κυρίωσ τισ διάφορεσ πθγζσ λιψεωσ
υλικϊν, τισ κζςεισ για τθν προςωρινι ι οριςτικι απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ, τισ μεταφορζσ, τθ
διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, τθ δυνατότθτα που υπάρχει να εξαςφαλιςτεί ςτο ζργο
εργατοτεχνικό προςωπικό, νερό, θλεκτρικό ρεφμα και δρόμοι προςπζλαςθσ, τισ μετεωρολογικζσ
ςυνκικεσ που επικρατοφν ςυνικωσ, τισ διάφορεσ διακυμάνςεισ τθσ ςτάκμθσ των ποταμϊν ι χειμάρρων
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ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
ι παλίρροιασ ι άλλεσ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο του ζργου, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του
εδάφουσ, το είδοσ, τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των υλικϊν τθσ περιοχισ που είναι κατάλλθλα και
εκμεταλλεφςιμα, το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά και υπθρεςίεσ) που είναι απαραίτθτα πριν
από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τισ κυκλοφοριακζσ και καιρικζσ ςυνκικεσ και
οποιαδιποτε άλλα κζματα που μποροφν με οποιοδιποτε τρόπο να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν
πρόοδο και το κόςτοσ του ζργου ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει και κα ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τα εγκεκριμζνα
διαγράμματα και ςχζδια τθσ μελζτθσ και τα άλλα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ που
περιλαμβάνονται ςτο φάκελο τθσ δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθ διακιρυξθ τθ βάςθ τθσ
προςφοράσ του, κακϊσ και ότι αποδζχεται και αναλαμβάνει ανεπιφφλακτα να εκτελζςει όλεσ τισ
υποχρεϊςεισ του που προκφπτουν από τισ παραπάνω ςυνκικεσ και όρουσ.
Αν ο Ανάδοχοσ παραλείψει να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι λεπτομζρεια ι να ηθτιςει πλθροφορίεσ που
αφοροφν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του
προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ.

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2
ΣΟΛΧΕΛΑ ΤΜΒΑΘ - ΧΡΟΝΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΕΡΓΟΛΑΒΛΑ
Άρθρο 2.1

ΛΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΚΕΛΑ

Για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθν εκτζλεςθ του ζργου ζχουν εφαρμογι οι παρακάτω διατάξεισ,
όπωσ αυτζσ ιςχφουν τθν θμζρα που γίνεται ο διαγωνιςμόσ με όλεσ τισ αντικαταςτάςεισ, τροποποιιςεισ
και ςυμπλθρϊςεισ:
α) Σο Κοινοτικό Δίκαιο,
β) O Ν. 4412/16 και
γ) Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ αποφάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, κ.λ.π.) που διζπει τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά και παραπάνω.
Όπου γίνεται αναφορά ςε νομοκεςία ι κείμενεσ διατάξεισ, νοείται, εκτόσ αν ρθτά προβλζπεται
διαφορετικά, κάκε κανόνασ δικαίου εκνικόσ, κοινοτικόσ ι διεκνισ εφαρμοηόμενοσ ςτθν Ελλάδα,
περιεχόμενοσ ςε κάκε πθγι δικαίου (φνταγμα, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Τπουργικζσ αποφάςεισ,
Εγκφκλιοι, Οδθγίεσ, Κανονιςμόσ Εκνικισ και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε,
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει κάκε φορά κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ τθσ
Δθμοπραςίασ.
Οι διατάξεισ αυτζσ ςυμπλθρϊνονται με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, τθσ υγγραφισ αυτισ και των άλλων
τευχϊν δθμοπράτθςθσ και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ. Κάκε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται ς' αυτζσ,
αντιμετωπίηεται ςφμφωνα με τισ νομικζσ διατάξεισ που ιςχφουν και θ διαφορά που προκφπτει λφνεται
δικαςτικά.
Άρθρο 2.2

ΛΧΤΟΤΕ ΣΕΧΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ (ΣΠ) ΚΑΛ ΚΑΝΟΝΛΜΟΛ

Γενικϊσ για τθν καταςκευι του ζργου και των επιμζρουσ εργαςιϊν ιςχφουν οι ακόλουκεσ ΣΠ και
Κανονιςμοί:
- τα Διεκνι Πρότυπα
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- τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
- οι Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ).
Άρθρο 2.3

ΤΜΒΑΘ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Θ φμβαςθ κα γίνει με βάςθ τθν απόφαςθ για ζγκριςθ τθσ δθμοπραςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 105 του
Ν. 4412/16 και για ςυνολικό χρθματικό ποςό τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Αναδόχου, και κα είναι
ςφμφωνθ με όςα ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ και ςτο άρκρο 95 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 2.4

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ
φψουσ 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α., ςφμφωνα με το άρκρο 72, παράγραφοσ 1β του Ν.
4412/16.
Άρθρο 2.5

ΜΕΛΕΣΕ - ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΩΝ

Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ εφαρμογισ κα εφαρμοςκοφν όπωσ ακριβϊσ εγκρίκθκαν.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι να ςυντάξει τισ παρακάτω μελζτεσ:
- εάν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, παραςτεί ανάγκθ ςφνταξθσ ςυμπλθρωματικϊν υπολογιςμϊν ι
ςχεδίων, ο Ανάδοχοσ κα προςκομίςει εγκαίρωσ για ζγκριςθ τουσ αντίςτοιχουσ υπολογιςμοφσ και ςχζδια
χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ και τουλάχιςτον 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν εκτζλεςθ των
αντίςτοιχων εργαςιϊν. Εάν τα παραπάνω δεν υποβλθκοφν ζγκαιρα θ αντίςτοιχθ κακυςτζρθςι του ζργου
επιβαρφνει τον Ανάδοχο.
- μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων, αςφαλτομιγμάτων κλπ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ι εξαςφάλιςθ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, των κάκε
είδουσ αδειϊν, εγκρίςεων ι παραςτατικϊν ςτοιχείων που προβλζπονται από τθν Νομοκεςία ι και που
είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ των κάκε είδουσ εργαςιϊν. Προσ τοφτο ο ανάδοχοσ
κα πρζπει να υποβάλλει το ςχετικό αίτθμά του ςτθν κατά περίπτωςθ αρμόδια υπθρεςία, παράλλθλα δε
οφείλει να κοινοποιεί το αίτθμά του (με αντίγραφα των ςυναφϊν δικαιολογθτικϊν) ςτθν επίβλεψθ. Θ
υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ αδειϊν εγκρίςεων ι υποχρεϊςεων χρθματοοικονομικισ
φφςθσ.
Ο Κφριοσ του Ζργου ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να παράςχει ςτον ανάδοχο τισ απαιτοφμενεσ
διοικθτικζσ άδειεσ για τθ διενζργεια των πράξεων εκπόνθςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
Ο Κφριοσ του ζργου αναλαμβάνει να παράςχει τθν ςυνδρομι του κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του
αναδόχου και μόνο με τουσ τφπουσ και τα μζςα που του επιτρζπει ι του επιβάλλει θ κατά περίπτωςθ
εφαρμοςτζα για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ-ζγκριςθσ διοικθτικι ι αποδεικτικι διαδικαςία.
φμφωνα με το άρκρο 197 του Ν. 4412/16, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςφναψθσ ςυμβάςεων δθμόςιων
ζργων, ςτισ οποίεσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ι
τροποποίθςθσ μελζτθσ από τθν εργολθπτικι επιχείρθςθ που πρόκειται να εκτελζςει ι εκτελεί δθμόςιο
ζργο, θ μελζτθ αυτι ι θ τροποποίθςθ εγκρίνεται από τθν ανακζτουςα Αρχι ι τον εργοδότθ, μόνον
εφόςον ζχει εκπονθκεί και υπογραφεί νόμιμα από πρόςωπα που ζχουν τθν ιδιότθτα του μελετθτι για
τθν εκπόνθςθ των μελετϊν δθμόςιων ζργων, τα οποία ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν ανακζτουςα Αρχι και
ζχουν γίνει αποδεκτά από αυτιν ρθτϊσ ι ςιωπθρϊσ. Θ αντικατάςταςθ γνωςτοποιθκζντοσ μελετθτι
επιτρζπεται μόνο υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 και κατόπιν ρθτισ ζγκριςθσ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ.
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Άρθρο 2.6

ΧΡΟΝΟΔΛΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΕΡΓΟΤ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 145 του
Νόμου 4412/16. Σο χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μινα και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ
εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. Σο χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθ μορφι
τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι
ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. Θ Διευκφνουςα
Τπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιιςει τισ
προτάςεισ του αναδόχου, ιδίωσ αναφορικά με τθν καταςκευαςτικι αλλθλουχία, τθν καταςκευαςιμότθτα
τθσ μεκοδολογίασ, τθν επίτευξθ των χρονικϊν οροςιμων τθσ ςφμβαςθσ και με τισ δυνατότθτεσ χρονικισ
κλιμάκωςθσ των πιςτϊςεων. Σο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου.
Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το αντικείμενο
ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν.
O ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται
λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ
εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου.
Άρθρο 2.7

ΠΡΟΚΕΜΛΕ

Σο ζργο πρζπει να αποπερατωκεί μζςα ςε εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν
θμερομθνία τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου. Μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία πρζπει να ζχουν
τελειϊςει όλεσ οι επί μζρουσ εργαςίεσ του ζργου και να ζχουν ολοκλθρωκεί οι προβλεπόμενεσ από τθ
ςφμβαςθ δοκιμζσ. Θ προκεςμία αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ δίνεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 147 του Ν.
4412/16.
Άρθρο 2.8

ΘΜΕΡΟΛΟΓΛΟ ΕΡΓΟΤ

φμφωνα με το άρκρο 146 του Ν. 4412/16, με μζριμνα του αναδόχου τθρείται θμερολόγιο ςε
βιβλιοδετθμζνα διπλότυπα αρικμθμζνα φφλλα. Σο θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και
αναγράφονται, με ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ:
α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου,
β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το προςωπικό ςε
θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ,
γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, κακϊσ και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του
εργοδότθ,
δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν . Αναφορά για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει πρόοδοσ ι
δεν εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι,
ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ,
ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ,
η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων. Επίςθσ καταγράφονται τροποποιιςεισ ι προβλιματα με τισ
ρυκμίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςμό,
θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ,
κ) τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ,
ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν κακυςτεριςεισ,
επίςθσ περιλαμβάνεται ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν
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αα) τισ εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ,
ββ) ζκτακτα περιςτατικά και
γγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ,
δδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο.
Εφόςον ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ θμερολογίου, επιβάλλεται
ειδικι ποινικι ριτρα που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των εκατό (100), οφτε ανϊτερθ των
πεντακοςίων (500) ΕΤΡΩ, για κάκε θμζρα παράλειψθσ, αναλόγωσ με το φψοσ τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ
του ζργου. Θ ειδικι ποινικι ριτρα επιβάλλεται από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία, φςτερα από ειδικι
πρόςκλθςθ του Προϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο επιβλζπων αναφζρει εγγράφωσ τθν παράλειψθ
τιρθςθσ. τισ περιπτϊςεισ μικρϊν ζργων μπορεί θ Διευκφνουςα Τπθρεςία να ορίςει τθν τιρθςθ του
θμερολογίου κατά άλλο ςυνοπτικότερο τρόπο, τθν τιρθςι του κατά εβδομάδα ι άλλο χρονικό διάςτθμα
ι και τθ μθ τιρθςθ θμερολογίου.
Άρθρο 2.9

ΠΟΛΝΛΚΕ ΡΘΣΡΕ - ΤΠΕΡΒΑΘ ΠΡΟΚΕΜΛΩΝ

ε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των ςυμβατικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν, αν υπάρχουν, κακϊσ και τθσ ολικισ
προκεςμίασ, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, ιςχφουν οι ποινικζσ ριτρεσ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 148
του Ν. 4412/16.

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΕΡΓΟΛΑΒΛΑ
Άρθρο 3.1

ΓΕΝΛΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΟΦΕΛΟ ΕΡΓΟΛΘΠΣΛΚΘ ΕΠΛΧΕΛΡΘΘ.

τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ προςτίκεται ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του αναδόχου
που ορίηεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) όπωσ κακορίηεται ςτο άρκρο 53 του N. 4412/16.
Άρθρο 3.2

ΠΛΘΡΩΜΕ - ΚΡΑΣΘΕΛ - ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ

Θα ιςχφουν τα ακόλουκα ςφμφωνα με τα άρκρα 152 και 150 του Ν. 4412/16: Οι πλθρωμζσ κα
διενεργοφνται βάςει πιςτοποιιςεων, που κα ςυντάςςονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του Ν. 4412/16.
Οι επί των πιςτοποιιςεων κρατιςεισ είναι οι ιςχφουςεσ κατά το χρόνο δθμοπράτθςθσ που αφοροφν
ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Οι κρατιςεισ κα είναι αυτζσ που προβλζπονται για τα ζργα. Δεν
προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτθν παροφςα εργολαβία.
Άρθρο 3.3

ΑΝΑΚΕΩΡΘΘ ΣΛΜΩΝ

Για τον υπολογιςμό του ποςοφ τθσ ανακεϊρθςθσ, ιςχφει το άρκρο 153 του Ν. 4412/16. Ωσ αφετθρία
λαμβάνεται το τρίμθνο διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ (υποβολι προςφοράσ), με δικαίωμα ανακεϊρθςθσ
από το αμζςωσ επόμενο τρίμθνο.
Άρθρο 3.4

ΠΡΟΣΕΛΛΚΟ - ΣΕΛΛΚΟ ΛΟΓΑΡΛΑΜΟ ΠΑΡΑΛΑΒΘ

φμφωνα με το άρκρο 152 του Ν. 4412/16, όλεσ οι πλθρωμζσ που γίνονται ςτον ανάδοχο κατά τθ
διάρκεια καταςκευισ του ζργου με βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ αποτελοφν πάντοτε καταβολζσ ζναντι του
εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που εκκακαρίηεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι. Μετά τθ διενζργεια τθσ
προςωρινισ παραλαβισ ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «προτελικό λογαριαςμό», με βάςθ τισ
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ποςότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό πρωτόκολλο. Μετά τθ διενζργεια τθσ οριςτικισ παραλαβισ
και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό λογαριαςμό». Με τθν
ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ από τθν ςφμβαςθ
εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ διοικθτικισ,
ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν.
Άρθρο 3.5

ΑΤΞΟΜΕΛΩΕΛ ΕΡΓΑΛΩΝ, ΝΕΕ ΕΡΓΑΛΕ

Σο ζργο εκτελείται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν. φμφωνα με
το άρκρο 156 του Ν. 4412/16, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου ζχει το δικαίωμα αν προκφψει ανάγκθ
εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απροβλζπτων
περιςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, να ςυνάπτει
ςφμβαςθ με τον ανάδοχο του ζργου, με τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο αυτό.
Για τισ εργαςίεσ των άρκρων 154 και 155 του Ν. 4412/16 και υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 δεν
απαιτείται εκ των προτζρων θ ςφνταξθ Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν (Α.Π.Ε.) ι ςφμβαςθσ για τθν
εκτζλεςθ ι τθν πλθρωμι τουσ.
Θ εκτζλεςθ των ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο του ζργου και,
προκειμζνου να υπογραφεί θ ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςι τουσ, απαιτείται γνϊμθ του οικείου τεχνικοφ
ςυμβουλίου. Για τον κακοριςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ εργαςίεσ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ
λαμβάνονται οι τιμζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και για τον κανονιςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ νζεσ εργαςίεσ τθσ
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρκρου 156 του Ν. 4412/16.
Σροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ αφξθςθ τθσ αξίασ τθσ μποροφν να γίνουν:
α) Με το κονδφλιο των απρόβλεπτων δαπανϊν που περιλαμβάνονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ. Για τθ
διάκεςθ του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανϊν ςυντάςςεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να
ςυμπεριλάβει ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απρόβλεπτων
περιςτάςεων. Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανϊν ανζρχεται ςε ποςοςτό δεκαπζντε τοισ εκατό (15%)
ςφμφωνα με τθν απόφαςθ Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Βϋ).
β) Οι ςυμβατικζσ ποςότθτεσ εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ του ζργου επιτρζπεται να μειωκοφν και
θ δαπάνθ που εξοικονομείται («επί ζλαςςον δαπάνθ») να χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ άλλων
εργαςιϊν τθσ ίδιασ εργολαβίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3β του άρκρου 156 του Ν.
4412/16.

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4
ΠΟΟΣΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΕΡΓΟΛΑΒΛΑ
Άρθρο 4.1

ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΛΩΝ ΚΑΛ ΓΕΝΛΚΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Όταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι μορφι
του ζργου, όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι τελικά εμφανείσ,
ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλζςει τθν
επιτροπι τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 136 του Ν. 4412/16 και τον επιβλζποντα, προκειμζνου να
προβοφν από κοινοφ ςτθν καταμζτρθςθ ι ηφγιςθ και να ςυντάξουν πρωτόκολλο παραλαβισ αφανϊν
εργαςιϊν ι πρωτόκολλο ηυγίςεωσ αντίςτοιχα. Σο πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο,
τον επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ, αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν
εργαςιϊν. Θ πρόςκλθςθ τθσ αναδόχου προσ τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία πρζπει να γίνεται για μεν τθν από

ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
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ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
κοινοφ ηφγιςθ τουλάχιςτον μια (1) εργάςιμθ θμζρα πριν από αυτιν, για δε τθ λιψθ των ςτοιχείων
υπαίκρου τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργειά τουσ. Για τθν παραλαβι υλικϊν
που γίνεται με ηφγιςθ, (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ.) ο ανάδοχοσ κα φροντίηει να εκδίδει
τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται:
1. Σο είδοσ του υλικοφ (χυτοςιδθρά υλικά κλπ.)
2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου
3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου
4. Θ κζςθ λιψθσ
5. Θ κζςθ απόκεςθσ
6. Θ ϊρα φόρτωςθσ
7. Θ ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ
8. Σο κακαρό βάροσ
9. Σο απόβαρο αυτοκινιτου κλπ.
Σο παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται από τον ι τουσ αρμόδιουσ υπάλλθλουσ τθσ Τπθρεςίασ, που
είναι επί τόπου τθσ ηφγιςθσ και τον ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. Εν ςυνεχεία το παραπάνω δελτίο
ηφγιςθσ κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι τουσ υπαλλιλουσ τθσ Τπθρεςίασ και
τον ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από
το παραπάνω δελτίο ηφγιςισ του.
Σα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια από
αναλυτικι επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (π.χ. για χυτοςιδθρά είδθ). Σα παραπάνω
ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ Τπθρεςίασ. Βάςει των παραπάνω
δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων και των ςχεδίων εφαρμογισ, κα
ςυντάςςεται από τθν Τπθρεςία πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ. Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
προγραμματίηει τισ εργαςίεσ του, ζτςι ϊςτε, να μθν απαιτοφνται παραλαβζσ αφανϊν εργαςιϊν και
λοιποί ζλεγχοι από τθν Τπθρεςία κατά τα άββατα, τισ Κυριακζσ και τισ αργίεσ των Δθμοςίων Τπθρεςιϊν.
Άρθρο 4.2

ΕΠΛΜΕΣΡΘΕΛ

Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν
επιμζτρθςθ των ποςοτιτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 151 του Ν. 4412/16. Σα
επί τόπου επιμετρθτικά ςτοιχεία λαμβάνονται από κοινοφ από τθν επίβλεψθ του άρκρου 136 του Ν.
4412/16 και τον εκπρόςωπο του αναδόχου, καταχωροφνται ςε επιμετρθτικά φφλλα εισ διπλοφν, που
υπογράφονται από τα δφο μζρθ και κακζνα παίρνει από ζνα αντίγραφο. Ειδικά για τθν περίπτωςθ τθσ
παραλαβισ φυςικοφ εδάφουσ, θ Προϊςταμζνθ Αρχι ςυγκροτεί Επιτροπι, ςτθν οποία ςυμμετζχουν
υποχρεωτικά ο Προϊςτάμενοσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και επιβλζπων.
το τζλοσ κάκε μινα, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ εργαςίεσ
που εκτελζςκθκαν τον προθγοφμενο μινα. Θ επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι
περιγραφι τθσ με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ
τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρθτικά ςχζδια,
ςτοιχεία και διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των
πρωτοκόλλων. Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία για ζλεγχο
το αργότερο είκοςι θμζρεσ (20) μετά το τζλοσ του επομζνου τθσ εκτελζςεϊσ τουσ μθνόσ, αφοφ
υπογραφοφν από αυτόν με τθν ζνδειξθ «όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο».
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ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
Άρθρο 4.3

ΑΠΟΛΟΓΛΣΛΚΕ ΕΡΓΑΛΕ

τισ περιπτϊςεισ που ανατεκοφν ςτον Ανάδοχο απολογιςτικζσ εργαςίεσ, τότε εφαρμόηονται οι διατάξεισ
του άρκρου 154 του Ν. 4412/16.

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5
ΠΟΛΟΣΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΕΡΓΟΤ
Άρθρο 5.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ (ΠΠΕ)

φμφωνα με το άρκρο 158 του Ν. 4412/16 απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Προγράμματοσ
Ποιότθτασ Ζργου ςε κάκε δθμόςιο ζργο (Καταςκευι ι και Μελζτθ), του οποίου ο προχπολογιςμόσ
δθμοπράτθςθσ, υπερβαίνει το ποςό 1.500.000 ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
αποφάςεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Βϋ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Βϋ 1013 ),
ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Βϋ 928) του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. Σθν
ποιότθτα των δθμόςιων ζργων αφοροφν και οι παρακάτω αποφάςεισ: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Βϋ 94),
β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Βϋ 624) του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων,
γ) θ Δ14/43309/5.3.2001 (Βϋ 332) του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων και δ)
ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Βϋ 125Β/ 27.01.2009).
Άρθρο 5.2

ΠΟΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΕΡΓΑΛΩΝ

Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ από ειδικευμζνο προςωπικό
κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνικι άποψθ και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/16, τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ γενικά και τισ εντολζσ του αρμόδιου οργάνου τθσ επίβλεψθσ του ζργου.
Για ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν και μζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ,
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν. 4412/16.
Για τθν ευκφνθ του Αναδόχου για ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται μετά τθν οριςτικι παραλαβι, ζχουν
εφαρμογι οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα.
Άρθρο 5.3

ΠΟΛΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΠΡΟΕΛΕΤΘ ΤΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΣΟΛΜΩΝ ΠΡΟΛΟΝΣΩΝ

Σα υλικά και μθχανιματα γενικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν καταςκευι του Ζργου κα ζχουν
ςιμανςθ CE και κα πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ ΕΛΟΣ ι ΕΝ. Επίςθσ κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ
και απολφτωσ ςφμφωνα με τισ Προδιαγραφζσ και τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ Εργολαβίασ και κα πρζπει
να ζχουν εγκρικεί από τθν Τπθρεςία ςχετικά με τθν προζλευςθ, διαςτάςεισ, αντοχι, ποιότθτα, εμφάνιςθ
κλπ., ςφμφωνα και με το Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.), όπωσ ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία. Ο
εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται για μετριςεισ και ελζγχουσ κα είναι διακριβωμζνοσ.
Για τθν πρόλθψθ τυχόν παρερμθνειϊν ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ πριν από τθν παραγγελία και
τουλάχιςτον πριν από τριάντα (30) ημζρεσ, να υποβάλλει για ζγκριςθ ςτθν Τπθρεςία κατάςταςθ που να
περιλαμβάνει τα ειδικά υλικά καταςκευισ κλπ. που κα ςυνοδεφεται από αντίςτοιχα τεχνικά ςτοιχεία του
καταςκευαςτι τουσ, ϊςτε να αποδεικνφεται κατ ζνδειξθ ότι τα είδθ που κα παραγγελκοφν ςυμφωνοφν
με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του Ζργου. Επίςθσ κα παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία δείγματα υλικϊν τα
οποία πρόκειται να ςυμπεριλάβει ςτα ζργα, μαηί με τα ονόματα των προμθκευτϊν, πριν παραγγελκοφν
τα αντίςτοιχα υλικά κλπ. Όταν δεν υπάρχουν δείγματα κα υποβάλλονται πιςτοποιθτικά δοκιμϊν. Σα
κατατικζμενα δείγματα πρζπει να είναι αντιπροςωπευτικά για όλθ τθν αποςτολι, και τα υλικά δεν κα
χρθςιμοποιθκοφν πριν εγκρικοφν τα δείγματα. Πρζπει να προβλεφκεί για τα δείγματα ζνασ κατάλλθλοσ
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ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
χϊροσ αποκικευςθσ ςτο Εργοτάξιο ο οποίοσ πρζπει να κλειδϊνεται. Με δαπάνεσ του Αναδόχου οι χϊροι
αυτοί αφαιροφνται μετά από εντολι τθσ επίβλεψθσ.
Τποχρζωςθ του Αναδόχου είναι να εκτελεί δοκιμαςτικζσ εφαρμογζσ καταςκευϊν, με εντολι τθσ
Τπθρεςίασ χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι και να απoξθλϊνει αυτζσ μετά τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τουσ.
Οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ προκφψει από τυχόν εςφαλμζνθ εκλογι ειδϊν από τον Ανάδοχο, απόρριψι
τουσ από τθν Τπθρεςία και εκλογι νζων ειδϊν δεν κα αποτελεί λόγο για τον Ανάδοχο να ηθτιςει
παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ του Ζργου.
Θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάκε υλικό ι μθχάνθμα που κατά τθν κρίςθ τθσ δεν
είναι ςφμφωνο με τισ προδιαγραφζσ ι που δεν είναι ςφμφωνο με τα εγκρικζντα δείγματα. Θα μπορεί να
παραπζμπει τα υλικά ι μθχανιματα για εργαςτθριακό ζλεγχο με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου.
Όλα τα υλικά κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά, τα δε μθχανιματα κα ςυνοδεφονται
από πιςτοποιθτικά ελζγχου του καταςκευαςτι.
Οι παραγγελίεσ των υλικϊν και μθχανθμάτων κα γίνονται ζγκαιρα με αργότερθ θμερομθνία παραγγελίασ
τθν θμερομθνία που ζχουν κακορίςει ςτο Αναλυτικό Πρόγραμμα Καταςκευισ του Ζργου. ε περίπτωςθ
που ο Εργοδότθσ παραδϊςει ςτον Ανάδοχο υλικά ι μθχανιματα απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ των
Ζργων, ο Εργολάβοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για Γενικά Ζξοδα και Όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ
τουσ, οφτε αποηθμίωςθ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν.
Ο Ανάδοχοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν που
παραδίδονται ςε αυτόν από τον Εργοδότθ εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ.
Σα παραπάνω υλικά παραδίνονται από τον Εργοδότθ ςτον Ανάδοχο με Πρωτόκολλο.
Μετά τθν παραλαβι τουσ από τον Ανάδοχο αυτόσ φζρει όλουσ τουσ κινδφνουσ και ακζραια τθν ευκφνθ
για κάκε βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια που τυχόν κα ςυμβοφν ςτα υλικά αυτά, από οποιονδιποτε λόγο ι
αιτία, πλθν ανωτζρασ βίασ.
Άρθρο 5.4

ΑΡΣΛΟΣΘΣΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Ο κακοριςμόσ από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ και των ειδικϊν
προδιαγραφϊν των επί μζρουσ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (τρόποσ εκτζλεςθσ
καταςκευϊν, επί μζρουσ διαςτάςεισ κλπ.) δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να πάρει
κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των διαφόρων ειδϊν καταςκευϊν, που ςυνκζτουν κάκε
επιφάνεια ι χϊρο ι λειτουργία ι εγκατάςταςθ του κτιρίου.
Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι από τα ςχζδια
λεπτομερειϊν, ι από τα άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, ι τζλοσ από τισ οδθγίεσ ι διαταγζσ τθσ
Τπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα του ζργου πρζπει να είναι άρτιο, ωσ προσ τθν άμεςθ ςφνδεςι
του με τα υπόλοιπα (εςωτερικά ι γειτονικά) τμιματά του.
ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ και ο ανάδοχοσ δεν
αποκαταςτιςει τισ πλθμμζλειεσ μζςα ςτθν προκεςμία που τάςςεται ςε αυτόν με τθν ειδικι διαταγι ι αν
αςκθκεί εμπρόκεςμθ ζνςταςθ, μζςα ςτθν ίδια προκεςμία από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ
ενςτάςεωσ, τότε οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ πλθμμζλειασ μπορεί να εκτελεςκοφν με μζριμνα τθσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ με οποιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου με τθν
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του κυρίου του ζργου ωσ προσ τθν εφαρμογι των λοιπϊν κυρϊςεων κατά
του αναδόχου.
Γενικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν.4412/16.
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Άρθρο 5.5
5.5.1

ΕΡΓΑΣΘΡΛΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΛΛΚΩΝ

Εργαςτιριο ελζγχου υλικϊν

Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να προβαίνει ςε ςυνεχι δοκιμαςία και ποιοτικό ζλεγχο του ζργου, και να
ςυμβλθκεί με αναγνωριςμζνο εργαςτιριο (δθμόςιο ι ιδιωτικό), όπωσ αυτό προβλζπεται από τθν παρ. 3
του άρκρου 34 του Π.Δ. 609/85.
Θ ςυνεχισ δοκιμαςία των υλικϊν και ο ζλεγχοσ των ζργων πρζπει να διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ για το ζργο προδιαγραφζσ, κανονιςμοφσ κ.λ.π.
Σο εργαςτιριο με το οποίο κα ςυμβλθκεί ο ανάδοχοσ κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποτεδιποτε και
από τθν Τπθρεςία και εφ’ όςον είναι ιδιωτικό κα διακζτει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, μθχανιματα και
εργαλεία για τθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενων κατά τον χρόνο καταςκευισ του ζργου ελζγχων και
μελετϊν και κα τθρείται πλιρεσ μθτρϊο διεξαγόμενων ελζγχων και ερευνϊν.
Ο διεξαγόμενοσ ζλεγχοσ των υλικϊν (Δειγματολθψίεσ και ζλεγχοι) και των εκτελοφμενων εργαςιϊν
πρζπει να γίνεται ςυνεχϊσ και ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν που ιςχφουν.
5.5.2

Τποχρεωτικζσ δοκιμζσ

Ο ανάδοχοσ του ζργου ζχει υποχρζωςθ να διενεργεί δοκιμζσ ωσ ανωτζρω και ςφμφωνα με τισ Π.Σ.Π. με
δικζσ του δαπάνεσ, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ανεξάρτθτα από τισ δοκιμζσ που κα διενεργιςει θ
Διευκφνουςα Τπθρεςία, με τθν ςυνδρομι του Περιφερειακοφ Εργαςτθρίου Δθμ Ζργων Θπείρου. Για τθν
εκτζλεςθ των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί κρατικό εργαςτιριο ι αντίςτοιχο
ιδιωτικό με Τ.Δ. που κα προςκομίςει εντόσ 5 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και που κα
ςυνοδεφεται από τισ άδειεσ λειτουργίασ (ΤΠΕΧΩΔΕ) των εν λόγω εργαςτθρίων και Τ.Δ. του νόμιμου
εκπροςϊπου αυτϊν ότι αποδζχεται τθν εκτζλεςθ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ςτο υπόψθ ζργο. Ο ελάχιςτοσ
αρικμόσ των εκτελεςτζων δοκιμϊν κα κακορίηεται από τισ προδιαγραφζσ και τουσ κανονιςμοφσ.
Άρθρο 5.6

ΕΡΓΑΣΘΡΛΑΚΕ ΔΟΚΛΜΕ

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ των κάτωκι ελαχίςτων εργαςτθριακϊν δοκιμϊν εάν αυτό
απαιτείται από το είδοσ των εργαςιϊν. Οι εν λόγω δοκιμζσ καταγράφονται ςε ιδιαίτερο πίνακα και
ςυνοδεφουν τισ τμθματικζσ προςωρινζσ επιμετριςεισ και τθν τελικι του ζργου, και αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν.
τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία, προζκυψε ότι οι γενόμενεσ δοκιμζσ είναι μικρότερεσ των ελαχίςτων
κακοριηομζνων, επιβάλλεται ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα 150€ ανά δοκιμι που λείπει και
παρακρατείται βάςει αποφάςεωσ του προϊςταμζνου τθσ Δ/νουςασ το ζργο Τπθρεςίασ και εκπίπτει εκ τθσ
πρϊτθσ πιςτοποιιςεωσ του ανάδοχου. Θ ποινικι αυτι ριτρα είναι ανζκκλθτοσ και δεν δφναται οι
ελλείπουςεσ δοκιμζσ να καλυφκοφν δια περιςςοτζρων δοκιμϊν ςε επόμενα ςτάδια εργαςίασ ςφμφωνα
με τθν αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απόφαςθ τ. Τ.Δ.Ε.
Επίςθσ ο ζλεγχοσ του πάχουσ των ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ (υποβάςεισ - βάςεισ) ςυμπυκνωμζνου πάχουσ
10cm ι άλλου πάχουσ που κα κακορίηεται από τθν τεχνικι μελζτθ του ζργου κακϊσ και του πάχουσ τθσ
αςφαλτικισ ςτρϊςεωσ, κα γίνεται όχι μόνον χωροςτακμικά αλλά και με λιψθ καρότων από το Σμιμα
Εργαςτθρίου Δθμ. Εργων τθσ Δ/νςθσ Δθμ. Εργων τθσ Περιφζρειασ Θπείρου με φροντίδα τθσ Τπθρεςίασ,
αδαπάνωσ για τον ανάδοχο του ζργου και ςε αρικμό τουλάχιςτον ενόσ δείγματοσ ανά 300m μικουσ τθσ
οδοφ.
5.6.1

Ελάχιςτοσ αρικμόσ εκτελεςτζων δοκιμϊν

Α΄ υμπυκνώςεισ
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1. κάφθ ορυγμάτων ι εδράςεων επιχωμάτων ανά 300m μικουσ ι μικρότερου αυτοτελοφσ τμιματοσ
ανά κλάδο οδοφ
ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)
2. Επιχωμάτων και ςτρϊςεων εξυγιάνςεωσ ανά 1000m3 ςυμπυκνωμζνου όγκου
ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)
3. Τποβάςεων και βάςεων μθχανικϊσ ςτακεροποιθμζνων για κάκε ςτρϊςθ
ανά 300m μικουσ κλάδου οδοφ
ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)
4. Βάςεων ςτακεροποιοφμενων διά τςιμζντου ανά 200m μικουσ κλάδου οδοφ
ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)
5. Αςφαλτικζσ επιςτρϊςεισ ανά 200m μικουσ κλάδου οδοφ
ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)
Β΄ Ζλεγχοσ κοκκομετρικήσ διαβαθμίςεωσ
1. Αδρανι τεχνικϊν ζργων (ςκυροδζματα) ανά 200m3
2. Αδρανι οδοςτρωςίασ και αςφαλιςτικϊν ανά 300m3
3. Αδρανι ςτραγγιςτθριϊν ι άλλων ειδικϊν καταςκευϊν π.χ. Β450, λεπτά
ςκυροδζματα ανά 200m3
Γ΄ Ζλεγχοι πλαςτικότητασ και ιςοδυνάμου άμμου
1. Αδρανι οδοςτρωςίασ και αςφαλτικϊν ανά 500m3
2. Αδρανι ςκυροδεμάτων ανά 300m3
3. τρϊςεισ εξυγιάνςεωσ ανά 1000m3
4. Αδρανϊν υλικϊν καλφψεων (επιχρίςματα, τςιμεντοκονίεσ κ.λ.π.) ανά 300m2
Δ΄ Τγεία πετρωμάτων
Για τα πάςθσ φφςεωσ αδρανι από τθν ίδια πθγι ανά 10.000m3 ι κλάςμα αυτϊν,
αν πρόκειται για πθγι από τθν οποία λαμβάνεται αδρανζσ υλικό ςε μικρότερθ
ποςότθτα.

ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)
ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)
ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)
ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)
ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)
ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)
ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)

ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)

Ε΄ Δοκίμια ςκυροδζματοσ
1)

Εργοςταςιακό ςκυρόδεμα .

Σο ςκυρόδεμα που διαςτρϊνεται ςε μία θμζρα κα αποτελεί μια παρτίδα και κα αντιπροςωπεφεται από
μια δειγματολθψία 6 δοκιμίων.
Θ αρμόδια υπθρεςία ι ο επιβλζπων αλλά και το Εργοςτάςιο παραγωγισ του ςκυροδζματοσ ζχουν το
δικαίωμα να αυξιςουν τον αρικμό των δοκιμίων μιασ δειγματολθψίασ από 6 ςε 12 αν πρόκειται να
διαςτρωκοφν περιςςότερα από 11 φορτία αυτοκινιτων. Θ δαπάνθ ελζγχου των επί πλζον 6 δοκιμίων κα
βαρφνει εκείνον που ηιτθςε τθ λιψθ τουσ.
Αν θ ποςότθτα του ςκυροδζματοσ που κα διαςτρωκεί ςε μια θμζρα υπερβαίνει τα 150m3 θ
δειγματολθψία αυτισ τθσ παρτίδασ κα περιλαμβάνει δϊδεκα (12) δοκίμια, που δε κα παίρνονται από
διαδοχικά αυτοκίνθτα, αν αυτό είναι δυνατόν.
Αν θ ςκυροδζτθςθ πρόκειται να διαρκζςει δφο διαδοχικζσ θμζρεσ τότε το ςκυρόδεμα του διθμζρου κα
αποτελεί μια παρτίδα και κα αντιπροςωπεφεται από μια δειγματολθψία δϊδεκα (12) ςυμβατικϊν
δοκιμίων, από τα οποία τα ζξι (6) κα παίρνονται τθν πρϊτθ θμζρα. Αν θ ςκυροδζτθςθ πρόκειται να
διαρκζςει περιςςότερεσ από δφο διαδοχικζσ θμζρεσ, τότε θ παρτίδα κάκε διθμζρου κα
αντιπροςωπεφεται από μια δειγματολθψία δϊδεκα (12) ςυμβατικϊν δοκιμίων, εκτόσ αν ο αρικμόσ των
θμερϊν διαςτρϊςεωσ είναι μονόσ, οπότε θ παρτίδα τθσ τελευταίασ θμζρασ κα αντιπροςωπεφεται από
μια δειγματολθψία ζξι (6) ςυμβατικϊν δοκιμίων.
Αν θ διάςτρωςθ ενόσ διθμζρου πριν ςυμπλθρωκοφν δϊδεκα (12) δοκίμια, τότε θ παρτίδα ςκυροδζματοσ
που ζχει διαςτρωκεί κα αντιπροςωπεφεται από τα ζξι (6) πρϊτα δοκίμια. Σα υπόλοιπα δοκίμια που
πικανϊσ ζχουν καταςκευαςτεί δε κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ ελζγχουσ ςυμμορφϊςεωσ.
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κυρόδεμα το οποίο διαςτρϊνεται ςε δφο όχι διαδοχικζσ θμζρεσ κα αποτελεί δφο παρτίδεσ και κα
αντιπροςωπεφεται από δφο δειγματολθψίεσ.
Αν το ζργο απαιτεί διάςτρωςθ χωρίσ διακοπι για περιςςότερεσ από μια θμζρεσ (όπωσ ςυμβαίνει ςε
καταςκευζσ με ολιςκαίνοντα ξυλότυπο), το ςκυρόδεμα κα χωρίηεται ςε νοθτζσ παρτίδεσ ανάλογα με τισ
φάςεισ τθσ καταςκευισ (π.χ. διάςτρωςθ θμζρασ, διάςτρωςθ νφχτασ).
Από ζνα αυτοκίνθτο μεταφοράσ ςκυροδζματοσ κα παίρνεται το πολφ ζνα δοκίμιο για τον ζλεγχο
ςυμμορφϊςεωσ. Αν θ ςκυροδζτθςθ ςυμπλθρϊνεται με λιγότερα από ζξι (6) αυτοκίνθτα, τότε
επιτρζπεται θ λιψθ περιςςότερων δοκιμίων από το ίδιο αυτοκίνθτο, αλλά κάκε δοκίμιο κα παίρνεται
αφοφ ζχει εκφορτωκεί περίπου 1 Μ3 ςκυροδζματοσ μετά τθ λιψθ του προθγοφμενου δοκιμίου. Σο
δοκίμιο (ι τα δοκίμια), το αυτοκίνθτο από το οποίο ζγινε θ δειγματολθψία και θ περιοχι του ζργου ςτθν
οποία διαςτρϊκθκε το φορτίο του αυτοκινιτου κα ςθμειϊνονται.
2) Εργοταξιακό ςκυρόδεμα μικρών ζργων.
Αν το ζργο είναι μικρό και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιθκοφν προκαταρκτικοί ζλεγχοι αντοχισ επί
τόπου, ιςχφουν τα ακόλουκα.
Σο ςκυρόδεμα που διαςτρϊνεται ςε μια θμζρα κ' αποτελεί μια παρτίδα και κα αντιπροςωπεφεται από
μια δειγματολθψία ζξι (6) δοκιμίων, εκτόσ αν ο ςυνολικόσ όγκοσ του ςκυροδζματοσ που πρόκειται να
διαςτρωκεί υπερβαίνει τα 150m3, οπότε θ δειγματολθψία κα περιλαμβάνει δϊδεκα (12) δοκίμια. Ο
επιβλζπων ι ο καταςκευαςτισ ζχουν το δικαίωμα να αυξιςουν τον αρικμό των δοκιμίων από ζξι (6) ςε
δϊδεκα (12) δοκίμια. τθν περίπτωςθ αυτι θ δαπάνθ των επί πλζον ζξι (6) δοκιμίων κα βαρφνει εκείνον
που ηιτθςε τθ λιψθ τουσ. Για τουσ ελζγχουσ ςυμμόρφωςθσ παίρνεται ζνα δοκίμιο από διαφορετικό
ανάμιγμα. Σο δοκίμιο κακϊσ και θ περιοχι του ζργου ςτθν οποία διαςτρϊνεται το ανάμιγμα κα
ςθμειϊνονται. Δεν πρζπει να γίνεται επιλογι καλϊν ι κακϊν αναμιγμάτων. Σα αναμίγματα από τα οποία
κα γίνει δειγματολθψία πρζπει να είναι τυχαία, θ δε εκλογι τουσ αποφαςίηεται από τον επιβλζποντα
πριν ολοκλθρωκεί θ ανάμιξθ.
3) Εργοταξιακό ςκυρόδεμα μεγάλων ζργων
Οι επόμενεσ παράγραφοι ιςχφουν ςτθν περίπτωςθ ζργων ςτα οποία ο καταςκευαςτισ είναι
υποχρεωμζνοσ από τθν φμβαςθ του ζργου να εγκαταςτιςει ςυγκρότθμα παραγωγισ ςκυροδζματοσ και
να διενεργιςει προκαταρκτικοφσ ελζγχουσ.
Σο ςκυρόδεμα που διαςτρϊνεται ςε μια θμζρα κα αποτελεί μια παρτίδα και κα αντιπροςωπεφεται από
μια δειγματολθψία. Για ζργα με διάςτρωςθ χωρίσ διακοπι ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτον Νζο
Κανονιςμό Ωπλιςμζνου κυροδζματοσ.
Οι δειγματολθψίεσ των τριϊν πρϊτων θμερϊν διαςτρϊςεωσ κα αποτελοφνται από 12 δοκίμια θ κάκε
μία, οι δε δειγματολθψίεσ των επόμενων θμερϊν από 3 δοκίμια. Αν το ςκυρόδεμα είναι ζτοιμο, οι
δειγματολθψίεσ κα γίνονται ςτο ςυγκρότθμα παραγωγισ. Σα δοκίμια κα ζχουν ςυνεχι αρίκμθςθ. Κάκε
δοκίμιο κα παίρνεται από διαφορετικό ανάμιγμα όπωσ και ςτο εργοταξιακό ςκυρόδεμα ζργων.
τθ ςφμβαςθ του ζργου πρζπει να προβλζπεται ικανόσ αρικμόσ δοκιμίων που κα ελζγχονται ςε μικρζσ
θλικίεσ, ϊςτε να είναι δυνατόν να προβλζπεται με ικανοποιθτικι προςζγγιςθ θ αντοχι 28 θμερϊν. Κατά
τα λοιπά ςφμφωνα με τον Νζο Κανονιςμό Ωπλιςμζνου κυροδζματοσ.
Σ΄ Ζλεγχοσ ποςοφ αςφάλτου και κοκκομετρήςεισ αςφαλτομίγματοσ
Ανά τρίωρον παραγωγι

ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)

Η΄ Ελεγχοσ χαρακτηριςτικών αςφαλτοςκυροδζματοσ κατά MARSALL
Δι’ εκάςτθ θμεριςια παραγωγι

ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)

ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ςελ. 15

ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ

Θ΄ Ελεγχοσ ιςοδυνάμου άμμου αδρανών αςφαλτικών κατά την παραγωγή του αςφαλτομίγματοσ
Δι’ εκάςτθν θμεριςια παραγωγι

ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)

Κ' Ελεγχοσ προςδιοριςμοφ υγραςίασ
Δι’ αδρανι των βάςεων των ςτακεροποιοφμενων διά τςιμζντου ανά 2 ϊρεσ
εργαςίασ

ΔΟΚΙΜΘ Mία (1)

Διευκρίνιςθ
Οι ανωτζρω ζλεγχοι αφοροφν ςτθν περίοδο κανονικισ παραγωγισ και εκτελζςεωσ των ζργων και όχι
ςτθν περίοδο των προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν, οπότε οι εκτελοφμενεσ πολλαπλζσ δοκιμζσ για τθ
ρφκμιςθ τθσ παραγωγισ δεν λαμβάνονται υπόψθ ςτον ελάχιςτο αρικμό δοκιμϊν, που αναφζρονται
ανωτζρω.
Πζραν των ανωτζρω ζχει ιςχφ και θ αρικμ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 του Τ.Δ.Ε. που αφορά
τθν δειγματολθψία και τον ζλεγχο αςφαλτομιγμάτων χρθςιμοποιουμζνων ςτα δθμόςια ζργα κακϊσ και
ο ιςχφων Νζοσ Κανονιςμόσ Ωπλιςμζνου κυροδζματοσ.

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 6
ΠΕΡΑΛΩΘ ΕΡΓΟΤ - ΤΝΣΘΡΘΘ – ΜΘΣΡΩΟ ΕΡΓΟΤ
Άρθρο 6.1

ΤΝΣΑΞΘ ΜΘΣΡΩΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Ο Ανάδοχοσ με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν τθν Προςωρινι Παραλαβι, κα ςυντάξει με
δαπάνεσ του και κα παραδϊςει ςτθν Τπθρεςία όλα τα ςτοιχεία που κα ςυνιςτοφν τθν εικόνα του Ζργου
όπωσ τοφτο κα ζχει τελικά καταςκευαςκεί ϊςτε να είναι απόλυτα εφικτι θ κατάρτιςθ του Μθτρϊου του
Ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 170 του Ν. 4412/16.
Θ ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ
και κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον πίνακα απογραφισ, κατά τρόπο περιλθπτικό, των επιμζρουσ
ζργων που ςυγκροτοφν το όλο ζργο.
Ειδικότερα είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει όλα τα ςχζδια του ζργου, μετά τισ εγκεκριμζνεσ
τροποποιιςεισ τουσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ πραγματικά εκτελζςτθκαν, ςε ψθφιακι μορφι, ςφμφωνα με
τθν κλίμακα και τα πρότυπα των αντιςτοίχων ςχεδίων τθσ μελζτθσ ι άλλθ λεπτομερζςτερθ κλίμακα
εφόςον το ηθτιςει θ Τπθρεςία, όπωσ κα κακορίηεται λεπτομερϊσ ςτο Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου.
ε όλα τα παραπάνω ςχζδια κα υπάρχει ο ανάλογοσ τίτλοσ, κατά τα πρότυπα τθσ μελζτθσ και με τθν
ζνδειξθ «όπωσ καταςκευάςτθκε». τα ςχζδια αυτά κα φαίνονται αναλυτικά οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ,
οι διαςτάςεισ τουσ, κα ςθμειϊνονται οι κζςεισ ελζγχων και δοκιμϊν και κα είναι λεπτομερζςτατα και
ςυμπλθρωμζνα με ςθμειϊςεισ παρατθριςεισ, όπου χρειάηεται.
Απαραίτθτα κα περιζχεται θ οριηοντιογραφικι τοποκζτθςθ των ζργων με τισ εξαρτιςεισ τουσ από
ςτακερά ςθμεία.
→ Διαγράμματα ςε ψθφιακι μορφι ςε κατάλλθλθ κλίμακα των εκτάςεων που απαλλοτριϊκθκαν και
αυτϊν για τισ οποίεσ κεςπίςτθκε δουλεία διζλευςθσ.
→ Σεφχοσ ςτοιχείων των υψομετρικϊν αφετθριϊν και τριγωνομετρικϊν ςθμείων (υψόμετρα ςυντεταγμζνεσ) μαηί με τα ςχζδια που να δείχνουν τισ κζςεισ τουσ.
→ Σεφχοσ με τα αναλυτικά αποτελζςματα των δοκιμϊν και ελζγχων.

ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ςελ. 16

ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
Σα ςτοιχεία αυτά, με κατάλλθλθ αρίκμθςθ και ταξινόμθςθ ςε φακζλουσ, καλισ καταςκευισ, κα
ςυνταχκοφν ςε 3 ςειρζσ και κα ςυνοδεφςουν τα τεφχθ των τελικϊν επιμετριςεων, τα οποία κα
υποβλθκοφν ςτθν Τπθρεςία μόλισ κα αποπερατωκεί το ζργο.
Επίςθσ τεφχοσ τεχνικισ ζκκεςθσ, που κα αναφζρεται ςτισ δυςχζρειεσ που ανζκυψαν κατά τθν
καταςκευι, ςε ειδικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του Ζργου, ςτισ ανάγκεσ μελλοντικισ ςυντιρθςθσ, όπωσ
επίςθσ και ςε κάκε άλλο ςτοιχείο, που κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, κα μποροφςε μελλοντικά, να
χρθςιμεφςει ςτο Ζργο.
Ο Ανάδοχοσ κα πάρει και κα εκτυπϊςει με δαπάνεσ του φωτογραφίεσ των διαφόρων φάςεων
καταςκευισ του Ζργου, αρχίηοντασ από τθν υπάρχουςα κατάςταςθ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, μζχρι
τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ και κα τισ παραδϊςει ςτθν
Τπθρεςία.
Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνων και των φωτογραφιϊν, κα είναι επιπροςκζτωσ των
άνω απαιτιςεων, και μθχανογραφθμζνα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και κα παραδοκοφν
ςτθν Τπθρεςία τα αντίςτοιχα θλεκτρονικά αρχεία.
Θ εργολαβία κα κεωρείται ότι δεν περατϊκθκε αν, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, δεν υποβλθκεί ςτθν
Διευκφνουςα Τπθρεςία το Μθτρϊο των ζργων.
Άρθρο 6.2

ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΛΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ ΕΡΓΩΝ- ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΘΕΩ

Ο χρόνοσ εγγυιςεωσ, μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, μετρείται από τθν
βεβαιοφμενθ περάτωςθ του ζργου, αν μζςα ςε δφο μινεσ απ' αυτι υποβλθκεί από τον ανάδοχο θ τελικι
επιμζτρθςθ και το μθτρϊο του ζργου, διαφορετικά από τθν θμερομθνία που υποβλικθκε, ι με
οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςυντάχκθκε, θ τελικι επιμζτρθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 170 του Ν. 4412/16. Ο
χρόνοσ αυτόσ ορίηεται ςε 15 μήνεσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντθρεί με αποκλειςτικι ευκφνθ του και να διατθρεί τα ζργα ςε άριςτθ
κατάςταςθ κατά τθν διάρκεια καταςκευισ των και μετά από αυτι μζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ και
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 171 του Ν. 4412/16.
τθν περίπτωςθ ηθμιϊν από ανϊτερθ βία ι άλλθ αιτία, ιςχφει το ςχετικό άρκρο 157 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 6.3

ΚΑΚΑΡΛΜΑ ΕΡΓΟΣΑΞΛΩΝ, ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

Ο Ανάδοχοσ, πριν παραδϊςει κάκε τμιμα του ζργου για να χρθςιμοποιθκεί και μετά τθν αποπεράτωςθ
ολόκλθρου του ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ με δικι του δαπάνθ να αφαιρζςει και απομακρφνει από τουσ
γφρω χϊρουσ και γενικά από τα εργοτάξια όλεσ τισ προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ που χρειάςτθκε να
γίνουν, κακϊσ επίςθσ τα απορρίμματα, εργαλεία, ςκαλωςιζσ, μθχανιματα, περίςςεια υλικά, χριςιμα ι
άχρθςτα, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων κλπ. Επίςθσ πρζπει να αποξθλϊςει (καταςτρζψει
κλπ.) κάκε βοθκθτικό ζργο κλπ. που κα του υποδείξει θ Τπθρεςία ωσ άχρθςτο ι επιηιμιο για τθ
λειτουργία του ζργου, να ιςοπεδϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ βρίςκονταν ι ιταν εγκατεςτθμζνο και
να παραδϊςει εντελϊσ κακαρζσ τόςο τισ καταςκευζσ όςο και τουσ γφρω χϊρουσ του εργοταξίου και
γενικά να φροντίςει για κάκε τι που προδιαγράφεται ςτθν Ε..Τ. ι είναι απαραίτθτο για τθν παράδοςθ
του ζργου ςε κατάςταςθ εφρυκμθσ λειτουργίασ κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποξθλϊςει κάκε προςτατευτικι καταςκευι που
καταςκευάςτθκε ςτθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου (παραγωγι υλικϊν και εκτζλεςθ εργαςιϊν) και
για οποιαδιποτε ανάγκθ, όταν κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ δεν υπάρχουν οι λόγοι που τθν επζβαλλαν.
Σζτοιεσ ανάγκεσ είναι θ αποφυγι κάκε είδουσ ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κλπ. ςε ιδιοκτθςίεσ,
οικοδομζσ, δζντρα, χωράφια, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και κάκε είδουσ
ζργα. Αυτό ιςχφει και για τθν απομάκρυνςθ των περιφραγμάτων των εργοταξίων.

ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ςελ. 17

ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
Μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ τθσ Τπθρεςίασ πρζπει ο Ανάδοχοσ να αρχίςει τισ
παραπάνω εργαςίεσ και να τισ τελειϊςει μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, διαφορετικά γίνονται ςε βάροσ του
και αφαιρείται θ δαπάνθ που ζγινε από τθ πρϊτθ πιςτοποίθςθ που κα ςυνταχκεί φςτερα από αυτό. τθν
περίπτωςθ αυτι δεν εκδίδεται βεβαίωςθ για τθν εμπρόκεςμθ αποπεράτωςθ ολόκλθρου του ζργου ι
ενόσ μζρουσ του.

Άρθρο 6.4

ΠΡΟΩΡΛΝΘ ΚΑΛ ΟΡΛΣΛΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΕΡΓΟΤ

Οι διαδικαςίεσ και προκεςμίεσ προςωρινισ παραλαβισ, κακϊσ και οριςτικισ παραλαβισ του ζργου
κακορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 170 και 172 του Ν. 4412/16.
Για τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 168 του Ν. 4412/16. Για τθ
διοικθτικι παραλαβι για χριςθ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν. 4412/16.

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 7
ΛΟΛΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Άρθρο 7.1

ΓΕΝΛΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΑΝΑΔΟΧΟΤ

Για τισ γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 138 του N. 4412/16. Σον
ανάδοχο βαρφνουν οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι ςτο ζδαφοσ των εγκεκριμζνων χαράξεων με τα
απαιτοφμενα για αυτό υλικά καταςκευισ ςτακερϊν ςθμείων και τα αντίςτοιχα ςχζδια, οι δαπάνεσ για τισ
καταμετριςεισ γενικά, θ ςφςταςθ των εργοταξίων, θ ςυντιρθςθ και θ καταςκευι των οδϊν
προςπζλαςθσ προσ τισ κζςεισ λιψεωσ των διαφόρων υλικϊν, οι δαπάνεσ ελζγχου ποιότθτασ και αντοχισ
των ζργων και γενικά κάκε δαπάνθ για τθν καταςκευι των ζργων.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ να φωτογραφίηει το ζργο ςτισ διάφορεσ
χαρακτθριςτικζσ φάςεισ του. Οι φωτογραφίεσ κα είναι ζγχρωμεσ και κα εκτυπϊνονται ςε διαςτάςεισ
18x24εκ. κα παραδίδονται ςε δφο (2) αντίγραφα ςτθν επιβλζπουςα το ζργο Τπθρεςία, και ςε ψθφιακι
μορφι.
Επίςθσ κατά τθν παράδοςθ του ζργου κα παραδίδονται χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ και δφο ζγχρωμεσ
φωτογραφίεσ μεγάλων διαςτάςεων (κάδρα) γενικισ αποτυπϊςεωσ του ζργου. ' αυτζσ κα πρζπει να
αναγράφονται γενικά χαρακτθριςτικά του ζργου (τίτλοσ, κόςτοσ, εργοδότθσ, μελετθτισ, καταςκευαςτισ
κ.λ.π.) ςε ςυνεννόθςθ με τον επιβλζποντα.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει τισ μελζτεσ καταςκευισ όλων των τεχνικϊν του ζργου και να
προβεί ςτθν αποτφπωςθ τθσ περιοχισ κάκε τεχνικοφ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι αφοφ αυτι κα
περιλαμβάνεται ανοιγμζνθ ςτθν προςφορά του. Οι παραπάνω μελζτεσ κα πρζπει να υποβλθκοφν για
ζγκριςθ από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία και καμία εργαςία καταςκευισ των παραπάνω τεχνικϊν δεν κα
πρζπει να αρχίςει αν προθγοφμενα δεν εγκρικοφν οι ςχετικζσ μελζτεσ. Ο τφποσ των τεχνικϊν και θ κζςθ
τουσ κα κακορίηονται από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία εφ’ όςον δεν ορίηονται ςτθν μελζτθ.
Άρθρο 7.2

ΕΤΚΤΝΘ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ

φμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16, ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ τόςο για
τθν εφαρμογι των μελετϊν, όςο και για τθν ποιότθτα και αντοχι του ζργου και δεν τον απαλλάςςουν
από τθν ευκφνθ του αυτι οι διάφοροι ζλεγχοι που γίνονται από τθν Τπθρεςία.

ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ςελ. 18

ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι μοναδικόσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι γενικά των υλικϊν που κα
χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο, τον τρόπο που κα τα χρθςιμοποιιςει και γενικά για τθν εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υγγραφισ αυτισ, των ςχετικϊν Πρότυπων ΕΛΟΣ και ΕΝ Σεχνικϊν
Προδιαγραφϊν και των άλλων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων.
Άρθρο 7.3

ΠΡΟΑΡΜΟΓΘ ΚΑΛ ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τισ μελζτεσ που του χορθγεί
θ Τπθρεςία, τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ και τισ εγκριμζνεσ προδιαγραφζσ, να εφαρμόςει ςτο ζδαφοσ τισ
μελζτεσ, με τθν παρουςία αντιπροςϊπου τθσ Τπθρεςίασ, να κάνει τισ απαραίτθτεσ αναπαςςαλϊςεισ και
χωροςτακμιςεισ των αξόνων του ζργου, να ελζγξει και να ςυγκεντρϊςει τα απαραίτθτα
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία για τθ ςυμπλιρωςθ και προςαρμογι των εγκριμζνων ςτοιχείων τθσ οριςτικισ
μελζτθσ και να πραγματοποιιςει τθ ςιμανςθ τθσ περιοχισ που καταλαμβάνει το ζργο.
Ανάλογθ υποχρζωςθ ζχει ο Ανάδοχοσ και για τισ ζγγραφεσ ςυμπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ τθσ μελζτθσ
του ζργου που είναι υποχρεωτικζσ γι’ αυτόν, ςφμφωνα με το άρκρο 138, παράγραφοι 2, 3 και 4 του Ν.
4412/16 και τισ απαιτιςεισ τθσ Ε..Τ. και τθσ Διακιρυξθσ.
Για τισ απαιτοφμενεσ ςυμπλθρωματικζσ μελζτεσ, θ εκπόνθςθ των οποίων δεν ιταν δυνατόν να
προβλεφκεί και θ ανάγκθ εκπόνθςθσ τουσ προζκυψε μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου, ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται φςτερα από ζγγραφθ εντολι τθσ Δ/νουςασ Τπθρεςίασ να προβεί ςτθ ςφνταξι
τουσ, εφαρμοηομζνων εν προκειμζνω των ιςχυουςϊν διατάξεων και κανονιςμϊν (αντιςειςμικοφ κλπ). Για
τθ ςφνταξθ των ανωτζρω μελετϊν, που κα ηθτοφνται εγγράφωσ από τθν υπθρεςία, κα καταβάλλεται
ςτον ανάδοχο αμοιβι που κα κακορίηεται με τθν απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ του ζργου. Θ δαπάνθ
αυτι κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του ζργου.
Οι παραπάνω μελζτεσ κα εκπονθκοφν ςφμφωνα με τισ κείμενεσ περί μελετϊν διατάξεισ από ανεξάρτθτθ,
προσ τθν εργολθπτικι επιχείρθςθ που ςυνιςτά τον ανάδοχο ομάδα μελετθτϊν, που κα διακζτει τα
προβλεπόμενα από τισ κείμενεσ διατάξεισ προςόντα.
Οι μελζτεσ κα υποβάλλονται ςτα απαιτοφμενα αντίγραφα μαηί με τα διαφανι ςχζδια, κα ςυντάςςονται
δε ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ.
Άρθρο 7.4

ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Κατά τθν υπογραφι τθσ υμβάςεωσ καταςκευισ του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ςτθν Τπθρεςία τον
Αντίκλθτο του τθ διεφκυνςθ των κεντρικϊν γραφείων του κακϊσ και εντεταλμζνο προςωπικό που κα
βρίςκεται ςε αυτά.
Θ διεφκυνςθ των ζργων από τθν πλευρά του αναδόχου ςτουσ τόπουσ καταςκευισ τουσ γίνεται από
τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτοί από τθν διευκφνουςα υπθρεςία. Θ επί
του τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ υπαλλιλου του αναδόχου είναι
υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ του καταςκευαηόμενου ζργου.
Άρθρο 7.5

ΤΝΕΡΓΑΛΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΜΕ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΛΑ Ι ΑΛΛΟΤ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ουςιϊδθ ειδικι υποχρζωςθ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν από τθν
Τπθρεςία ι από άλλουσ εργολιπτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τθν Τπθρεςία ςε εργαςίεσ που δεν
περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςι του.
Αντίκετα υποχρεοφται να τουσ διευκολφνει με τα μζςα που αυτόσ χρθςιμοποιεί (ικριϊματα κλπ.)
ρυκμίηοντασ ζτςι τθ ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ϊςτε να μθν παρεμβάλλει κανζνα εμπόδιο ςτισ
εργαςίεσ που εκτελοφνται από τον Εργοδότθ, ι άλλουσ Αναδόχουσ.
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ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
Κατά τον ίδιο τρόπο κα πρζπει να ςυμπεριφζρεται και με τα ςυνεργεία ι τουσ Αναδόχουσ των εταιρειϊν
και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ, που εργάηονται ςτθν περιοχι ι τισ παρυφζσ τθσ περιοχισ του Ζργου ι
για το ζργο.
Άρθρο 7.6
7.6.1

ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΛΑ ΚΑΛ ΤΓΕΛΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΛΟ

α) Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ,
των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο
προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να
ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ
καταςκευισ του ζργου: Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7), ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν. 3850/102 (αρ. 42).
7.6.2 τα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.4412/16 (αρκ. 138 παρ.7).
β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο
Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ:
ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα
των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ
των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν.4412/16 (αρ. 138
παρ.7).
γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των
εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων
αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε
ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ.
42- 49).
Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από
αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα
και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι
όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία).
7.6.2

φμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα:

7.6.2.1

Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Τγείασ
(ΦΑΤ) και ςυγκεκριμζνα:

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ
των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα
υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20
εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια : ΠΔ 305/96 (αρ 3
παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ του άρκρου 12 του ΠΔ
305/96.
β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΑΤ-ΦΑΤ τα ο ποία αποτελοφν τμιμα τθσ
τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΤΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).
γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΑΤ-ΦΑΤ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ
που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία
που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ
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ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
(μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ,
εξοπλιςμόσ, κλπ).
δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν
λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από
τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΤΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).
ε. Να τθριςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10)
και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν
αρχϊν.
ςτ. υμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ
Τγείασ (ΦΑΤ).
Σο ΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα
άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου.
Αντίςτοιχα ο ΦΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά
αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου.
1. Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΦΑΤ αναφζρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και ςτισ ΤΑ:
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ οι οποίεσ
ενςωματϊκθκαν ςτο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).
2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΑΤ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
α) Απαιτείται υντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του
ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι.
β) Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: Π.Δ.305/96 (αρκ.12
παράρτθμα ΙΙ).
γ) Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.
δ) Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ
νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΑΤ, ΦΑΤ) του
ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο αϋ του Ν
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ.
Γραμματζα του .ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΤ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε
Δθμόςιου Ζργου: ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/16 αρ.
(170 και 172).
4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΤ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το
ςυνοδεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ.
5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΑΤ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΤ περιλαμβάνονται ςτθν
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ. Σα παραπάνω ΑΤ και ΦΑΤ κα
ςυνταχκοφν ζτςι ϊςτε να είναι ςυμβατά με τα ςχετικά υποδείγματα που ζχουν ςυνταχκεί από το ΣΕΕ
(ΣΕΕ/10068/22-4-98 ζγγραφο προσ Τπουργοφσ-ΤΠΕΧΩΔΕ και Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων)
7.6.2.2

Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ – τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ
και υγείασ.

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:
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ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50
εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50
και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ.4 ζωσ 25).
γ. Σα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα
εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Τπθρεςίεσ Προςταςίασ και Πρόλθψθσ ι
να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται
εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ,
ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. το πλαίςιο των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ
εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων:
1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των
υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων
εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3- 8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ
υποδείξεισ τουσ ο Σεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17
παρ.1). Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. Σο
βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από
τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και
ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τισ
απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Τγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ι ςτον
εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα
άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10. ε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι
εργαςίασ και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το
κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Σα μζτρα που λαμβάνονται για
τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο βιβλίο υποδείξεων
τεχνικοφ αςφαλείασ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ
πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον
οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται
περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να
χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα
εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν. 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
7.6.2.3

Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ)

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν
απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Τ.Α 130646/1984
του (τ.) Τπουργείου Εργαςίασ. Σο ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Τ.Α, από τισ κατά τόπουσ
Δ/νςεισ, Σμιματα ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ
μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Τπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των
τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο
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όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και τθν
Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 7.6.3.4 υςχετιςμόσ χεδίου
Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και Θμερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ) Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΑΤ
κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το Θ.Μ.Α. τα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ
αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του ΑΤ και επίςθσ ςε ειδικι
ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ
ςελίδα του ΑΤ. Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του
ατυχιματοσ.
7.6.3

ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΛΑ ΚΑΛ ΤΓΕΛΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΕΡΓΑΛΩΝ
ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΛΟ

7.6.3.1

Προετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ)

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω
μζτρα αςφάλειασ και υγείασ :
- Σθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με
ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96
(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1).
- Σον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν
εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το
εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ: ΠΔ
1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2).
- Σθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ)
και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ τ ων εγκαταςτάςεων
αυτϊν: Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6).
- Σθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ: κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ.
ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10),Ν.3850/10 (αρ.30, 32,
45).
- Σθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ
χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110),
Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 14).  Σθν εξαςφάλιςθ τθσ
δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) ςτουσ εργαηόμενουσ όπωσ: προςτατευτικά
κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον
τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο
εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108),
Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΤΑ 8881/94 και Τ.Α.
οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
7.6.3.2

Εργοταξιακι ςιμανςθ – ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ –
εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κ.λ.π. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:

1.

Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν
και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με:
- Σθν Τ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ ιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων»
(ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεφχοσ 7)
ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ςελ. 23

ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
- Σθ ΚΤΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι
διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν
που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν »
- Σισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52) και τθν τροπ. αυτοφ
: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
2. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ,
κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07
(αρ.43,44).
3. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ
απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των
κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ:
ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ.IV μζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ.
31,35).
4. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ,
αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ
1073/81 (αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. IV
μζροσ Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07
(αρ.30).
5. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν:
α) κραδαςμοφσ: ΠΔ 176/05,
β) κόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06,
γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: ΠΔ
397/94,
δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν.3850/10 (άρ. 36- 41), ΠΔ
82/10.
7.6.3.3

Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν.

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). Ο
ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργικϊν
και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των
μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου,
κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ
31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95
(παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ
αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96
(αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται
από τα εξισ ςτοιχεία :
1. Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ
2. Άδεια κυκλοφορίασ
3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ.
4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)
5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ,
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). θμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ
ςυνοδεφει τον χειριςτι.

ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ςελ. 24

ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα
αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ.4α, παρ.3 & 6).
7. Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4.
παρ.7 ).

7.6.4

Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο
εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του
εκτελοφμενου ζργου.

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του
εκτελοφμενου ζργου. Σα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα:
7.6.4.1

Κατεδαφίςεισ:

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93,
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II,
παρ.11), ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΠΔ
2/06, ΠΔ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.
7.6.4.2

Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ:

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- αςφάλεια και αντοχι
κτιρίων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21- γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96
(αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 10).
7.6.4.3

Ικριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε
ςτζγεσ:

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα ΙΙ
παρ.4-6,14).
7.6.4.4

Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Πυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99.
7.6.4.5

Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.)

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ. 12).
7.6.4.6

Προετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων

(ιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και
εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και
ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.)
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Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95
και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.10).
7.6.4.7

Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα:

(Τποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ
πλωτϊν ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.)
ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ
305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).

7.6.5

Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν
τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΚΕΣΘΜΑΣΩΝ ΚΑΛ ΚΑΝΟΝΛΣΛΚΩΝ ΔΛΑΣΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΛΑ
ΚΑΛ ΤΓΕΛΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΛΟ»
A. ΝΟΜΟΛ
Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337/Α/76), Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50/Α/07), Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν. 3669/08 (ΦΕΚ
116/Α/08), Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α/84), Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/10), Ν. 2168/93 (ΦΕΚ 147/Α/93), Ν.
4030/12 (ΦΕΚ 249/Α/12), Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/Α/99), Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).
Β. ΠΡΟΕΔΡΛΚΑ ΔΛΑΣΑΓΜΑΣΑ
Π.Δ. 413/77 ( ΦΕΚ 128/Α/77), Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67/Α/95), Π.Δ. 95/78 ( ΦΕΚ 20/Α/78), Π.Δ. 455/95 (ΦΕΚ
268/Α/95), Π.Δ. 216/78 (ΦΕΚ 47/Α/78), Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212/Α/96), Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/80), Π.Δ.
89/99 ( ΦΕΚ 94/Α/99), Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260/A/81), Π.Δ. 304/00 (ΦΕΚ 241/Α/00), Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ
106/Α/89), Π.Δ. 155/04 (ΦΕΚ 121/Α/04), Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 31/Α/90), Π.Δ. 176/05 (ΦΕΚ 227/Α/05), Π.Δ.
70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90), Π.Δ. 149/06 (ΦΕΚ 159/Α/06) Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α/91), Π.Δ. 2/06 (ΦΕΚ 268/Α/06),
Π.Δ. 499/91 (ΦΕΚ 180/Α/91), Π.Δ. 212/06 (ΦΕΚ 212/Α/06), Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), Π.Δ. 82/10 (ΦΕΚ
145/Α/10), Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), Π.Δ. 57/10 (ΦΕΚ 97/Α/10), Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94)
Γ. ΤΠΟΤΡΓΛΚΕ ΑΠΟΦΑΕΛ
ΤΑ 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/84), ΚΤΑ αρ.6952/11 (ΦΕΚ 420/Β/11), ΚΤΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/89), ΤΑ
3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ/89), ΚΤΑ 8243/1113/91 ( ΦΕΚ 138/Β/91), ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ
1035/Β/00), ΚΤΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 (ΦΕΚ 187/Β/93), ΤΑ αρ. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β/00),
ΚΤΑ16440/Φ.10.4/445/ 93 (ΦΕΚ765/Β/93), ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ( ΦΕΚ 686/Β/01), ΚΤΑ αρ. 8881/94
(ΦΕΚ450/Β/94), ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 (ΦΕΚ 266/Β/01), ΤΑ αρ.οικ. 31245/93 ( ΦΕΚ 451/Β/93), ΤΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 (ΦΕΚ 16/Β/03), ΤΑ 3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301/Β/94), ΤΑ ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ
905/Β/11), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ 73/Β/94), ΤΑ 21017/84/09 (ΦΕΚ 1287/Β/09), ΤΑ 3131.1/20/95/95
(ΦΕΚ 978/Β/95), ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ 987/Β/99), ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΕΚ 677/Β/95),
ΚΤΑαρ.οικ.15085/593/03 (ΦΕΚ 1186/Β/03), ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ 1035/Β/96), ΚΤΑ αρ.
Δ13ε/4800/03 (ΦΕΚ 708/Β/03 ), Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ( ΦΕΚ 113/Β/97), Πυροςβεςτικι διάταξθ 7
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 (ΦΕΚ 155/Β/96)
Δ. ΕΓΚΤΚΛΛΟΛ ΕΓΚΤΚΛΛΟ
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 27/03 (ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03)
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08 (ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3-08)
ΕΓΚΤΚΛΙΟ .ΕΠ.Ε (ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1ΛΚΦΗ)
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Άρθρο 7.7

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΛ ΕΠΛΧΕΛΡΘΕΩΝ ΚΑΛ ΟΡΓΑΝΛΜΩΝ ΚΟΛΝΘ ΩΦΕΛΕΛΑ (Ο.Κ.Ω.)

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν ςτθν περιοχι του ζργου
εναζριεσ ι υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. ι Ν.Π.Δ.Δ. που κα πρζπει να μετατοπιςτοφν από τουσ
ιδιοκτιτεσ τουσ.
Ο Ανάδοχοσ δεν ζχει καμία οικονομικι ι τεχνικι ανάμειξθ ςτισ εργαςίεσ αυτζσ (εκτόσ αν ορίηεται
διαφορετικά ςτθν Ε..Τ.) ζχει όμωσ τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει χωρίσ προφάςεισ τθν εκτζλεςι τουσ
και δεν δικαιοφται ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ για κακυςτεριςεισ ι δυςκολίεσ που κα παρουςιαςτοφν ςτισ
εργαςίεσ που εκτελεί ο ίδιοσ.
Ο Ανάδοχοσ, αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται ςτθ λιψθ οδθγιϊν και
πλθροφοριϊν από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (ΟΣΕ, ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, κ.λ.π.) για τυχόν αγωγοφσ
και καλϊδια ςτισ κζςεισ των ζργων κακϊσ και ςτθν αποκάλυψθ και ακριβι προςδιοριςμό τοφτων πριν
από τθν ζναρξθ οποιαδιποτε εργαςίασ, όπωσ και ςτθ μετζπειτα προςταςία τουσ προσ αποφυγι ηθμιϊν,
θ αποκατάςταςθ ι αποηθμίωςθ των οποίων κα επιβαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
Θ επαλικευςθ και ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων αυτϊν αποτελεί ευκφνθ του αναδόχου.
Ο Ανάδοχοσ ζχει επίςθσ τθ φροντίδα (όχι τθ δαπάνθ) για τθ ςφνδεςθ των εγκαταςτάςεων με τα δίκτυα
των Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ (θλεκτρικό ρεφμα, νερό, κλπ.).
Άρθρο 7.8

ΘΜΑΝΘ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΔΛΟ ΕΚΣΕΛΕΕΩ ΣΩΝ ΕΡΓΑΛΩΝ

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτισ εργοταξιακζσ κζςεισ και ςτισ κζςεισ που εκτελοφνται οι εργαςίεσ να
προβαίνει ςτθν τοποκζτθςθ των γενικά απαιτοφμενων, ανάλογα με τθ φφςθ των ζργων (ςυγκοινωνιακά,
υδραυλικά, οικοδομικά κ.λ.π.) ςθμάτων και πινακίδων αςφαλείασ προειδοποιθτικϊν, ρυκμιςτικϊν,
πλθροφοριακϊν και να επιμελείται τθσ ςυντιρθςθσ αυτϊν. τισ επικίνδυνεσ για τθν κυκλοφορία κζςεισ
κα τοποκετοφνται υποχρεωτικά περίφραξθ, ιδιαίτερθ ςιμανςθ, αυτόματα ςιματα που αναβοςβινουν
(FLASH-LIGHTS) και κατάλλθλεσ περιφράξεισ αςφαλείασ, λαμβανομζνου πάντοτε του Κϊδικα Οδικισ
Κυκλοφορίασ όπωσ ιςχφει.
Επίςθσ κα χρθςιμοποιοφνται όπου παρίςταται ανάγκθ και τροχονόμοι υπάλλθλοι του ανάδοχου για τθν
αςφαλι κακοδιγθςθ των πεηϊν και τροχοφόρων, για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία ςτισ
οδοφσ και ςτισ παρακαμπτιριεσ και προςπελάςεισ και γενικά ςε όλα τα εργοτάξια του ζργου κατά τθν
θμζρα και τθν νφχτα. Σα παραπάνω μζτρα κα λαμβάνονται ευκφνθ και δαπάνθ του ανάδοχου. Ο
ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των απαραίτθτων
μζτρων αςφάλειασ.
Άρθρο 7.9
ΚΑΣΑΚΕΤΘ

ΠΡΟΒΑΛΜΟΣΘΣΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΠΕΛΑΘ - ΕΞΑΦΑΛΛΘ ΣΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΛΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για να προλάβει κάκε βλάβθ ςε γζφυρεσ, λοιπά
τεχνικά ζργα και δρόμουσ κάκε φφςθσ, που εξυπθρετοφν τθν περιοχι, από τθ χριςθ τουσ ωσ οδϊν
μεταφοράσ για τισ ανάγκεσ του. Ειδικότερα κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ περιοριςμοφσ ςτα
κυκλοφοροφντα φορτία, όταν επιλζγει τισ οδοφσ μεταφοράσ και τα μεταφορικά μζςα, με ςκοπό να
αποφφγει κάκε ηθμιά ι αςυνικθ φκορά των υπόψθ υποδομϊν, ακόμα και χωματόδρομων.
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για να λάβει, με μζριμνα και δαπάνθ του, κάκε αναγκαίο μζτρο
προφφλαξθσ ι ενίςχυςθσ οδικϊν τμθμάτων, γεφυρϊν, λοιπϊν τεχνικϊν ζργων ι χωματόδρομων,
ανεξάρτθτα αν αυτό το μζτρο προδιαγράφεται ειδικά ι όχι ςτα επιμζρουσ ςυμβατικά τεφχθ.
ε περίπτωςθ που προκλθκοφν αςυνικεισ φκορζσ ι βλάβεσ ςτο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται
ςε αποκατάςταςι τουσ. Αν αμελιςει, θ Τπθρεςία κα ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ
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αποκαταςτάςεισ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου και, επιπλζον κα προβαίνει ςτθν επιβολι
ποινικισ ριτρασ ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ αποκατάςταςθσ των φκορϊν.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει μόνιμθ ,ςυνεχι και ελεφκερθ προςπζλαςθ προσ και από τισ
κζςεισ καταςκευισ του ζργου κατά τθν διάρκεια των καταςκευαςτικϊν περιόδων (εκχιονιςμόσ,
αποκατάςταςθ καταπτϊςεων, διαβρϊςεων κ.λ.π.). Οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςε μθχανιματα, εξοπλιςμό
και εργατικό δυναμικό απαιτθκοφν για τον ανωτζρω ςκοπό κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και
κα είναι ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ τθσ προςφοράσ του.
Οι τυχόν απαιτοφμενεσ εργαςίεσ καταςκευισ εκτροπϊν ι παρακάμψεων τθσ κυκλοφορίασ κακϊσ και οι
εργαςίεσ ςιμανςθσ και εξοπλιςμοφ αυτϊν για τθν καταςκευι του ζργου, ςε κάκε φάςθ εκτζλεςθσ
αυτοφ, κα γίνονται με βάςθ μελζτθ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ
κατά τθ ςτιγμι τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ. Θ ςχετικι μελζτθ κα ςυντάςςεται από τον Ανάδοχο χωρίσ
ιδιαίτερθ αμοιβι και κα εγκρίνεται από τθν Τπθρεςία. Οι κάκε είδουσ απαιτοφμενεσ, ςφμφωνα με τθν
ζγκριςθ τθσ μελζτθσ, εργαςίεσ εξαςφάλιςθσ τθσ κυκλοφορίασ κα πλθρϊνονται ςτον Ανάδοχο με τισ τιμζσ
τθσ προςφοράσ ι με τισ τιμζσ μονάδασ νζων εργαςιϊν κατά τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ.
Μετά τθν εφαρμογι τθσ κατά τα ανωτζρω μελζτθσ ςτο πεδίο, οι εκτροπζσ ι παρακάμψεισ τθσ
κυκλοφορίασ, θ ςιμανςθ και ο εξοπλιςμόσ κα επικεωροφνται από δφο τεχνικοφσ υπαλλιλουσ τθσ
Τπθρεςίασ που δεν είναι εξοικειωμζνοι με το ζργο, κατά τθ νφχτα και με ςυνκικεσ μζςθσ αναμενόμενθσ
χριςθσ (εποχοφμενοι με ταχφτθτα λειτουργίασ, όχι μόνο πεηι), ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι οι ρυκμίςεισ
λειτουργοφν ικανοποιθτικά προσ χάρθ τρίτων και με ρεαλιςτικζσ ςυνκικεσ. Οι τυχόν υποδείξεισ των
ανωτζρω υπαλλιλων κα καταχωροφνται ςε πρωτόκολλο και κα τίκενται υπόψθ τθσ Διευκφνουςασ
Τπθρεςίασ, ϊςτε να υιοκετθκοφν είτε μερικά είτε ςυνολικά και ςε κάκε περίπτωςθ μετά από ζγκριςθ τθσ
Προϊςταμζνθσ Αρχισ
Μετά τθν περάτωςθ του ζργου, τα μθ ενςωματωκζντα ςτοιχεία που κα ζχουν πλθρωκεί, όπωσ ανωτζρω,
κα παραδοκοφν ςτθν Τπθρεςία και κα φορτοεκφορτωκοφν και μεταφερκοφν με ζξοδα του Αναδόχου ςε
αποκικεσ, που κα υποδείξει αυτι.
Για τισ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ απαγορεφεται θ χριςθ υποβακμιςμζνων υλικϊν, π.χ. ςιδθρά βαρζλια,
κορδζλεσ, πρόχειρεσ πινακίδεσ, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτεσ, ςκαλωςιζσ, κλπ, επιτρεπόμενων
τοφτων μόνο για εντελϊσ προςωρινισ και ελαχίςτθσ χρονικισ διάρκειασ επείγουςεσ τοπικζσ ρυκμίςεισ.
Θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ςιμανςθσ προςωρινϊν ρυκμίςεων τθσ κυκλοφορίασ κα γίνεται ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν με αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 απόφαςθ του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ ιμανςθσ
Εκτελοφμενων Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεφχοσ 7).
Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι ο προβλεπόμενοσ από τισ ΟΜΟΕ-ΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι
περιοριςτικά, αυτόσ περιλαμβάνει πλθροφοριακζσ και ρυκμιςτικζσ πινακίδεσ, αναλάμποντα ςιματα,
μάτια γάτασ, αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ, πλαςτικά βαρζλια και ςτθκαία αςφάλειασ, κϊνουσ ςιμανςθσ κτλ.
που λεπτομερϊσ κα κακορίηονται ςε κάκε μελζτθ αυτοφ του άρκρου.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίςει τισ εργαςίεσ του ζτςι ϊςτε, ςε κάκε χρονικι ςτιγμι, να ζχει
όςο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορφγματα, αναβακμοφσ, γειτονικζσ λωρίδεσ κυκλοφορίασ
διαφορετικϊν υψομζτρων, κακϊσ και εργοτάξια και λοιπά ζργα που παρεμποδίηουν τθν κυκλοφορία.
Ακόμθ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι
αντιμετϊπιςθ των προςωρινϊν ι μονίμων ρυκμίςεων τθσ κυκλοφορίασ που κα χρειαςκοφν και οφείλει
να λάβει τα κατάλλθλα μζτρα κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ
κυκλοφορία οχθμάτων, πεηϊν, μζςων μαηικισ μεταφοράσ ςτακερισ τροχιάσ (από τθ διακίνθςθ των
μθχανικϊν του μζςων, τθν εκτζλεςθ των ζργων, τθν αποκικευςθ υλικϊν, τθ δθμιουργία βοθκθτικϊν
εγκαταςτάςεων και καταςκευϊν, τθ μεταφορά υλικϊν κτλ.), ςυμμορφοφμενοσ πάντοτε με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ και με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ.
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντθρεί τα ςιματα, ςθματοδότεσ και τα λοιπά προςτατευτικά μζτρα/ζργα
τθσ κυκλοφορίασ και να αποκακιςτά αμζςωσ τυχόν φκορζσ ι απϊλειεσ τουσ. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει
να δοκεί, για αποφυγι κινδφνων ςφγχυςθσ, από τουσ χριςτεσ τθσ φωτοςιμανςθσ για τθν προςταςία
κζςεων εκτελουμζνων ζργων, με τθ φωτεινι ςθματοδότθςθ τθσ κακοδιγθςθσ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει ςτθν άμεςθ επικάλυψθ με αςφαλτόμιγμα των τομϊν του
οδοςτρϊματοσ που γίνονται από αυτόν ςε οποιεςδιποτε υπάρχουςεσ αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ με
ςυνεχιηόμενθ κυκλοφορία, για αποφυγι ατυχθμάτων και τον περιοριςμό, ςτα ελάχιςτα δυνατά χρονικά
όρια, των δυςκολιϊν οι οποίεσ προκαλοφνται ςτθν κυκλοφορία, λόγω τθσ εκτζλεςθσ των ζργων.
Ανάλογεσ απαιτιςεισ ιςχφουν για άμεςθ κάλυψθ τομϊν ςε μθ αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ που
εξυπθρετοφν τθν κυκλοφορία.
ε περίπτωςθ που εκτελοφνται καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ πάνω από οδοφσ, πεηοδρόμια και λοιπζσ
προςβάςεισ, ςτισ οποίεσ δεν ζχει διακοπεί θ κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, κα πρζπει να
εξαςφαλίηονται χαρακτθριςτικά ελεφκερου χϊρου και να υπάρχει προςτατευτικι ςκεπι, θ οποία να
αποκλείςει τθν περίπτωςθ πτϊςθσ εργαλείων, υλικϊν τθσ καταςκευισ κτλ. επί τθσ κυκλοφοροφμενθσ
πρόςβαςθσ. Θ καταςκευι τθσ ωσ προςτατευτικισ ςκεπισ ανικει ςτθν κατθγορία των εργαςιϊν για τισ
οποίεσ δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ αμοιβι του Αναδόχου. Κατά ςυνζπεια τθν εργαςία αυτι κα πρζπει ο
Ανάδοχοσ να τθν περιλάβει, κατά ανοιγμζνο τρόπο ςτθν προςφορά του.
Για τθν περίπτωςθ εφαρμογισ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ-μεκοδολογίασ καταςκευισ από τον Ανάδοχο, με
τθν οποία κα εξαλείφεται ο ανωτζρω κίνδυνοσ, ςφμφωνα με ςχετικι μελζτθ του Αναδόχου και μετά από
ζγκριςθ από τθν Τπθρεςία, κα μπορεί να παραλθφκεί θ ανωτζρω καταςκευι προςτατευτικισ ςκεπισ.
υμπλθρωματικά, ορίηεται ότι ουδεμία εργαςία εκςκαφϊν γενικά ι αχριςτευςθ οδοφ ι τμιματοσ
διατομισ οδοφ, ι ερείςματοσ, ι πεηοδρομίου ι άλλθσ πρόςβαςθσ επιτρζπεται, πριν εγκρικεί αρμόδια
και ολοκλθρωκεί πλιρωσ θ καταςκευι από τον Ανάδοχο προςωρινισ διάβαςθσ τροχοφόρων ι πεηϊν.
Θ μθ τιρθςθ των προαναφερκζντων μζτρων αποτελεί παράβαςθ των προβλεπόμενων ςτισ διατάξεισ των
παραγράφων 5 και 6 του άρκρου 15 του Ν 1418/1984, όπωσ ιςχφουν και του άρκρου 7 τθσ υπ’ αρικμ.
Δ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφαςθσ του Τπουργοφ ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 553 Β τεφχοσ), και επιςφρουν τισ
από τισ διατάξεισ αυτζσ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ ποινζσ και διοικθτικζσ και παρεπόμενεσ χρθματικζσ
κυρϊςεισ. Επίςθσ θ μθ τιρθςθ των μζτρων αυτϊν αποτελεί παράβαςθ των προβλεπόμενων ςτισ
Προδιαγραφζσ ιμανςθσ εκτελοφμενων ζργων εντόσ ι και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν που
εγκρίκθκαν με τθν αρικμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απόφαςθ ΤΠΕΧΩΔΕ και επιςφρουν τισ
προβλεπόμενεσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν 1418 1984, όπωσ ιςχφει, ποινικζσ και διοικθτικζσ
κυρϊςεισ.
Χωρίσ ςτο παραμικρό να μειϊνεται θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν ικανοποίθςθ των όρων αυτοφ του
άρκρου, θ Τπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ςυμπλθρϊνει ενζργειεσ του Αναδόχου, αν τοφτο
απαιτείται, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του. Θ Τπθρεςία μπορεί να αςκιςει το δικαίωμα αυτό όταν ο
Ανάδοχοσ αμελιςει ι αποδειχκεί ανίκανοσ να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ αυτοφ του άρκρου. Πζραν
του καταλογιςμοφ των ςχετικϊν δαπανϊν για τθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν / ενεργειϊν από τθν
Τπθρεςία, ι μθ ικανοποίθςθ των όρων του παρόντοσ άρκρουςυνιςτά αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά του
Αναδόχου και επιςφρει τθν εφαρμογι ςυμβατικϊν κυρϊςεων, μια από τισ οποίεσ είναι θ επιβολι
προςτίμου(ων).
Όλοι οι προαναφερκζντεσ όροι του παρόντοσ Άρκρου ιςχφουν για όλουσ τουσ χϊρουσ / περιοχζσ, ςτισ
οποίεσ ο Ανάδοχοσ κα επιτελζςει κάποια δραςτθριότθτα. Σζτοιοι χϊροι / περιοχζσ μπορεί να είναι
λατομεία, δανειοκάλαμοι, χϊροι απόκεςθσ, εγκαταςτάςεισ προκαταςκευισ τμθμάτων του ζργου κτλ.
τθν κατθγορία αυτι υπάγεται και το οδικό δίκτυο του Δθμοςίου, ςτο οποίο ο Ανάδοχοσ κα
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πραγματοποιεί, ςφμφωνα με δικι του ευκφνθ και εφόςον επιτραπεί από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, αποκζςεισ
περιςςευμάτων προϊόντων ορυγμάτων ι / και άλλων υλικϊν.
Άρθρο 7.10
7.10.1

ΑΦΑΛΛΕΛ ΓΛΑ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ – ΑΦΑΛΛΘ ΕΡΓΟΤ
Γενικζσ απαιτιςεισ αςφάλιςθσ

(1) Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να
ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα ςφναψθσ
των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων.
(2) Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων.
(3) Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.Δ. 400/1970. Οι
ανταςφαλίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του Ν.Δ. 400/1970 και ςυνεπϊσ δεν γίνονται δεκτζσ
ωσ αςφαλιςτιρια του ζργου.
(4) Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, κα
προςυπογράφεται από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ και διζπεται από το Ν.Δ.
400/1970, όπωσ ιςχφει.
(5) Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ
υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ του ζργου, ιδιαίτερα
ςε ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ απαλλαγζσ, εξαιρζςεισ,
εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κτλ., και ο Ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για
τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των πιο
πάνω αςφαλιςτθρίων.
(6) Όλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ:
- κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ
- κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν και
- κα τυγχάνουν τθσ αποδοχισ του κυρίου του ζργου.
Θ αποδοχι του κφριου του ζργου ζχει τθν ζννοια ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων
ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν.
(7) Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου, που αποτελεί αςφαλιςτικό βάροσ
και που είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ αςφάλιςθσ, κα γίνεται
πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου.
(8) Οι γενικοί όροι αςφάλιςθσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από το Νόμο 489/76 και
το ΠΔ 237/86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από τουσ όρουσ
του αςφαλιςτθρίου.
(9) Ο Ανάδοχοσ οφείλει, με μζριμνα και δαπάνθ του, να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που να
καλφπτουν κατ' ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα και αντικείμενα αςφάλιςθσ) που αναφζρονται
ςτισ παραγράφουσ 7.10.4, 7.10.5 και 7.10.6 και ςφμφωνα με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ που ορίηονται
ςτθν παρ. 7.10.7 του παρόντοσ άρκρου.
(10) Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν για
το παρόν ζργο και κα ζχουν δόκιμθ δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι/και
του ΕΟΧ.
(11) Όλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε Ευρϊ.
(12) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ των αςφαλιςτϊν:
- κάκε ςτοιχείο που ζκεςε ο κφριοσ του ζργου υπόψθ των διαγωνιηομζνων  κάκε ςτοιχείο από τθν
προςφορά του που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ
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κάκε ςτοιχείο από τισ ζρευνεσ / μελζτεσ που τυχόν κα υποβάλει ωσ Ανάδοχοσ κατά τθν εκπλιρωςθ
των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων
- κάκε ςτοιχείο από τισ μελζτεσ που ο κφριοσ του ζργου κζτει υπόψθ του Αναδόχου.
Επίςθσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, αποκθκϊν του κτλ. από τουσ
εκπροςϊπουσ των αςφαλιςτϊν.
(13) Ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα:
- να επικοινωνεί απ' ευκείασ με τουσ αςφαλιςτζσ
- να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο Ανάδοχοσ.
- να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του παρατθριςεων και ελζγχων.
Θ υπό του κυρίου του ζργου άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωμα του
Αναδόχου για οποιαςδιποτε φφςθσ αποηθμιϊςεισ.
(14) Κατά τθν υποβολι των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων τθσ παραγράφου 7.10.4 οι αςφαλιςτικζσ
εταιρείεσ κα πρζπει να ςυνυποβάλλουν και Τπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία να αναφζρουν ότι
ζλαβαν γνϊςθ του παρόντοσ άρκρου τθσ παροφςασ περί αςφαλίςεων και ότι με το αςφαλιςτιριο
καλφπτονται πλιρωσ και χωρίσ καμία εξαίρεςθ όλοι οι όροι και απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτα
υπόψθ άρκρα.
Όμοια κατά τθν υποβολι του αςφαλιςτθρίου τθσ παραγράφου 7.10.6, εφόςον τοφτο αναφζρεται ςε
αςφαλιςτιριο του ςυγκεκριμζνου ζργου (Project cover) και όχι ςε αςφαλιςτιριο ετιςιασ βάςθσ των
μελετθτϊν / ςυμβοφλων (Annual open cover) με όριο κάλυψθσ τουλάχιςτον τα ηθτοφμενα, οι
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κα πρζπει να υποβάλλουν Τπεφκυνθ Διλωςθ ιδίου περιεχομζνου με τθν
προθγοφμενθ υποπαράγραφο.
(15) Εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω:
- Οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ (ελλθνικζσ και αλλοδαπζσ) υπόκεινται υποχρεωτικά ςτθν
αρμοδιότθτα των ελλθνικϊν δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που ζρχεται ςε αντίκεςθ προσ τον
κανόνα δθμοςίασ τάξεωσ του άρκρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο.
- Αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δεν κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν επικυρωκεί
από φορζα αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων.
-

7.10.2

Ειδικζσ ριτρεσ για τισ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ υποχρεϊςεισ του

(1) Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρίασ ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ
ι αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ
ςχετικι ειδοποίθςθ. ε αντίκετθ περίπτωςθ μπορεί να εφαρμοςτεί θ διαδικαςία ςφμφωνα με το
άρκρο 6 του Ν.3263/04.
(2) ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ του
υποχρεϊςεισ, ο κφριοσ του ζργου δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου
τθν(τισ) αντίςτοιχθ(εσ) αςφαλιςτικι(ζσ) ςφμβαςθ(εισ). Σα αςφάλιςτρα και οι ςχετικζσ δαπάνεσ
ςφναψθσ τθσ(των) ςφμβαςθσ(εων) κα καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν
από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ.
(3) ε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ των οφειλομζνων από τον Ανάδοχο, ο κφριοσ του ζργου
ζχει το δικαίωμα:
να ςυμψθφίςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με επόμενθ καταβολι προσ τον
Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε
να εκπζςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ
εγγυιςεισ του Αναδόχου που ζχει ςτα χζρια του, είτε
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-

να αναηθτιςει το οφειλόμενο ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ
είςπραξθσ οφειλισ προσ το Δθμόςιο. Οι τόκοι υπερθμερίασ κα υπολογίηονται:
για τα αςφάλιςτρα, από τθν θμερομθνία καταβολισ τουσ,
 και για τα τυχόν λοιπά ζξοδα από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο των
οφειλομζνων ποςϊν.

(4) ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το οφειλόμενο
ποςό των αςφαλίςτρων, ο κφριοσ του ζργου για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των
αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με χρζωςθ και για
λογαριαςμό του Αναδόχου, μετά προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του τελευταίου. ε τζτοια περίπτωςθ, θ
εκ μζρουσ του κφριοσ του ζργου είςπραξθ των ποςϊν των αςφαλίςτρων που κατζβαλε,
προςαυξθμζνων με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, κα γίνεται ςφμφωνα με τθ παράγραφο 7.10.2(3)
ανωτζρω.
(5) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτουσ δικαιοφχουσ κάκε ποςό που δεν μπορεί να ειςπραχκεί
από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κτλ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ των
αςφαλιςτθρίων. ε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να
ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με τθ παράγραφο 7.10.2(3) ανωτζρω.
(6) ε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ,
παραλείψει ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμιά κτλ., για οποιοδιποτε λόγο
ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ μθ εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ
ι βλάβθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ κτλ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο κφριοσ του
ζργου, ςε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει το αντίςτοιχο ποςό και κα ζχει το
δικαίωμα να ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με τθ παράγραφο 7.10.2(3) ανωτζρω.
(7) ε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το ζργο, ςε
οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων κινδφνων από
τον κφριο του ζργου και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτζρω.
7.10.3

Διαδικαςία ελζγχου από τον ΚτΕ τθσ επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων

(1) Ο κφριοσ του ζργου κα ελζγχει τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ όςον αφορά τθ ςυμβατότθτα των όρων
τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ με τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων των
ςυμβατικϊν τευχϊν.
(2) Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Τπθρεςία, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι του
εργολαβικοφ ςυμφωνθτικοφ, και ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τισ
αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ. Δεκτι γίνεται επίςθσ επίςθμθ βεβαίωςθ αςφάλιςθσ τθσ/των
αςφαλιςτικισ/ϊν εταιρίασ/ιϊν (Cover Note Policy) ςυνοδευόμενθ από υπεφκυνθ διλωςθ.
(3) Σα εν λόγω αςφαλιςτιρια κα υποβλθκοφν μαηί με τθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ προκαταβολισ των
αςφαλίςτρων. Επιςθμαίνεται ότι ςτα ωσ άνω αςφαλιςτιρια κα ζχει περιλθφκεί όροσ ότι ο κφριοσ
του ζργου διατθρεί το δικαίωμα για τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι όλων των ςχετικϊν απαιτιςεϊν
του.
(4) ε περίπτωςθ αντιρριςεων του κυρίου του ζργου επί τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ιςχφουν τα
επόμενα: i. Ο Ανάδοχοσ οφείλει πλιρθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ παρατθριςεισ του κυρίου του ζργου.
Προσ τοφτο, εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από λιψεωσ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ του κυρίου του
ζργου, κα υποβάλει τθν αναμορφωμζνθ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ προσ επανζλεγχο. ii. Αν και θ νζα
αςφαλιςτικι ςφμβαςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ αποδοχισ τθσ από τον κφριο του ζργου, τότε αυτόσ
δφναται να εφαρμόςει τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 7.10.2(1) τθσ παροφςασ.

ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ςελ. 32

ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
(5) ε περίπτωςθ ςυμφωνίασ του κυρίου του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει το πρϊτο
αςφάλιςτρο και να υποβάλει ςτθν Τπθρεςία τθν κάκε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ με τα αποδεικτικά
καταβολισ του πρϊτου αςφαλίςτρου, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν.
(6) Ο ζλεγχοσ ι θ ςιωπθλι αποδοχι αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο, οφτε
απομειϊνει οποιαδιποτε ευκφνθ του, που απορρζει από το παρόν Άρκρο και γενικά τθ ςφμβαςθ
του ζργου.
(7) Αν ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει τθν προκεςμία των ανωτζρω παραγράφων 7.10.3(4)i ι 7.10.3(5) ο
κφριοσ του ζργου δφναται να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο ςφμφωνα με το άρκρο 160 του
Ν.4412/16 ι να ςυνάψει τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια με αςφαλιςτικι εταιρία τθσ επιλογισ του και
ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπάνθ του Αναδόχου.
7.10.4

Αςφάλιςθ εργαςιϊν και εξοπλιςμοφ του Αναδόχου

7.10.4.1

Ελάχιςτθ κάλυψθ αςφάλιςθσ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου»

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ και «κατά παντόσ κινδφνου» και ςφμφωνα με τουσ
όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία, για το ςυμβατικό τίμθμα του
ζργου ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν αναπροςαρμογϊν αυτοφ (κετικϊν ι αρνθτικϊν).
(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ του, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, τθν
αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με το πραγματικό ςυμβατικό
τίμθμα του ζργου.
(3 )Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ ι καταςτροφισ, μερικισ
ι ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, τυχαία περιςτατικά, αιφνίδια
γεγονότα, φυςικά φαινόμενα, αμζλεια / ςφάλμα / παράλειψθ τθσ μελζτθσ οποκενδιποτε και αν
προζρχεται ι/και καταςκευι, ελαττωματικά ενςωματωμζνα υλικά, κακοτεχνία / λανκαςμζνθ
εργαςία, πλθμμελι / ελλιπι ςυντιρθςθ κτλ. Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για:
 βλάβεσ / καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και εξαιρετικά ςπάνιασ
εμφάνιςθσ (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ)
 βλάβεσ / καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα ςυμβάντα
(δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ). Όμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα κάκε
φφςθσ υλικά από τθν παραλαβι τουσ μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο.
(4) Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθν περιλαμβάνει ηθμιζσ προκαλοφμενεσ από τισ αιτίεσ
που κεμελιϊνουν περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ.
(5) τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του
δικαιϊματοσ τθσ υποαςφάλιςθσ.
(6) Επίςθσ με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα αςφαλίηονται «κατά παντόσ κινδφνου» και οι μόνιμεσ ι/και
προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, κακϊσ επίςθσ και ο εν γζνει μθχανικόσ
εξοπλιςμόσ, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του ζργου.
(7) Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ τθσ
περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ. Για τουσ πρϊτουσ δζκα πζντε (15) μινεσ τθσ περιόδου
ςυντιρθςθσ κα καλφπτονται ηθμίεσ κτλ. ςτο ζργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται ςτθν περίοδο
καταςκευισ ι που προκαλοφνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν εργαςιϊν
ςυντιρθςθσ.
7.10.4.2

Αςφάλιςθ κατά ςωματικϊν βλαβϊν και ηθμιϊν ιδιοκτθςίασ
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ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
(Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων)
(1) Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «αςτικι ευκφνθ» του Αναδόχου ζναντι τρίτων και οι
αςφαλιςτζσ υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι
οδφνθ, θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται
κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου και εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ,
αποκατάςταςθσ ηθμιϊν του ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ,
και εφόςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Θα καλφπτονται
επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ / εγκαταςτάςεισ.
(2) Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ τθσ
περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ.
(3) Σα όρια αποηθμίωςθσ από τθν αςφάλιςθ, ςε ζνα αυτοτελζσ αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι
τρίτων κα είναι, κατά περιςτατικό.
Περιςτατικό

Ποςό (Ευρϊ)

(α) Για υλικζσ ηθμιζσ κετικζσ ι αποκετικζσ ςε
Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 300.000
πράγματα τρίτων, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των
τυχόν ηθμιωκζντων τρίτων
(β) Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων κατά Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 300.000
άτομο και ατφχθμα
(γ) Για ςωματικι βλάβθ ι κάνατο τρίτων, μετά Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 750.000
από ομαδικό ατφχθμα, ανεξάρτθτα από τον
αρικμό των πακόντων
(δ) Ανϊτατο όριο ευκφνθσ αςφαλιςτϊν ςε όλθ τθ Ελάχιςτο ςυνιςτϊμενο 1.500.000
διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ
(4) Ο Ανάδοχοσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ για τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και κατά τθν περίοδο
ςυντιρθςθσ του ζργου, με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο ι με άλλο ανεξάρτθτο, εκδιδόμενο πριν
από τθν ζναρξθ τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου ςυντιρθςθσ και το οποίο κα υποβάλλεται εγκαίρωσ ςτον
κφριο του ζργου για ζλεγχο. Σο ανϊτατο ακροιςτικό όριο ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν ορίηεται ςτο
πίνακα τθσ προθγουμζνθσ.
7.10.4.3

Αςφάλιςθ Κυρίου Μθχανικοφ Εξοπλιςμοφ

(1) Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο «κατά παντόσ κινδφνου» κα καλφπτεται και ο βαςικόσ ι
εξειδικευμζνοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν καταςκευι του ζργου.
(2) το αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και τθν ταυτότθτα
των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για αξίεσ
αντικατάςταςθσ των μθχανθμάτων με καινοφργια, αντίςτοιχου τφπου ι τουλάχιςτον ίδιασ
δυναμικότθτασ.
(3) Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ
(εξαιρουμζνων των ίδιων εςωτερικισ φφςθσ μθχανικϊν / θλεκτρολογικϊν / θλεκτρονικϊν κτλ.
βλαβϊν), που οφείλονται ι προκαλοφνται από ανωτζρα βία, ανκρϊπινο λάκοσ ι/και τυχαία
περιςτατικά.
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ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
(4) Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον κφριο του ζργου
αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμιά ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κτλ. ακόμθ και για περίπτωςθ ανωτζρασ
βίασ.
(5) Θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων κα καλφπτει και τθ μετακίνθςθ, τθ μεταφορά και τουσ τυχαίουσ
ελιγμοφσ όλων των μθχανθμάτων προσ και από τθν περιοχι του ζργου.
7.10.5

Αςφάλιςθ προςωπικοφ του Αναδόχου

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και ςτα λοιπά ταμεία όλο το προςωπικό,
θμεδαπό και αλλοδαπό, που απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε
ιςχφουςα νομοκεςία και τισ οικείεσ περί ΙΚΑ διατάξεισ.
(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του, θμεδαπό
και αλλοδαπό, ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ι εταιρίεσ, αναγνωριςμζνεσ από
το Κράτοσ και που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί ΙΚΑ. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το κάκε φφςθσ προςωπικό που
απαςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και κάκε
φφςθσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου.
(3) Ο κφριοσ του ζργου δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων των παρ. 7.10.5(1) και 7.10.5(2), ο
δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον κφριο του ζργου όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν
πραγματοποίθςθ των υπόψθ ελζγχων.
(4) Οι όροι των ανωτζρω παραγράφων ιςχφουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι το πζρασ τθσ
περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ.
7.10.6

Αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ ςυμβοφλων μθχανικϊν / μελετθτϊν

(1) Ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, με ανεξάρτθτο αςφαλιςτιριο, τθσ
επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ τυχόν μελετθτϊν και ςυμβοφλων που κα χρθςιμοποιιςει για τθν
τυχόν εκπόνθςθ μελετϊν για το ζργο ζναντι κινδφνων ι ςυνεπειϊν που κα απορρζουν από
ςφάλματα ι παραλείψεισ εκ μζρουσ των μελετθτϊν / ςυμβοφλων (Professional Indemnity Insurance
- Project cover). τθν περίπτωςθ που ο μελετθτισ ι ζνασ ι περιςςότεροι επί μζρουσ μελετθτζσ (από
ομάδα μελετθτϊν) διακζτουν αςφαλιςτιριο επαγγελματικισ ευκφνθσ ςε ετιςια βάςθ (Αnnual Open
Cover), με όρια κάλυψθσ τουλάχιςτον τα ηθτοφμενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρθςιμοποιθκοφν
ςτα πλαίςια τθσ ανωτζρω ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ.
(2) Σο αςφαλιςτιριο κα καλφπτει τθν ευκφνθ των μελετθτϊν που απορρζει από τον Αςτικό Κϊδικα και
από το Ν.4412/016, όπωσ ιςχφει. Κατϋ ελάχιςτο, κα καλφπτει ςωματικζσ βλάβεσ / κάνατο και άμεςεσ
/ ζμμεςεσ υλικζσ ηθμίεσ τρίτων που απορρζουν από αμζλεια / ςφάλμα / παράλειψθ ςε ςχζςθ με τθν
εκπονθκείςα μελζτθ ι τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςυμβοφλου. Με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα
καλφπτονται και κάκε φφςθσ δικαςτικά ζξοδα και δαπάνεσ κακϊσ επίςθσ και το κόςτοσ
επαναςχεδιαςμοφ, ανακεϊρθςθσ ι διόρκωςθσ τθσ μελζτθσ, εφόςον προκφπτει υπαιτιότθτα του
μελετθτι.
(3) το αςφαλιςτιριο πρζπει να αναφζρεται με ςαφινεια, ότι ο ζλεγχοσ των μελετϊν από τον κφριο
του ζργου δεν περιορίηει τισ ευκφνεσ του αςφαλιςτι.
(4) Σο αςφαλιςτιριο, από φερζγγυεσ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, κα προςκομίηεται ςτον κφριο του ζργου,
μαηί με το βαςικό αςφαλιςτιριο κάλυψθσ τθσ καταςκευισ του ζργου τθσ παραγρ. 7.10.4 τθσ
παροφςασ για ςχετικό ζλεγχο, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου. Δεκτι γίνεται επίςθσ
επίςθμθ βεβαίωςθ αςφάλιςθσ των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν (Cover Note Policy) ςυνοδευμζνο από
τθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 7.10.1(14) ανωτζρω.
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(5) Ωσ χρόνοσ παραγραφισ τθσ επαγγελματικισ αςτικισ ευκφνθσ μελετθτϊν / ςυμβοφλων κα κεωρείται
θ εξαετία από τθν παραλαβι τθσ μελζτθσ, κατ’ αναλογία προσ τισ διατάξεισ του άρκρου 188 του
Ν.4412/16 ι τουλάχιςτον θ τριετία μετά τθν θμερομθνία τθσ προςωρινισ παραλαβισ του ζργου, ςτο
οποίο αναφζρεται.
7.10.7

Ειδικοί όροι που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο αςφαλιςτιριο του ζργου

το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων των παρ. 7.10.4. και 7.10.6. τθσ παροφςασ κα περιλαμβάνονται
οπωςδιποτε οι ακόλουκοι ειδικοί όροι:
(1) τθν ζννοια τθσ λζξθσ «Αςφαλιηόμενοσ» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχοσ και το κάκε φφςθσ προςωπικό
που απαςχολεί με οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με αυτόν ςτα πλαίςια του
ςυγκεκριμζνου ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο κφριοσ του ζργου, θ εκπροςωποφςα αυτόν Τπθρεςία και
τα εντεταλμζνα όργανά τθσ, οι τυχόν Τπεργολάβοι και οι Μελετθτζσ του ζργου.
(2) Ο κφριοσ του ζργου, οι εκπροςωποφςεσ αυτόν Τπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι
ςφμβουλοι του κυρίου του ζργου (ι/και των Τπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται
Σρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με τθν
εφαρμογι του παραρτιματοσ «διαςταυροφμενθ ευκφνθ αλλιλων» (cross liability), το οποίο
καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ αςφαλιηόμενων φορζων.
(3) Θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται τυχόν κατά:
του Αναδόχου
ι/και των υπεργολάβων, μελετθτϊν και ςυμβοφλων του
- ι/και του κυρίου του ζργου
ι/και των εκπροςωπουςϊν του κυρίου του ζργου Τπθρεςιϊν ι/και των ςυμβοφλων τουσ
ι/και μζρουσ ι/και του ςυνόλου του προςωπικοφ των ανωτζρω με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι
ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ των ανωτζρω, οι οποίοι
καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, κα καταβάλει δε κάκε ποςό για
βλάβθ ι/και ηθμιά που προκλικθκε από πράξθ ι παράλειψθ των ανωτζρω. Ειδικότερα θ
αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κτλ., που
ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ωσ
ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν.
(4) ε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου, προκειμζνου θ
αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά κτλ. αποηθμίωςθ, πρζπει
να ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ. Εφόςον
θ Τπθρεςία δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και χωρίσ
άλλεσ διατυπϊςεισ (ειδικζσ ι άλλου είδουσ εντολι ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ
του Αναδόχου κατά τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ εκχωρείται ςτθν
Τπθρεςία και θ αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ
ςχετικι αποηθμίωςθ ςτθν Τπθρεςία μετά από αίτθςθ τθσ τελευταίασ για το ςκοπό αυτό. Θ
εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του Αναδόχου ςτθν Τπθρεςία με κανζνα τρόπο δεν τον απαλλάςςει
από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ.
(5) Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά του κυρίου του ζργου, τθσ
Τπθρεςίασ, των εντεταλμζνων οργάνων τθσ, των ςυμβοφλων τθσ, των ςυνεργατϊν τθσ και των
υπαλλιλων τουσ ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, όχι
θκελθμζνθ, των ανωτζρω προςϊπων.
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ΤΝΣΘΡΘΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΓΚΑΛΝΣΕΡΙΜΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΜΕΣΟΒΟΤ
(6) Σο αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, να τροποποιθκεί ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, με
ςυςτθμζνθ επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ
αςφαλιςτικισ εταιρίασ τόςο προσ τον Ανάδοχο όςο και προσ τθν Τπθρεςία.
(7) Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων των παραγράφων 7.10.4 και 7.10.6, κα καλφπτεται και θ
ευκφνθ τθσ Τπθρεςίασ ι/και των ςυμβοφλων τθσ ι/και του προςωπικοφ των, που απορρζει από το
άρκρο 922 του Αςτικοφ Κϊδικα (Ευκφνθ Προςτιςαντοσ).
Άρθρο 7.11

ΤΛΛΚΑ ΣΟΤ ΚΤΡΛΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΠΡΟΩΡΛΝΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΛ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΛΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να φυλάγει υπεφκυνα και με δικι του δαπάνθ τα μθχανιματα,
εργαλεία, υλικά κλπ. που του παραδίνει ο κφριοσ του ζργου για να τα χρθςιμοποιιςει ι να τα
ενςωματϊςει ς' αυτό. Όλεσ οι προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ (καταςκευι ξυλοτφπων, ικριωμάτων και
γενικά βοθκθτικϊν μθ μόνιμων καταςκευϊν), που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ
εργολαβίασ, κα ανεγερκοφν από τον Ανάδοχο με δικι του φροντίδα, δαπάνθ και ευκφνθ ςε κζςεισ που
επιτρζπονται από τθν Τπθρεςία ι από άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ. τισ περιπτϊςεισ που χρειάηεται να γίνει
αντιςτιριξθ ι προςταςία γειτονικισ καταςκευισ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει τισ
απαραίτθτεσ καταςκευζσ και να πάρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να μθ γίνουν ηθμίεσ ςε τρίτουσ ι ςτο
ίδιο το ζργο. Για τισ εργαςίεσ αυτζσ ο Ανάδοχοσ κα πλθρωκεί με βάςθ τισ τιμζσ του ςυμβατικοφ
Σιμολογίου ι με τιμζσ μονάδασ νζων εργαςιϊν για όςεσ εργαςίεσ δεν περιλαμβάνονται ς' αυτό.
Άρθρο 7.12 ΠΡΟΣΑΛΑ ΣΟΤ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ
Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ζχουν ιςχφ: - θ ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία που αφορά
ςτθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων ι δραςτθριοτιτων - άλλεσ περιβαλλοντικζσ
εγκρίςεισ που αφοροφν τα ςυνοδά ζργα. Γενικζσ απαιτιςεισ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν: 1.
αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ τθσ διατάραξθσ του Περιβάλλοντοσ 2. λιψθ κατάλλθλων μζτρων
προςταςίασ τθσ υπάρχουςασ βλάςτθςθσ 3. πλιρθσ ζλεγχοσ των κάκε λογισ αποβλιτων φμφωνα με το
άρκρο 160 παρ. 2.ε) του Ν. 4412/16, εάν ο ανάδοχοσ παραλείπει ςυςτθματικά τθν τιρθςθ των κανόνων
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, κινείται διαδικαςία ζκπτωςισ του.
ΤΝΣΑΧΚΘΚΕ
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