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ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
1.1.
(1)

(2)

(3)

Αντικείµενο
Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς
συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών Τευχών
και στοιχείων ∆ηµοπράτησης, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο, το έργο «∆ίκτυα Μεταφοράς
Λυµάτων ∆ήµου Καρπάθου (Ν5600a)»
Το αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνει την κατασκευή του κεντρικού αγωγού µεταφοράς
των λυµάτων από την Κάρπαθο στην θέση της ΕΕΛ, την κατασκευή των πέντε νέων
αντλιοστασίων του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και την αναβάθµιση της λειτουργίας των
τριών υπαρχόντων αντλιοστασίων, την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από την ΕΕΛ στη
δεξαµενή φορτίσεως του υποθαλάσσιου αγωγού, και την κατασκευή πλακόστρωτου
µονοπατιού (πεζόδροµου) στη θέση που θα εγκατασταθεί ο καταθλιπτικός αγωγός.
Το ακριβές αντικείµενο του έργου ορίζεται στην ∆ιακήρυξη του Έργου την Τεχνική Περιγραφή
και τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.

1.2.

Ορισµοί – συντοµογραφίες

1.2.1.

Ορισµοί
Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιµοποιούνται έχουν το νόηµα που καθορίζεται στο Άρθρο 1
του Ν.3669/08 και επί πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω:
α.

«Συµβατικό Τίµηµα»: το ποσό του εργολαβικού συµφωνητικού (δαπάνη εργασιών µαζί
µε ΓΕ και ΟΕ και ποσό απροβλέπτων δαπανών) χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.

β.

«Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση, τις οποίες
καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του.

γ.

«Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι
εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την
εκτέλεση του έργου.

δ.

«Μόνιµες Εργασίες» ή «Μόνιµα Έργα»: όλα τα µόνιµου χαρακτήρα έργα, που θα
εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύµφωνα µε τη Σύµβαση.

ε.

«Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγµατοποιούνται εργασίες και γενικά
εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείµενες διατάξεις.

στ.

«Υπηρεσία»: η αρµόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ), η
οποία δηµοπρατεί το έργο και συναλλάσσεται µε τον Ανάδοχο ως ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία ή / και ως Προϊσταµένη Αρχή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στον Νόµο.

ζ.

«∆ιαγωνιζόµενοι» ή «∆ιαγωνιζόµενος»: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή / και
κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής
τους στο ∆ιαγωνισµό της ανάθεσης εκτέλεσης του έργου.

η.

«Απρόβλεπτες ∆απάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως
στη φάση δηµοπράτησης του έργου και δεσµεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που
ορίζονται στο Άρθρο 57 του Ν.3669/2008.

θ.

«Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή
του και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή
από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως
"Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείµενα εναρµόνισης (HD)", σύµφωνα µε τους
κοινούς κανόνες αυτών των οργανισµών.

ι.

«Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της καταλληλότητας ενός
προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις
κατασκευές και µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους
όρους εφαρµογής και χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ.
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ια.

1.2.2.

«Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί
σύµφωνα µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Συντοµογραφίες

1.2.2.1. Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης
∆∆

:

∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

ΣΥ

:

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΜ

:

Προϋπολογισµός Μελέτης

ΠΠ

:

Προϋπολογισµός Προσφοράς

ΤΠ

:

Τιµολόγιο Προσφοράς

ΤΕΠΕΠ

:

Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Προδιαγραφές

ΤΜ

:

Τιµολόγιο Μελέτης

ΤεΠρο

:

Τεχνικές Προδιαγραφές

1.2.2.2. Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών
ΕΝ

:

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές

CEN

:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης

ISO

:

∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης

ΕΛΟΤ

:

Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης

CENELEC :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

CIE

:

∆ιεθνής Επιτροπή Φωτισµού

ΕΤΑ

:

Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις

DIN

:

Γερµανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης

BS

:

Βρετανικά Πρότυπα

ANFOΤ

:

Γαλλικές Προδιαγραφές

ASTM

:

Αµερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι ∆οκιµών

ΚΜΛΕ

:

Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών

ΚΤΣ

:

Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

ΚΤΧ

:

Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβα

NF

:

Γαλλικά Πρότυπα

ΠΤΠ

:

Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές

1.2.2.3. Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών
ΥΠΕΣ∆∆Α :

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

ΥΠΟΜΕ∆Υ :

Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων

ΥΠΕΧΩ∆Ε :

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων

ΥΠΕΚΑ

:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής

ΓΓ∆Ε

:

Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων

ΓΥΣ

:

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

∆ΕΗ

:

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

∆ΕΚΟ

:

∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
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Ε.∆.

:

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού

ΕΕ

:

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΟΚ

:

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα

ΕΟΧ

:

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος

ΙΚΑ

:

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΚΕ∆Ε

:

Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων

ΝΠ∆∆

:

Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου

ΝΠΙ∆

:

Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου

ΝΣΚ

:

Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους

ΟΚΩ

:

Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας

ΠΕ∆Ε

:

Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων

ΠΕΠ

:

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

ΤΕΕ

:

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος

1.2.2.4. Άλλες Συντοµογραφίες

1.3.

ΑΠΕ

:

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

ΚΥΑ

:

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ν

:

Νόµος

Π∆

:

Προεδρικό ∆ιάταγµα

ΠΚΤΜΝΕ :

Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών

ΦΕΚ

:

Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως

ΦΠΑ

:

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας

ΥΑ

:

Υπουργική Απόφαση

Ερµηνείες
Στα συµβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συµφραζόµενα ρητά προκύπτει διαφορετικά:

(1)

Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και
αντίστροφα.

(2)

Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και
αντίστροφα.

(3)

Λέξεις που αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα θα έχουν την ίδια έννοια µε τις ίδιες λέξεις που
αναγράφονται µε πεζά γράµµατα και αντίστροφα.

(4)

Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ηµέρα», «βδοµάδα», «µήνας», «έτος» κτλ. θα σηµαίνει
«ηµερολογιακή ηµέρα», «ηµερολογιακή βδοµάδα», «ηµερολογιακός µήνας», «ηµερολογιακό
έτος» κτλ.

(5)

∆ιατάξεις, που αναφέρονται σε «συµφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυµα / παράγωγά τους,
προϋποθέτουν ότι η υπόψη συµφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως.

(6)

«Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σηµασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές
από τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.

(7)

Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται γενικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία του κειµένου
της παρούσας.

(8)

Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος του
Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση», νοείται ότι όλες οι
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σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανοιγµένα στις τιµές της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγµα ή/ και καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση πέρα από
τις τιµές της προσφοράς του.
(9)

1.4.

Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένα άρθρα,
παραγράφους, εδάφια κτλ. νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συµβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς
διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που
τυχόν δεν αναφέρεται ρητά.

Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 και 9 του Άρθρου 30 καθώς και στο Άρθρο 44 του
Ν.3669/2008.

(2)

Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των εγγράφων της
Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας ή της Προϊστάµενης Αρχής.

(3)

Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισµοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που
απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει:

1.5.

i.

να γίνονται εγγράφως µε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας,

ii.

να επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίησή τους µε κάθε νόµιµο τρόπο και

iii.

να γίνονται στις δηλωµένες µε τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύµβασης
διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα µεταβολές, οι οποίες όµως έχουν
γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται
εγκύρως στις ήδη δηλωµένες διευθύνσεις.

Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη
σύµβαση

1.5.1. Ισχύουσες διατάξεις
(1)

Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερµηνεύεται και συµπληρώνεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και
για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον και από την Κοινοτική
Νοµοθεσία. Ειδικότερα, η παρούσα διαδικασία δηµοπράτησης, καθώς και η σύµβαση, που θα
καταρτισθεί, διέπεται αποκλειστικά από την ελληνική νοµοθεσία και ρυθµίζεται από τον
«Κανονισµό ανάθεσης και εκπόνησης µελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων» της
Αναθέτουσας Αρχής, µε όλες τις τροποποιήσεις του και τις διατάξεις του Ν.3669/08
«Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» όπως αναφέρονται αναλυτικά στο
Τεύχος της ∆ιακήρυξης. Η εκτέλεση των έργων συµπληρώνεται µε τους όρους της παρούσας και
των λοιπών συµβατικών τευχών.

(2)

Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείµενες διατάξεις, νοείται, εκτός εάν
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, Κανονισµοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής
Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας.

1.5.2.

Προδιαγραφές και Κανονισµοί
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 176 του Ν.3669/08.
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που
ορίζονται στη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις ΤεΠρο.

1.5.3.

Γλώσσα
Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα
έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν
κείµενα συνταγµένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας επίσηµη και
υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.
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Σύµβαση

1.6.
(1)

Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Άρθρο 30
του Ν.3669/08 και στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας.

(2)

Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα Συµβατικά Τεύχη, που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της.

(3)

Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους,
καθορίζoνται στη ∆ιακήρυξη. Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Κατασκευής του Έργου» και
«Εργολαβικό Συµφωνητικό» χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα.

1.7.

Μελέτες του έργου

1.7.1.

Υπάρχουσες µελέτες και πληροφοριακά στοιχεία κατά τη δηµοπράτηση του έργου

(1)

Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο:
"Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων δικτύου αποχέτευσης"
" Γεωτεχνική έρευνα δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ"
Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων
Καρπάθου
“Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων Καρπάθου”
"Τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δικτύου αποχέτευσης"

•
•
•
•
•
(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν από έρευνες ή και
µελέτες που έχουν γίνει ή ακόµη και µε αναζητήσεις / συνεντεύξεις στους φορείς, οργανισµούς,
γραφεία γεωτεχνικών ερευνών κτλ., που έχουν εκπονήσει σχετικές µελέτες / έρευνες για την
Υπηρεσία και το έργο.

Εκπόνηση µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αµοιβή των οποίων
εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς

1.7.2.
(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει την Μελέτη Εφαρµογής για το σύνολο των έργων που θα
κατασκευάσει. Οι προθεσµίες υποβολής των µελετών αναφέρονται στο Άρθρο 8 της παρούσης.

(2)

Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει αδαπάνως όλες τις µελέτες και έρευνες, που
είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως ορίζεται στην παρούσα ΣΥ και τα λοιπά
συµβατικά τεύχη. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
-

αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους και των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και
δικτύων,

-

σύνταξη και ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος, αδειοδοτήσεις, κτλ.,

-

σύνταξη και ενηµέρωση προγράµµατος διασφάλισης ποιότητας, ΣΑΥ και ΦΑΥ,

-

εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λατοµεία, δανειοθαλάµους, χώρους
απόθεσης κτλ. που τυχόν θα απαιτηθούν,

-

εκπόνηση µελετών και σύνταξη σχεδίων σήµανσης και ασφάλισης των προσωρινών
ρυθµίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κτλ.

(3)

Οι ως άνω µελέτες ή/ και έρευνες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τα
οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη, από Οµάδα Μελετών, που θα διαθέτει τα νόµιµα προσόντα. Η υποβολή
των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, για την αρµόδια έγκριση, που
θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρούσα ΣΥ.

(4)

Υπενθυµίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο 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 του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις.
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(5)

1.7.3.

Το σύνολο των δαπανών για την εκπόνηση των παραπάνω απαιτούµενων µελετών και ερευνών
θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου

(1)

Για την εκπόνηση και υποβολή των µελετών που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο, ο Ανάδοχος
πέρα από το γενικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα εκπονήσει και ειδικό αναλυτικό
χρονοδιάγραµµα µελετών ή/και ερευνών, συνδυασµένο µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής, το
οποίο θα υποβάλει για έγκριση µέσα στην προβλεπόµενη στο Άρθρο 8 της παρούσας
προθεσµία. Οι υποβολές των µελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος θα γίνουν σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µελετών του έργου.

(2)

Οι εγκρίσεις των υποβαλλοµένων µελετών ή/και αποτελεσµάτων ερευνών θα γίνονται, υπό την
προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, µετά από έλεγχο, εντός προθεσµίας ενός
µηνός από την υποβολή τους, λαµβάνοντας υπόψη και τον διατιθέµενο, από το χρονικό
προγραµµατισµό του έργου, χρόνο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασµένης µελέτης ή / και
έρευνας, η µελέτη ή / και η έρευνα θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα εκκινεί
από τη συµπλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος συµπλήρωσης / διόρθωσης και
επανελέγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καθυστέρησης των εργασιών του έργου και των µελετών
ή/και ερευνών.

(3)

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε λεπτοµερή έλεγχο µερικών ή και του συνόλου των
µελετών ή/και ερευνών του Αναδόχου, µε ή χωρίς τη σύµπραξη Συµβούλων. Αν κατά τη
διαδικασία ελέγχου προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισµών
ή των εφαρµοζόµενων υπολογιστικών µεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους
υπολογισµούς ή/και ελέγχους µε την εφαρµογή άλλων συναφών υπολογιστικών µεθόδων.

(4)

Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα. Η διάρθρωση και τα
περιεχόµενα των µελετών θα ακολουθούν τα αναφερόµενα στο Π∆.696/74. Μετά την έγκριση η
Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο µια (1) θεωρηµένη σειρά. Εκτός από την έντυπη µορφή, οι
µελέτες θα υποβάλλονται επίσης και σε ψηφιακή µορφή.

1.7.4.

Αλληλουχία µελετών και κατασκευών

(1)

Ουδεµία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί η αντίστοιχη µελέτη
Εφαρµογής. Τούτο αφορά και τα ενδιάµεσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των µόνιµων
έργων.

(2)

Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραµµατίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε
να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των µελετών ή/και ερευνών και για τις αντίστοιχες
εγκρίσεις.

(3)

Η έγκριση των µελετών ή/και ερευνών (υπολογισµών, σχεδίων, κτλ.) από την Υπηρεσία δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύµβαση.

(4)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υφίσταται ανάγκη άµεσης κατασκευαστικής επέµβασης προς
αποτροπή κινδύνου ατυχήµατος, ο όρος της παρ. 1.7.4 (1) µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της
Υπηρεσίας, να µην εφαρµόζεται. Όµως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν.

1.7.5.

Γλώσσα µελετών / ερευνών / σχεδίων
Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι παραδοχές µελέτης και οι υπολογισµοί θα είναι στην
Ελληνική γλώσσα.
Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές µόνο για φύλλα
υπολογισµών από ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφόσον αυτοί συνοδεύονται από µετάφραση υπόµνηµα στην Ελληνική γλώσσα, που θα τύχει της αποδοχής της Υπηρεσίας. Τα τεχνικά
φυλλάδια (brochures) επιθυµητό είναι να είναι στην Ελληνική γλώσσα, αλλά µπορεί να είναι
στη γλώσσα που εκδίδονται, κατά προτίµηση στην Αγγλική

1.8.
(1)

Παροχή και µέριµνα των τευχών
Τα συµβατικά τεύχη του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα φυλάσσονται µε
µέριµνά της. Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα χορηγηθούν µία σειρά
θεωρηµένων αντιγράφων των συµβατικών τευχών. Ο Ανάδοχος µπορεί να παράγει για τις
ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, µε µέριµνα και δαπάνες του.
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(2)

Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισµικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά την
εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, µελέτες, καταµετρητικά / επιµετρητικά στοιχεία, εφαρµογές
προγραµµάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα φυλάσσονται µε µέριµνά του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων µε
µέριµνα και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της.

(3)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο των
συµβατικών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των µελετών που ο ίδιος συνέταξε,
καθώς και της αλληλογραφίας του έργου. Η Υπηρεσία θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα
ανωτέρω κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον
αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω εργάσιµες.

(4)

Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συµβαλλοµένων µερών σφάλµα ή ελάττωµα
τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση κατά
την εκτέλεση του έργου, το υπόψη µέρος θα ενηµερώσει άµεσα το άλλο µέρος σχετικά.

1.9.

Καθυστέρηση στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.11 του Άρθρου 36 του Ν.3669/08, µε τις κατωτέρω διευκρινίσεις:

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε διαφαίνεται
περίπτωση καθυστέρησης ή, µε οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των εργασιών, σε περίπτωση
κατά την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. που βρίσκεται στο αρχείο, δεν παρασχεθεί σε αυτόν
από την Υπηρεσία ή τους τυχόν Συµβούλους της µέσα σε εύλογη διορία. Η έγγραφη ειδοποίηση
θα περιέχει λεπτοµέρειες του περιεχοµένου του απαιτούµενου σχεδίου, οδηγίας κτλ., λεπτοµερή
αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει
να τεθεί στη διάθεση του Αναδόχου, και λεπτοµέρειες της φύσης και της έκτασης των
προβληµάτων που τυχόν θα δηµιουργηθούν εάν το ζητούµενο έγγραφο, οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί
έγκαιρα.

(3)

Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήµερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος εγγράφου,
οδηγίας κτλ. και ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγµένα καθυστέρηση ή αυξηµένο κόστος κατά την
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων ως άµεσο αποτέλεσµα της υπόψη υπερηµερίας
της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την Υπηρεσία σχετικά και θα
δικαιούται σύµφωνα µε το Άρθρο 17.1 της παρούσας:

1.10.

i.

Να υποβάλει πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση παράτασης των προθεσµιών, εφόσον
παραβιαστεί ή υπάρχει κίνδυνος παραβίασης τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας
του έργου (κατά το Άρθρο 8.2 της παρούσας) και

ii.

Να υποβάλει πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση για την καταβολή σε αυτόν
αποζηµίωσης µόνο για τις θετικές του ζηµίες.

Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ

(1)

Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα των
εγγράφων, σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κτλ, που συντάχθηκαν από
αυτόν ή για λογαριασµό του µε δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος
θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νοµίµους εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο
δικαίωµα της χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών
λογισµικού κτλ., συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ.
αυτών, καθώς και του δικαιώµατος χρήσης των υπόψη τροποποιηµένων ή/και βελτιωµένων
εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ή της πραγµατικής ζωής
του έργου.

(2)

Η κυριότητα των προγραµµάτων Η/Υ και λογισµικού εµπορίου που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν
από τον Ανάδοχο παραµένει σε αυτόν, όµως ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί χωρίς
καµία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισµό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της
σύµβασης.

(3)

Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, µελέτες, εφαρµογές προγραµµάτων Η/Υ κτλ.
ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την µε οποιοδήποτε
τρόπο λήξη ή λύση της σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο
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Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε
οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

1.11.

Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο
Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα των
ΤεΠρο, των τεχνικών ή άλλων µελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των σχεδίων κτλ. που
συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασµό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα, µε µέριµνα
και δαπάνη του, να χρησιµοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις
ανάγκες της σύµβασης.
Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή
χρησιµοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και
των υπεργολάβων του, παρά µόνο για τις ανάγκες του έργου και µε την έγγραφη συγκατάθεση
της Υπηρεσίας.

1.12.

Εµπιστευτικότητα

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν
εκάστοτε, ακόµα και τα θεωρούµενα ως εµπιστευτικά (κοστολογικά κτλ.), που εύλογα θα
επιτρέψουν στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις συµβατικές του
υποχρεώσεις.

(2)

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να τηρήσει εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιήσει προς τρίτους
(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού ή/και
ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά
την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς προηγούµενη έγγραφη
άδεια του ΚτΕ.

1.13.

Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο – τήρηση αστυνοµικών διατάξεων

(1)

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του
εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τη διεθνή νοµοθεσία, που έχει καταστεί
εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούµενα συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται
στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη
συµβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νοµοθεσίας άλλων κρατών,
εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές.

(2)

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αµέσως στην Υπηρεσία το
περιεχόµενο όλων των δικογράφων ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Η
υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.

(3)

Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων, των Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων,
υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αµέλεια στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές
διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και
ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της
σύµβασης.

(4)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε άδειας που
προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κτλ., που απαιτείται για την εκτέλεση των
εργασιών του.

1.14.

Ευθύνη µελών κοινοπραξίας
Η ευθύνη µελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόµενα στο Άρθρο 39 του Ν.3669/08.

1.15.

Εγκεκριµένοι υπεργολάβοι
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 68 του Ν.3669/08.
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1.16.

Εκχώρηση δικαιωµάτων – υποκατάσταση
Η εκχώρηση του έργου ή/και των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σύµβαση διέπεται από
τις διατάξεις του Άρθρου 65 του Ν.3669/08.

1.17.

Στοιχεία πεδίου του έργου

1.17.1. Γνώση συνθηκών κατασκευής
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο, ότι οι
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου, έχουν πλήρη
γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού και έχουν συµπεριλάβει στην
οικονοµική προσφορά τους οτιδήποτε σχετικό µε τη φύση του γηπέδου των εγκαταστάσεων
κυρίως σε ότι αφορά:

(1)

-

την περιοχή του έργου,

-

τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών,

-

θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής,

-

τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών,

-

τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών
προσπέλασης,

-

τις συνήθως επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες,

-

τη διακύµανση της στάθµης των υδάτων των ποταµών, χειµάρρων, παλίρροιας ή παρόµοιες
φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων,

-

τη διαµόρφωση του εδάφους (υψοµετρικά, κτλ.) και την κατάσταση των εδαφικών συνθηκών, τις
ιδιοµορφίες και τη φύση του εδάφους στο διατιθέµενο για την κατασκευή των έργων γήπεδο,

-

το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, που
βρίσκονται στην περιοχή,

-

το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες), τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την
έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών,

-

τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήµατα κυκλοφορίας,

-

τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται
ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες,

-

τις δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις του ΚτΕ και των οποίων
η λειτουργία δεν πρέπει να διακόπτεται ή να παρενοχλείται και τέλος,

-

άλλα θέµατα, τα οποία µπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο,
ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της Σύµβασης.

(2)

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο, την ΤεΠε και τα σχέδια δηµοπράτησης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη
περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από τις
Τοπικές Αρχές, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, καθώς και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία
της εργολαβίας που συµπεριλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη
διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει
να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.

(3)

Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ., ποιότητα υπεδάφους,
αποτελέσµατα κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., που έγιναν ή
γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζόµενων για
ενηµέρωσή τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την
Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν ως βοήθηµα για τη σύνταξη των προσφορών.
Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να
προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες
ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων που τους
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διατέθηκαν. Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί για τις
επιτόπιες συνθήκες σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
(4)

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους
όρους της σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς
τις συµβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής
ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

1.17.2. Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)
(1)

(2)

(3)

1.18.

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται
εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, οι οποίες πρέπει να µετατοπιστούν από τους κυρίους
των.
Με τις εργασίες αυτές ουδεµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο Ανάδοχος, υποχρεούται
όµως να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ
αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν
παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. Παρά µόνον της από τον Νόµο
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου.
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 και
αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι εµπλέκονται µε το έργο. Η επαλήθευση και συµπλήρωση των
στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης
υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ∆ΕΥΑ,
Φυσικό Αέριο κτλ.) για τυχόν αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην
αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας,
όπως και στη µετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, η αποκατάσταση ή η αποζηµίωση
των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος

(1)

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, µε την υπογραφή της σύµβασης, ότι το συµφωνηµένο εργολαβικό
αντάλλαγµα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη
σύµβαση.

(2)

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιµήσει µε
επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη
διαµόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται:
i

για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν
θα εισάγουν από το εξωτερικό.

ii.

για τις εγκρίσεις µελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης
των κάθε φύσης αδειών.
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ΑΡΘΡΟ 2. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Εξασφάλιση χώρων

2.1.
(1)

Ο ∆ήµος Καρπάθου υποχρεούται, µε την εγκατάσταση του Αναδόχου, να του παραδώσει τα
απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσµευση, όπως αυτά
ορίζονται σε σχετικό σχέδιο δηµοπράτησης.

(2)

Επισηµαίνεται ότι στην περιοχή κατασκευής των έργων που υπάρχουν εγκαταστάσεις που πρέπει
να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα θα πρέπει για τα διάφορα δίκτυα, που διέρχονται
εντός αυτών, να γίνει ο ακριβής εντοπισµός τους. Αυτό αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. Οι
σχετικές εργασίες µετασκευής και µετατόπισης υφισταµένων δικτύων και εγκαταστάσεων γίνονται
χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση και δεν αποτελούν λόγο παράτασης.

(3)

Ο ∆ήµος Καρπάθου και η Εγνατία Οδός Α.Ε. ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να
απαλλοτριώσει ή και παραχωρήσει χώρους για ίδρυση λατοµείων, για δανειοληψία, για απόθεση,
για εγκαταστάσεις εργοταξίων σε άλλη θέση πέρα από αυτή του σχετικού σχεδίου κτλ. Οι χώροι
αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν από τον Ανάδοχο µε
αποκλειστική του µέριµνα και δαπάνη.

2.2.

Προσωπικό του ΚτΕ
Ο ΚτΕ είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του, οι συνεργάτες, οι τυχόν Σύµβουλοι
και οι τυχόν λοιποί εργολήπτες που εργάζονται για λογαριασµό του στο εργοτάξιο:

(1)

Συνεργάζονται µε τον Ανάδοχο στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του

(2)

Συµπεριφέρονται κατά τρόπο που προσήκει µε τα όσα απαιτούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια
των όσων αναφέρονται στη παρούσα ΣΥ.

Αξιώσεις του ΚτΕ

2.3.
(1)

Η ειδοποίηση θα κατατίθεται το συντοµότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπέπεσε στην
αντίληψη του ΚτΕ το γεγονός ή οι περιστάσεις που στοιχειοθετούν την αξίωσή του και µέσα στις
εκάστοτε προθεσµίες που τυχόν ορίζονται στην παρούσα και στις ισχύουσες διατάξεις του Άρθρου
1.5 της παρούσας. Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να
καταβληθούν τα οφειλόµενα.

(2)

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, οι σχετικές
δαπάνες θα επιβαρύνονται µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο
χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:
-

να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη καταβολή προς
τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε

-

να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης
εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε

-

να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες
είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο.
Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον
Ανάδοχο των οφειλοµένων ποσών.
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ΑΡΘΡΟ 3. H ΕΠΙΒΛΕΨΗ
3.1.

Καθήκοντα και δικαιοδοσία της Επίβλεψης

(1)

Η Υπηρεσία διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο και εκπροσωπείται από το προσωπικό
επίβλεψης του έργου, το οποίο διευθύνει ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο
Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο
στους επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της
Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους συµβούλους, που τυχόν θα χρησιµοποιήσει η Υπηρεσία για
να τη συνδράµει και σε όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση.

(2)

Η Υπηρεσία θα κοινοποιήσει µε έγγραφό της προς τον Ανάδοχο τον µηχανικό ή τους µηχανικούς,
οι οποίοι θα ασκούν τα καθήκοντα των Επιβλεπόντων, σύµφωνα µε το Άρθρο 36 του Ν.3669/08.

(3)

Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε
ευθύνη που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόµους.

(4)

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 36 του Ν.3669/08.

3.2.

Οδηγίες της Επίβλεψης
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές
της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.3 του Άρθρου 37 του Ν.3669/08.

3.3.

Αντικατάσταση Επιβλέποντα
Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα της αντικατάστασης του προσωπικού της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας ή της Προϊσταµένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του
λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννοµο συµφέρον του Αναδόχου ή να
στοιχειοθετείται δικαίωµα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζηµίωση ή παράταση προθεσµιών.
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ΑΡΘΡΟ 4. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
4.1.

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

4.1.1.

Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την υπογραφή της σύµβασης, αλλά και κάθε διαγωνιζόµενος κατά
τη φάση του διαγωνισµού εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους
στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες και µελέτες,
προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων.

(2)

Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των
ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον
Ανάδοχο. Σχετικά µε την αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους ισχύουν τα αναφερόµενα
στα Άρθρο 7.2 της παρούσας.

4.1.2.

Κατασκευή του έργου

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον «Κανονισµό
ανάθεσης και εκπόνησης µελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων» της Αναθέτουσας Αρχής
καθώς και στο N. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε) ), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 82/10.04.2012).

(2)

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της οριστικής µελέτης. Ο Ανάδοχος διατηρεί
την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών (βλ. και Άρθρο 14.2 της παρούσας).

4.1.3.
(1)

4.1.4.
(1)

∆ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρ. 8.2.2 της παρούσας
και µε δικές του δαπάνες, να παραχωρήσει στην Επίβλεψη κατάλληλο χώρο γραφείου µετά
χώρων στάθµευσης τροχοφόρων, αποδεκτό από την Υπηρεσία, για το προσωπικό της
Επίβλεψης, τους εκπροσώπους της και τους τυχόν Συµβούλους της. Το γραφείο αυτό θα
κατασκευασθεί εντός του εργοταξίου και παραπλεύρως προς το Γραφείο του Αναδόχου και θα
διαθέτει τις απαραίτητες τηλεφωνικές συνδέσεις.

Υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη συγχρηµατοδότηση του έργου
από την Ε.Ε.
Στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου συµπεριλαµβάνεται ακόµα, άνευ ιδιαίτερης αµοιβής,
και η άµεση και απροφάσιστη συµµόρφωση του Αναδόχου:
i. Στα πορίσµατα ποιοτικού ελέγχου που τυχόν θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο φορέα ή
Σύµβουλο του ∆ηµοσίου, στα πλαίσια τήρησης των όρων συγχρηµατοδότησης του έργου
από την Ε.Ε.
ii. Στις υποδείξεις και οδηγίες της ∆ιαχειριστικής Αρχής που συγχρηµατοδοτεί το έργο και
επιβλέπει την τήρηση τον όρων συγχρηµατοδότησης του έργου από την Ε.Ε, και ιδίως σε
εκείνες που αφορούν σε δράσεις και µέτρα δηµοσιότητας.

(2)

4.2.
(1)

4.3.

Σε κατάλληλα σηµεία, και σε εµφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα, να
τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα συµµορφώνονται µε τις σχετικές διατάξεις περί δηµοσιότητας
των συγχρηµατοδοτούµενων έργων από την ΕΕ.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Άρθρου 35 του Ν.3669/08.

Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναδόχου
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Άρθρο 38 του Ν.3669/08, σχετικά µε το προσωπικό του
Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα:
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(1)

Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης
κατασκευής του έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου
για λογαριασµό του Αναδόχου. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι
∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Ανωτάτης Σχολής µε δεκαετή εµπειρία στην κατασκευή και διοίκηση
αναλόγου µεγέθους και κατηγορίας έργων.

(2)

Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόµενου προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου, ο
Ανάδοχος, µαζί µε το οργανόγραµµα της παραγράφου 6.6 της παρούσας, θα υποβάλει στην
Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν
στα προσόντα και στην εµπειρία του. Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να µην
δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός
δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την ανωτέρω θέση. Ο
προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την
Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα ειδικός τεχνικός διερµηνέας.

(3)

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 να κάνουν µε εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο
προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο
αναπληρωτής του που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.

(4)

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 κτλ).

(5)

Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια 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 του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση,
µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. Οµοίως και ο αναπληρωτής του.

(6)

Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει έγγραφα την έγκρισή της για τον
ορισµό του προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή του, οπότε ο Ανάδοχος
υποχρεούται να τους αποµακρύνει και να τους αντικαταστήσει µε άλλους, των οποίων ο διορισµός
θα υπόκειται στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

(7)

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

4.4.

Συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε
τρίτους

(1)

Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα στη παρ.13 και παρ.14 του Άρθρου 37 του Ν.3669/08.

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από
άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων
χώρων, που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το
δυνατόν, µε τους τυχόν αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της
παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν.

(3)

Ενδεικτικά, αναφέρονται ως µέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχηµάτων /
µηχανηµάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθµιση της σειράς των εργασιών
του ώστε να συντονίζονται µε τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους
εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισµού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο
τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου.

(4)

Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά µεταξύ του Αναδόχου και άλλων εργοληπτών, που
χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παραπλεύρων χώρων θα διευθετηθεί
κατ’αρχήν µε την µεσολάβηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µε σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση
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των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε την απόφαση της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας και σε περίπτωση που διαφωνεί µπορεί να ασκήσει κάθε νόµιµο δικαίωµά του, χωρίς η
άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του έργου.

4.5.

Άδειες και Εγκρίσεις

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, των
κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη
νοµοθεσία ή αλλού 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 του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του
(µε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει
και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης.

(2)

Ο ΚτΕ ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούµενες
διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συµβατικών του
υποχρεώσεων.

(3)

Όσον αφορά άδειες που µπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρµόδιας διοικητικής
αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο µη έκδοσής τους. Κατ'
εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να τον συνδράµει, εφόσον συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. Ο νόµος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροµή αυτή.
ii. Η παροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του
ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας.

(4)

Σχετικά µε την αδειοδότηση για αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθαλάµους και χώρους απόθεσης,
ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 5.3 της παρούσας.

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ESY.doc

18

Ν5600a/5157/B03

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
5.1.

∆ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο

5.1.1.

Προσωρινές εγκαταστάσεις

(1)

Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής,
εργαστήρια, γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε
µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, στις περιοχές που υποδεικνύονται στα Σχέδια
∆ηµοπράτησης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην κατάληψη και διευθέτηση των
εργοταξιακών χώρων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία, η οποία θα εκδώσει και σχετική
έγκριση.

(2)

Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση
της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται µόνον τα
υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω
πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές
περιλαµβάνονται στις τιµές της προσφοράς του.

(3)

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περάτωσης του έργου
λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, διότι,
κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των
τοπικών συνθηκών.

(4)

Ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και δαπάνη, θα διαρρυθµίσει κατάλληλα τον (τους) εργοταξιακό
(ους) χώρο (ους), που θα περιλαµβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την
κατασκευή του έργου, όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς, χωρίς να
εµποδίζει τη λειτουργία λοιπών εγκαταστάσεων του ΚτΕ κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες
οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών και τις τυχόν κατά
περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας.

(5)

Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Υπηρεσίας. Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα σχεδιαστούν,
κατασκευασθούν και λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη
εγκαταστάσεις και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

(6)

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για
χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας,
βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής.

5.1.2.

Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος
έργου, καθώς και µετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από
τους περί το επίµαχο τµήµα του έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή
κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα,
µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων
κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή
επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία του έργου ή τµήµατος αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους
στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο
τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να µεριµνήσει για
οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθµα,
κατά τους όρους της σύµβασης.

(2)

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγµή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την
κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση κτλ.) κάθε προστατευτικής
κατασκευής που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών)
και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών,
ατυχηµάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς
εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και αποµάκρυνση των εργοταξίων.
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(3)

5.2.

Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση εκ µέρους της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, µέσα σε εύλογη προθεσµία, περάτωση των
ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε
από την πρώτη επόµενη πληρωµή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο
τρόπο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης εµπρόθεσµης
εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου.

Προσβασιµότητα στο εργοτάξιο - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
κατασκευή

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα δικαιώµατα
για προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστάσεις, και κάθε
φύσης υποδοµές είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να µισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις
υπόψη υποδοµές, εφόσον απαιτείται, για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, µηχανήµατα, εξοπλισµό και
εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο
και θα είναι ανοιγµένες στις τιµές της προσφοράς του.

(2)

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί υφιστάµενες οδούς για την προσπέλαση, µε τη
ρητή υποχρέωση ότι τα µηχανήµατα και τα λοιπά µεταφορικά µέσα που θα κινούνται σε δηµόσιες
οδούς δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια διαστάσεων και βαρών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις, για να αποφεύγονται εµπόδια στην οµαλή κυκλοφορία και κίνδυνοι
ατυχηµάτων και βλάβες στις οδούς. Οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες προσπελάσεις χρειασθούν
για το Έργο, θα κατασκευασθούν και θα συντηρηθούν µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.

(3)

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.

(4)

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.

(5)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και
από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων
(εκχιονισµός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε
µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανοιγµένες στις τιµές της προσφοράς του.

(6)

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, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη.

(7)

Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, όπως, πχ.
σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ,
επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας
επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις.

(8)

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 την 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.

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ESY.doc

20

Ν5600a/5157/B03

(9)

Ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος διατοµής οδού, ή ερείσµατος,
ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρµοδίως και ολοκληρωθεί
πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 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 αποκλείει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί
της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω 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 ανηγµένο τρόπο, στην
προσφορά του.

(10)

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, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου
συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών
κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων).

(11)

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.

5.3.

Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης

5.3.1.

Γενικά

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.10 του Άρθρου 37 του Ν.3669/08.

(2)

Οι πηγές λήψης υλικών πρέπει να είναι νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία ή κατάλληλα υλικά από
περίσσεια άλλου κατασκευασµένου έργου, για τα οποία πρέπει να υπάρχει άδεια από την
Υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τις προτάσεις του, λαµβάνοντας υπόψη
τα προδιαγραφόµενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να
εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών.

(3)

Πριν χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, µε
δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριµένο εργαστήριο προς διαπίστωση της
καταλληλότητάς του.

(4)

Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή
αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα
εγκρίνει η Υπηρεσία.

(5)

Σηµειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνουν κατά
ανηγµένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

5.3.2.

Χώροι Απόθεσης

(1)

Η απόθεση των περισσευµάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων, των τυχόν ακατάλληλων
προϊόντων ορυγµάτων για την κατασκευή επιχωµάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους,
που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέµβασης, θα αποµακρύνονται και
θα διαστρώνονται µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.

(2)

Ο Ανάδοχος, χωρίς καµία επί πλέον αποζηµίωση, υποχρεούται, πέρα από τη µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση και τη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να
εξασφαλίσει τη σταθεροποίηση τους µε τα απαραίτητα έργα υποδοµής και µε κατάλληλη
συµπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήµατα και
αξιοποιήσιµες. Προκειµένου να ολοκληρωθούν τα «έργα αποκατάστασης» που περιλαµβάνονται
στους εγκεκριµένους όρους της περιβαλλοντικής µελέτης, θα πρέπει να αποµένουν µόνον οι
παρακάτω εργασίες:

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ESY.doc

21

Ν5600a/5157/B03

-

Οι επιφανειακές ειδικές χωµατουργικές διαµορφώσεις, σε συνδυασµό µε τυχόν προβλεπόµενα
τεχνικά έργα

-

Οι οποιεσδήποτε εκσκαφές θεµελίων

-

Η διάστρωση επιφανειακού στρώµατος κηποχώµατος και η φύτευσή του

-

Η κατασκευή οδοστρωµάτων (ασφαλτικών, από σκυρόδεµα, ανασφάλτωτων), πλακοστρώσεων
κτλ.

-

Τυχόν άλλες ειδικές κατασκευές που δεν ανήκουν στις γενικές χωµατουργικές διαµορφώσεις και
τα σχετικά τεχνικά έργα σταθεροποίησης αυτών

(3)

5.4.

Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της
προσφοράς του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών
συνθηκών του έργου από όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών.

Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου και νερού

(1)

Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει από τη ∆ΕΗ την
ηλεκτροδότηση του εργοταξίου του. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στο εργοτάξιό
του τις κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε
για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ∆ΕΗ για την εξασφάλιση της
ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν
διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. Οι βοηθητικές
εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισµό ασφαλείας, τα τυχόν συστήµατα
ασφάλειας καθώς .

(2)

Σε περίπτωση που η διατιθέµενη ηλεκτρική ισχύς του ΚτΕ επαρκεί, είναι δυνατή η χορήγηση
ηλεκτρικής ισχύος από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο µετά από σχετική αίτηση του. Για τον σκοπό αυτό
µε δαπάνες του ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει τις σχετικές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας και θα τοποθετήσει µετρητή της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η
ηλεκτροδότηση θα γίνει µετά από προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτου και την ευθύνη
για τις εγκαταστάσεις θα φέρει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος θα χρεώνεται για την παρεχόµενη ισχύ
και ενέργεια µε βάση τους λογαριασµούς ∆ΕΗ προς τον ΚτΕ.

(3)

Ανάλογα µε το µέγεθος των φορτίων και τον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο συνεχούς παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος, µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως βοηθητικές εγκαταστάσεις εφεδρικά
συστήµατα παραγωγής (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, γεννήτριες) ή αποθήκευσης και απόδοσης
ηλεκτρικού ρεύµατος (συσσωρευτές, σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος - UPS).
Τα υπόψη συστήµατα µπορεί να είναι τύπου "STAND BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
έχουν δυνατότητα λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα ενεργοποίησης του συστήµατος "STAND
BY", αλλιώς θα πρέπει να εξασφαλισθούν συστήµατα τύπου "ON LINE".

(4)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει όλες τις
σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθµών και την κατασκευή των
απαραίτητων δικτύων για τη µεταφορά και διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, από τα σηµεία
παροχής στα σηµεία κατανάλωσης του έργου.

(5)

Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας να γίνει σύνδεση τουλάχιστον δύο εξωτερικών γραµµών (µιας
στα εργοταξιακά του γραφεία και µιας στα γραφεία Επίβλεψης), καθώς επίσης και παροχή
πόσιµου νερού ή άλλης εγκατάστασης παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για τις ανάγκες του
έργου.

(6)

Όλες οι δαπάνες που αφορούν στις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, δεν θα πληρωθούν
ιδιαιτέρως, και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του
Αναδόχου.

5.5.
(1)

Σήµανση και ασφάλεια του εργοταξίου κατά την εκτέλεση των εργασιών
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, σηµάτων
και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ESY.doc

22

Ν5600a/5157/B03

συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά
περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και
κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως
ισχύει.
(2)

5.6.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των
απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.

Φύλαξη του εργοταξίου

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτοµα µη έχοντα εργασία
ή µη διαπιστευµένα ή µη δικαιούµενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που
εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιµοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες
υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και τη νύχτα. Τα
ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.

(2)

O Ανάδοχος έχει υποχρέωση να µεριµνήσει για τη φύλαξη υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων κτλ,
τα οποία ανήκουν σε αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στον χώρο του εργοταξίου και να λαµβάνει
όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφαλείας καθώς επίσης να διαθέτει και το κατάλληλο για τον σκοπό
αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κτλ.).

(3)

Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού µηχανήµατος κτλ., που ανήκει σε
αυτόν, ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζηµίωση και
αποκατάστασή του, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε δικαιολογία για τη ζηµιά, ούτε
να προβάλλει αξίωση για αποζηµίωσή του.
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ΑΡΘΡΟ 6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
6.1.

Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού

(1)

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση,
πρόσληψη και κινητοποίηση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις όλου του προσωπικού που
απαιτείται για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστηµονικού
ή άλλου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των µέσων, εργαλείων κτλ.
για την άσκηση των καθηκόντων του. Σχετικά ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ.5 και παρ.8 του
Άρθρου 37 του Ν.3669/08.

(2)

Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική
άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου και
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νοµοθεσία.

6.2.

Αµοιβές και Κανονισµός Εργασίας
Ισχύουν τα οριζόµενα στη παρ.7 και παρ.9 του Άρθρου 37 του Ν.3669/08.

6.3.

Εργατική νοµοθεσία
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.7 του Άρθρου 37 του Ν.3669/08.

6.4.

Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές

(1)

Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου
Εργασίας για τις εκτελούµενες κατά περίπτωση εργασίες.

(2)

Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου να
αντιµετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται µε την προστασία ζωής ή περιουσίας ή
ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, επιτρέπεται η
εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύµφωνα µε
όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω
εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους τους
Νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η
υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαµβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε
οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει
έγκαιρα την Υπηρεσία.

(3)

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη και
δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να
εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές.

(4)

Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα
αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου.

(5)

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και εν
γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή
τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών.

(6)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία για ηχορρύπανση και ώρες
κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες
κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που
ηχορρυπαίνουν την περιοχή και να λαµβάνονται κατάλληλα προς τούτο µέτρα.
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Υποδοµές εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού

6.5.
(1)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο
προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε υποδοµές που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των
συµβατικών του υποχρεώσεων και την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του.

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει προς την Υπηρεσία τις διευκολύνσεις σε υποδοµές που
ορίζονται στην παρούσα (παρ. 4.1.3). Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται µε ευθύνη, φροντίδα
και δαπάνη του Αναδόχου και θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του.

Προσωπικό Αναδόχου

6.6.
(1)

Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης
κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό οργανόγραµµα εργοταξιακού
προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς
την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου.

(2)

Ειδικότερα ο Ανάδοχος εκτός από το διορισµό του προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου και
του αναπληρωτή του (Άρθρο 4.3 της παρούσας), υποχρεούται να στελεχώσει µόνιµα τις
εργοταξιακές του λειτουργίες µε ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του
έργου για την επαρκή καθοδήγηση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο ανωτέρω
προσωπικό, από το οποίο θα πρέπει να καλύπτονται και οι αρµοδιότητες υπεύθυνου χρονικού
προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυνου ποιότητας έργου και
υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας, θα περιλαµβάνονται απαραίτητα, κατ' ελάχιστον οι ακόλουθοι:
i.

Ένας ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός, µε δεκαετή τουλάχιστον εµπειρία στη
κατασκευή παροµοίων έργων.

ii.

Ένας Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ∆ιπλωµατούχος Ανωτάτης Σχολής µε
δεκαετή τουλάχιστον εµπειρία στη κατασκευή παροµοίων έργων.

iii.

Ένας Πτυχιούχος ΤΕΙ, µε δεκαετή τουλάχιστον εµπειρία στην παροµοίων έργων.

(3)

Όλα τα στελέχη, τα οποία θα απασχοληθούν στο Έργο κατά την εκτέλεση του Έργου, θα
συµπεριληφθούν επωνύµως στο «Οργανόγραµµα Εργοταξίου» που θα συνταχθεί και θα
υποβληθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω. Το οργανόγραµµα θα
συνοδεύεται από τα Βιογραφικά Σηµειώµατα και από τα Πιστοποιητικά Εµπειρίας των
προαναφερόµενων στελεχών.

(4)

Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ώστε να
προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανοµία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε
τρόπο ανάρµοστη συµπεριφορά εκ µέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση οµαλών
συνθηκών και την προστασία προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω
από αυτούς.

(5)

Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την αποµάκρυνση µέλους ή µελών
του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους
αποµακρύνει και να τους αντικαταστήσει µε άλλους, των οποίων ο διορισµός θα υπόκειται στους
όρους της παρούσας παραγράφου. Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του
εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όποτε, κατά την κρίση της, γίνεται απαραίτητο.

(6)

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.
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ΑΡΘΡΟ 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
7.1.

Τρόπος εκτέλεσης

(1)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος
µε δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και
µηχανηµάτων, τη µεταφορά τους από τις πηγές προµηθείας τους, καθώς και για τη
χρησιµοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των
σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών
και σχεδίων.

(2)

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά
σχέδια της εγκεκριµένης µελέτη εφαρµογής, που θα συντάξει ο ίδιος.

(3)

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή
του, οι εργασίες ή τµήµα τους ή τα υλικά που χρησιµοποιούνται ή που χρησιµοποιήθηκαν για την
εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωµατικά, ατελή ή ακατάλληλα ή
δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συµφωνούν µε εκείνα που
ορίζονται στη σύµβαση, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώµατα τα
οποία δεν αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο τότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρ.2 και
της παρ.3 του Άρθρου 60 του Ν.3669/08.

(4)

O Εργοδότης έχει το δικαίωµα να διενεργεί, ανά πάσα στιγµή, δειγµατοληψία και έλεγχο
ποιότητας, διαστάσεων κτλ, τόσο των κάθε φύσης υλικών και εξοπλισµού, όσο και των εργασιών,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιµές δεν
απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη σαν µοναδικού και εξ ολοκλήρου υπεύθυνου για την
ποιότητα και το δόκιµο των κάθε φύσης υλικών, ειδών, εξοπλισµού και εργασιών.

(5)

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της
Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συµβατικές υποχρεώσεις του, εκεί
όπου διαπιστώθηκαν, µεταγενέστερα, ελαττωµατικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν
αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας.

(6)

Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του
έργου από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών
δοκιµών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα.

7.2.

Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράµµατα

(1)

Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει πλήρη τοπογραφική αποτύπωση των χώρων, που θα
κατασκευαστεί το έργο, καθώς επίσης και των τυχόν υπαρχουσών εγκαταστάσεων και υπόγειων ή
υπέργειων δικτύων στη περιοχή των έργων. Η τοπογραφική αποτύπωση θα συνδεθεί µε το
Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

(2)

Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε µόνιµη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα µόνιµων υψοµετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τµήµατα του έργου, όπως
απαιτείται ή σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα του δοθούν (Άρθρο 114, Π∆.696/74). Οι ανωτέρω
αφετηρίες θα τοποθετηθούν µε κλειστή όδευση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν από κάθε
πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε να µη θίγονται και να
είναι προσβάσιµες ανεξάρτητα των εκτελούµενων εργασιών.

(3)

Η τοπογραφική αποτύπωση, η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία και εξασφάλιση των
υψοµετρικών αφετηριών, θα γίνει µε δαπάνες του Αναδόχου, που θεωρούνται ανοιγµένες στις
τιµές προσφοράς του έργου.

(4)

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισµός,
που θα βρίσκεται επιτόπου του έργου και µε τον οποίο θα γίνονται όλοι οι τοπογραφικοί έλεγχοι
κατά την διάρκεια της κατασκευής.

(5)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράµµατα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία
και δεν υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίµακα, για όλες
τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράµµατα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για δανειοθαλάµους,
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λατοµεία, χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, χώρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ. Τα
διαγράµµατα αυτά θα συνδέονται µε το Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας
Στρατού.
(6)

7.3.

Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π∆.696/74,
όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις που επέφεραν µεταγενέστερες διατάξεις, και των συναφών
εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

Εξοπλισµός Αναδόχου

(1)

Ο Ανάδοχος µε ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προµηθεύσει και να µεταφέρει επί τόπου
του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισµό για την έντεχνη και
εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή µεταφορικά, ανυψωτικά και
άλλα µηχανικά µέσα, εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισµό
τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους µετά τον έλεγχο, προκειµένου να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση.

(2)

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή
τα µηχανικά και λοιπά µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη και έντεχνη
περάτωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, µέσα σε 15µερη προθεσµία από τη
λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου
υπάρχοντα εξοπλισµό του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(3)

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή όχι
χρήση του παρόντος Άρθρου.

(4)

Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευµένο µηχανικό εξοπλισµό κατασκευής του έργου, όπως
αυτός προκύπτει από τα συµβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από
την Υπηρεσία πριν από την προσκόµισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών
κατασκευής. Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούµενα στην
Υπηρεσία τους τύπους των µηχανηµάτων µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και
απόδοσης, που θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης.

(5)

Επίσης, µε ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει πλήρως
όλες τις προβλεπόµενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για την εκπλήρωση
των συµβατικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συµβατικά τεύχη.

(6)

Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη τους
περιλαµβάνεται ανοιγµένη στα κονδύλια των τιµών της προσφοράς του Αναδόχου.

7.4.

Υλικά, µηχανήµατα και εργαλεία

7.4.1.

Γενικά

(1)

O Ανάδοχος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συµφωνία µε τις
προδιαγραφές των κάθε φύσης υλικών κτλ., που ενσωµατώνονται στα διάφορα έργα και
εξυπακούεται, ότι µε την προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη να εκτελέσει
έντεχνα τα έργα µε δόκιµα υλικά.

(2)

O Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα εργαλεία και µηχανήµατα, που
είναι αναγκαία για την κατασκευή των έργων, την µεταφορά κάθε είδους υλικού από τα λατοµεία
και τις λοιπές πηγές, την εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού και γενικά για την εκτέλεση
όλων των εργασιών, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας. Οφείλει επίσης ο
Ανάδοχος να επισκευάζει, να συντηρεί και να ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και
τα εργαλεία από κάθε κίνδυνο.

(3)

Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου υλικά και έτοιµα ή
ηµικατεργασµένα προϊόντα που προδιαγράφονται, συνοδευόµενα, όπου απαιτείται από τα
συµβατικά τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το ΠΠΕ.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η
ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
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(4)

Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα θα είναι
καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς όρους, που
καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν.

(5)

Για την οποιαδήποτε πληρωµή υλικού, µηχανήµατος ή συσκευής αυτή θα πρέπει να
προσκοµισθεί στο εργοτάξιο του έργου ή σε αποθήκη φύλαξης στην περιοχή.

7.4.2.

Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών

(1)

Ισχύουν τα αναφερόµενα στη παράγραφο 7.8.4 της παρούσας ΣΥ.

(2)

Οι ανωτέρω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από
την παραγγελία, κατά τρόπο ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ΄ αυτήν
αναγκαίους ελέγχους και διερευνήσει κατάλληλα το θέµα, να έχει στη διάθεσή της επαρκή χρόνο
για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιαδήποτε παρατήρηση και να αποµένει επίσης
επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρµόσει, σύµφωνα µε τις απόψεις της Υπηρεσίας
την παραγγελία του.

(3)

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα
χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών και
έτοιµων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να µη δηµιουργούνται
καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων.

(4)

Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγµατοποίηση της
παραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την
υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και να
αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιµές και παραλαβές των εγκαταστάσεων.

(5)

Παραµένει στο ακέραιο το δικαίωµα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγµατοληψία επί των
υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων, έτοιµων προϊόντων κτλ. που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο
και να εκτελέσει δοκιµές παραλαβής, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, να διατάξει δε την άµεση
αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, µηχανήµατος, συσκευής, ετοίµου προϊόντος
κτλ., που δεν πληροί τους συµβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα
χαρακτηριστικά του.

(6)

Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και
απόρριψη της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο,
δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συµβατικών προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου.

(7)

Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει την ενσωµάτωση στο έργο
προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αµφιβολίες διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας
της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής) ή µη ύπαρξης οργανωµένης αντιπροσωπείας στην
Ελλάδα (για εισαγόµενα προϊόντα από το εξωτερικό). Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωµα να αξιολογήσει µόνη εκείνη ότι τα οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα λειτουργούν
αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες προορίζονται, για τη χρονική περίοδο για την
οποία προορίζονται, και µε προϋπόθεση εύλογης δαπάνης συντήρησης, κατά τα λοιπά όπως
ορίζεται στις ΤεΠρο. Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώµατα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα
άλλα σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα
οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας.

7.4.3.

Φύλαξη υλικών

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, µε µέριµνα και δαπάνη του, σε ιδιαίτερους
φυλασσόµενους χώρους όσα υλικά έχουν προσκοµιστεί στο εργοτάξιο. Οµοίως, σε ιδιαίτερους
χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγµατα υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων, κτλ.

(2)

Οι χώροι αποθήκευσης υλικών και δειγµάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο
εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας,
για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου.

7.5.
(1)

Επιθεώρηση
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 177 του Ν.3669/08.
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Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει
αναγκαίο σχετικά µε την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις
µεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους εκάστοτε νόµους, όλα γενικά τα
λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους
µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις
απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκοµίσθηκαν
στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις
σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράµµατα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και
λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χορηγεί στην
Υπηρεσία, µετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που
αναφέρθηκαν προηγουµένως.

(2)

7.6.

Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχηµάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων

(3)

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την
πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές
ευθύνες για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις
του), είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. Οι σχετικές ευθύνες
του Αναδόχου ορίζονται περαιτέρω στο Άρθρο 14 της παρούσας.

(4)

Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και
στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε µηχάνηµα του εξοπλισµού του, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει :
iv.
v.
vi.

vii.

Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης.
Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και
την κατάλληλη διάθεσή τους.
Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας
κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του
εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους.
Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και
σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής και βάσει των κείµενων διατάξεων
διαχείρισής τους.

(5)

Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και
ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα
συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη
προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες, υποκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και
ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές
ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των
εντεταλµένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κτλ.).

(6)

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων ή των µε άλλο τρόπο εµπλεκοµένων
στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η
τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από
την Ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρµογής των σχετικών
διατάξεων.

(7)

Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται
ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του.

7.7.

Ασφάλεια και υγιεινή

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφαλείας
και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς και να δηµιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο Άρθρο 3 του Π∆.305/96. Στο ΣΑΥ αυτό, που θα τηρείται και θα αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη του έργου, θα περιλαµβάνονται και βεβαιώσεις αναθέσεως καθηκόντων σε συντονιστή/ές ασφαλείας και υγείας κατά τη φάση της κατασκευής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσλάβει κατάλληλο άτοµο που θα καλύπτει το θεσµό του Τεχνικού
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Ασφάλειας (ΤΑ).Ο χρόνος απασχόλησης του καθορίζεται από το Π∆ 294/88. Τα προσόντα και
τα καθήκοντά του ορίζονται από τον Ν.1568/85 και Π∆ 17/96. Η πρόθεση ανάθεσης καθηκόντων
ΤΑ πρέπει να αναγγέλλεται έγκαιρα στα κατά τόπους Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικών Κινδύνων (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) ή εφόσον δεν υπάρχει ΚΕ.Π.Ε.Κ. στην Επιθεώρηση Εργασίας µαζί µε τα
προσόντα που απαιτούνται ώστε να υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη του ΚΕ.Π.Ε.Κ. ή αντίστοιχα
της Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης ένα άτοµο που θα καλύπτει το θεσµό του Συντονιστή Ασφάλειας µε προσόντα όµοια µε αυτά του Τεχνικού Ασφάλειας και καθήκοντα σύµφωνα µε το
Π∆ 305/96.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους,
∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση
στον τοµέα της επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας σε θέµατα όπως:
α. Εκπαίδευση προσωπικού
β. Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία
γ. Ενηµέρωση µε γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των
εργασιών και τους τρόπους προστασίας από αυτούς
δ. Εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι
πάσης φύσεως θεοµηνιών και φωτιάς
ε. Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις
εργασίας για την πιστή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους εργαζοµένους
στ. Καταλληλότητα εξοπλισµού
Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιµα προς έλεγχο από τους αρµόδιους κρατικούς και
µη φορείς τα θεωρηµένα ή µη βιβλία που απαιτεί η νοµοθεσία:
•

Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Ν 1396/83 ΦΕΚ Α’126/1983 και Π.∆. 1073/81)

•

Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας (Ν.1568/85)

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την
ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και
ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης
ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά
το χρόνο της εφαρµογής των διατάξεων.
Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, αναφέρονται
παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
-

Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της
Υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων του προσωπικού Επίβλεψης και ∆ιαχείρισης), καθώς και
σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούµενα κατά περίπτωση
Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής
προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές
γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το
καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου,
κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχηµα του εργοταξίου, µάσκες
διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, κ.λ.π.

-

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων ή
φωτεινών σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς
και προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και
για τους κινούµενους στους χώρους των εργοταξίων ή/ και στις περιοχές εκτέλεσης των
εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό
των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς
επίσης να εξασφαλίσει µέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.
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Όλες οι δαπάνες εφαρµογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγµένο
τρόπο στις τιµές της προσφοράς του.

3.

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων - Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*.

3.1

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του
έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).

3.2

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των
εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των
µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8
και αρ.182).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 4249).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).

----------------------------------------------------------------------------------------* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του
άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων
άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85,
Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.
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3.3

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :

3.3.1

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών,
την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει
τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα
της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3
παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση
των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους
και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις
ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4),
όταν :
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α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα
του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96
(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7
παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-32012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου
και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.

3.3.2

Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας
και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και
αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται
από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
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Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί
και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων
των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του
Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και
να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται
περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

3.3.3

Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ),
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν
την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα
ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών
ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο
όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ.
8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

3.3.4

Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε
το Η Μ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.

3.4.

Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.

3.4.1

Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου
µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία
στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή
αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους
των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος
Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων,
ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. :
Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10
(αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13,
14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε
τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94,
Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

3.4.2

Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση –
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση
των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
-

Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι:

«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
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Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος
Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆
216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και
αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η
τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :α) κραδασµούς : Π∆ 176/05,
β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.

3.4.3

Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων
304/00 (αρ.2).

Π∆

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων,
των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας
µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆
1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ.
αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10,
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ,
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄,
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
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7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3
και αρ.4. παρ.7 ).

3.5.

Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :

3.5.1

Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91
(αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94,
Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89
και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆
212/06,ΥΑ 21017/84/09.

3.5.2

Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆
1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4),
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).

3.5.3

Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες
σε στέγες.Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ
16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12,
παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).

3.5.4

Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες :Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81
(αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική
∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.

3.5.5

Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) :Π∆
778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).

3.5.6

Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. (Σήραγγες κυκλοφορίας
οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που
εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε
στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆
225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).

3.5.7

Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συ-
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νεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).

Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν
τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

1.6

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

A. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76

ΦΕΚ

337/Α/76

Π. ∆.

395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1396/83

ΦΕΚ

126/Α/83

Π. ∆.

396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1430/84

ΦΕΚ

49/Α/84

Π. ∆.

397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

Ν. 2168/ 93

ΦΕΚ

147/Α/93

Π. ∆.

105/95

ΦΕΚ

Ν. 2696/99

ΦΕΚ

57/Α/99

Π. ∆.

455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

Ν. 3542/07

ΦΕΚ

50/Α/07

Π. ∆.

305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

Ν. 3669/08

ΦΕΚ

116/Α/08

Π. ∆.

89/99

Ν. 3850/10

ΦΕΚ

84/Α/10

Π. ∆.

304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Ν. 4030/12

ΦΕΚ

249/Α/12

Π. ∆.

155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

Π. ∆.

176/05

ΦΕΚ

Π. ∆.

149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Π. ∆.

2/06

ΦΕΚ

268/Α/06

Π. ∆.

212/06

ΦΕΚ

212/Α/06

Π. ∆.

82/10

ΦΕΚ

145/Α/10

Π. ∆.

57/10

ΦΕΚ

97/Α/10

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ

94/Α/99

227/Α/05

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π. ∆.

413/77

ΦΕΚ

128/Α/77

Π. ∆.

95/78

ΦΕΚ

20/Α/78

Π. ∆.

216/78

ΦΕΚ

47/Α/78

Π. ∆.

778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

Π. ∆.

1073/81

ΦΕΚ 260/A/81

Π. ∆.

225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

ΥΑ

Π. ∆.

31/90

ΦΕΚ

ΚΥΑ
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ΦΕΚ
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Π. ∆.

70/90

ΦΕΚ

31/Α/90

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ

138/Β/91

Π. ∆.

85/91

ΦΕΚ

38/Α/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΦΕΚ

187/Β/93

Π. ∆.

499/91

ΦΕΚ

180/Α/91

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΕΚ

765/Β/93

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΦΕΚ

450/Β/94

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠΠ/208/12-9-03

ΥΑ

ΦΕΚ

451/Β/93
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/
οικ/215/31-3-08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

ΥΑ

αρ.οικ. 31245/93

ΦΕΚ

301/Β/94

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΕΚ

73/Β/94

ΥΑ

ΦΕΚ

978/Β/95

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ

677/Β/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

ΦΕΚ

1035/Β/96

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΦΕΚ

113/Β/97

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΦΕΚ

987/Β/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03

ΦΕΚ

708/Β/03

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΦΕΚ

420/Β/11

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ

59/∆/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ

686/Β/01

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01

ΦΕΚ

266/Β/01

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02

ΦΕΚ

16/Β/03

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11

ΦΕΚ

905/Β/11

ΥΑ 21017/84/09

ΦΕΚ 1287/Β/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ

3009/2/21-γ/94

3131.1/20/95/95
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7.8.

∆ιασφάλιση ποιότητας

7.8.1.

Πρόγραµµα ποιότητας έργου

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στην
Απόφαση
∆ΕΕΠΠ/ΟΙΚ/802/2000 (ΦΕΚ Β1265/18-10-2000), και
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
∆ΙΠΑ∆/οικ./12/13.01.09 (ΦΕΚ 125 Β’/27.01.09) Απόφασης του Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε και των συµβατικών
τευχών.για την ανάπτυξη, τεκµηρίωση και εφαρµογή στο έργο Προγράµµατος Ποιότητας Έργου
(ΠΠΕ), σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποιοτικούς κτλ. περιορισµούς
και όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΣΥ και στα λοιπά συµβατικά τεύχη.

(2)

Το ΠΠΕ θα αποτελεί την τεκµηριωµένη και συστηµατική παρουσίαση των ειδικών µέτρων και
πρακτικών που θα εφαρµόσει ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, για την
εξασφάλιση της συµµόρφωσής του µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης. Θα περιλαµβάνει κατ’
ελάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται στην Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/611/01 (ΦΕΚ Β1013/2-82001) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/501/1-7-2003 (Β΄928).

(3)

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση το ΠΠΕ. Τα εγκεκριµένα έγγραφα
του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου θα αποτελέσουν τα έγγραφα ελέγχου, τα οποία ο Ανάδοχος
οφείλει να εφαρµόζει σε κάθε περίπτωση. Το ΠΠΕ πρέπει να είναι εύχρηστο και εύκολα
εφαρµόσιµο. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της
συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις απαιτήσεις του Προγράµµατος Ποιότητας.

(4)

Η ανάπτυξη του προγράµµατος ποιότητας του έργου γίνεται σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής υπό
την έννοια της παρούσας συγγραφής και όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία
υπάγονται στην κατηγορία των µελετών της παρούσας (µελέτες η αµοιβή των οποίων πρέπει να
εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς).

(5)

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη
στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, όλα τα έγγραφα ελέγχων, τα πρωτόκολλα, τα
συµφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανοµή τους. Οι λεπτοµέρειες οργάνωσης και
τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου, η εφαρµογή
του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου.

(6)

Για την ανάπτυξη και εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο
οποιαδήποτε αµοιβή, γιατί οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί ανηγµένα στην
οικονοµική προσφορά του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει, συντάξει και υποβάλει για
έγκριση από την Υπηρεσία Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
Απόφ. ∆ΙΠΑ∆/611/01 (ΦΕΚ Β1013/2-8-01).

7.8.2.

Υπεύθυνος ποιότητας έργου

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει µε ένα εξειδικευµένο
στέλεχος τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει, στο
οργανόγραµµα, τα άτοµα εκείνα που έχουν αρµοδιότητες σε θέµατα διασφάλισης ποιότητας και να
προσδιορίσει γραπτά αυτές τις αρµοδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας
θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το
προσωπικό και εφαρµόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρµόζεται, καθώς επίσης και να
αναφέρει στον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του
προγράµµατος, ώστε να λαµβάνονται µέτρα βελτίωσης του.

(2)

Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προµηθευτεί αρµοδίως τις σχετικές µε το αντικείµενό
του διαδικασίες του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο,
για να τις λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη του Προγράµµατος Ποιότητας του Έργου και των
υποστηρικτικών εγγράφων.

7.8.3.
(1)

Υποβολή αποτελεσµάτων, πιστοποιητικών και άλλων παραδοτέων
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου ποιότητας θα υποβάλλονται άµεσα στην Υπηρεσία. Τα
αποτελέσµατα ελέγχου πρέπει να συνοδεύονται από τις απαιτούµενες στατιστικές αναλύσεις,
υπολογισµούς και συµπεράσµατα συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος στο αρχείο
του θα διατηρεί τα απαραίτητα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συνέχεια της
διαδικασίας από την δειγµατοληψία µέχρι τις τελικές δοκιµές.
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(2)

Ο αριθµός των ελέγχων που θα πραγµατοποιούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος σε είδος και
αριθµό µε τους προβλεπόµενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές. καθώς και τους κανονισµούς κτλ.
στους οποίους αυτές παραπέµπουν.

(3)

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών.
Αποδεκτά αποτελέσµατα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη
ποιότητας του έργου σύµφωνα µε τα Συµβατικά Τεύχη.

7.8.4.

Έλεγχος υλικών και εξοπλισµού

(1)

Όχι αργότερα από τις προθεσµίες που ορίζονται στην παρούσα ΣΥ και τις ΤεΠρο, ο Ανάδοχος θα
πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας, τα αναγκαία τεχνικά
στοιχεία (προέλευση, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας και
λοιπά στοιχεία) και, όπου είναι εφικτό, δείγµατα όλων των βασικών υλικών, που ενσωµατώνονται
στο έργο.

(2)

Για τον έλεγχο προσκοµιζόµενων ειδών και υλικών ισχύουν τα παρακάτω:

(3)

7.8.5.

i.

Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωµάτωσή τους σε
αυτό θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ΤεΠρο, όπως ορίζεται στα
συµβατικά τεύχη.

ii.

Για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία ουσιαστικά
δικαιολογητικά θεωρούνται οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και τα σήµατα
ποιότητας που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής των, αλλά και σε άλλες
χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των ΗΠΑ και του Καναδά.

iii.

Σχετικά µε την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσωµάτωση σε
αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισµό των εδαφών, ισχύουν τα προβλεπόµενα
στο Άρθρο 36 του Ν.3669/08.

iv.

Σχετικά µε την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν
στην κατασκευή του έργου, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Π∆.334/94
«Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών».

Για τον εξοπλισµό οποιασδήποτε προέλευσης, ο οποίος παραγγέλλεται έτοιµος από το εµπόριο
και πρόκειται να εγκατασταθεί στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση στην
Υπηρεσία τις σχετικές πληροφορίες. Οι σχετικές υποβολές θα γίνονται εις τριπλούν. Η µία σειρά
(από τις τρεις) των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σε αυτόν µαζί µε την
κατά τα ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας.

Γενικές υποχρεώσεις

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και τον εξοπλισµό µε µέριµνα και
δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητα µε την ΣΥ, τις
ΤεΠρο, καθώς επίσης και τους κώδικες, κανονισµούς και προδιαγραφές που αυτές παραπέµπουν.

(2)

Ο Ανάδοχος πρέπει να ενηµερώνει την Υπηρεσία έγκαιρα για κάθε λεπτοµέρεια που αφορά
επιθεώρηση και δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισµού και τις σχετικές δειγµατοληψίες.

(3)

Ο ΚτΕ θα ασκήσει δια της Επίβλεψης έλεγχο ποιότητας (quality control) των υλικών, κατασκευών
και εξοπλισµού και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) στην έκταση που θα κρίνει
αναγκαία. Η Υπηρεσία δικαιούται να παρεµβαίνει µε παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα
αφορούν στην ποιότητα των υλικών, κατασκευών και εξοπλισµού.

(4)

Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και
προκατασκευασµένων στοιχείων, ελαττωµάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της
συντήρησης ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στα ΄Άρθρα 58 και 60 του Ν. 3669/08.

7.9.
(1)

Αποφυγή όχλησης
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και
αναγκαία µέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές
εγκαταστάσεις, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές.
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Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες,
όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι χώροι
απόθεσης, οι δρόµοι που χρησιµοποιούνται από τρίτους κτλ.

(2)

Προστασία περιβάλλοντος

7.10.

7.10.1. Γενικά
Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία:
α) Η απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του υπ’ όψιν έργου και οι συστάσεις της
εγκεκριµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
β) Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την διαχείριση
στερεών και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο κλπ.
γ)

Tα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών κατισχύουν
τα αναφερόµενα στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Για κάθε συνοδό έργο ή δραστηριότητα απαιτείται άδεια/έγκριση της αρµόδιας για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση όλων
των απαραίτητων εγκρίσεων που αφορούν τα συνοδά έργα ή δραστηριότητες που δεν
καλύπτονται από την Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του κυρίως έργου.

Επειδή η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης της Υπηρεσίας και
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγµένα στοιχεία
των µόνιµων έργων, διατηρείται όµως η ευθύνη του στις κατασκευαστικές µεθόδους, χρήσεις υλικών,
δηµιουργίας και λειτουργίας εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαµορφώσεων των
έργων, απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και στοιχεία των µόνιµων έργων για τα οποία
υπάρχει επιλογή βάσει των µελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν.

Επίσης ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.7 του Άρθρου 37 του Ν.3669/08.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην
περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν µε λεπτοµέρεια όλα τα µέτρα που θα
ληφθούν για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα υποστούν ζηµιές από την
εκτέλεση του έργου. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συµφωνούν µε τους περιβαλλοντικούς όρους
που έχουν εγκριθεί για το έργο. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην απόφαση έγκρισής τους.
Ενδεικτικά, τέτοια µέτρα θα είναι, µετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισµός των
εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκοµιδή όλων των
πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο µέτρο, ώστε τελικά η επιρροή του
εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή.
Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι µόνος υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους
από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισµό των
µηχανηµάτων του ή καταπάτηση φυτεµένων περιοχών από τα µηχανικά µέσα που διαθέτει, και θα
φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζηµιάς µε δικές του δαπάνες.

7.10.2. Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής
(1)

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του
εργοταξίου, θα πρέπει να συντηρούνται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
επιτυγχάνεται αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος

(2)

Η ανάπτυξη των εργοταξιακών εγκαταστάσεων θα γίνει στις προβλεπόµενες από τα Σχέδια
∆ηµοπράτησης περιοχές. Εργοτάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήµανση, εκσκαφή κτλ.) και
στη συνέχεια εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται, κατά την απόλυτη
κρίση της Υπηρεσίας, σε άµεση αποκατάσταση µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου,
εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των οριζοµένων στην παρ.5.1.2 της παρούσας.
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(3)

Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω
όροι:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

Θα εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυµάτων του εργοταξίου σε στεγανούς
βόθρους και η διάθεσή τους θα γίνεται σε χώρους, που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του
εργοταξίου όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χηµικά κτλ. σε χωριστούς βόθρους από
αυτούς των λυµάτων. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την αποχέτευση των
νερών καθαρισµού των µονάδων παραγωγής και µεταφοράς σκυροδέµατος.
Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των υλικών,
καυσίµων κτλ. από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς.
Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται µόνον ύστερα από
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης.
Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών
(σκόνη, πριονίδι, τρίµµατα, ρετάλια, κτλ).

(4)

Χρήση εκρηκτικών απαγορεύεται.

(5)

Για τις αποθέσεις των περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων και άλλων υπολειµµάτων εργασιών,
προϊόντων καθαιρέσεων κτλ., ισχύουν τα καθοριζόµενα στο Άρθρο 5.3.2 της παρούσας.

(6)

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί:

7.11.

i.

Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαµπτηρίων
εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο 5.2 της
παρούσας.

ii.

Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν
κάτι τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις µέρους
του εργοταξιακού χώρου.

iii.

Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά)

iv.

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορρύπανσης, ακόµη και µε χρήση
ηχοπετασµάτων ή/και µε κατάλληλη χρήση µηχανικού εξοπλισµού εφοδιασµένου
µε αντιθορυβικές διατάξεις.

v.

Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για:

vi.

την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας

vii.

την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό

viii.

Σήµανση / επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας.
Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο 5.5 της παρούσας

Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.12 του Άρθρου 37 του Ν.3669/08. ∆εν αναµένεται η ύπαρξη
αρχαιοτήτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Στην περίπτωση όµως που αυτό συµβεί:

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε
ηλικίας, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την Αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει
αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα
µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων.

(2)

Μετά το πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν
οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την διενέργεια αρχαιολογικής
έρευνας µε δικά του µέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει
να είναι προετοιµασµένος ώστε να µετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τον εξοπλισµό και το
προσωπικό του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο και να µειώνει µε τον τρόπο αυτόν τις
καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες.
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(3)

Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούµενες διευκολύνσεις και να συντονίζει µε αυτήν
τις υπόλοιπες εργασίες του.

(4)

Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται κατά την
εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Ελληνική
Νοµοθεσία.

(5)

Παράταση τµηµατικών ή / και της συνολικής προθεσµίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο λόγω
καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, µόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι
οποιεσδήποτε διερευνητικές τοµές, λόγω πιθανότητας συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων, ως
και οι τυχόν λοιπές εργασίες για την αντιµετώπιση των αποτελεσµάτων των αρχαιολογικών
ερευνών για οποιασδήποτε θέση βρίσκονται πάνω στην κρίσιµη διαδροµή του διαγράµµατος
PERT του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου και την επηρεάζουν δυσµενώς και µόνο
αφού η καθυστέρηση περάσει χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Σε αντίθετη περίπτωση οι
έρευνες θα περιλαµβάνονται στο χρονοδιάγραµµα.

(6)

Οι εργασίες για αρχαιολογικές έρευνες πληρώνονται µέσω ιδιαίτερου υποέργου.

7.12.

Ηµερολόγιο έργου
Με µέριµνα του Αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Άρθρο 47 του Ν.3669/08.

7.13.

Εκθέσεις προόδου εργασιών

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς την Υπηρεσία µηνιαίες εκθέσεις προόδου σε τρία (3)
αντίγραφα, σύµφωνα µε τον τύπο που αυτή θα καθορίσει. Η πρώτη έκθεση προόδου θα καλύπτει
την περίοδο µέχρι το τέλος του πρώτου ηµερολογιακού µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται εντός του πρώτου επταηµέρου κάθε µήνα και θα αφορούν
στην πρόοδο που επετεύχθη κατά τον αµέσως προηγούµενο µήνα. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω µέχρι την οριστική παραλαβή των έργων.

(2)

Στις Εκθέσεις Προόδου θα περιλαµβάνεται και µηνιαία κατάσταση του προσωπικού που
απασχολείται στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ηµέρες απασχόλησης ανά µήνα)
καθώς και του µηχανικού εξοπλισµού (είδος, δυναµικότητα, πλήθος, ηµέρες απασχόλησης ανά
µήνα).

(3)

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις, που θα ζητηθούν
από την Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, µε την πρόοδο των έργων.

(4)

Παράλειψη ή αµελής σύνταξη και υποβολή των στοιχείων των αναφορών προόδου συνεπάγεται
εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα µέχρι ποσού ίσου προς το 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του
έργου, η οποία θα επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
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ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
8.1.

Έναρξη εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στη παρ.5 του Άρθρου 30 του Ν.3669/08 και στα Άρθρα 46 και 48 του
Ν.3669/08.

8.2.

Προθεσµίες
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 48 του Ν.3669/08.

8.2.1.

Συνολική προθεσµία
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες
συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως δοκιµών και αρχίζει από την ηµέρα
υπογραφής της σύµβασης.
Στην υπόψη συνολική προθεσµία, περιλαµβάνονται οι χρόνοι για την:
• εκτέλεση των αναγκαίων γεωτεχνικών ερευνών, τοπογραφικών αποτυπώσεων, κτλ.
• εκπόνηση της Μελέτης Εφαρµογής
• πλήρη κατασκευή των έργων

8.2.2.

Τµηµατικές προθεσµίες

(1)

Εκτός από τη συνολική προθεσµία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις Αποκλειστικές
Τµηµατικές Προθεσµίες (ΑΠ) και τις ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες (ΤΠ), σύµφωνα µε το
Άρθρο 48 του Ν.3669/08. Όλες οι τµηµατικές προθεσµίες υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες
από την ηµέρα υπογραφή της Σύµβασης.

(2)

Καθορίζονται οι παρακάτω Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες (ΑΠ):
η

1η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία (1 Α.Π.)
Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 8.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
η

2η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία (2 Α.Π.)
Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης
θα πρέπει να υποβληθεί το οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται
λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών και οι αρµοδιότητες, καθώς επίσης και του
εξοπλισµού και των µηχανηµάτων, που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για
την εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε το Άρθρο 38 του Ν.3669/08.
η

3η Αποκλειστική τµηµατική προθεσµία (3 Α.Π.)
Όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της
Σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει παραδώσει σε λειτουργία τις εργοταξιακές
εγκαταστάσεις,να υποβάλει Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς και το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου.

(3)

Καθορίζονται οι παρακάτω Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες (ΕΠ):
1η Eνδεικτική τµηµατική προθεσµία (1η Ε.Π.)
Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης
ο Ανάδοχος πρέπει:
o

να έχει υποβάλλει πλήρως υλοποιηµένη τοπογραφική αποτύπωση του φυσικού
εδάφους, των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και των δικτύων στη περιοχή των
έργων,
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o

να έχει υποβάλλει τις προβλεπόµενες από το Π∆.305/96 και το Π∆.17/96 δηλώσεις
και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή
Υγιεινής και Ασφάλειας και Γιατρού Ασφαλείας,

o

να έχει ολοκληρωθεί τοποθέτηση αγωγών συνολικού µήκους 850 m.

2η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (2η Ε.Π.)
Όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τοποθέτηση αγωγών συνολικού µήκους
1.700m και να έχει ολοκληρωθεί ένα τουλάχιστον αντλιοστάσιο.
3η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (3η Ε.Π.)
Όχι αργότερα από εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τοποθέτηση αγωγών συνολικού µήκους
2.500m και να έχουν ολοκληρωθεί τρία αντλιοστάσια

8.3.

Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου

8.3.1.

Σύνταξη προγράµµατος

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία Χρονοδιάγραµµα της όλης
κατασκευής του Έργου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προθεσµίες της παρούσας ΣΥ. Το
χρονοδιάγραµµα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 46 του Ν.3669/08, θα
συνταχθεί σε τύπο γραµµικού διαγράµµατος και θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει και
θα δικαιολογεί πλήρως τον προτεινόµενο προγραµµατισµό. Η ανάπτυξη του προγράµµατος του
έργου και των υπο-προγραµµάτων του πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να τεκµηριώνεται ότι τηρούνται
οι προθεσµίες που αναφέρονται στο Άρθρο 8.2 της παρούσας.

(2)

Μετά την υποβολή του προγράµµατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, µε τυχόν
συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή του (παρ.2, Άρθρου
46, Ν.3669/08). Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη από την ανωτέρω
προθεσµία των δέκα (10) ηµερών συνεπάγεται την αποδοχή του προγράµµατος του Αναδόχου.

(3)

Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράµµατος
κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια
την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των συµβατικών τευχών. Για τον λόγο αυτό θεωρείται,
συµβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν
επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε
έννοια, συµφωνία της Υπηρεσίας σχετικά µε τον τρόπο υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο.

(4)

Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, οριστικοποίηση του
χρονοδιαγράµµατος, που όπως θα διαµορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των
εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία τριµηνιαία έκθεση προόδου, στην
οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν
διαφοροποιήσεων καθώς και τα µέτρα που προτείνονται για την κάλυψη των τυχόν
καθυστερήσεων.

(5)

Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να ζητήσει την υποβολή, µαζί µε τα
προηγούµενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράµµατα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών
επί µέρους έργων µε ενδείξεις του µέρους που εκτελέσθηκε κτλ.), τα οποία είναι επιβοηθητικά για
να σχηµατισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του
έργου, σε σύγκριση πάντα µε τις αρχικές προβλέψεις τoυ χρονοδιαγράµµατος.

(6)

Κάθε µεταγενέστερη ενηµέρωση ή αναθεώρηση του προγράµµατος του έργου, ή/και των
υποπρογραµµάτων του, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση.
Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του προγράµµατος ή υποπρογραµµάτων, που
υποβάλλει ο Ανάδοχος, ο τελευταίος υποχρεούται να τα ανασυντάξει, ώστε να περιλάβει τις
παρατηρήσεις αυτές.
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8.4.

Ρυθµός προόδου εργασιών

(1)

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα συγκαλείται, µε συχνότητα ή κατά τα χρονικά ορόσηµα που θα ορίζει η Υπηρεσία, σύσκεψη µεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου, για καταγραφή προβληµάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή τροποποίησης
του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής και λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων, ώστε να µην επηρεαστούν οι τµηµατικές ή άλλες χρονικές προθεσµίες του έργου. Κατά τη σύσκεψη αυτή θα
κρατούνται επίσηµα πρακτικά, τα οποία θα συµπεριληφθούν στο τελικό µητρώο του έργου.

(2)

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγµατική πρόοδος των εργασιών
υπολείπεται της αναµενόµενης ή της προγραµµατισµένης, κατά το Άρθρο 8.3 της παρούσας, ο
Ανάδοχος υποχρεούται µε εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα,
συνοδευόµενο από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινόµενες
µεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών και την εµπρόθεσµη
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.

(3)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Άρθρο 47 του Ν.3669/08 και τις εντολές της Υπηρεσίας.

8.5.

Ποινικές ρήτρες
Ισχύουν γενικά τα οριζόµενα στο Άρθρο 49 του Ν.3669/08.
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ΑΡΘΡΟ 9. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
9.1.

Γενικά

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 60 του Ν.3669/08.

(2)

O Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατ' αντιπαράσταση µε τον επιβλέποντα µηχανικό, στην
παραλαβή των υλικών, εξοπλισµού κτλ, που θα προσκοµίζει στο Εργοτάξιο, καθώς επίσης και
των εκάστοτε περαιωµένων εργασιών, καταχωρώντας σε βιβλίο παραλαβών, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στο Πρόγραµµα Ποιότητας (βλ. παράγραφο 7.9 της παρούσας Συγγραφής
Υποχρεώσεων) τις επακριβείς διαστάσεις, τις εκτελεσθείσες δοκιµές και ελέγχους και τις
ενδεχόµενες σχετικές παρατηρήσεις.

(3)

Με µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, το σύνολο του Η/Μ εξοπλισµού πριν την εγκατάσταση του
στο έργο θα έχει υποβληθεί, σε δοκιµές και ελέγχους στο εργοστάσιο κατασκευής, όπως τα
συµβατικά τεύχη ορίζουν και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρόγραµµα Ποιότητας.

(4)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισµό, όργανο, συνδροµή,
συµβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµα, αναλώσιµα, καθώς και το
κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση
της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των δοκιµών που προδιαγράφονται στα συµβατικά
τεύχη.

(5)

Αµέσως µόλις τελειώσει αυτοτελές µέρος των εργασιών θα πραγµατοποιούνται δοκιµές και
έλεγχοι της υπόψη µονάδας, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ποιότητας. Οι δοκιµές και οι έλεγχοι θα
γίνονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρόγραµµα Ποιότητας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και
τους ισχύοντες Κανονισµούς και θα περιλαµβάνουν:
-

Υδραυλική δοκιµή σωληνώσεων περιλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων και οργάνων σε πίεση
τουλάχιστον 1,5 φορές µεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας

-

Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας

-

∆οκιµές αντίστασης µόνωσης των καλωδίων και µέτρηση της αντίστασης γείωσης

-

Έλεγχος κινητήρων εξοπλισµού: έλεγχος φάσεων, δοκιµές εκκίνησης και οµαλής επιτάχυνσης
χωρίς κραδασµούς και ταλαντώσεις

-

∆οκιµή συνεχούς λειτουργίας χωρίς αδικαιολόγητους θορύβους, ταλαντώσεις διαρροές κτλ.

-

∆οκιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων σε πλήρη λειτουργία (όπου έχει εφαρµογή)

-

έλεγχος όλων των συστηµάτων ασφαλείας που είναι διασυνδεδεµένα (interlocked),
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών και των ελέγχων και αφού πραγµατοποιηθούν µε
δαπάνες του Αναδόχου οι τυχόν απαιτούµενες επιδιορθώσεις ή/και αποκαταστάσεις,
συντάσσονται από τον Ανάδοχο και υποβάλλονται στην Υπηρεσία:

(6)

-

λεπτοµερή σχέδια µε την ένδειξη «ως κατασκευάστηκε», στα οποία θα φαίνονται αναλυτικά οι
εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις και τα υψόµετρα του έργου,

-

οι έλεγχοι και οι δοκιµές, που πραγµατοποιήθηκαν µε όλες τις απαιτούµενες επεξηγήσεις.
Τα σχέδια αυτά, µαζί µε τα τεύχη που ενδεχόµενα τα συνοδεύουν, περιλαµβάνονται στο µητρώο
του έργου και συνοδεύουν απαραίτητα τις αντίστοιχες πληρωµές του Αναδόχου.

(7)

Μετά την πλήρη ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και την εγκατάσταση του Η/Μ
εξοπλισµού στο σύνολό του, ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, υποχρεούται στην εκτέλεση των δοκιµών παραλαβής. Ειδικότερα θα τεθεί το
σύνολο του έργου σε αποδοτική λειτουργία και θα προβεί σε δοκιµές ολοκλήρωσης. Οι δοκιµές
ολοκλήρωσης θα πραγµατοποιηθούν οπωσδήποτε παρουσία της Υπηρεσίας και θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί εντός της συµβατικής προθεσµίας για την ολοκλήρωση των εργασιών
κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία
τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία θα είναι έτοιµος για την έναρξη
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των διαδικασιών Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω δοκιµών του περατωθέντος έργου, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµών.

9.2.

Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών

(1)

Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιµών ολοκλήρωσης οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για την άµεση
διεξαγωγή των δοκιµών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιµές στις προθεσµίες που
θα ορίζεται στην εντολή.

(2)

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιµές εντός της ορισθείσας διορίας, ο ΚτΕ διατηρεί
το δικαίωµα να τις εκτελέσει, µε ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασµό του Αναδόχου και να
κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι
δοκιµές εκτελέστηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσµατα θα θεωρηθούν
ακριβή και έγκυρα.

9.3.

Θέση σε αποδοτική λειτουργία και δοκιµές ολοκλήρωσης

9.3.1.

Θέση των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία
Η συνεχής λειτουργία µίας επιµέρους µονάδας (π.χ. αντλιοστασίου) ή των λειτουργιών ενός
ηλεκτρικού πίνακα θεωρείται ότι έληξε επιτυχώς µετά από συνεχή επιτυχηµένη λειτουργία της
αντίστοιχης µονάδας επί δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η
παραπάνω απαίτηση, ο Ανάδοχος οφείλει να:

(3)

(4)

-

εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας

-

υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση

-

λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία

-

επανορθώσει το πρόβληµα και να επαναλάβει τη διαδικασία της συνεχούς λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση σε αποδοτική
λειτουργία. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι
κατωτέρω δαπάνες:
•

∆απάνες συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των µονάδων. Στον
εξοπλισµό αυτό περιλαµβάνονται και όλες οι εφεδρικές µονάδες (αντλίες, κινητήρες
κτλ.) για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιµέρους µονάδων.

•

Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαµβανοµένων των δαπανών
προσωπικού, αναλωσίµων υλικών κτλ., ακόµη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα
συµβατικά τεύχη, προκειµένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύµφωνη µε τους
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.

•

∆απάνες προµήθειας, µισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων,
µηχανηµάτων, οχηµάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική
λειτουργία όλων των επιµέρους µονάδων.

•

∆απάνες για τα µέτρα ασφαλείας των επιµέρους µονάδων. ∆απάνες αποζηµιώσεων
για ατυχήµατα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του
Αναδόχου ή σε τρίτους που εµπλέκονται ή µη στο έργο.

•

∆απάνες για το συστηµατικό καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού
χώρου όλων των επιµέρους µονάδων,

(5)

Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και
συνεχή τεχνική κάλυψη και να πραγµατοποιεί κάθε ρύθµιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί
αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται,
ούτως ώστε το σύνολο του εξοπλισµού καθώς επίσης και τα έργα πολιτικού µηχανικού να µπορεί
να ανταποκριθεί στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις.

(6)

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της «θέσης των µονάδων σε αποδοτική
λειτουργία» βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεµία πρόσθετη
αποζηµίωση εκ του γεγονότος αυτού.

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ESY.doc

49

Ν5600a/5157/B03

9.3.2.

∆οκιµές ολοκλήρωσης

(7)

Κατά την διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι ο επιµέρους
εξοπλισµός µπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα όπως έχει µελετηθεί, ότι ανταποκρίνεται πλήρως
στα κριτήρια απόδοσης που έχουν προδιαγραφεί και ότι κάθε τµήµα του εξασφαλίζει όλα τα
επίπεδα αυτοµατισµού και ασφαλείας που προδιαγράφονται.

(8)

Εάν ο έλεγχος αποτύχει ο Ανάδοχος πρέπει να:
-

εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας

-

υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση

-

λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία

-

επανορθώσει το πρόβληµα και να επαναλάβει την δοκιµαστική λειτουργία

(9)

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση των δοκιµών ολοκλήρωσης λόγω µη
ικανοποίησης των συµβατικών απαιτήσεων, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να
δικαιούται ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση εκ του γεγονότος αυτού.

(10)

Σε περίπτωση τελικής αστοχίας των δοκιµών ολοκλήρωσης και µετά τη τρίτη επανάληψη, θα
τεθούν σε εφαρµογή τα οριζόµενα στη παρ.3, του Άρθρου 71 του Ν.3669/08.
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ΑΡΘΡΟ 10. ΚΕΝΟ

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ESY.doc

51

Ν5600a/5157/B03

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(1)

Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των:
i.

Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου,

ii.

∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση,

iii.

Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε,

iv.

Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου)
συντήρησης του έργου που κατασκευάστηκε,

v.

Οριστικής παραλαβής του έργου,

ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 71, 72, 73, 74 και 75 του Ν.3669/08. Ειδικότερα
ισχύουν τα ακόλουθα:
(2)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιµών
ολοκλήρωσης», εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών. Η κατά την παρ.2 του Άρθρου
73 του Ν.3669/08 έννοια της τελικής επιµέτρησης διαστέλλεται και περιλαµβάνει και το Μητρώο
του Έργου, τα Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας
του Έργου.

(3)

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) µήνες σύµφωνα µε το Άρθρο 74 του Ν.3669/08. Επισηµαίνεται ότι κατά το χρόνο
εγγύησης, ο Ανάδοχος θα λειτουργεί και συντηρεί πλήρως, µε ευθύνη και δαπάνες του (µε
εξαίρεση τις δαπάνες που αναφέρονται στο Άρθρο 10, παρ. 3 της παρούσας), το σύνολο των
έργων που θα κατασκευάσει.

(4)

Η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου θα γίνει µετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής
συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
12.1.
(1)

Περιεχόµενα των µονάδας του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον
Ανάδοχο
Συµβατικές τιµές µονάδας για την υπόψη Σύµβαση ορίζονται:
Οι τιµές µονάδας των εργασιών για την κατασκευή του έργου
Αναλυτικά το περιεχόµενο των τιµών µονάδας των Τιµολογίων περιγράφονται στους γενικούς
όρους του Τεύχους «Τιµολόγιο Μελέτης’.

(2)

Οι ως άνω συµβατικές τιµές µονάδας αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες σύµφωνα µε
τους όρους της σύµβασης. Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες κατά το κατά νόµο ποσοστό γενικών
εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου που ορίζεται δεκαοκτώ τοις εκατό (18%),
περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία
- συντήρηση των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άµεσες ή έµµεσες και, µε
την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιµών κειµένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζηµίωση
του Αναδόχου για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών.

(3)

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει
τον ΚτΕ.

(4)

O Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζοµένων
(µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας, δώρων λόγω εορτών,
αποζηµιώσεων ηµερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγηση άδειας µε αποδοχές, αποζηµιώσεις
λόγω απόλυσης, καθώς και καταβολή των νοµίµων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και
επικουρικών Οργανισµών ή Ταµείων (IKA κτλ).

(5)

H καταβολή των προβλεποµένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση κανονικής
απόδειξης πριν από την πληρωµή των λογαριασµών, όπως ο Νόµος ορίζει.

(6)

O Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των πάσης φύσης µεταφορικών µέσων.
Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τον ΦΠA και τον ειδικό φόρο του Άρθρου 17 του
N∆.3092/54 επί των εισαγόµενων από το εξωτερικό, πάσης φύσης υλικών, εφοδίων κτλ και από
τους φόρους κτλ., που αναφέρονται στο N∆.4486/65 (ΦEK 131A) και N∆.4535/66 (ΦEK165A)
περί Φορολογικών ∆ιατάξεων, όπως ισχύουν σήµερα.

(7)

Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα
υπέρ του ∆ηµοσίου για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε τον N.2366/53 (ΦEK 83A) και τον
N.1081/71 (ΦEK 273A) και την εγκύκλιο B19/79.

12.2.

Τροποποιήσεις

(1)

Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υπό τις προϋποθέσεις του
Άρθρου 57 του Ν.3669/08, να επιφέρει µικροτροποποιήσεις στη µορφή του έργου, στην ποιότητα,
στο είδος ή στην ποσότητα των εργασιών, αν η αρτιότητα η/και λειτουργικότητα το επιβάλλουν
χωρίς αλλαγή του σχεδίου του έργου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβεί σε καµία αντίστοιχη
τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

(2)

Για τον καθορισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών, θα ισχύουν ανάλογα µε η φύση των νέων
εργασιών οι αναλύσεις τιµών ΑΤΥΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΕΠ, ΑΤΗE, σε συνδυασµό µε τα ενιαία
τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε όπως ισχύουν την ηµέρα της δηµοπρασίας. Στις τιµές που θα
συνταχθούν µε βάση του παραπάνω θα εφαρµόζεται η τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας. Για
τον λόγο αυτό θα πρέπει µετά την υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης του έργου να εγκρίνεται
βοηθητικός προϋπολογισµός του έργου µε ανάλυση των κατ’ αποκοπή τµηµάτων στις επί µέρους
εργασίες του ανά κατηγορία και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα Τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

12.3.

Αναθεώρηση τιµών
Η αναθεώρηση των τιµών γίνεται µε βάση τις διατάξεις του Άρθρου 54 του Ν.3669/08.
Επιµετρήσεις – Πιστοποιήσεις – Λογαριασµοί
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(1)

12.4.

Γενικά ισχύουν τα Άρθρα 52 και 53 του Ν.3669/08.

Προκαταβολή
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.

12.5.

Καθυστέρηση πληρωµών
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.9 του Άρθρου 53 του Ν.3669/08.

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ESY.doc

54

Ν5600a/5157/B03

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
13.1.

Έκπτωση Αναδόχου
Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 61 του Ν.3669/08.

13.2.

∆ιακοπή εργασιών - ∆ιάλυση της σύµβασης
Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 62 του Ν.3669/08.

13.3.

Ματαίωση διάλυσης
Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 63 του Ν.3669/08.

13.4.

Αποζηµίωση ανάδοχου λόγω διάλυσης της σύµβασης
Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 64 του Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
14.1.

Εγγυήσεις
Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ µέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στα
Άρθρα 4.2 και 15 της παρούσας.

14.2.

Ευθύνη Αναδόχου

(1)

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.3669/08, τόσο για την εφαρµογή των
µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο
κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει µε κανένα τρόπο τον
Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη.

(2)

Όµοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν, τη χρησιµοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της
παρούσας και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων.

(3)

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για τις κατασκευαστικές µεθόδους, τις χρήσεις υλικών, τη
δηµιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαµόρφωσης
των έργων, τις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και τα στοιχεία των µόνιµων έργων,
για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν µελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν.

(4)

Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ µέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων του,
του προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο Άρθρο 15 της παρούσας.

(5)

Σχετικά µε ζηµιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του
Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και η παρ.1, του Άρθρου 58, του Ν.3669/08, µόνο σε
όση έκταση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» σύµφωνα µε
τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 15 της παρούσας. Οποιεσδήποτε αστικές ή
ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο
προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια είτε
υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές
δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά
και µόνο τον ίδιο. Σχετικά µε την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι
του εδαφίου 15.4.2 της παρούσας.

(6)

Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές. Οποιαδήποτε ζηµιά
στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαµοι, λατοµεία κτλ.)
που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
της σύµβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει καλυφθεί από το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
αποκαταστήσει τις ζηµιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο
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προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αµέλεια η
υπαιτιότητά του.
(7)

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος εργαλείου
κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα
τα προβλεπόµενα µέτρα, προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό
προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης,
καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το
υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση ή και
να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσµιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων
ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.

(8)

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούµενα µέτρα
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και κάθε άλλο µέτρο που
αναφέρεται στην παρούσα και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ΤεΠρο.

(9)

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα.

14.3.

Ευθύνη ΚτΕ

(1)

Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τα οριζόµενα στο Άρθρο 1.5 και
στο Άρθρο 2 της παρούσας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, κατά το βαθµό που δεν
καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια του Άρθρου 15 της παρούσας, ο ΚτΕ αναλαµβάνει
τους κινδύνους για ζηµιές προκαλούµενες από αποδεδειγµένη υπαιτιότητά του και από τις αιτίες
που ορίζονται στο Άρθρο 15.3 της παρούσας.

(2)

Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα υποστούν
ζηµιές, προκαλούµενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ΚτΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη
προηγούµενη παράγραφο, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται
παράτασης προθεσµίας ή/και πληρωµής του κόστους αποκατάστασης των ζηµιών στο βαθµό που
αυτές δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που ορίζονται στο Άρθρο 15 της
παρούσας, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα και στο Άρθρο 58 του Ν.3669/08.

14.4.

Πνευµατικά και βιοµηχανικά δικαιώµατα

(1)

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα, λογισµικό ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούµενα
για το έργο, καλύπτονται από πνευµατικά ή βιοµηχανικά δικαιώµατα ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
τα έξοδα απόκτησης των σχετικών δικαιωµάτων για τη χρησιµοποίησή τους βαρύνουν τον
Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση από τον ΚτΕ.

(2)

Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη
χρησιµοποίηση υλικών, µεθόδων, µελετών, µηχανηµάτων, λογισµικών κτλ., που καλύπτονται από
πνευµατικά ή βιοµηχανικά δικαιώµατα ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.

(3)

Αν ο Ανάδοχος παραλείψει, σκόπιµα ή αθέλητα, να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο τα
ανωτέρω δικαιώµατα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και επισύρει τις
ακόλουθες κυρώσεις:
i.

ii.

Ο ΚτΕ δικαιούται, µε µονοµερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον
πρώτο επόµενο λογαριασµό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το
ποσό που αντιστοιχεί στα ανωτέρω δικαιώµατα (πνευµατικά, βιοµηχανικά ή
ευρεσιτεχνίας), ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικαστεί
από τον κάτοχο του δικαιώµατος. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει
τελεσιδικήσει. Ο όρος αυτός έχει ισχύ, αν η προβλεπόµενη στο Άρθρο 15 της
παρούσας ασφάλιση δεν καλύπτει και την περίπτωση αυτή.
Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη.
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ΑΡΘΡΟ 15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
15.1.

Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης

(1)

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης
των ασφαλιστικών συµβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.∆. 400/70 όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆
118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π∆ 237/86 και συµπληρώθηκε µε το Ν 1569/85,
Π∆ 1019/81, Π∆ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, Π∆ 609/85, Ν 1380/85. Οµοίως, εφόσον το έργο
συγχρηµατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε την περί
ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.

(2)

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων.

(3)

Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 400/1970. Οι
αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν∆.400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές
ως ασφαλιστήρια του έργου.

(4)

Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το
Ν∆.400/1970, όπως ισχύει.

(5)

Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του έργου, ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις απαλλαγές,
εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά
υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά
κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.

(6)

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις :
 θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
 θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των
συµβατικών τευχών και
 θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ.
Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται
στους όρους των συµβατικών τευχών.

(7)

Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος
και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφάλισης, θα γίνεται
πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.

(8)

Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Ν.489/76 και το
Π∆.237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους
του ασφαλιστηρίου.

(9)

Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να
καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται
στις παραγράφους 15.4, 15.5 και 15.6 και σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στην
παρ. 15.7 του παρόντος Άρθρου.

(10)

Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για
το παρόν έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή/και του ΕΟΧ.

(11)

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.

(12)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών :
κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζοµένων
κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος
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κάθε στοιχείο από τις έρευνες / µελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων
κάθε στοιχείο από τις µελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου.
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του
κτλ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών.
(13)

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:
να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων.
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του
Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις.

(14)

Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων του Άρθρου 15.4, οι ασφαλιστικές εταιρείες
θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν
γνώση του παρόντος άρθρου της ΣΥ και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς
καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα. Όµοια, κατά την
υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 15.6, εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφαλιστήριο
του συγκεκριµένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των µελετητών /
συµβούλων (Annual open cover) µε όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, οι ασφαλιστικές
εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ιδίου περιεχοµένου µε την προηγούµενη
υποπαράγραφο.

(15)

Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω :

15.2.

i.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά
στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται
σε αντίθεση προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως της παρ.2, του Άρθρου 23 του
Ν∆.400/1970 είναι άκυρο.

ii.

Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν
έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων.

iii.

Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου
σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή
παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για τη θεµελίωση της αντικειµενικής
ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.

Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις
υποχρεώσεις του

(1)

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής
σύµβασης ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός δέκα πέντε (15)
ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να εφαρµοστεί η διαδικασία
σύµφωνα µε το Άρθρο 61 του Ν.3669/08.

(2)

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του
υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις)
αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης
της(των) σύµβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη
σχετική ειδοποίηση.

(3)

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, θα ισχύσουν τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2.3.(2) της παρούσας, µε τη διευκρίνιση ότι οι τόκοι υπερηµερίας θα
υπολογίζονται:

για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους,

και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο
των οφειλοµένων ποσών.
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(4)

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο
ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων,
δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του
Αναδόχου, µετά προηγούµενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του
ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους
υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο του παρόντος.

(5)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν µπορεί να
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύµφωνα µε τους όρους
των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να
εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 15.2(3) ανωτέρω.

(6)

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος σύνηψε ασφαλιστική
σύµβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κτλ., για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της
µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζηµίωσης κτλ., σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό
και θα έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 15.2(3) ανωτέρω.

(7)

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο,
σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων
από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω.

15.3.

∆ιαδικασία ελέγχου
συµβάσεων

από

τον

ΚτΕ

της

επάρκειας

των ασφαλιστικών

(1)

Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συµβάσεις όσον αφορά τη συµβατότητα των όρων της
ασφαλιστικής σύµβασης µε τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των
συµβατικών τευχών.

(2)

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού, τις
ασφαλιστικές συµβάσεις των παραγράφων 15.4 και 15.6. ∆εκτή γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση
ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευόµενη από την
υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 15.1(14) της παρούσας.

(3)

Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής
των ασφαλίστρων. Επισηµαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο
ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα για την απαρέγκλιτη εφαρµογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του.

(4)

Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύµβασης ισχύουν τα επόµενα:
i.

ii.

Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. Προς
τούτο, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του
ΚτΕ, θα υποβάλει την αναµορφωµένη ασφαλιστική σύµβαση προς επανέλεγχο.
Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον
ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται να εφαρµόσει τις προβλέψεις της παραγράφου 15.2(1)
της παρούσας.

(5)

Σε περίπτωση συµφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και να
υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύµβαση µε τα αποδεικτικά καταβολής του
πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 8.2.2 της παρούσας.

(6)

Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε
αποµειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύµβαση
του έργου.

(7)

Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία των ανωτέρω παραγράφων 15.3(4) ή 15.3(5), ο ΚτΕ
δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το Άρθρο 61 του Ν.3669/08 ή να συνάψει
τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και στο όνοµα, για
λογαριασµό και µε δαπάνη του Αναδόχου.
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15.4.

Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου

15.4.1. Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου»
(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε
τους όρους των συµβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το συµβατικό
τίµηµα του έργου συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν αναπροσαρµογών αυτού (θετικών ή
αρνητικών).

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, την
αναπροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το πραγµατικό συµβατικό
τίµηµα του έργου.

(3)

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής, µερικής
ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, αιφνίδια
γεγονότα, φυσικά φαινόµενα, αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη η λάθος της µελέτης οποθενδήποτε
και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά ενσωµατωµένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασµένη
εργασία, πληµµελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:
-

βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά
σπάνιας εµφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας)

-

βλάβες / καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα
συµβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας).
Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή
τους µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο.

(4)

Η ασφαλτική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές προκαλούµενες από τις αιτίες
που θεµελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 16 της παρούσας.

(5)

Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του
δικαιώµατος της υποασφάλισης.

(6)

Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι µόνιµες ή/και
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανικός
εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.

(7)

Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας της 15µηνης περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας και υποχρεωτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων
από τον Ανάδοχο. Για τους δέκα πέντε (15) µήνες της περιόδου συντήρησης θα καλύπτονται
ζηµίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται είτε στην περίοδο κατασκευής είτε
προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συµβατικών εργασιών συντήρησης.

15.4.2. Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής
ευθύνης έναντι τρίτων)
(1)

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι
ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυχική
οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που
προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης,
επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε
γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις.

(2)

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας της
περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.

(3)

Τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζεται παρακάτω:
-

Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα από
τον αριθµό των ζηµιωθέντων τρίτων :

300.000 €

Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ΄άτοµο και ατύχηµα:

300.000 €
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-

Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα
ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων:

900.000 €

(4)

Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο
λειτουργίας και συντήρησης του έργου, µε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή µε άλλο ανεξάρτητο,
εκδιδόµενο πριν από την έναρξη της περιόδου λειτουργίας και συντήρησης και το οποίο θα
υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο. Στην περίπτωση της µη υποβολής και αποδοχής του,
δεν θα επιτραπεί η έναρξη της λειτουργίας και συντήρησης του έργου.

(5)

Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται για όλη τη διάρκεια της ασφάλειας
σε 3.000.000 €

(6)

Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση
ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο. Τα όρια αποζηµίωσης δε
θα πρέπει να είναι µικρότερα από 90.000 € / άτοµο, 300.000 €. / οµαδικό ατύχηµα και 600.000 €
για όλη την περίοδο ασφάλισης.

15.4.3. Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού
(1)

Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός
εξειδικευµένος µηχανικός εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου.

(2)

Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα
των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες
αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας
δυναµικότητας.

(3)

Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς
(εξαιρουµένων των ίδιων εσωτερικής φύσης µηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ.
βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία
περιστατικά.

(4)

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ
αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος κτλ. ακόµη και για περίπτωση
ανωτέρας βίας.

(5)

Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους τυχαίους
ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του έργου.

15.5.

ή

Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το προσωπικό,
ηµεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις.

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του,
ηµεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ή εταιρίες,
αναγνωρισµένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το
κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι,
προµηθευτές, σύµβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.

(3)

Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων του παρόντος Άρθρου, ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των υπόψη
ελέγχων.

(4)

Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας της
περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.

15.6.
(1)

Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών
Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της
επαγγελµατικής αστικής ευθύνης τυχόν µελετητών και συµβούλων που θα χρησιµοποιήσει για την
τυχόν εκπόνηση µελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από
σφάλµατα ή παραλείψεις εκ µέρους των µελετητών / συµβούλων (Professional Indemnity
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Insurance - Project cover). Στην περίπτωση που ο µελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί µέρους
µελετητές (από οµάδα µελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης σε ετήσια
βάση (Αnnual Open Cover), µε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, τότε είναι δυνατό αυτά
να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριµένης απαίτησης.
(2)

Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των µελετητών που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα
και από το Ν.3316/058, όπως ισχύει. Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωµατικές βλάβες / θάνατο και
άµεσες / έµµεσες υλικές ζηµίες τρίτων που απορρέουν από αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη σε
σχέση µε την εκπονηθείσα µελέτη ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες Συµβούλου. Με το ίδιο
ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το
κόστος επανασχεδιασµού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της µελέτης, εφόσον προκύπτει
υπαιτιότητα του µελετητή.

(3)

Τα όρια αποζηµίωσης για ενδεχόµενες ζηµιές αποδιδόµενες σε επαγγελµατική ευθύνη µελετητή /
συµβούλου ορίζονται ως εξής:
-

Ανά απαίτηση τουλάχιστον 1.000.000 €

-

Ανώτατο αθροιστικό όριο κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλειας τουλάχιστον 2.000.000 €.

(4)

Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται µε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των µελετών από τον ΚτΕ δεν
περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή.

(5)

Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκοµίζεται στον ΚτΕ, µαζί µε το
βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παραγράφου 15.4 της παρούσας
για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της Σύµβασης του έργου. ∆εκτή γίνεται επίσης επίσηµη
βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευµένο από την
υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 15.1(14) ανωτέρω.

(6)

Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µελετητών / συµβούλων θα
θεωρείται η εξαετία από τον έλεγχο της µελέτης, ή τουλάχιστον η τριετία µετά την ηµεροµηνία της
προσωρινής παραλαβής του έργου, στο οποίο αναφέρεται.

15.7.

Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 15.4 και 15.6 της παρούσας θα
περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

(1)

Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόµενος» περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης
προσωπικό που απασχολεί µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του
συγκεκριµένου έργου, καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα
εντεταλµένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου.

(2)

Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύµβουλοι του
ΚτΕ (ή/και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα
µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος
«διασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη
ασφαλιζόµενων φορέων.

(3)

Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά:
-

του Αναδόχου

-

ή/και των υπεργολάβων, µελετητών και συµβούλων του

-

ή/και του ΚτΕ

-

ή/και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών ή/και των συµβούλων τους

-

ή/και µέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω
µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµιά από πράξη ή
παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζηµιά που προκλήθηκε από
πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει
κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται µε την αστική
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ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης
των ασφαλιστών.
(4)

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειµένου η
ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κτλ. αποζηµίωση, πρέπει
να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα
και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η
απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης
εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να
καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό
αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία µε κανένα τρόπο δεν τον
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση.

(5)

Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της Υπηρεσίας,
των εντεταλµένων οργάνων της, των συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων
τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των
ανωτέρω προσώπων.

(6)

Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε
συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της
ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία.

(7)

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 15.4 και 15.6, θα καλύπτεται και η
ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των Συµβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από
το Άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).
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ΑΡΘΡΟ 16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
(1)

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 58 του Ν.3669/08.

(2)

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που
αποδεδειγµένα επηρεάζουν την οµαλή εξέλιξη των εργασιών:
i.

πόλεµος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα,

ii.

ανταρτική δράση, επανάσταση, τροµοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της
συνταγµατικής τάξης της χώρας, εµφύλιος πόλεµος,

iii.

βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους
υπεργολάβους του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζοµένων, γενική
ανταπεργία εργοδοτών,

iv.

ανεύρεση κεκρυµµένων πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα
ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε
πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού
του,

v.

άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συµβατικά τεύχη, και που:
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη,
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ.,
δεν ήταν αντικειµενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν µετά την
επέλευσή τους µε ενέργειες εκ µέρους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη.
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ΑΡΘΡΟ 17. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
17.1.

Αξιώσεις Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 12 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 57 του Π∆ 609/85.

17.2.

∆ικαστική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 77 του Ν.3669/08.
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Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013
ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θωµάς Νεράντζης
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός

∆ηµήτριος Τσολιάνος
∆ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου

ΕΓΚΡΙθΗΚΕ
σύµφωνα µε την 758/1/22.02.2013
Απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ

∆ηµήτριος Τσολιάνος
∆ιευθυντής Έργων Νοτίου Αιγαίου
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ολύμπου Καρπάθου 4β
Ταχ. Κώδικας : 851 00
Πληροφορίες : Αρ. Σκιαδοπουλος

Ρόδος

26 - 07 -2011
Α.Π

ΠΡΟΣ :

959

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
Ο
6 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ
Τ.Θ. 60030 – 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Email a.skiadopoulos@notioaigaio.gov.gr
Τηλέφωνο
: (22410) 30970 - 33405
FAX
:
22410 43635

(συν. 1 αντ. ΜΠΕ)

ΚΟΙΝ:

1) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου
Σακη Καραγιωργα – Ερμουπολη 84100
2)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Υ.ΠΕ.K.A

Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμήμα Γεν. Θεμάτων
Πατησίων 147 112 51 ΑΘΗΝΑ
3)

Δήμος Καρπάθου

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ.αρ. 1301/25.5.2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
«Ανανέωση της με αρ.πρ 1293/17.12.04 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου «Έγκριση
περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : δίκτυο αποχέτευσης και εγκαταστάσεις
επεξεργασίας-διάθεσης λυμάτων (πρωην) Δημοτικού Διαμερίσματος Καρπάθου (Πηγαδίων), Δήμου Καρπάθου,
νήσου Καρπάθου, νομού Δωδ/σου»
Η τροποποίηση αφορά την αλλαγή του πίνακα σχεδιασμού της Εγκατάστασης και
την τροποποίηση των όρων των παρ. δ.16 και δ.27 της υπ.αρ. 1293/04 ΑΕΠΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160/Α) όπως τροποποιήθηκε από το
Ν.3010/25.4.02 (ΦΕΚ 91Α)
2. Την ΚΥΑ 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) περί «κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,
περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών
μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986»
3. Την υπ. αρ. Η.Π. 15393/2332/5.8.02 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022/Β), περί κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες.
4. Την υπ.αρ.145799/05 (ΦΕΚ1002/18.7.05) ΚΥΑ, «συμπλήρωση της Η.Π. 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022/Β/02)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, περί κατάταξης δημόσιων & ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες»
5. Την υπ.αρ. 122859/04 Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ, περί «περιεχομένου φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της
ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03»
6. Τον Ν.2647/19.10.98 (ΦΕΚ 237/Α/22.10.98) «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες.»
7. Την ΚΥΑ 25535/3281/02 (ΦΕΚ 1463/Β/20.11.02) «έγκριση Περ/κων Ορων από τον Γεν Γραμ. Περιφέρειας…»
8. Την υπ.αρ Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 332/Β/03) περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο.
9. Την με Α.Π Η.Π.37111/2021/03 (ΦΕΚ1391/Β/03) Κ.Υ.Α. περί "καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής
του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης Περ/κών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγρ. 2
του άρθρου -5- του Ν.1650/86" όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 & 3, του άρθρου -3- του Ν. 3010/02.
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10. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης
11. Το υπ.αρ.143/10 Π.Δ. (ΦΕΚ 236/Α/27.12.10) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
12. Την υπ.αρ. οικ.1561/11 (ΦΕΚ 445 Β/ 21.3.11) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».
13. Την υπ.αρ. οικ.1019/14.4.2011 Εγκύκλιο ΥΠΕ.Κ.Α, «Διευκρινίσεις σχετικά με αρμοδιότητες Περιβαλλοντικής
Αδειοδοτησης»
14. To με Α.Π. 4195/ΑΦ2.4/18.5.2011 έγγραφο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, (διευκρινιστικό έγγραφο, επι της 1019/14.4.2011 Εγκύκλιου ΥΠΕ.Κ.Α,)
15. Τον Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α) «Προστασία και Διαχείριση Υδάτων …»
16. Την ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ 1784Β/05) Κατηγορίες Αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης
τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών
17. Την ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354Β/11) περι καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις
18. Την υπ.αρ. 145447/23.6.2011 Εγκύκλιο Δ/νσης Προστασίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου
ΠΕΚΑ, «διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/11
19. Την από 4/7/2011 αίτηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ, με την οποία κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, ο φάκελος
τροποποίησης μελέτης Περ/κών Επιπτώσεων, (ΜΠΕ) του εν θεματι έργου
20. Η με Α.Π 1293/17.12.04 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : δίκτυο αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας-διάθεσης
λυμάτων Δήμου Καρπάθου, νήσου Καρπάθου, νομού Δωδ/σου»
21. Την υπ.αρ. 1301/25.5.2010 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: «Ανανέωση της με
αρ.πρ 1293/17.12.04 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφ. Νοτίου Αιγαίου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
την κατασκευή και λειτουργία του έργου : δίκτυο αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας-διάθεσης λυμάτων
Δήμου Καρπάθου, νήσου Καρπάθου, νομού Δωδ/σου»
22. Το γεγονός ότι το εν θεματι έργο κατατάσσεται στην Α-2 υποκατηγορία, της Πρώτης Κατηγορίας (ΟΜΑΔΑ 4η –
Συστήματα Υποδομών, α.α. 10 για μονάδα δυναμικότητας <100.000 ι.π.), της υπ.αρ. 145799/05 (ΦΕΚ1002/05)
ΚΥΑ, : «συμπλήρωση της Η.Π. 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022/Β/02) KYA , περί κατάταξης δημόσιων & ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση, για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, καθώς
και πάντα κατά νόμο υπόχρεο, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου :
Τροποποίηση της υπ.αρ. 1301/25.5.2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
«Ανανέωση της με αρ.πρ 1293/17.12.04 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου «Έγκριση
περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : δίκτυο αποχέτευσης και εγκαταστάσεις
επεξεργασίας-διάθεσης λυμάτων του (πρωην) Δημοτικού Διαμερίσματος Καρπάθου (Πηγαδίων), του Δήμου
Καρπάθου, νήσου Καρπάθου, νομού Δωδ/σου»

Η τροποποίηση αφορά
- την αλλαγή του πίνακα σχεδιασμού της Εγκατάστασης και
- την τροποποίηση των παραγράφων δ.16 και δ.27 (όρων) της υπ.αρ. 1293/04 ΑΕΠΟ
α) Είδος δραστηριότητας (αποσπασμα από υποβληθεισα ΜΠΕ)
Η παρούσα ΠΠΕ, αφορά την τροποποίηση της υπ.αρ. 1301/25.5.2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, του έργου : κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία των Δικτύων Αποχέτευσης και των
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) για τις ανάγκες του (πρωην) Δημ. Διαμερ. Καρπάθου (Πηγαδίων),
Δήμου Καρπάθου, με ισοδύναμο πληθυσμό 8.240 κατοίκων κατά τους θερινούς μήνες του έτους 2025.
Το σύνολο του έργου περιλαμβάνει την μεταφορά των λυμάτων στη θέση «Μαούνι» μέσω καταθλιπτικού αγωγού,
την επεξεργασία των λυμάτων με διάθεση των επεξεργασμένων μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στη θάλασσα.
Η επιλεγείσα θέση έχει έκταση περίπου 8,5 στρεμμάτων.
Για τη μεταφορά των λυμάτων στην θέση «Μαούνι» όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ, χρησιμοποιούνται 8 συνολικά
αντλιοστάσια και δίκτυο μεταφοράς λυμάτων μήκους περίπου 2.785 μ. Στο εν λόγω έργο εξετάζονται όλα τα
απαραίτητα έργα για την ορθή λειτουργία της ΕΕΛ.
Η χάραξη και οι θέσεις των Α/Σ του δικτύου μεταφοράς λυμάτων, η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων, ο
σχεδιασμός των μονάδων των ΕΕΛ, η θέση της ΕΕΛ, καθώς και η θέση των έργων διάθεσης δεν αλλάζουν.
ΑΕΠΟ- ΤΡΟΠΟΠ ΕΕΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
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Στοιχεία τα οποία επίσης τροποποιούνται με την παρούσα και τα οποία δεν αναφέρονταν αναλυτικά στην
υπ.αρ. 1301/25.5.2010 ΑΕΠΟ είναι τα εξής :
1) Αγωγός Α/ΣΚ4 - Α/ΣΚ8
Ο καταθλιπτικός αγωγός από το Α/ΣΚ4 μέχρι το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ8 αντί του διδύμου 2Φ250 γίνεται μονός
αγωγός Φ355.
2) Αγωγός ΕΕΛ – Δα
Ο αγωγός διαθέσεως ξηράς από τη θέση της ΕΕΛ έως την δεξαμενή φορτίσεως ΔΑ αντί του Φ250 γίνεται
αγωγός Φ355 λόγω αλλαγής του υδραυλικού φορτίου.
3) Υποθαλάσσιος αγωγός.
Ο υποθαλάσσιος αγωγός αντί του Φ250 γίνεται αγωγός Φ280 λόγω αλλαγής του υδραυλικού φορτίου.
4) Αντλιοστάσιο Α/ΣΚ1
Το υπάρχον αντλιοστάσιο Α/ΣΚ1 απαιτεί λειτουργική βελτίωση λόγω αυξήσεως της παροχής των λυμάτων.
Προβλέπεται η τοποθέτηση στην ίδια θέση ενός προκατασκευασμένου υπόγειου αντλιοστασίου με κατασκευή
ισόγειου οικίσκου για στέγαση του ΗΖ και των ηλεκτρικών πινάκων.
5) Αντλιοστάσιο Α/ΣΚ2.
Το υπάρχον αντλιοστάσιο Α/ΣΚ2 απαιτεί λειτουργική βελτίωση λόγω αυξήσεως της παροχής των λυμάτων.
Προβλέπεται η τοποθέτηση στην ίδια θέση ενός προκατασκευασμένου υπόγειου αντλιοστασίου με κατασκευή
ισόγειου οικίσκου , για στέγαση του ΗΖ και των ηλεκτρικών πινάκων.
6) Αντλιοστάσιο Α/ΣΚ3.
Στο υπάρχον αντλιοστάσιο Α/ΣΚ3, απαιτείται η κατασκευή ισόγειου οικίσκου, για στέγαση του ΗΖ και των
ηλεκτρικών πινάκων και της συσκευής αποσμήσεως.
7) Δεξαμενή Δ1.
Καταργείται η κατασκευή της δεξαμενής Δ1, διότι ο αγωγός επιστροφής των επεξεργασμένων λυμάτων στον Αγ.
Πέτρο κατασκευάζεται ενιαίος χωρίς διακοπή στην θέση που προβλεπόταν η δεξαμενή Δ1.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Για το εν θεματι έργο χορηγήθηκε η υπ.αρ. 1293/17.12.04 ΑΕΠΟ (Απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου)
και η οποία ανανεώθηκε με την με την υπ. αρ 1301/25.05.2010 σχετική Απόφαση
Οι αρχικοί Π.Ο. εγκρίθηκαν με την υπ.αρ. 1293/17.12.04 ΑΕΠΟ με παραδοχές που έγιναν το 2003.
Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε (8 έτη), η Κάρπαθος παρουσίασε σημαντική τουριστική ανάπτυξη με
αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των κλινών.
Α.
Μετά από αναθεωρημένα στοιχεία που ελήφθησαν από το σύλλογο των Ξενοδόχων και των
ενοικιαζομένων δωματίων, και μετά από τις απόψεις του Δήμου Καρπάθου σχετικά με την εκτιμώμενη εξέλιξη
της πόλεως Καρπάθου, υπολογίσθηκε ο εκτιμώμενος πληθυσμός και τα λοιπά δεδομένα σχεδιασμού.
Τα στοιχεία αυτά ελήφθησαν υπ' όψιν στην Οριστική Μελέτη των Έργων σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί.
Πίνακας: Εκτιμώμενοι ισοδύναμοι κάτοικοι
αρχή λειτουργίας
Μόνιμοι
2.077

παραθεριστές
4.000

20 ετία
Ισ. Κάτ.
7.077

Μόνιμοι
2.259

40 ετία

παραθεριστές
4.785

Ισ. Κάτ.
8.240

Μόνιμοι
2.853

παραθεριστές
5.724

Ισ. Κάτ.
10.008

Η εκτίμηση των παραθεριστών προέκυψε από τα εξής στοιχεία :
1. O σύλλογος ξενοδόχων Καρπάθου έδωσε τον κατάλογο των μελών του, από τον οποίο προκύπτει ότι οι
κλίνες στα ξενοδοχεία είναι 2680.
2. Τα δύο νέα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν συνολικά 800 κλίνες
3. Η πρόεδρος των ενοικιαζομένων δωματίων δήλωσε ότι κλίνες δεν είναι περισσότερες από 260.
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Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμήθηκε σημερινός αριθμός κλινών της τάξης των 4.000. Η αύξηση του μόνιμου
πληθυσμού για τα επόμενα έτη ελήφθη ίση με 0,3%. Αντίστοιχα η αύξηση του παραθεριστικού πληθυσμού
ελήφθη ίση με 0,9 %. Στον πίνακα των δεδομένων σχεδιασμού των Π.Ο, (1293/17.12.04 ΑΕΠΟ) υπήρχαν
κάποιες εκ παραδρομής αναντιστοιχίες, όσον αφορά στην ημερήσια παροχή θέρους, το ημερήσιο φορτίο
αζώτου, και το ημερήσιο φορτίο φωσφόρου. Η αναθεώρηση της εκτίμησης των πληθυσμιακών δεδομένων
επέφερε αύξηση των παροχών σχεδιασμού και των ρυπαντικών φορτίων των έργων.
Β. Κρίθηκε αναγκαίο να διορθωθούν άλλα 2 σημεία των ΑΕΠΟ (παρ. δ.16 -δ.27) καθόσον διαπιστώθηκαν
αναντιστοιχίες μεταξύ των Π.Ο και της μελέτης, οι οποίες κρίθηκε σκόπιμο να αποφευχθούν. Συγκεκριμένα :
 Σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη των ΕΕΛ προβλέπεται μέτρηση παροχής, μόνο μετά την εξάμμωση και δεν
προβλέπεται πριν από την χλωρίωση. Η μέτρηση παροχής των λυμάτων πραγματοποιείται γενικα, μόνον σε
μία θέση του διαγράμματος ροής μίας ΕΕΛ. Επιπλέον μέτρηση δεν προσφέρει κάτι επιπλέον και θεωρείται
υπερβολή. Ως εκ τούτου προτείνεται (από τον μελετητή) να διορθωθεί η παράγραφος δ.16 της Ε.Π.Ο.
 Επίσης στην υποβληθεισα ΜΠΕ, δεν προβλεπόταν αποχλωρίωση διότι αφ' ενός μεν υπάρχει σημαντικός
χρόνος από το πέρας της χλωριώσεως μέχρι την διάθεση στην θάλασσα, αφ ετέρου δε ως φρεάτιο
αποχλωριώσεως λειτουργεί η δεξαμενή βιομηχανικού νερού, από την οποία με ελεύθερη πτώση τα
επεξεργασμένα λύματα πέφτουν στο φρεάτιο εξόδου για άντληση προς το φρεάτιο φορτίσεως του
υποθαλάσσιου αγωγού. Από τον μελετητή, προτείνεται να καταργηθεί η παράγραφος δ.27 της Ε.Π.Ο.

Α. Λόγω των τροποποιήσεων που έγιναν με βάση την αναθεώρηση αυτή, ο πίνακας της παραγράφ –
α(είδος και μέγεθος δραστηριότητας) της 1293/17.12.04 ΑΕΠΟ τροποποιείται ως εξής :
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Β.

Παράμετρος
Ισοδύναμοι κάτοικοι
3
Μέση Hμερήσια παροχή (m /d)
Μέση παροχή (m3/h)
Μέγιστη Ημερ. παροχή (m3/d)
Παροχή αιχμής (m3/h)
Ημερήσια ποσότητα BOD5 (kg/d)
Ημερήσια ποσότητα SS (kg/d)
Ημερήσια ποσότητα ολικού αζώτου (kg/d)
Ημερήσια ποσότητα φωσφόρου (kg/d)
Συγκέντρωση BOD5 (mg/l)
Συγκέντρωση
SS (mg/l)
Συγκέντρωση ολικού αζώτου (mg/l)
Συγκέντρωση ολικού φωσφόρου (mg/l)

Παρούσα φάση
Χειμώνας
Θέρος
2.077
7.077
512,32
1770,48
28,27
73,77
678,48
2619,72
60,26
211,06
140,45
453,21
181,83
594,68
24,43
78,59
8,82
28,82
207
173
268
227
36
30
13
11

20 ετία
Χειμώνας
2.259
541,44
30,09
722,16
63,98
151,65
200,76
26,00
9,39
210
278
36
13

Θέρος
8.240
2049,60
85,40
3038,40
241,55
528,68
695,79
91,15
33,42
174
229
30
11

Τροποποίηση παραγράφων δ-16 & δ-27
Β1. Η παράγραφος δ-16 της υπ.αρ. 1293/17.12.04 ΑΕΠΟ τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής :
Μετρητής παροχής θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά την εξάμμωση. Πριν από την είσοδο στον μετρητή, να
υπάρχει ανεμπόδιστο μήκος ροής σε ομαλό κανάλι. Οι διαστάσεις του καναλιού να είναι κατάλληλες για
μέτρηση παροχής μεγαλύτερης μέχρι 25% της παροχής αιχμές
Β2. Η παράγραφος δ-27 της υπ.αρ. 1293/17.12.04 ΑΕΠΟ τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής :
Δεν προβλέπεται αποχλωρίωση.
Από τον Φορεα θα παρακολουθείται η συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου ειτε στο φρεάτιο εξόδου της
ΕΕΛ είτε στο φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης
Ο ελάχιστος ετήσιος αριθμός δειγμάτων θα ειναι σύμφωνα με την παράγραφο Δ.3 του Παραρτήματος - Ι
της ΚΥΑ 5673/400/97.
Σε περίπτωση ανίχνευσης υπολειμματικού χλωρίου με συγκέντρωση >0,5 mg/l , θα ενεργοποιηθεί ο ορος
δ-27 της 1293/17.12.04 ΑΕΠΟ (εφαρμογή αποχλωρίωσης στο φρεάτιο εξόδου της δεξαμενής χλωρίωσης,
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ.αρ.1293/17.12.04 ΑΕΠΟ, όπως ανανεώθηκαν με την υπ.αρ
1301/25.05.10 σχετική Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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Επισημαίνεται ότι πριν από την κατασκευή του έργου, ο Φορέας υλοποίησης, υποχρεούται στην έκδοση
«Αδειας κατασκευής έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων» , από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504 / 05
στ ) Χρονικό διάστημα ισχύος των Περιβαλλοντικών ΄Όρων
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν έως 31.12.2016 με τις προϋποθέσεις:
α) επακριβούς τήρησης του περιεχομένου της εγκεκριμένης σχετικής μελέτης που συνοδεύει την παρούσα
β) οι συναρμόδιοι φορείς (Δ/νση Τουρισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Υδάτων κλπ) δεν έχουν επιπλέον
επιφυλάξεις κατά την διάρκεια ίδρυσης και λειτουργίας της δραστηριότητας.
ζ) Άρση ισχύος της παρούσης Απόφασης, είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την κατασκευή ή λειτουργία του έργου
προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται πρόσθετοι
περιβαλλοντικοί όροι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Η.Π.11014/703/Φ104/14.3.03
η) Η Μελέτη Περ/κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, θα πρέπει να βρίσκεται στο
χώρο της μονάδος και σε κάθε έλεγχο, να είναι στη διάθεση των αρμοδίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
θ ) Δημοσιοποίηση
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, όπου κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούται στη δημοσιοποίησή της
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.1650/86 (παρ.3, άρθρο 5), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 καθώς
και το άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/26.9.03 Κ.Υ.Α., περι καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής
του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων
Τα έξοδα δημοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα υλοποίησης η λειτουργίας του έργου.
Πληροφορίες : Γραμματεία Περιφερειακού Συμβούλιου Νοτίου Αιγαίου, (τηλ 22413-60556).

Εσωτ. Διανομή
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.ΜΠΕ / ΑΕΠΟ – τροποπ. ΕΠΟ ΕΕΛ Καρπάθου
3. Φακ. Χρον. Α.Π.
4. Γ.Γ.Α.Δ.Α
5. Γ.Δ
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΡΟΔΟΣ
26 / 7 / 2011
Ε.Γ.Γ. Α.Δ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β

ΑΕΠΟ- ΤΡΟΠΟΠ ΕΕΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΟΡ1Ι-Α0Ι
6

ΑΕΠΟ- ΤΡΟΠΟΠ ΕΕΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

