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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «Τοίχοι αντιστήριξης Δήμου
Πωγωνίου»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 186.700,00 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Γενικοί όροι :
Άρθρο 1ο. Αντικείµενο Συγγραφής Υποχρεώσεων
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στους ειδικούς συµβατικούς όρους, βάσει των οποίων, και σε συνδυασµό µε τους
όρους των υπολοίπων συµβατικών τευχών, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις µελέτες και λοιπά στοιχεία που
χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο, που θα αναδειχθεί, το έργο
της επικεφαλίδας.
Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισµό της µελέτης που ανέρχεται στο ποσό
των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (186.700,00 €), µε τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.
Άρθρο 2°·Ισχύουσα Νοµοθεσία
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

18.

Ο Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ).
Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε).
Ο Ν. 3852/10 - «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε
µορφή Α.Ε.
Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86)
Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 Ν.2328/95 (ΦΕΚ 159 Α'/95),
άρθρο 11 Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29 Α'/96), Ν.2533/97(ΦΕΚ 228 Α'/97) και Π.∆ 82/96
Π.∆ 609/85 ( ΦΕΚ 223 Α'/85)- Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και Συµπληρώθηκε
Ο Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
Το Π.∆. 778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών»
Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων»
Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων
αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού»
Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά
εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»
Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων»
Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.).
Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις.
Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟ∆Ο, ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥ∆Ρ) καθώς και
τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.).
17. Υπ' αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ Β'
1222/5.9.2006)».
Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε
υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα».
Απόφαση 52907 (ΦΕΚ 2621/31-12-2009) Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Αλλαγής «Ειδικές ρυθµίσεις για την
εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση,
κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά και παραπάνω.
Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία ή κείµενες διατάξεις, νοείται εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά κάθε κανόνας δικαίου
εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρµοζόµενος στην Ελλάδα, περιεχόµενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρικά
∆ιατάγµατα, Υπουργικές αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισµός Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β' Ειδικοί
όροι :
Άρθρο 1ο. Αντικείµενο εργολαβίας
Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» του έργου.
Άρθρο 2°· Σειρά ισχύος τευχών και λοιπών στοιχείων της µελέτης
Τα τεύχη δηµοπρατήσεως αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά
ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται πάγια.
Το συµφωνητικό.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
Η Οικονοµική Προσφορά.
Το Τιµολόγιο Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους.
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες
τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα
συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.
Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο:
(1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.).
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Άρθρο 3ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίας
Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ' αποκοπή τµήµατα και οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της µελέτης, µειωµένες
κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών έκπτωσης και αυξηµένες κατά
το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου.
Άρθρο 4ο. Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου.
Η δια υποβολής προσφοράς συµµετοχή εις την δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί
και πλήρως ελέγξει την θέση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών
κατασκευής αυτού κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως
προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν
γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες µετεωρολογικές
συνθήκες, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης υδάτων και ποταµών χειµάρρων ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο
των έργων, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους το είδος την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκόµενων στην περιοχή
κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την
έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέµατα τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο µπορούν να
επηρεάζουν τις εργασίες την πρόοδο και το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους συµβάσεως.
Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης όπως και τα λοιπά
συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µε την διακήρυξη
την βάση της προσφοράς του καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.
Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση του
έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση εργασιών από αυτούς δε
συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου.
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Άρθρο 5ο. Γενικά και επισφαλή έξοδα - Όφελος αναδόχου.
Στην παρούσα εργολαβία το ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. ορίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των
εργασιών της υπολογιζόµενης βάσει των τιµών του συµβατικού τιµολογίου και των Νέων τιµών Μονάδος, όπως καθορίζεται στο
άρθρο 53 παρ. 7 του N. 4412/2016.
Άρθρο 6ο. Προκαταβολές.
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα εργολαβία.
Άρθρο 7ο. Προθεσµίες
Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το έργο µέσα σε διακοσίων ογδόντα (240) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή
της σύµβασης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 147 του N. 4412/2016.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα καθορισµού της σειράς προτεραιότητας εκτέλεσης των έργων, αναλόγως των
αναγκών.
Για την παράταση θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του (άρθρο 147 του Ν. 4412/2016).
Στο πλαίσιο της ολικής προθεσµίας ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το σύνολο των εργασιών του έργου σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Άρθρο 8ο. Υπέρβαση Προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες
Για την υποβολή ποινικών ρητρών υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας ή των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών
ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 148 του N. 4412/2016.
1.

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας, ορίζεται σε
δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι
τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι
ακόµα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε
είκοσι τοις εκατό (20) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου.

2.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν
συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού προϋπολογισµού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

3.

Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από
τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου.
Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν
ανακαλείται.

4.
5.

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο
περατωθεί µέσα στην συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της.

Άρθρο 9ο. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής Έργου - Σ.Α.Υ- ΦΑΥ- ΠΠΕ
Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από της υπογραφής της
σύµβασης χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 145 του N. 4412/2016 και του
άρθρου 6 της παρούσης.
1.

2.
Το χρονοδιάγραµµα εγκρίνεται µε απόφαση της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε.
Υπέρβαση των επί µέρους προθεσµιών συνεπιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις.
3.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ή να
τροποποιήσει το ΣΑΥ που ενδεχόµενα έχει εκπονήσει η Υπηρεσία καθώς και να δηµιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας
(ΦΑΥ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 138, παράγραφος 8 του N. 4412/2016. Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα
συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98
έγγραφο προς Υπουργούς-ΥΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
4.
Ο ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει και να εφαρµόσει το πρόγραµµα ποιότητας του Έργου στο οποίο θα φαίνεται ο
προγραµµατισµός του ελέγχου της ποιότητας των εργασιών , σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 158 του N. 4412/2016.

Άρθρο 10ο Πρόληψη εργασιακού κινδύνου
1.

Κανονιστικές απαιτήσεις

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µα τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και
οδηγίες του ΚτΚ, όπως εκφράζεται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.
2.
Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το
ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται
οι εξής:

2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.
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2.2

Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας
των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού
ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας
(Ν.1568/85, Π.∆.17/96, Π.∆.305/96, Π.∆.294/88).Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή
ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες
τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του
σΑυ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος
µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή /και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99, Π.∆. 17/96) ΑΠΟ ΤΟ
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης ΤΟΥ Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.)

2.3

Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ.

2.4

Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.

2.5

Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ 'ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:

> αναφορά ατυχήµατος,
> διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας,
> αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης,
> χρήση µέσων ατοµικής προστασίας,
> εκπαίδευση προσωπικού,
> ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων
2.6
Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή
προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής.
2.7

∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών
εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να
εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις
πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά.
2.8

Άλλες προβλέψεις
>

2.9

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του
Σ.Ε.Π.Ε
> Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο.
> Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους,
παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας.
Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και
Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ.
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες
τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την
ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό
κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη,
αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο.
2.9.1 Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:

2.9.2

> Είδος έργου και χρήση αυτού
> Σύντοµη περιγραφή του έργου
> Ακριβής διεύθυνση του έργου
> Στοιχεία του κυρίου του έργου
> Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ
Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

2.9.3

Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.

2.9.4

Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.

2.9.5

Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.

2.9.6

Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.

∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.
Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµάτων,
αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.
2.9.7
2.9.8
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Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
εκτέλεσης του έργου.

2.9.9

Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και
υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ.

2.9.10

Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
2.9.11
Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν.
2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη του, καθώς και

ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του άρθρου 12 του Π.∆.. 305/96).
2.10 Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: Α. Γενικά:
>
>
>
>
>

είδος έργου και χρήση αυτού
ακριβή διεύθυνση του έργου
αριθµός αδείας
στοιχεία του κυρίου του έργου
στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ.
Β. Στοιχεία από το µητρώο του έργου:

>
>
>

τεχνική περιγραφή του έργου
παραδοχές µελέτης
τα σχέδια ''ως κατεσκευάσθη"
Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες
συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π.

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην
αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού ,κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π.
∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.
Το ανωτέρω περιλαµβάνει:
>

Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους
χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε
κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων
γεγονότων.

>

Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του
ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π.

>

Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του
έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των
ελεγκτικών αρχών.
Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ.
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υυείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και
φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ.
3.

∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από τον νόµο,
βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του.
4.

Επισηµαίνεται ότι το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ υποβάλλονται για έγκριση στην αρµόδια υπηρεσία.

Όταν υπάρχει ανάγκη έκδοσης οικοδοµικής άδειας, τότε το ΣΑΥ και ΦΑΥ υποβάλλονται και στην αντίστοιχη
Πολεοδοµία.

5.

Άρθρο 11ο: ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο
Κατά την υπογραφή της Συµβάσεως κατασκευής του Έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητο του τη
διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά.
Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου θα αναλάβει τα
καθήκοντα του και ο προϊστάµενος τους εργοταξιακού γραφείου.
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Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ ή άλλης
ισότιµης Σχολής 10ετούς τουλάχιστον πείρας κατασκευαστικής σηµαντικών έργων που θα διορίζεται από τον ανάδοχο ύστερα
από έγκριση της Υπηρεσίας.
Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου ∆ιπλωµατούχου Μηχ/κού, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από
την υπογραφή της Σύµβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα
προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µη δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο
Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι
κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα
την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα τεχνικός διερµηνέας.
Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το
εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν σχέση µε το υπόψη έργο.
Όταν ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του που
θα είναι Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από την υπηρεσία.
Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να
εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων,
οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η
υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ.)
Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη
και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι'
αυτό ο προϊστάµενος αυτός πρέπει να υποβάλει στη Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του
και τις ευθύνες του. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισµό
οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον αποµακρύνει και να τον αντικαταστήσει µε
άλλον του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι
απαραίτητο.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από
τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι
στην Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Σύνταξη µητρώου του έργου - Παραλαβές - Ηµερολόγια
Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και θα πρέπει να
περιλαµβάνει τουλάχιστον :
• Πίνακα απογραφής, κατά τρόπο περιληπτικό, των επιµέρους έργων που συγκροτούν το όλο έργο.
• Όλα τα σχέδια του έργου σε ψηφιακή µορφή σύµφωνα µε την κλίµακα και τα πρότυπα των αντιστοίχων σχεδίων της
µελέτης ή άλλη λεπτοµερέστερη κλίµακα εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, όπως θα καθορίζεται λεπτοµερώς στο Πρόγραµµα
Ποιότητας Έργου.
Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο ανάλογος τίτλος, κατά τα πρότυπα της µελέτης και µε την ένδειξη "όπως
κατασκευάστηκε". Στα σχέδια αυτά θα φαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα σηµειώνονται
οι θέσεις ελέγχων και δοκιµών και θα είναι λεπτοµερέστατα και συµπληρωµένα µε σηµειώσεις- παρατηρήσεις, όπου
χρειάζεται.
Απαραίτητα θα περιέχεται η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των έργων µε τις εξαρτήσεις τους από σταθερά σηµεία.
• ∆ιαγράµµατα σε ψηφιακή µορφή σε κατάλληλη κλίµακα των εκτάσεων που απαλλοτριώθηκαν και αυτών για τις οποίες
θεσπίστηκε δουλεία διέλευσης.
• Τεύχος στοιχείων των υψοµετρικών αφετηριών και τριγωνοµετρικών σηµείων (υψόµετρα - συντ/νες) µαζί µε τα
σχέδια που να δείχνουν τις θέσεις τους. • Τεύχος µε τα αναλυτικά
αποτελέσµατα των δοκιµών και ελέγχων.
Τα στοιχεία αυτά, µε κατάλληλη αρίθµηση και ταξινόµηση σε φακέλους, καλής κατασκευής, θα συνταχθούν σε 3 σειρές και
θα συνοδεύσουν τα τεύχη των τελικών επιµετρήσεων, τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία µόλις θα αποπερατωθεί το
έργο.
Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε αν, µετά το τέλος των εργασιών, δεν υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
το Μητρώο των έργων.
Ηµερολόγιο
Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει επί τόπου του έργου ηµερήσιο δελτίο προόδου εργασιών (ηµερολόγιο) σύµφωνα µε το άρθρο
146 του Ν 4412/2016 στο οποίο:
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1.
θα αναφέρεται ο αριθµός των εργαζοµένων εργατοτεχνιτών, κατά ειδικότητα και οι εργασίες στις οποίες αυτοί
απασχολούνται, καθώς και τα απασχολούµενα στο έργο µηχανήµατα.
2.

θα αναφέρεται η κίνηση παραγωγής, προµήθειας, µεταφοράς και ανάλωσης υλικών.

θα σηµειώνεται κάθε παρατήρηση σχετική µε την εκτέλεση των έργων (οι καιρικές συνθήκες, η απόδοση των
εκτελούµενων έργων, εργαστηριακές δοκιµές, ζηµιές κτλ.).
3.

Το ηµερολόγιο θα ενηµερώνεται καθηµερινά και θα είναι στην διάθεση της Επίβλεψης.

Άρθρο 13ο Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου
Για τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 138 του N. 4412/2016 επίσης:
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την επί του εδάφους εφαρµογή των εγκεκριµένων χαράξεων µετά των απαιτούµενων
προς τούτο υλικών κατασκευής σταθερών σηµείων και των αντιστοίχων σχεδίων, οι δαπάνες για τις καταµετρήσεις εν γένει, η
σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση και η κατασκευή των οδών προσπέλασης προς θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών, οι
δαπάνες ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και κάθε εν γένει δαπάνη για την κατασκευή των έργων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται άνευ ιδιαιτέρας αποζηµίωσης όπως βάσει των χορηγήσεων µελετών, των εγγράφων οδηγιών της
Υπηρεσίας και των εγκεκριµένων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφών εκπόνησης µελετών να προβεί επί παρουσία του
αντιπροσώπου της υπηρεσίας εις την επί του εδάφους εφαρµογή των µελετών εις τις αναπασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των
αξόνων του έργου, εις τον έλεγχο και λήψη απαιτούµενων συµπληρωµατικών στοιχείων προς συµπλήρωση και προσαρµογή
των εγκεκριµένων στοιχείων της οριστικής µελέτης ως επίσης εις την σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων.
Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών από τους αρµόδιους
φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.) για τυχόν αγωγούς και καλώδια στις θέσεις των έργων καθώς και στην
αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό τούτων πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία
των προς αποφυγή ζηµιών, ή αποκατάσταση ή αποζηµίωση των οποίων θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να φωτογραφίζει το έργο στις διάφορες χαρακτηριστικές φάσεις του. Οι
φωτογραφίες θα είναι έγχρωµες και θα εκτυπώνονται σε διαστάσεις 18 x 24 εκ. θα παραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα στην
επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά Films αυτών.
Επίσης κατά την παράδοση του έργου θα παραδίδονται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και δύο έγχρωµες φωτογραφίες µεγάλων
διαστάσεων (κάδρα) γενικής αποτυπώσεως του έργου. Σ' αυτές θα πρέπει να αναγράφονται γενικά χαρακτηριστικά του έργου
(τίτλος, κόστος, εργοδότης, µελετητής, κατασκευαστής κ.λ.π.) σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα.
Σε περίπτωση µη υποβολής των ανωτέρω φωτογραφιών θα περικόπτεται από τους τµηµατικούς λογαριασµούς 75€ για τις
φωτογραφίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και 75€ για τις φωτογραφίες γενικής εκτύπωσης του έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τις µελέτες κατασκευής όλων των τεχνικών έργων του δρόµου και να προβεί στην
αποτύπωση της περιοχής κάθε τεχνικού, χωρίς πρόσθετη αµοιβή αφού αυτή θα περιλαµβάνεται στην ανοιγµένη προσφορά του.
Υποχρεούται να εκπονήσει την στατική µελέτη της ξύλινης ή µεταλλικής στέγης του κτιρίου χωρίς πρόσθετη αµοιβή, αφού αυτή
θα περιλαµβάνεται στην ανοιγµένη προσφορά του. Η παραπάνω µελέτη καθώς επίσης και τα κατασκευαστικά σχέδια της στέγης
σε κλίµακα 1/20 θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και δεν θα πρέπει να αρχίσουν οι
εργασίες κατασκευής της στέγης, αν προηγούµενα δεν εγκριθεί η σχετική µελέτη.
Οι παραπάνω µελέτες θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και καµία εργασία κατασκευής
των παραπάνω τεχνικών δεν θα πρέπει να αρχίσει αν προηγούµενα δεν εγκριθούν οι σχετικές µελέτες. Ο τύπος των τεχνικών και
η θέση τους θα καθορίζονται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εφ' όσον δεν ορίζονται στην µελέτη.
Για τυχόν απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες η εκπόνηση των οποίων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί και η ανάγκη
εκπόνησης τους προέκυψε µετά την υπογραφή της σύµβασης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έγγραφη εντολή
της ∆/νουσας Υπηρεσίας να προβεί στη σύνταξή τους, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των ισχυουσών διατάξεων και
κανονισµών (αντισεισµικού κλπ). Για την σύνταξη των ανωτέρω µελετών που θα ζητούνται εγγράφως από την υπηρεσία θα
καταβάλλεται στον ανάδοχο αµοιβή που θα καθορίζεται µε την απόφαση έγκρισης της µελέτης του έργου. Η δαπάνη αυτή θα
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου.
Οι παραπάνω µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Π.∆.696/74 , Ν.1418/84, Ν 3010/02 , 4412/16 κ.λ.π.)
από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον ανάδοχο οµάδα µελετητών, που θα διαθέτει τα
προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις προσόντα.
Η υποβολή των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στην ∆ιευθ/σα Υπηρεσία, για τη σχετική έγκριση. Υπενθυµίζεται ότι για την
εφαρµογή των µελετών και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος της κατασκευής και ο
έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία ,δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή την οποιαδήποτε άλλη που
προκύπτει γι αυτόν από τις συµβατικές υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις.
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Άρθρο 14ο Εργαστηριακός έλεγχος υλικών
Εργαστήριο ελέγχου υλικών
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συνεχή δοκιµασία και ποιοτικό έλεγχο του έργου, και να συµβληθεί µε
αναγνωρισµένο εργαστήριο (δηµόσιο ή ιδιωτικό), όπως αυτό προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 138 του N. 4412/2016.
Η συνεχής δοκιµασία των υλικών και ο έλεγχος των έργων πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες για το έργο
προδιαγραφές, κανονισµούς κ.λ.π.
Το εργαστήριο µε το οποίο θα συµβληθεί ο ανάδοχος θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποτεδήποτε και από την Υπηρεσία και εφ'
όσον είναι ιδιωτικό θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό, µηχανήµατα και εργαλεία για την εκτέλεση των απαιτούµενων κατά
τον χρόνο κατασκευής του έργου ελέγχων και µελετών και θα τηρείται πλήρες µητρώο διεξαγόµενων ελέγχων και ερευνών.
Ο διεξαγόµενος έλεγχος των υλικών (∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι) και των εκτελούµενων εργασιών πρέπει να γίνεται συνεχώς και
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών που ισχύουν.
Υποχρεωτικές δοκιµές
Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιµές ως ανωτέρω και σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. µε δικές του δαπάνες, κατά
την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα από τις δοκιµές που θα διενεργήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε την συνδροµή του
Περιφερειακού Εργαστηρίου ∆ηµ Έργων Ηπείρου.
Άρθρο 15ο Εργαστηριακές δοκιµές
Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την εκτέλεση των κάτωθι ελαχίστων εργαστηριακών δοκιµών. Οι εν λόγω δοκιµές καταγράφονται
σε ιδιαίτερο πίνακα και συνοδεύουν τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική του έργου, και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτών.
Στην περίπτωση κατά την οποία, προέκυψε ότι οι γενόµενες δοκιµές είναι µικρότερες των ελαχίστων καθοριζοµένων, επιβάλλεται
στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 21 € ανά δεκάδα ελλειπουσών δοκιµών και παρακρατείται βάσει αποφάσεως του προϊσταµένου
της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας και εκπίπτει εκ της πρώτης πιστοποιήσεως του ανάδοχου. η ποινική αυτή ρήτρα είναι
ανέκκλητος και δεν δύναται οι ελλείπουσες δοκιµές να καλυφθούν διά περισσοτέρων δοκιµών σε επόµενα στάδια εργασίας
σύµφωνα µε την αρ. Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απόφαση τ. Υ.∆.Ε.
Επίσης ο έλεγχος του πάχους των στρώσεων οδοστρωσίας (υποβάσεις - βάσεις) συµπυκνωµένου πάχους 10 cm ή άλλου
πάχους που θα καθορίζεται από την τεχνική µελέτη του έργου καθώς και του πάχους της ασφαλτικής στρώσεως, θα γίνεται όχι
µόνον χωροσταθµικά αλλά και µε λήψη καρότων από το Τµήµα Εργαστηρίου ∆ηµ. Εργων της ∆/νσης ∆ηµ. Εργων της
Περιφέρειας Ηπείρου µε φροντίδα της Υπηρεσίας, αδαπάνως για τον ανάδοχο του έργου και σε αριθµό τουλάχιστον ενός
δείγµατος ανά 300 m µήκους της οδού.
Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών
Α'Συµπυκνώσεις
1) Σκάφη ορυγµάτων ή εδράσεων επιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή µικρότερου αυτοτελούς τµήµατος ανά
κλάδο οδού
2)

Επιχωµάτων και στρώσεων εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3 συµπυκνωµένου όγκου

3) Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιηµένων δι' εκάστην στρώσιν ανά 300 µ. µήκους κλάδου
οδού
4)

Βάσεων σταθεροποιούµενων διά τσιµέντου ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού

5) Ασφαλτικαί επιστρώσεις ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού
∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)
1)

B' Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως
Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) ανά 200 Μ3

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)

2)

Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλιστικών ανά 300 Μ3

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)

3)

Αδρανή στραγγιστηριών ή άλλων ειδικών κατασκευών
π.χ. Β 450, λεπτά σκυροδέµατα ανά 200 Μ3

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)
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1)

Γ' Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου
Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)

2)

Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ3

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)

3)

Στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)

Αδρανών υλικών καλύψεων (επιχρίσµατα, τσιµεντοκονίες κ.λ.π.)
ανά 300 Μ2
∆' Υγεία πετρωµάτων

4)

Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 Μ3 ή κλάσµα
αυτών, αν πρόκειται για πηγή από την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ποσότητα.

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)

Ε' ∆οκίµια σκυροδέµατος
1) Εργοστασιακό σκυρόδεµα
Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µία ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία 6
δοκιµίων.
Η αρµόδια υπηρεσία ή ο επιβλέπων αλλά και το Εργοστάσιο παραγωγής του σκυροδέµατος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον
αριθµό των δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας από 6 σε 12 αν πρόκειται να διαστρωθούν περισσότερα από 11 φορτία αυτοκινήτων. Η
δαπάνη ελέγχου των επί πλέον 6 δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον που ζήτησε τη λήψη τους.
Αν η ποσότητα του σκυροδέµατος που θα διαστρωθεί σε µια ηµέρα υπερβαίνει τα 150 Μ3 η δειγµατοληψία αυτής της παρτίδας θα
περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια, που δε θα παίρνονται από διαδοχικά αυτοκίνητα, αν αυτό είναι δυνατόν.
Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει δύο διαδοχικές ηµέρες τότε το σκυρόδεµα του διηµέρου θα αποτελεί µια παρτίδα και θα
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία δώδεκα (12) συµβατικών δοκιµίων, από τα οποία τα έξι (6) θα παίρνονται την πρώτη
ηµέρα.
Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει περισσότερες από δύο διαδοχικές ηµέρες, τότε η παρτίδα κάθε διηµέρου θα
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία δώδεκα (12) συµβατικών δοκιµίων, εκτός αν ο αριθµός των ηµερών διαστρώσεως είναι
µονός, οπότε η παρτίδα της τελευταίας ηµέρας θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι (6) συµβατικών δοκιµίων.
Αν η διάστρωση ενός διηµέρου πριν συµπληρωθούν δώδεκα (12) δοκίµια, τότε η παρτίδα σκυροδέµατος που έχει διαστρωθεί θα
αντιπροσωπεύεται από τα έξι (6) πρώτα δοκίµια. Τα υπόλοιπα δοκίµια που πιθανώς έχουν κατασκευαστεί δε θα
συµπεριλαµβάνονται στους ελέγχους συµµορφώσεως.
Σκυρόδεµα το οποίο διαστρώνεται σε δύο όχι διαδοχικές ηµέρες θα αποτελεί δύο παρτίδες και θα αντιπροσωπεύεται από δύο
δειγµατοληψίες.
Αν το έργο απαιτεί διάστρωση χωρίς διακοπή για περισσότερες από µια ηµέρες (όπως συµβαίνει σε κατασκευές µε ολισθαίνοντα
ξυλότυπο), το σκυρόδεµα θα χωρίζεται σε νοητές παρτίδες ανάλογα µε τις φάσεις της κατασκευής (π.χ. διάστρωση ηµέρας,
διάστρωση νύχτας).
Από ένα αυτοκίνητο µεταφοράς σκυροδέµατος θα παίρνεται το πολύ ένα δοκίµιο για τον έλεγχο συµµορφώσεως. Αν η
σκυροδέτηση συµπληρώνεται µε λιγότερα από έξι (6) αυτοκίνητα, τότε επιτρέπεται η λήψη περισσότερων δοκιµίων από το ίδιο
αυτοκίνητο, αλλά κάθε δοκίµιο θα παίρνεται αφού έχει εκφορτωθεί περίπου 1 Μ3 σκυροδέµατος µετά τη λήψη του προηγούµενου
δοκιµίου. Το δοκίµιο (ή τα δοκίµια), το αυτοκίνητο από το οποίο έγινε η δειγµατοληψία και η περιοχή του έργου στην οποία
διαστρώθηκε το φορτίο του αυτοκινήτου θα σηµειώνονται.
2) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων.
Αν το έργο είναι µικρό και δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν προκαταρκτικοί έλεγχοι αντοχής επί τόπου, ισχύουν τα
ακόλουθα.
Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θ’ αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι (6)
δοκιµίων, εκτός αν ο συνολικός όγκος του σκυροδέµατος που πρόκειται να διαστρωθεί υπερβαίνει τα 150 µ3, οπότε η
δειγµατοληψία θα περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια. Ο επιβλέπων ή ο κατασκευαστής έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον
αριθµό των δοκιµίων από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίµια.
Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη των επί πλέον έξι (6) δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον που ζήτησε τη λήψη τους.
Για τους ελέγχους συµµόρφωσης παίρνεται ένα δοκίµιο από διαφορετικό ανάµιγµα. Το δοκίµιο καθώς και η περιοχή του έργου
στην οποία διαστρώνεται το ανάµιγµα θα σηµειώνονται. ∆εν πρέπει να γίνεται επιλογή καλών ή κακών αναµιγµάτων. Τα
αναµίγµατα από τα οποία θα γίνει δειγµατοληψία πρέπει να είναι τυχαία, η δε εκλογή τους αποφασίζεται από τον επιβλέποντα
πριν ολοκληρωθεί η ανάµιξη.
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3) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µεγάλων έργων
Οι επόµενες παράγραφοι ισχύουν στην περίπτωση έργων στα οποία ο κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος από την Σύµβαση του
έργου να εγκαταστήσει συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος και να διενεργήσει προκαταρκτικούς ελέγχους.
Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία. Για
έργα µε διάστρωση χωρίς διακοπή ισχύουν όσα αναφέρονται στον Νέο Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος.
Οι δειγµατοληψίες των τριών πρώτων ηµερών διαστρώσεως θα αποτελούνται από 12 δοκίµια η κάθε µία, οι δε δειγµατοληψίες
των επόµενων ηµερών από 3 δοκίµια. Αν το σκυρόδεµα είναι έτοιµο, οι δειγµατοληψίες θα γίνονται στο συγκρότηµα παραγωγής.
Τα δοκίµια θα έχουν συνεχή αρίθµηση. Κάθε δοκίµιο θα παίρνεται από διαφορετικό ανάµιγµα όπως και στο εργοταξιακό
σκυρόδεµα έργων.
Στη σύµβαση του έργου πρέπει να προβλέπεται ικανός αριθµός δοκιµίων που θα ελέγχονται σε µικρές ηλικίες, ώστε να είναι
δυνατόν να προβλέπεται µε ικανοποιητική προσέγγιση η αντοχή 28 ηµερών.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τον Νέο Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος.
ΣΤ' Ελεγχος ποσού ασφάλτου και κοκκοµετρήσεις ασφαλτοµίγµατος κατά MARSALL
Ανά τρίωρον παραγωγή
∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)
Ζ' Ελεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος κατά
∆ι' εκάστη ηµερήσια παραγωγή ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)
Η' Ελεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος
∆ι' εκάστην ηµερήσια παραγωγή

∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)

Θ' Ελεγχος προσδιορισµού υγρασίας
∆ι' αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούµενων διά τσιµέντου ανά 2 ώρες εργασίας ∆ΟΚΙΜΗ Μία (1)
∆ιευκρίνιση
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των έργων και όχι στην περίοδο των
προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται
υπόψη στον ελάχιστο αριθµό δοκιµών, που αναφέρονται ανωτέρω.
Πέραν των ανωτέρω έχει ισχύ και η αριθµ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 του Υ.∆.Ε. που αφορά την δειγµατοληψία και
τον έλεγχο ασφαλτοµιγµάτων χρησιµοποιουµένων στα δηµόσια έργα καθώς και ο ισχύων Νέος Κανονισµός Ωπλισµένου
Σκυροδέµατος".
Άρθρο 16ο Ξυλότυποι, ικριώµατα και γενικά βοηθητικές µη µόνιµες κατασκευές
Η κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωµάτων και γενικά βοηθητικών µη µόνιµων κατασκευών, ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής των,
γίνεται µε την αποκλειστική υπευθυνότητα του αναδόχου άρθρο 34 παρ. 4 Π.∆. 609/85.
Επίσης η επιλογή των υλικών κατασκευής των εν λόγω κατασκευών και η µέθοδος κατασκευής των, επαφίενται στην υποχρέωση
του ανάδοχου.
Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία, ουδεµία υποχρέωση έχει να ελέγξει τις εν λόγω κατασκευές είτε στη φάση της µελέτης τους
είτε στη φάση της κατασκευής τους.
Κατόπιν τούτου δεν απαιτείται εκ µέρους του ανάδοχου η υποβολή των µελετών, των εν λόγω κατασκευών, στην υπηρεσία για
έλεγχο και έγκριση, ούτε όχληση της Υπηρεσίας για επίβλεψη κατά την φάση της κατασκευής τους, διότι η υπηρεσία όπως
προαναφέρθηκε δεν υποχρεούται σε οποιονδήποτε έλεγχο.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα (επιστηµονικές γνώσεις, πείρα κ.λ.π.) είτε
για την σύνταξη των µελετών των ανωτέρω κατασκευών, είτε για την επίβλεψη κατά την φάση κατασκευής τους, υποχρεούται να
προσλάβει το απαραίτητο επιστηµονικό προσωπικό.
Άρθρο 17° Μεταφορά προσωπικού επιβλέπουσας υπηρεσίας επί τόπου του έργου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τα απαραίτητα µεταφορικά µέσα για τη διακίνηση
του πάσης φύσεως προσωπικού της για τις ανάγκες του έργου.
Άρθρο 18ο Εξυπηρέτηση οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα ΟΚΩ που θα πρέπει να
µεταφερθούν από τους κυρίους τους. Με τις εργασίες αυτές ανάδοχος δεν έχει καµία ανάµιξη υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε
διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην
εκτέλεση του έργου του.
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Άρθρο 19ο Παραλαβές αφανών εργασιών και γενικά έλεγχος του έργου
Η επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία δεν υποχρεούται να βρίσκεται στον τόπο του έργου καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του.
Κατόπιν τούτου, και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 151 του Ν 4412/2016 ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την
υπηρεσία για την παραλαβή των αφανών εργασιών και γενικά τον έλεγχο των εργασιών. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να
προγραµµατίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να µην απαιτούνται παραλαβές αφανών εργασιών και λοιποί έλεγχοι από την
Υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.
Άρθρο 20ο Αυξοµειώσεις εργασιών, νέες υπερσυµβατικές εργασίες
Εάν κατά την κατασκευή των έργων παραστεί ανάγκη αυξοµειώσεως των ποσοτήτων εργασιών προβλεπόµενων από τη
σύµβαση, η εκτέλεση νέων εργασιών µη προβλεπόµενων σ' αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 156 του N. 4412/2016.
Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί µέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισµού Νέων Εργασιών.
Η δυνατότητα διαχείρισης των επί "έλασσον δαπανών" καθορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 156 του N.
4412/2016.
Άρθρο 21ο Άδειες-και Εγκρίσεις
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση µε µέριµνα ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών- εγκρίσεων ή
παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από την Νοµοθεσία ή και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση
των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην κατά περίπτωση
αρµόδια υπηρεσία, παράλληλα δε οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα των συναφών δικαιολογητικών) στην
επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών- εγκρίσεων ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης.
Ο Κύριος του Έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον ανάδοχο τις απαιτούµενες διοικητικές άδειες για
τη διενέργεια των πράξεων εκπόνησης των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Ο Κύριος του έργου αναλαµβάνει να παράσχει την συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του αναδόχου και µόνο µε τους
τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρµοστέα για την έκδοση της άδειας-έγκρισης
διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.
Άρθρο 22ο Σήµανση και ασφάλεια κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών - Πινακίδες ∆ηµοσιότητας του έργου
Ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση
των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά κ.λ.π.) σηµάτων και
πινακίδων ασφαλείας προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις
επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που
αναβοσβήνουν (FLASH-LIHTS) και κατάλληλες περιφράξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου πάντοτε του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας όπως ισχύει.
Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του ανάδοχου για την ασφαλή καθοδήγηση
των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαµπτήριες και
προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και την νύχτα. Τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται
ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου.
Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφάλειας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του µέσα σε ένα (1) µήνα από την εγκατάστασή του να τοποθετήσει µία (1)
πινακίδα ∆ηµοσιότητας για το Έργο, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία βάσει των Οδηγιών περί
δηµοσιότητας συγχρηµατοδοτούµενων έργων από την Ε.Ε. (Κανονισµός 1159/2000) και στη θέση που θα του υποδεχτεί
προκειµένου να διασφαλίζεται η δηµοσιότητα περί συγχρηµατοδότησης στο Έργο.
Άρθρο 23ο Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης. Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και
δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα
πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά
µέσα, µε σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών
τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο
προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη.
Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους.
Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του
Αναδόχου και, επιπλέον θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας διακοσίων ευρώ (200 €) ανά ηµέρα καθυστέρησης
αποκατάστασης των φθορών.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη ,συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις θέσεις κατασκευής του
έργου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισµός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κ.λ.π.).
Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του.
Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι εργασίες σήµανσης και
εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται
από τον
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση
της µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της προσφοράς ή µε τις τιµές
µονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη.
Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάµψεις της κυκλοφορίας, η σήµανση και ο
εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη
νύχτα και µε συνθήκες µέσης αναµενόµενης χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να
διασφαλιστεί ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και µε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις
των ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να
υιοθετηθούν είτε µερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής
Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως ανωτέρω, θα παραδοθούν στην
Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή.
Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, π.χ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες
πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κλπ, επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και
ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις.
Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αρ.
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1 -7-2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός
περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµποντα σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά
βαρέλια και στηθαία ασφάλειας, κώνους σήµανσης κτλ. Που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του άρθρου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα
ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα
που παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόµη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει
τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων
µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση
υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), συµµορφούµενος πάντοτε µε τις
ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά µέτρα / έργα της κυκλοφορίας και να
αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειες τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από
τους χρήστες της φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της
καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του οδοστρώµατος που γίνονται από
αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για αποφυγή ατυχηµάτων και τον
περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης
των έργων.
Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία.
Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και λοιπές προσβάσεις, στις οποίες
δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου
χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής
κτλ. επί της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών
για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την
περιλάβει, κατά ανοιγµένο τρόπο στην προσφορά του.
Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας-µεθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο, µε την οποία θα
εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Αναδόχου και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί
να παραληφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής.
Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος διατοµής οδού, ή ερείσµατος,
ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο
προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών.
Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 81
του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) και του άρθρου 7 της υπ' αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ
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553 Β τεύχος), και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες
χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές
Σήµανσης εκτελούµενων έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν µε την αριθµ.
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και επισύρουν τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.
3669/2008 (Κ∆Ε) , ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η
Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών /
ενεργειών από την Υπηρεσία, ή µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του
Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µια από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων).
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα
επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης,
εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο
οποίο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις
περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή / και άλλων υλικών.
Άρθρο 24ο Καθαρισµός εργοταξίων κατασκευών και εγκαταστάσεων
Ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έρευνα, που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων ΟΚΩ να αναζητήσει στοιχεία για τους
υφιστάµενους στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. οι οποίοι ενδεχόµενα να εµπλέκονται µε το
έργο.
Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου.
Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών από τους αρµόδιους
φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.) για τυχόν αγωγούς και καλώδια στις θέσεις των έργων καθώς και στην
αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό τούτων πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία
των προς αποφυγή ζηµιών, ή αποκατάσταση ή αποζηµίωση των οποίων θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Άρθρο 25ο Απαλλοτριώσεις
Εάν οι απαλλοτριώσεις του έργου δεν έχουν γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται εάν διαταχθεί όπως
εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών υποβάλλει σε δώδεκα αντίγραφα, κτηµατολογικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1:1000, µε
κτηµατολογικό πίνακα των καταλαµβανόµενων ιδιοκτησιών στο οποίο αναγράφονται όλα τα απαιτούµενα για την απαλλοτρίωση
στοιχεία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ως άνω κτηµατογραφικές εργασίες εάν διαταχθεί αποζηµιούµενος βάσει των περί
αµοιβών µηχανικών διατάξεων.
Άρθρο 26ο Τµηµατική παραλαβή τµήµατος αυτοτελούς χρήσεως
Σύµφωνα µε το άρθρο 169 παρ. 6 του N. 4412/2016 (Κ∆Ε) Π.∆. 609/85, µπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή των τµηµάτων του
έργου που αποπερατώθηκαν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς.
Άρθρο 27ο Χρήση των έργων προ της αποπερατώσεως
Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 169 του N. 4412/2016, η οδός που κατασκευάζεται, µπορεί να χρησιµοποιηθεί, κατά την
κρίση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, για εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών.
Η σύµφωνα µε τα ανωτέρω χρήση της οδού, θα γίνεται µετά από απόφαση του προϊστάµενου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που
θα καθορίζει τη χρήση των τµηµάτων της οδού και τις απαιτούµενες οδηγίες για την οµαλή διενέργεια της κυκλοφορίας και
ταυτόχρονα την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.
Άρθρο 28ο ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση
Το έργο ή αυτοτελή τµήµατά του µπορούν να παραδοθούν για χρήση, κατά την κρίση της ∆/νουσας Υπηρεσίας και σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα από το άρθρο 169 του N. 4412/2016.
Άρθρο 29ο Πιστοποίηση αξίας εκτελεσθεισών εργασιών - Σύνταξη επιµετρήσεων
Τα στοιχεία για την υποβολή των πιστοποιήσεων και η σύνταξη των επιµετρήσεων καθορίζονται από τα άρθρα 152 και 151
αντίστοιχα του N. 4412/2016. Ουδεµία εργασία (αφανής εργασία) θα πιστοποιείται εφ' όσον δεν έχει παραληφθεί από την
επίβλεψη και δεν είχαν γίνει οι προβλεπόµενες δοκιµασίες.
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Άρθρο 30ο Βλάβες στα έργα
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για
οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή
ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από
τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου
7 του Ν. 1418/84 ως ισχύει (άρθρο 159 Ν. 4412/2016). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον
βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.
Άρθρο 31ο Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων
Ο χρόνος εγγυήσεως µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή µετρείται πάντοτε από της βεβαιούµενης
περαιώσεως του έργου αν µέσα σε δύο µήνες απ' αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση διαφορετικά από την
ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση σύµφωνα µε το άρθρο 171 του N.
4412/2016. Ο χρόνος αυτός ορίζεται σε 15 µήνες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί µε αποκλειστική ευθύνη του και να διατηρεί τα έργα σε άριστη κατάσταση κατά την
διάρκεια κατασκευής των και µετά από αυτή µέχρι της οριστικής παραλαβής και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 171 του
N. 4412/2016
Άρθρο 32ο: ∆ηµοσιεύσεις - Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου - Προστασία της βλάστησης
Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούµενη έγκριση της επιβλέπουσας το έργο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου
Ζίτσας, οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έχει σχέση µε το έργο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του
έργου µέχρι την προσωρινή παραλαβή του.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων σε κατάλληλες θέσεις και για τη
διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγµένων από άχρηστα υλικά, καθώς επίσης και για την αποθήκευση των
προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά containers µέχρι την αποµάκρυνσή τους, ώστε να µην παρεµποδίζονται η λειτουργία των
καταστηµάτων και η κίνηση των διερχοµένων.
Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα και θάµνους που βρίσκονται
στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο
εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων και θάµνων η οποία θα προκληθεί από κακό
χειρισµό των µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ.
Άρθρο 33ο ∆ιάφορα θέµατα
Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύµβασης Εργολαβίας υπέχει την έννοια της ρητής και
ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος του από το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα για µερική ή ολική λύση
της Σύµβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε µε αυτήν, σε περίπτωση έκτακτης ή απρόβλεπτης µεταβολής των
περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόµα και εάν από την µεταβολή αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον
ανάδοχο.
Όλα τα Συµβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίησή τους από
οποιονδήποτε λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε άλλο έργο.

Καλπάκι 08 – 03 – 2019
Θεωρήθηκε
----- Η Προϊσταµένη ----Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ευµορφία Σίδερη
Πολιτικός Μηχανικός

Καλπάκι 08 – 03 – 2019
----- οι ----Συντάξαντες

Νικόλαος Τζιµογιάννης
Πολιτικός Μηχανικός
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