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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Ε.Σ.Υ.)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο Α – 01: Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ. - Εγγυήσεις - Σύµβαση Κατασκευής
Άρθρο Α - 02: Προθεσµίες - Ποινικές Ρήτρες
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Άρθρο Α - 04: Απαλλοτριώσεις
Άρθρο Α - 05: Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου και Ευθύνες
Άρθρο Α - 06: Μελέτες
Άρθρο Α - 07: Προστασία του Περιβάλλοντος
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Άρθρο Α - 10: Απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου
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Άρθρο Α - 12: Ασφαλίσεις
Άρθρο Α - 13: Προσωπικό Αναδόχου - ∆ιεύθυνση Εργων απο τον Ανάδοχο Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζοµένων
Άρθρο Α - 14: Μέτρα προστασίας των κατασκευών - Ασφάλεια του Εργου ∆ίκτυα Ο.Κ.Ω.
Άρθρο Α - 15: Προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας
Άρθρο Α - 16: Χώροι εργοταξίων - Βοηθητικά έργα - ∆ιάθεση γραφείου
K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\5180_ESY.doc

1

4513-0410-0420/5180/Β03

και ευκολιών στην Επίβλεψη
Άρθρο Α - 17: Τήρηση Νόµων, αστυνοµικών διατάξεων - Έκδοση αδειών
Άρθρο Α - 18: Μηχανήµατα και µέσα
Άρθρο Α - 19: Περάτωση Εργασιών - Χρόνος Εγγύησης - Παραλαβές Έργου Συντήρηση του Έργου
Άρθρο Α - 20: Τελικές ∆ιατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄:

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο Β - 1:

Χωµατουργικές Εργασίες

Άρθρο Β - 2:

Σκυρόδεµα

Άρθρο Β - 3:

Κενό

Άρθρο Β - 4:

Κενό

Άρθρο Β - 5:

Αδρανή Υλικά - Λατοµεία - ∆ανειοθάλαµοι Χώροι Απόθεσης Υλικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Κωδικοποίηση και Περιγραφή Αρχείων DWG
2. Σύµβολα – Κωδικοί Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Οδηγίες ∆ιαπραγµάτευσης και ∆ιαχείρισης ∆απανών
Ανασκαφικού Έργου (Ο∆∆ΑΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Περιβαλλοντικοί όροι
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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ : «Εγνατία Οδός:
Τοποθέτηση ενισχυµένης
υπερυψηλής περίφραξης
στο τµήµα “Σιάτιστα –
Κοροµηλιά (45.1-3)” του
Κάθετου Άξονα 45 “Σιάτιστα
– Κρυσταλλοπηγή” και σε
τµήµατα του κυρίου άξονα
της Εγνατίας Οδού από
Παναγιά έως Σιάτιστα (4.1 4.2)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 10.500.000,00 €

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
Όπου στα άρθρα της παρούσης Ε.Σ.Υ. αναφέρεται «ΟΣΜΕΟ» ή «Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.»
νοείται «Ο.Μ.Ο.Ε. (εγκεκριµένες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.) και, σε θέµατα που δεν καλύπτονται από αυτές, Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.
(Οδηγίες Σχεδιασµού Μελετών Έργων Οδοποιίας -Αναθεώρηση Α3 της
ΕΟΑΕ)»

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο Α -1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1.1

Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι
η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών Όρων, σύµφωνα µε τους οποίους
πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο του τίτλου, όπως περιγράφεται
αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

1.1.2

Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ∆ιακήρυξης και
συµπληρώνονται µε τους όρους των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης (Τ.∆.)
όπως ακριβώς αναφέρονται στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης

1.2

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1.2.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύµβασης εν
γένει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του N.3669/08.

1.2.2

Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύµβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει και να καταθέσει εγγύηση από πιστωτικό ίδρυµα για
την "καλή εκτέλεση" γραµµένη στα Ελληνικά ή τουλάχιστον
συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση (δηλαδή του Υπουργείου
Εξωτερικών, ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα ∆ικηγόρου). Το
ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του
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προϋπολογισµού της Υπηρεσίας (µη περιλαµβανοµένων των κονδυλίων
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
35 του N.3669/08.
1.2.3

Εφόσον η προσφερθείσα έκπτωση υπερβαίνει το όριο της παρ.4 του
άρθρου 35 του N.3669/08, δηλαδή το 12%, για να υπογραφεί η
σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του
N.3669/08, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει, επιπλέον της
εγγυήσεως της προηγούµενης παραγράφου, πρόσθετη εγγύηση καλής
εκτέλεσης ως ακολούθως: για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες µονάδες
έκπτωσης µετά το ως άνω όριο, µισή (0,5) εκατοστιαία µονάδα
εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης. Για τις επόµενες δέκα
εκατοστιαίες µονάδες έκπτωσης, µία (1) µονάδα για κάθε µονάδα
έκπτωσης. Τέλος για τις επόµενες µονάδες έκπτωσης, µιάµιση (1,5)
µονάδα εγγύησης για κάθε µονάδα έκπτωσης έως ότου συµπληρωθεί
συνολικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)
του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω.

1.2.4

Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 35 του N.3669/08, σε κάθε τυχόν
συµπληρωµατική σύµβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής
σύµβασης, θα κατατίθεται από τον Ανάδοχο συµπληρωµατική εγγύηση
"καλής εκτέλεσης", το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό επί του
ποσού της συµπληρωµατικής σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένων των
κονδυλίων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ίσο µε το άθροισµα του
ποσοστού της παραγράφου 1.2.2 και του µισού ποσοστού που
ενδεχοµένως προκύπτει κατά την παράγραφο 1.2.3.

1.2.5

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα
που ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 35 του N.3669/08.. Σε
περίπτωση αµφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού ιδρύµατος
που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα
της Ελλάδος.

1.2.6

Oι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου
35 του N.3669/08 και θα απευθύνονται προς την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Α.Ε.».

1.2.7

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρ. 8 του
άρθρου 35 του N.3669/08, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
απαιτήσεις, που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Αναδόχου προς
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύµατα ή οργανισµούς είτε ασφάλισης
προσωπικού, είτε επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει τα ασφαλιστήρια του
άρθρου Α -12 της παρούσας Ε.Σ.Υ.

1.2.8

Η αρχική και η τυχόν πρόσθετη εγγύηση "καλής εκτέλεσης", που
αποτελούν προαπαίτηση για την υπογραφή της Σύµβασης,
συµπληρώνονται µε τις κρατήσεις που γίνονται κατά τις τµηµατικές
πληρωµές των εργασιών προς τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 9 του άρθρου 35 του N.3669/08. Οι κρατήσεις αυτές είναι
δυνατόν να αντικατασταθούν µε εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται
σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο 1.2.6. Οι εγγυήσεις της
παραγράφου αυτής περιορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
9 του άρθρου 35 του N.3669/08.

1.2.9

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων 1.2.2, 1.2.3
και 1.2.4 µειώνονται ή επιστρέφονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
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παρ. 10 του άρθρου 35 του N.3669/08.
Η επιστροφή όλων των εγγυήσεων θα γίνει µετά την Οριστική Παραλαβή
του συνόλου του Έργου και την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου, µε
την πληρωµή του τελικού Λογαριασµού από τον ΚτΕ.
1.2.10 ∆ιευκρινίζεται, ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή εν ελλείψει τοιούτου
από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ο Κ.τ.Ε. θα παρακρατεί ή θα
εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο για
επιβληθείσες ποινικές ρήτρες και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις
σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγρ. 1.2.7
Οι µειώσεις των εγγυήσεων της παράγρ. 1.2.9 δε θα γίνονται ή θα γίνονται
σε ανάλογα µειωµένο ύψος, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις των οφειλών
που αναφέρθηκαν παραπάνω.

1.3

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.3.1

ΓΕΝΙΚΑ

1.3.1.1 Με τον όρο "Σύµβαση" νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου στον
Ανάδοχο, που περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση
των µελετών, την εκτέλεση των συµπληρωµατικών ερευνών και την
εκτέλεση όλων των κατασκευών που περιγράφονται στην Τεχνική
Περιγραφή, περιλαµβανοµένων όλων των δευτερευόντων, των συνοδών
και λοιπών συναφών έργων, καθώς και της συντήρησής τους, όλων
αυτών µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου.
1.3.1.2 Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του N.3669/08 και σύµφωνα µε το σχετικό
άρθρο της ∆ιακήρυξης.
1.3.1.3 Η «Σύµβαση» συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα τεύχη
δηµοπράτησης, τα οποία µε την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται
συµβατικά και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.
Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση
ασυµφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Πραγµατοποίησης του Έργου» και
«Εργολαβικό Συµφωνητικό» χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα.
1.3.2

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το «Συµβατικό Αντικείµενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση
από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
Σύµβαση και τα αναπόσπαστα Συµβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των
υποχρεώσεων αυτών περιλαµβάνονται και οι παρακάτω:
(1) Η πραγµατοποίηση όλων των κατασκευών, εγκαταστάσεων,
εξοπλισµών κλπ που περιλαµβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή,
σύµφωνα µε τις µελέτες δηµοπράτησης και τις µελέτες που θα
εκπονηθούν, όπως αυτές εγκριθούν από τον ΚτΕ, καθώς και τα
λοιπά συµβατικά τεύχη.
(2) Η συντήρηση του Έργου µε µέριµνα και δαπάνες του σε όλη τη
διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης.
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(3) Η χρηµατοδότηση του Έργου, ανάλογα µε τις ανάγκες του, για τα
ενδιάµεσα διαστήµατα, εν όψει των περιοδικών πληρωµών εκ
µέρους του ΚτΕ, της εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών για τις
οποίες δεν προβλέπονται τµηµατικές πληρωµές, κλπ.
(4) Το κόστος των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τα οποία ο Ανάδοχος
θα πρέπει να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της Σύµβασης,
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο Α -12 της παρούσας.

1.4

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1.4.1

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από
το προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει
ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλµένους
για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια,
λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον
οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας,
που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και
οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας
Επίβλεψης στην άσκηση των ελέγχων κλπ.

1.4.2

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από
οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή
και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και
αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της
∆ιακήρυξης, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τ.Π. και των λοιπών Τευχών
∆ηµοπράτησης.

1.4.3

Επισηµαίνεται, ότι ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει Σύµβουλο
Υπηρεσιών Επίβλεψης (Construction Manager) κατά την κατασκευή του
έργου. Το προσωπικό του Συµβούλου στην περίπτωση αυτή εξοµοιώνεται
µε το προσωπικό Επίβλεψης της Υπηρεσίας.
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Άρθρο Α - 2: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

2.1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Για την περάτωση όλου του συµβατικού αντικειµένου, όπως περιγράφεται
στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, ορίζεται συνολική προθεσµία εννέα (9) µηνών
από την ηµέρα που θα υπογραφεί η Σύµβαση.

2.2

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

2.2.1

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος:
• να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το
"Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου ", όπως προβλέπεται από το
άρθρο Α - 3 της παρούσας Ε.Σ.Υ., το αργότερο σε δέκα πέντε (15)
ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης
•

να κάνει έναρξη των εργασιών του έργου, το αργότερο σε έναν (1) µήνα
από την υπογραφή της σύµβασης

•

να ολοκληρώσει την εργοταξιακή του ανάπτυξη, το αργότερο σε δύο (2)
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
και
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, σύµφωνα µε τo άρθρο 48 του Ν.3669/08.
2.2.2

Αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες (Α.Π.)
Καµία.

2.2.3 Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (Ε.Π.)
Καµία.
2.3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

2.3.1

Η συνολική και οι τµηµατικές προθεσµίες περάτωσης µπορούν να
παρατείνονται στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις.
Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των προθεσµιών από οποιαδήποτε
αιτία, ο Ανάδοχος δε δικαιούται καµιά πρόσθετη αποζηµίωση λόγω της
παράτασης αυτής, µε µόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόµιµη
αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα
Νοµοθεσία.

2.3.2

Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να
έχει συνεκτιµήσει τους χρόνους που απαιτούνται:
α. για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων,
που τυχόν θα εισάγει από το εξωτερικό.
β. για τις εγκρίσεις µελετών κλπ. καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των
κάθε φύσεως αδειών και ιδίως των αδειών για χρήση δανειοθαλάµων,
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λατοµείων, χρήση χώρων τελικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, κλπ
σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους.
2.3.3

Παράταση προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί
άγνοια των τοπικών συνθηκών, του χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών
λήψης υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης των πηγών και
των συνθηκών για διάνοιξη νέων, άγνοια των κλιµατολογικών συνθηκών ή
της δυνατότητας εξασφάλισης εργατών. κλπ.

2.3.4

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου
αυτή κρίνει ότι είναι απολύτως αναγκαίο, την επίσπευση των εργασιών για
την ολοκλήρωσή τους πριν τη συµβατική τους προθεσµία σε µέρος ή στο
σύνολο του έργου, αποζηµιώνοντας τον ανάδοχο µε τιµές µονάδος νέων
εργασιών κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να οργανώσει έτσι το εργοτάξιό του, ώστε να
ανταποκριθεί απόλυτα στις σχετικές απαιτήσεις της εντολής επίσπευσης,
έστω και σε περίπτωση διαφωνίας του µε το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την οποία
διαφωνία θα επιλύσει κατά τα νόµιµα.

2.4

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

2.4.1

Οι ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλονται
σύµφωνα µε το άρθρο 49 του ν. 3669/08.
Οι ποινικές αυτές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του αναδόχου στους λοιπούς όρους των
Τευχών ∆ηµοπράτησης

2.4.2
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Άρθρο Α - 3: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην ΕΟΑΕ, εντός 15
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, Χρονοδιάγραµµα της όλης
κατασκευής του Έργου, στο οποίο θα τηρούνται η συνολική και οι τµηµατικές
προθεσµίες (αποκλειστικές και ενδεικτικές) του άρθρου Α – 2, καθώς επίσης
και οι προθεσµίες που τίθενται σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. (άρθρα Α-5, Α-6, Α7, Α-9, Α-15, Α-16) για την ολοκλήρωση ενεργειών που σχετίζονται µε την
έγκαιρη και οµαλή εξέλιξη του έργου. Eπισηµαίνεται, ότι πρέπει να λάβει
υπόψη τυχόν αναµενόµενες εγκρίσεις π.χ. µικροτροποποιήσεις ή βελτιώσεις
µελετών ή άλλες εκκρεµότητες, οι οποίες θα έχουν έγκαιρα επισηµανθεί.
Εάν υπάρχει ανάγκη εκτελέσεως ανασκαφικού έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει
να προσαρµόσει το Χρονοδιάγραµµα ώστε να λάβει υπόψη του και τους
χρόνους του Μνηµονίου Προθέσεων, σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες στην
Ε.Σ.Υ. «Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ».

3.2

Το χρονοδιάγραµµα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 46 του
Ν. 3669/08, θα περιλαµβάνει:
(1) Πλήρη αιτιολόγηση και τεκµηρίωση των χρονικών διαρκειών που
προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα, η οποία αντιστοιχεί σε Τεχνικό
Αντικείµενο του έργου.
(2) Κάθε δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε Τεχνικό Αντικείµενο του έργου θα
κατατάσσεται στις βασικές κατηγορίες Τεχνικών Αντικειµένων.
Για τις δραστηριότητες αυτές, αφού γίνει ανάλυση σε εργασίες του τιµολογίου,
θα υποβληθούν προµετρήσεις των εργασιών και θα υπολογισθεί η συνολική
και η ανά µήνα σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα δαπάνη τους.
Ειδικά για τις µελέτες που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος θα πρέπει να
προβλέπεται χρονικό διάστηµα επαρκές για κάθε ανεξάρτητη έγκριση από την
Υπηρεσία (και µε την προϋπόθεση ότι δεν λείπουν στοιχεία από την
υποβαλλόµενη µελέτη).

3.3

Με βάση την παραπάνω µεθοδολογία θα υπολογισθούν οι απαιτούµενοι
χρόνοι κατά δραστηριότητα και θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο τα
παρακάτω:
(α) Γραµµικό διάγραµµα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούµενα, µε
αναφορά στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας, στο οποίο επί πλέον θα
περιλαµβάνονται ποσότητες και δαπάνες ανά µήνα για κάθε δραστηριότητα,
καθώς και το σύνολο των προβλεποµένων δαπανών για εργασίες ανά µήνα.
(β) Πίνακα κατ' είδος εργασίας του Τιµολογίου των προς εκτέλεση ανά µήνα
ποσοτήτων εργασιών και µηνιαίας προβλεπόµενης απορρόφησης
πιστώσεων για το σύνολο του έργου (θα περιλαµβάνει εργασίες, Ο.Ε. + Γ.Ε.,
µελέτες, προβλεπόµενη αναθεώρηση, προκαταβολές, αποσβέσεις, ΦΠΑ κλπ
και στο τέλος του πίνακα θα φαίνεται το αναπόσβεστο µέρος της
προκαταβολής).
Στον υπόψη πίνακα (και για τον έλεγχο τήρησης του χρονοδιαγράµµατος) θα
προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για τη συµπλήρωση ποσοτήτων
εργασιών και δαπανών που θα εκτελούνται κάθε µήνα και θα
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συµπληρώνονται µετά την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριµένου µήνα,
καθώς και των προβλεπόµενων υπολειπόµενων εργασιών πέραν των
εκτελεσµένων µέχρι τέλους του έργου.
(γ) Γράφηµα της προβλεπόµενης µηνιαίας δαπάνης που θα παράγεται από τις
κατανεµηµένες ποσότητες του χρονοδιαγράµµατος και ειδικότερα από τον
ανωτέρω πίνακα της παραγρ. 3.3.(γ).
(δ) Πίνακας απαιτούµενου µηχανικού
απασχόλησής του στο έργο.

εξοπλισµού

και

χρονοδιάγραµµα

(ε) Πίνακα διαθέσιµου µηχανικού εξοπλισµού µε τις αποδόσεις του κάθε
µηχανήµατος.
(ζ) Τεχνική έκθεση που θα τεκµηριώνει τα παραπάνω.
(η) Περιληπτικό χρονοδιάγραµµα του έργου στο οποίο θα φαίνονται η συνολική
και οι τµηµατικές προθεσµίες του έργου.
3.4

Μετά την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος η Υπηρεσία το εγκρίνει όπως
υποβλήθηκε ή όπως θα το συµπληρώσει και τροποποιήσει µέσα σε δέκα (10)
το πολύ ηµέρες από την υποβολή του. Καθυστέρηση για έγκριση από την
Υπηρεσία µεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών
συνεπάγεται την αποδοχή του χρονοδιαγράµµατος του Αναδόχου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καθυστερήσει µε υπαιτιότητά του πέραν του
µηνός από την υπογραφή της σύµβασης την υποβολή του
χρονοδιαγράµµατος, τότε κινείται η διαδικασία της έκπτωσης σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν.3669/08.
Αφού εγκριθεί το αρχικό χρονοδιάγραµµα θα ορισθεί ως χρονοδιάγραµµα
“στόχος”, έναντι του οποίου θα παρουσιασθούν όλα τα επόµενα
χρονοδιαγράµµατα.

3.5

Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης
µέχρι και τη δέκατη (10η) ηµέρα από την υποβολή για 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 τευχών (και σχεδίων) της δηµοπρασίας. Για τον λόγο αυτό
θεωρείται, συµβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή
µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση.

3.6

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή εντός της πρώτης εβδοµάδας κάθε µήνα:
(α) Επικαιροποιηµένο χρονοδιάγραµµα (GANTΤ), στο οποίο θα σηµειώνεται µε
σαφήνεια έναντι κάθε αναλυτικής δραστηριότητας
• Η επί τοις εκατό οικονοµική πρόοδος του έργου (δαπάνες)
• Η επί τοις εκατό χρονική πρόοδος του έργου
• Η εναποµένουσα διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου
• Η πραγµατική κατάσταση των εργασιών σε σχέση µε τις αρχικές
προβλέψεις (χρονοδιάγραµµα στόχος).
(β) Αντίγραφο του αρχικού πίνακα εργασιών (παράγραφος 3.3 (β) αυτού του
άρθρου), µε προσθήκη σε ειδική στήλη παρατηρήσεων, των
ανακεφαλαιωτικών µεταβολών που έχουν γίνει στις αρχικές προβλέψεις, τις
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εκτελεσµένες εργασίες και απορροφήσεις για τον τρέχοντα µήνα, τα
υπόλοιπα, την τυχόν µεταβολή του ρυθµού κλπ.
(γ) Λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα πρόβλεψης εργασιών των επόµενων τριών
µηνών για συζήτηση µε τους επιβλέποντες και τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Παράλειψη υποβολής ή πληµµελής σύνταξη των παραπάνω συνεπάγεται
εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα µέχρι ποσού ίσου προς το 1:30.000 του
Συµβατικού Τιµήµατος.
3.7

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

3.8

Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις κείµενες
διατάξεις (παράταση, τροποποίηση του αντικειµένου) θα συντάσσεται νέο
προσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα, για το οποίο ισχύουν όλα τα αναφερθέντα
στις παραπάνω παραγράφους.

3.9

To αρχικό χρονοδιάγραµµα και όλες οι τροποποιήσεις του θα υποβληθούν
σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή).
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Άρθρο A - 4: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
4.1

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε περιοχή της οποίας οι διαδικασίες
απαλλοτρίωσης έχουν συντελεστεί.
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Άρθρο Α - 5: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
5.1

Μελέτη των συνθηκών του έργου

5.1.1

Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόµενος δεσµεύεται ότι:
• έχει διερευνήσει και λάβει γνώση
− των δυσχερειών στην περιοχή του έργου και των συνθηκών εκτέλεσής
του από κάθε πλευρά,
− των στοιχείων εδάφους,
− των πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς,
καθώς και της ∆ιεθνούς και Ελληνικής αγοράς εργασίας, υλικών,
µηχανικού εξοπλισµού,
− των τυχόν διατιθέµενων στοιχείων και πληροφοριών από Οργανισµούς
(π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Τοπικές Αρχές κλπ),
− της δυνατότητας εγκατάστασης εργοταξίων,
− των τρόπων προσπέλασης και των προβληµάτων εξασφάλισης της
κυκλοφορίας
− των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε
λόγο ή την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας
• έχει µελετήσει, τα υπάρχοντα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης,
καθώς και τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν την Ε.Σ.Υ.,
τη βάση της προσφοράς του
ώστε να καταστεί πλήρως ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης
και να εκτιµήσει µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες
εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση της Προσφοράς
του και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµιά
απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των
παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων και των δυσχερειών
κάθε είδους.

5.1.2

Τονίζεται, ότι στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ.
ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσµατα πάσης φύσεως ερευνών, στοιχεία
πάσης φύσεως παρατηρήσεων, κλπ., που έγιναν, ή γίνονται από την
Υπηρεσία ή από άλλους, τυχόν αγωγοί Ο.Κ.Ω., τίθενται στη διάθεση των
διαγωνιζοµένων για ενηµέρωσή τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι
ενδεικτικά και δε δεσµεύουν συµβατικά την Υπηρεσία. 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 και
ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων που τους διατέθηκαν.

5.1.3

Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις
εργασίες που θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Εργοδότη ή
από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη
κατά τη µόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µη
παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους
Αναδόχους που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες που
δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του. Αντίθετα, υποχρεούται να τους
διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ.),
ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην
παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την
Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία, ή
τους εργολάβους των εταιρειών και οργανισµών κοινής ωφέλειας που θα
εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής του έργου (σχετική
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είναι η παρ. 13 του άρθρου 37 του Ν.3669/08. Επισηµαίνονται σχετικά οι
εργασίες που θα µπορούν να γίνονται από τα συνεργεία των ΟΚΩ ή από
εργολάβους των ΟΚΩ της περιοχής των έργων αυτής της εργολαβίας.
5.1.4

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη να διερευνήσει ο Aνάδοχος τις
δυνατότητες προσπορισµού νερού, που θα είναι αναγκαίο για την κατασκευή
του έργου, γιατί επισηµαίνεται, ότι ανάλογα µε το τµήµα που κατασκευάζεται
θα υπάρχουν µικρές ή µεγαλύτερες δυσχέρειες προσπορισµού του
αναγκαίου νερού.

5.1.5

Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται, ότι είναι
απόλυτα ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά στις κάθε
είδους πηγές λήψης υλικών, στην προµήθεια κάθε είδους υλικών, συσκευών,
οργάνων, κλπ, στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων
εκσκαφής, στις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών,
ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος,
οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της
περιοχής, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευµετάβλητο
των καιρικών συνθηκών, στη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο
είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που µπορούν να συναντηθούν
πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π.
Επίσης, µε την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται, ότι
είναι απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα
απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των
εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιονδήποτε
τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος
αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.

5.1.6

5.2

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή
πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει
αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη σύµβαση.
Υποχρέωση του Αναδόχου να επαληθεύσει στοιχεία που χορηγούνται
Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης (και οι
διαγωνιζόµενοι κατά τη φάση του διαγωνισµού), να επαληθεύσει όλα τα στη
διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες
κλπ, προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των
έργων.
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.

5.3

Αρχαιότητες και άλλα ευρήµατα
Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει
εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τους σχετικούς
περιβαλλοντικούς όρους. Επειδή υπάρχει πιθανότητα συνάντησης
αρχαιολογικών ευρηµάτων και ανάλογα µε το είδος των εργασιών που
πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να
υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τοµές ή και άλλου είδους ερευνητικές
εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας.
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Σε περίπτωση αρχαιολογικών τοµών εδάφους αυτές θα πρέπει να
διενεργηθούν µε προειδοποίηση προς την επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η
οποία προειδοποίηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εργασίµων ηµερών.
Το είδος του ανασκαφικού έργου και ο τρόπος διαχείρισης των σχετικών
δαπανών περιγράφεται στις επισυναπτόµενες στην Ε.Σ.Υ. «Ο∆ΗΓΙΕΣ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ».
5.3.1

Αν κατά την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων οποιασδήποτε ηλικίας - τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της Επιβλέψεως και
της αρµόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων επισηµαίνεται, ότι οι σχετικές εργασίες
θα γίνουν υπό την παρακολούθηση και µε τη συµµετοχή της Εφορίας
Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και µέσα και
να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής, αποζηµιούµενος σύµφωνα µε τις
επισυναπτόµενες στην Ε.Σ.Υ. «Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ». Ο Ανάδοχος δε θα
δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης για σταλίες µηχανηµάτων και
συνεργείων και άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση της βραδείας
προόδου των ανασκαπτικών εργασιών.

5.3.2

Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρηµάτων, ανεξάρτητα του είδους
τους, ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική
Ελληνική Νοµοθεσία.

5.4

Χρήση υλικών, µεθόδων κλπ που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας

5.4.1

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας από τα
απαιτούµενα για το έργο καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα
έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για τη χρησιµοποίηση του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη
χρησιµοποίηση υλικών, ή µεθόδων, ή µελετών, ή µηχανηµάτων κλπ. που
καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας.

5.4.2

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

5.5

α.

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 δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, ή
το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον
κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει, έστω και αν η
σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει.

β.

Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη.

Υποχρεώσεις του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχήµατος
Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του
Αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά.

5.6

∆ικαίωµα της Επίβλεψης να συµπληρώνει παραλείψεις του Αναδόχου
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5.6.1

Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την
ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία Επίβλεψης 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.

5.6.2
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).
5.7

Περιοχές µακράν της θέσης του έργου και οδοί µεταφοράς

5.7.1

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 κλπ.

5.7.2

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος άρθρου ισχύουν κατ' αναλογία
και για τις οδούς που θα χρησιµοποιήσει και ο Ανάδοχος για οδικές
µεταφορές, τα τυχόν έργα ενίσχυσης υποδοµής των κλπ.

5.8

Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου

5.8.1

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δε συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, γιατί
οι δαπάνες και οι αµοιβές θα πρέπει να έχουν περιληφθεί ανηγµένα στην
Προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται, εκτός από τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης τα παρακάτω:
α. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και
η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των
επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλλει για αρµόδιο έλεγχο.
β.

∆ιευκρινίζεται, ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά δέσµευση να
εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καµιά διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης
σχετιζόµενης µε οδούς προσπέλασης ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που
µπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους ο δε Ανάδοχος, σε
περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει την
τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λ.π. στις δεδοµένες τοπικές
συνθήκες, προκειµένου να εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις
τυχόν επιπλέον δαπάνες, για τις οποίες η Υπηρεσία δε θα του
αναγνωρίσει καµιά αποζηµίωση.

γ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους
αναγκαίους χώρους για την απόθεση υπολειµµάτων κάθε είδους έργων,
όπως οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από το χρόνο
εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια αυτής, ή το µέγεθος της
απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο).
∆ιευκρινίζεται, ότι η Υπηρεσία δε θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή
τροποποίηση του προγράµµατος, ή καταβολή αποζηµίωσης σχετιζόµενα
µε τέτοια προβλήµατα, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο, ότι οι κάθε
είδους αποθέσεις κλπ. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µη
δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των
αρµόδιων Αρχών.
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Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ότι εν προκειµένω θα γίνει αυστηρή τήρηση των
Περιβαλλοντικών όρων του έργου.
δ. Ανάλογα µε την παραπάνω παράγραφο γ ισχύουν και για τους χώρους
προσωρινής απόθεσης υλικών κάθε είδους (αδρανή, φυτικές γαίες
κ.λ.π.), καθώς και τελικής απόθεσης υλικών.
ε.

Οι δαπάνες των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,
σύµφωνα µε το άρθρο Α - 7 αυτής της Ε.Σ.Υ.

5.8.2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά,
εργατικά και µηχανήµατα, που είναι αναγκαία, για την κατασκευή του έργου,
καθώς και να τα µεταφέρει στο εργοτάξιο από τις πηγές λήψης τους.

5.8.3

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές
του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία.

5.8.4

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα σχέδια της
Οριστικής Μελέτης και µε τα Κατασκευαστικά Σχέδια που θα εκπονήσει ο
ίδιος και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

5.8.5

Σχετικά µε ζηµιές που θα παρουσιασθούν στο έργο και στις µόνιµες
εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου έχει ισχύ η παρ. 1 του
άρθρου 58 του Ν.3669/08 για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το
άρθρο Α-12 της παρούσας.

5.8.6

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 ή
υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, ή στην ύπαρξη του έργου
καθ' εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.
Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της
Σύµβασης µέχρι και την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης.

5.8.7

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής
φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος
για τις υπόψη εργασίες.

5.8.8

Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούµενη
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δηµοσίευση
σχετικά µε το έργο, ή κάποιο τµήµα του έργου, όπως και να επιτρέπει την
είσοδο στο έργο αναρµόδιων προσώπων που δεν είναι εφοδιασµένα µε
έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας.

5.8.9

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και
συντήρησης των οδών που απαιτούνται για προσπέλαση προς τις πηγές
υλικών, καθώς επίσης και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των
προσπελάσεων και των παρακαµπτηρίων οδών που θα χρειαστούν κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των έργων για να εξυπηρετείται ανεµπόδιστα και µε
ασφάλεια η κυκλοφορία .
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5.9

Ειδικές απαιτήσεις

5.9.1

Επισηµαίνεται, ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε υπάρχουσες οδούς θα
γίνουν πάντοτε µε κριτήριο εξασφάλισης κυκλοφορίας 2 λωρίδων (µία ανά
κατεύθυνση) και σε µήκος το πολύ 2 χιλιόµετρα. Προς τούτο ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο Α - 15 της Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.

5.9.2

∆ιευκρινίζεται, ότι στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου περιλαµβάνονται
ανηγµένα οι οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή
ειδικές µεθόδους κατασκευής κλπ, οι οποίες θα πρέπει να εφαρµοστούν
προς αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας ή επιµήκυνσης του χρόνου
επιβολής περιορισµών της κυκλοφορίας στις οδούς.

5.9.3

Οµοειδείς συσκευές που θα εγκατασταθούν στο Έργο θα είναι ανά είδος
συσκευής του ίδιου Κατασκευαστικού Οίκου.

5.10

Προθεσµίες απαιτούµενων ενεργειών από τον Ανάδοχο

5.10.1

Όχι αργότερα από εικοσιπέντε (25) ηµερολογιακές µέρες από την
υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να έχει γνωστοποιήσει στην Επίβλεψη τους εργοταξιακούς χώρους που
θα χρησιµοποιήσει και τον τρόπο χρήσεώς τους.
β. Να έχει υποβάλει πρόγραµµα εκτροπών κυκλοφορίας, βάσει των
οποίων θα κατασκευάσει το σύνολο του έργου, το οποίο θα εγκριθεί από
την Υπηρεσία.

5.10.2

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή
της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισηµάνει εγγράφως προς την
Υπηρεσία, σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους οργανισµούς ∆ΕΗ, ΟΤΕ
ή/και άλλους Ο.Κ.Ω. τα προβλήµατα που ανακύπτουν στην εκτέλεση του
έργου (από την ύπαρξη σχετικών δικτύων και εγκαταστάσεων) και
αντίστροφα και να καθορίσει από την αρχή, σε συνεργασία µε την
Υπηρεσία και τους Οργανισµούς, τις εργασίες τις οποίες θα εκτελέσει
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή του Έργου, όπως επίσης και να
καθορίσει σε Χρονοδιάγραµµα τον τρόπο αντιµετώπισης των σχετικών
προβληµάτων, τη µέθοδο εκτέλεσης των εργασιών, τον καταµερισµό των
εργασιών µε τα αντίστοιχα ειδικευµένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. κλπ.
.
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Άρθρο Α - 6: ΜΕΛΕΤΕΣ
6.1

Οι µελέτες που είναι στη διάθεση των διαγωνιζόµενων περιγράφονται στην
Τεχνική Περιγραφή. Με την υπογραφή της Σύµβασης, θα παραδοθούν στον
Ανάδοχο όλες οι µελέτες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.

6.1.1

Οι διαγωνιζόµενοι θα πάρουν τα τεύχη δηµοπράτησης στα οποία
περιλαµβάνονται και µία σειρά σχεδίων ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ (Π.Κ.Ε.), τα οποία είναι συµβατικά στοιχεία και για το λόγο αυτό
είναι υποχρεωµένοι να τα εφαρµόσουν στη µελέτη και κατασκευή των
έργων τους.
Τα Π.Κ.Ε. περιλαµβάνουν κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που καλύπτουν
σχετικές παραποµπές µελετών ή τα έργα εκείνα που δεν παρουσιάζονται
λεπτοµερώς στις µελέτες που έχουν ήδη συνταχθεί ή θα συνταχθούν µετά
τη δηµοπράτηση του έργου ή ακόµη και έργα για τα οποία συµβατικά,
υπερισχύουν τα αναφερόµενα στα Π.Κ.Ε. σε σχέση µε τα αναφερόµενα στις
µελέτες.

6.1.2

Οι διαγωνιζόµενοι µπορεί να µελετήσουν και ενδεχόµενα να πάρουν σε
αντίγραφα µε µέριµνα και δαπάνη τους, οποιεσδήποτε από τις µελέτες που
υπάρχουν. Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι µπορεί να µελετήσουν και ενδεχόµενα
να πάρουν αντίγραφα µε µέριµνα και δαπάνες τους από όλες τις
γεωλογικές-γεωτεχνικές ή άλλες έρευνες που έχουν εκτελεσθεί.

6.1.3

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι συνιστάται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που
υπάρχουν από έρευνες ή και µελέτες που έχουν γίνει, ή ακόµη και µε
αναζητήσεις / συνεντεύξεις στους φορείς, οργανισµούς, οίκους γεωτεχνικών
ερευνών που έχουν συντάξει σχετικές έρευνες για την Υπηρεσία κλπ.

6.1.4

Όλα τα αναφερόµενα στα προηγούµενα εδάφια αυτής της παραγράφου,
θεωρείται ότι έχουν ληφθεί υπ’ όψιν από τον Ανάδοχο κατά τη διαµόρφωση
της προσφοράς του και αποτελούν συµβατικά στοιχεία. Σε περίπτωση
ασυµφωνίας µεταξύ των παραπάνω στοιχείων ο Ανάδοχος οφείλει να θέσει
το θέµα υπ’ όψιν της Υπηρεσίας, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.

6.1.5

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης
θα γίνει από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή πλήρης έλεγχος της
τεχνικής µελέτης του έργου, µε τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων,
ερευνών κλπ. Ο έλεγχος αυτός θα αφορά στον εντοπισµό και στη συνέχεια
συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων ή τυχόν πληµµελώς µελετηθέντων επί
µέρους θεµάτων, ώστε µετά από συµπλήρωση ή βελτίωσή τους να
προκύψει, µε βάση τις εγκεκριµένες συµβατικές τεχνικές µελέτες όπως
αυτές θα βελτιωθούν ως ανωτέρω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και
λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισµό του και να επιτυγχάνει
την προδιαγραφόµενη διάρκεια ζωής του.

6.2

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει τις παρακάτω µελέτες και να
λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων και τη
σύνταξη των επιµετρήσεων:
α. Κατασκευαστικά σχέδια εγκάρσιων έργων διέλευσης αγωγών άρδευσης,
ύδρευσης
και ηλεκτρικών καλωδίων, καθώς και µελέτες µικρών
παραλλαγών για τη µεταφορά τοπικών δικτύων άρδευσης και ύδρευσης,
που εµπλέκονται µε την κατασκευή του έργου.
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β. Τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις µελετών που θα
χρειασθεί να γίνουν, στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε
όσα καθορίζονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. µετά και τον έλεγχο που
προβλέπεται στην παραπάνω παράγρ. 6.1.5.
γ. Τη µελέτη εξασφάλισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής,
σύµφωνα µε το άρθρο Α -15 αυτής της Ε.Σ.Υ.
δ.

Τις µελέτες µικροτροποποιήσεων ή συµπληρώσεων των οριστικών
µελετών, η ανάγκη των οποίων θα προκύψει κατά την εκτέλεση των
εργασιών λόγω απρόβλεπτων παραγόντων.

6.2.1

Για τις µελέτες της παραγράφου 6.2, τον έλεγχο που προβλέπεται στην
παράγρ. 6.1.5, δε θα καταβληθεί στον Ανάδοχο αµοιβή, δεδοµένου ότι η
σχετική δαπάνη θα πρέπει να περιληφθεί ανηγµένα στην προσφορά του.

6.3

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει επίσης τις ακόλουθες µελέτες
χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, θεωρουµένου ότι η αµοιβή τους θα
περιλαµβάνεται ανηγµένη στην προσφορά του:
Σχέδια όπως κατασκευάσθηκε το έργο ("As Built" Drawings).

6.4

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει έναντι της αµοιβής που θα του
καταβληθεί, οποιεσδήποτε άλλες µελέτες που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου µετά από σχετική εντολή της Εταιρίας, µε
αµοιβή η οποία, εφόσον δεν προσδιορίζεται στα συµβατικά τεύχη, θα
καθορίζεται σύµφωνα µε τον «Κανονισµό ανάθεσης και εκπόνησης µελετών
και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της ΕΟΑΕ».
Η υποβολή των µελετών αυτών πρέπει να γίνεται έγκαιρα στην Υπηρεσία
για την αρµόδια έγκριση.

6.5

Συµπληρωµατικά διευκρινίζεται, ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών,
όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο
Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, οι δε έλεγχοι που θα ασκηθούν από την
Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη
αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συµβατικές
του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις.

6.6

Τρόπος Υποβολής, Ελέγχου και Εγκρίσεις Μελετών

6.6.1

Οι υποβολές των µελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος θα γίνουν
σύµφωνα µε το Χρονοδιάγραµµα Εκπόνησης και Υποβολής Μελετών, το
οποίο ο Ανάδοχος θα υποβάλει το αργότερο σε είκοσι (20) ηµερολογιακές
ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης και το οποίο πρέπει να είναι
συσχετισµένο µε το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει το αργότερο σε τριάντα (30)
ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης τις µελέτες που
αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 6.2.α, 6.2.γ και 6.2.δ

6.6.2

Οι εγκρίσεις των υποβαλλοµένων Μελετών θα γίνονται µετά από έλεγχο και
µε την προϋπόθεση ορθότητας και επαρκούς πληρότητας. Σε περίπτωση
ελλιπούς ή λανθασµένης µελέτης αυτή θα επιστρέφεται για επανασύνταξη.

6.6.3

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε λεπτοµερειακό έλεγχο των
µελετών του Αναδόχου µε ή χωρίς τη σύµπραξη Συµβούλων.
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Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την
επάρκεια των σχετικών υπολογισµών ή των εφαρµοζοµένων υπολογιστικών
µεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογιστικούς
ελέγχους µε την εφαρµογή άλλων συναφών υπολογιστικών µεθόδων.
6.6.4

Όλες οι υποβολές των παραπάνω µελετών θα γίνονται στην επιβλέπουσα
Υπηρεσία σε 7 αντίτυπα, εκ των οποίων η µία σειρά σχεδίων θα είναι τα
πρωτότυπα σχέδια σε διαφάνειες. Σχετικά θα ακολουθείται η σχετική
προδιαγραφή του Π.∆. 696/74, όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆.515/89
(για την τευχοποίηση, συσκευασία κλπ.). Εκτός από την έντυπη µορφή, οι
µελέτες θα υποβάλλονται επίσης και σε ψηφιακή µορφή.

6.7

Οι Κατασκευές θα έπονται της Έγκρισης των Μελετών

6.7.1

Ουδεµία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί η
σχετική µελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιάµεσα στάδια κατασκευής.
Έτσι, ο Ανάδοχος οφείλει να προγραµµατίσει κατάλληλα τις
κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει επαρκής - και κατά
το εφικτό µε ελαστικά περιθώρια - χρόνος για τις εκπονήσεις των µελετών
και τις εγκρίσεις.

6.7.2

Η έγκριση των µελετών (υπολογισµών, σχεδίων κ.λ.π.) από την Υπηρεσία
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη
Σύµβαση, ούτε αποτελεί µε οποιοδήποτε τρόπο αποδοχή της επάρκειας και
της ακρίβειας της Μελέτης.

6.7.3

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υφίσταται ανάγκη άµεσης κατασκευαστικής
επέµβασης προς αποτροπή κινδύνου ατυχήµατος, ο όρος της παραπάνω
παραγράφου δε θα εφαρµόζεται. Όµως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα
ακολουθούν.

6.8

Τροποποίηση στοιχείων µελέτης - Εφαρµογή σχεδίων

6.8.1

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν, ανάλογα µε τις ειδικές και
γενικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, να προκύψει ανάγκη
µικροτροποποιήσεων ή /και συµπληρώσεων των οριστικών µελετών. Τις
τροποποιήσεις αυτές, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης,
υποχρεούται να µελετήσει και εκτελέσει ο Ανάδοχος, χωρίς καµιά
προσαύξηση των τιµών του τιµολογίου είτε άλλη ιδιαίτερη αµοιβή, ή της
συνολικής προθεσµίας και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών του
έργου από την αιτία αυτή, εκτός αν προβλέπεται άλλως κατά ρητό τρόπο
στην παρούσα Ε.Σ.Υ. Οι σχετικές δαπάνες σύνταξής τους θα πρέπει να
έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στην προσφορά του.

6.8.2

Επισηµαίνεται εδώ, ότι κατ' αρχήν τροποποιητικές µελέτες απαγορεύονται.
Αν προκύψει τέτοια ανάγκη ο Ανάδοχος µε µέριµνα (και δαπάνες του όπως
αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο) θα πρέπει:
α. Να αιτιολογήσει πλήρως και εγγράφως την ανάγκη τροποποίησης.
β. Να εκπονήσει (εφόσον η Υπηρεσία αποδεχθεί τη σχετική εισήγησή του)
και υποβάλει την τροποποιητική µελέτη, που θα είναι σε κάθε
περίπτωση, σύµφωνη µε τους όρους δηµοπράτησης.

6.8.3

Πριν από κάθε µερική ή ολική εφαρµογή, κατά την κρίση του Αναδόχου,
ενός σχεδίου που βρίσκεται σε ασυµφωνία µε τα υπόλοιπα σχέδια, ο
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Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ζητήσει έγγραφα, έγκαιρα και χωρίς να το
αµελήσει από τη ∆/νουσα Υπηρεσία οδηγίες κλπ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση
ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρµόσει την απόφαση της Υπηρεσίας
πάνω στο θέµα που θα προκύψει µε δικά του µέσα και δαπάνες, σε
οποιοδήποτε χρόνο και µε οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την
Υπηρεσία.
6.9
6.9.1

Τοπογραφικές Εργασίες
Μέσα στις υποχρεώσεις του µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου
περιλαµβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισµός, που θα
βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, µε τον οποίο θα γίνονται οι
τοπογραφικοί και λοιποί γεωµετρικοί έλεγχοι της κατασκευής.
Τέτοια τοπογραφικά όργανα καθορίζονται κατ’ ελάχιστον:
* ∆ύο χωροβάτες υψηλής ακρίβειας αυτόµατης οριζοντίωσης.
* Ένα ταχύµετρο σύγχρονης τεχνολογίας
* Ένα ηλεκτρονικό όργανο µέτρησης µηκών µε εµβέλεια τουλάχιστον 1000
µ. και ακρίβειας ± 0.015µ. για τη µέγιστη εµβέλειά τους
περιλαµβανοµένου και κατ’ ελάχιστον ενός πρίσµατος µε καταγραφικό
όργανο µετρήσεων.
* Επιπλέον θα υπάρχει και ο υπόλοιπος απαραίτητος τοπογραφικός
εξοπλισµός.
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Άρθρο Α - 7: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7.1.

ΓΕΝΙΚΑ

7.1.1.

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία:
α) Οι αποφάσεις έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων των υπ’ όψιν τµηµάτων
της Εγνατίας και οι συστάσεις των εγκεκριµένων Μελετών 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) Άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του
κυρίως έργου , όπου ως συνοδά έργα νοούνται: ∆ανειοθάλαµοι, λατοµεία
αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης
πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, συγκέντρωσης
ορυκτελαίων κλπ.
δ) Tα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Σε περίπτωση
ασυµφωνίας αυτών κατισχύουν τα αναφερόµενα στην Απόφαση έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων.

7.1.2.

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 σύµφωνα µε
την Παράγραφο 7.2 του παρόντος.

7.1.3

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.

7.2.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

7.2.1

Σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία, τα πάσης φύσεως επί µέρους έργα ή
δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ.
∆ανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή προσωρινοί
χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις,
συγκέντρωσης ορυκτελαίων κλπ.). αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως
έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρµόδια για
την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία.

7.2.2

Για όλα τα συνοδά έργα ή δραστηριότητες που δεν έχουν περιβαλλοντική
αδειοδότηση ή αυτή δεν καλύπτεται από την Μελέτη Περιβαλλοντικών
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Επιπτώσεων και από την ΚΥΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του κυρίως
έργου, θα πρέπει να ακολουθηθεί η σύµφωνη µε τις κείµενες διατάξεις
διαδικασία προκειµένου για κάθε επιµέρους συνοδό έργο ή δραστηριότητα,
ο Ανάδοχος να διαθέτει την αντίστοιχη περιβαλλοντική άδεια/έγκριση από
την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

7.2.3

Τονίζεται ότι οι εν λόγω περιβαλλοντικές άδειες/εγκρίσεις αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση εν συνεχεία των αδειών
εγκατάστασης/λειτουργίας κλπ. των επιµέρους συνοδών έργων ή
δραστηριοτήτων.

7.3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωµένο έργο πρέπει
να περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό του έργου και όσον αφορά στον Ανάδοχο,
ισχύουν οι απαιτήσεις συµµόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης
των εργασιών σε συνδυασµό µε όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω
παράγραφο 7.1.3.

7.4.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

7.4.1.

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και
λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται:
α.

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος.

β.

Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης.

γ.

Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσµεύσεων που προκαλεί το έργο
για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

δ.

Λήψη καταλλήλων µέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας
βλάστησης κατά το στάδιο της κατασκευής των έργων, ώστε να µην
υπάρξει καµιά παρέµβαση στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον, εκτός από
την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει
αυστηρά να καθορισθεί εκ των προτέρων.
Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να
ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. Για την καταστροφή
δασικών περιοχών, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει
η άδεια της αρµόδιας Αρχής. Μετά το πέρας του Έργου θα πρέπει να
γίνει πλήρης αποκατάσταση.

7.4.2.

Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταµένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο
είναι απαραίτητο, αυτά θα γίνουν µε τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας και
µόνο µετά από σχετική άδεια της αρµόδιας για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση Υπηρεσίας και θα αποµακρυνθούν εντελώς µετά το πέρας των
εργασιών κατασκευής του έργου, αποκαθιστώντας πλήρως το περιβάλλον.

7.4.3.

Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να
τηρούνται οι παρακάτω όροι:
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α. Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί η συγκέντρωση των λυµάτων του εργοταξίου
σε στεγανούς βόθρους και η µεταφορά /διάθεσή τους σε χώρους που θα
υποδείξουν οι αρµόδιες Αρχές.
β.

Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα
απόβλητα του εργοταξίου, όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χηµικά κλπ. σε
χωριστούς βόθρους απ' αυτούς των λυµάτων, απαγορευοµένης
απολύτως της απόρριψής τους επί του εδάφους και σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64/2004) περί διαχείρισης των
µεταχειρισµένων ορυκτελαίων.

γ.

Αποφυγή ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίµων κλπ.
στο χώρο του εργοταξίου από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς.

δ.

Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται ύστερα από
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας
διάχυσης.
ε. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών.

7.4.4.

Ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι
αναγκαίο, απαιτείται η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και
εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι µόλυνσης ηλεκτροπληξίας κλπ.).

7.4.5

Για τις αποθέσεις των περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων και άλλων
υπολειµµάτων εργασιών, προϊόντα καθαιρέσεων ισχύει η παράγρ. 5.5 του
άρθρου Β-5 της Ε.Σ.Υ., υπό την αίρεση όµως της Απόφασης έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση
απόρριψης των περισσευµάτων των προϊόντων εκσκαφής σε χώρους που
έχουν ήδη καθορισθεί ή θα καθορισθούν, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
για την απόρριψη στερεών αποβλήτων, καθώς και σε προς ανάπλαση
χώρους, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και τις
προτεραιότητες που θα τεθούν γι' αυτό το σκοπό από την Υπηρεσία.
Επισηµαίνεται, ότι ο Aνάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την
εφαρµογή των παραπάνω και στην περίπτωση υπεργολάβων ή µισθωµένων
αυτοκινήτων.
Σχετικά µε τα παραπάνω, η Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει περιορισµούς ή /
και τροποποιήσεις στο µικτό ή / και καθαρό φορτίο των οχηµάτων, στις
διαδροµές αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται παραπάνω.

7.4.7.

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί:
α. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαµπτηρίων
εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο άρθρο Α 15 αυτής της Ε.Σ.Υ.
β.

Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, και
λήψη κατάλληλων µέτρων για την τήρηση των σχετικών ορίων ποιότητας
εκποµπής (όπως εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις
µέρους του εργοταξιακού χώρου, κλπ). Σχετικά γίνεται αναφορά και στο
άρθρο Α - 16 αυτής της Ε.Σ.Υ.

γ.

Μέριµνα για καθαρισµό των δρόµων που χρησιµοποιούν τα µεταφορικά
µέσα του εργοταξίου, όταν αυτοί είναι κοντά σε κατοικηµένες περιοχές.

K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\5180_ESY.doc

25

4513-0410-0420/5180/Β03

δ.

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

ε. Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, σύµφωνα µε τους
Περιβαλλοντικούς Όρους και τη σχετική νοµοθεσία π.χ. µε χρήση κινητών
(εργοταξιακών) ηχοπετασµάτων, όπου η στάθµη του θορύβου
υπερβαίνει τα 65 dB(A) στο όριο του εργοταξιακού χώρου, εάν και
εφόσον υπάρχουν παρακείµενοι αποδέκτες.
στ. Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για:
(1) την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας
(2) ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης κατά το εφικτό.
ζ.

7.5.

Σήµανση /επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της
κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο άρθρο Α - 15 αυτής της Ε.Σ.Υ.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι ειδικότερες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος αναφέρονται στις
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Ιδιαιτέρως επισηµαίνονται και
τα ακόλουθα:

7.5.1.

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα άρθρα αυτής της Ε.Σ.Υ., οι οποιεσδήποτε
αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων, ή άλλων προϊόντων, θα
πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µη δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα
στο περιβάλλον και πάντοτε ύστερα από αρµόδια έγκριση.

7.5.2

Ανάγκη να προβλεφθεί και να χρησιµοποιείται ειδικός χώρος στάθµευσης
όλων των αυτοκινήτων µηχανηµάτων του έργου, καθώς και των φορτηγών
και των µέσων µεταφοράς των εργαζοµένων εντός του έργου,
διαφοροποιούµενων χωρικά ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών.

7.5.3

Χρησιµοποίηση ειδικού καλύµµατος των φορτηγών οχηµάτων µεταφοράς
αδρανών, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διατάξεις.

7.5.4

Εξασφάλιση οµαλής ροής των επιφανειακών υδάτων και λήψη καταλλήλων
µέτρων τόσο για την προστασία των κατασκευών σε όλη τη διάρκεια του
έργου από τυχόν πληµµύρα όσο και για την αποφυγή πληµµύρων στο κύριο
έργο και στους δευτερεύοντες δρόµους από την ροή των οµβρίων.

7.5.5

Ανάγκη συνεργασίας του αναδόχου µε τους αρµοδίους φορείς κατά την
τροποποίηση των υφισταµένων έργων υποδοµής, ώστε να εξασφαλίζεται η
ικανοποιητική λειτουργία τους.

7.5.6

Εξασφάλιση της οµαλής επικοινωνίας µεταξύ των κατοικηµένων περιοχών
κατά την κατασκευή των έργων.

7.6

Οι περιορισµοί και οι διαδικασίες που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τους
Περιβαλλοντικούς Όρους θα πραγµατοποιηθούν από τον Ανάδοχο και οι
τυχόν απαιτούµενες άδειες θα εκδοθούν από αυτόν χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή.

7.7

Επισηµαίνονται οι επιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2.ε του άρθρου
61 του Ν.3669/08 στην περίπτωση παράλειψης της τήρησης των κανόνων
προστασίας του περιβάλλοντος.
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Άρθρο Α - 8: ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8.1

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

8.1.1

Για τις Επιµετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 52 του
Ν.3669/08.

8.1.2

Για κάθε φάση επιµέτρησης του έργου απαιτείται η υποβολή εκ µέρους του
αναδόχου των αντιστοίχων επιµετρητικών στοιχείων, τα οποία υποβάλλονται
σε έντυπη και ψηφιακή µορφή. Η κωδικοποίηση των ψηφιακών σχεδιαστικών
αρχείων και η µορφή των ψηφιακών παραδοτέων θα είναι όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο Α - 11 της ΕΣΥ.

8.2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

8.2.1

Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται µε
µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53
του Ν. 3669/08 και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήµατα
όχι µικρότερα από ένα µήνα.

8.2.2.

Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
κατά το άρθρο 53 του Ν. 3669/08, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά /
πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους (Ε.Σ.Υ. άρθρο Α-10
κλπ.), καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής
ενηµερότητας κλπ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας
Ε.Σ.Υ.,Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων
κλπ [κατά τους όρους αυτής της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δηµοπράτησης
(ΤΣΥ κλπ)] αυτές θα αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό.

8.2.3

Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του
έργου θα προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά
δικαιολογητικά, και τα παραστατικά καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούµενο εκεί
σχετικό λογαριασµό το ποσοστό 6 %ο που προβλέπεται ως κράτηση από τις
διατάξεις του άρθρου 27, παράγρ. 34 έως 37 του Ν. 2166/93 ΦΕΚ Β' 731/219-93.

8.3

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

8.3.1

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κλπ είναι
δέκα οκτώ στα εκατό (18 %) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε
βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και των τυχόν Νέων Τιµών
Μονάδας.

8.3.2

Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους
επιβαρύνσεις στα υλικά που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του
Τιµολογίου.
Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα
Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου
3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την
εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση
ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους,
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εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή
απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα.
Έτσι, κάθε τυχόν απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από
οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις θα εκπίπτεται προς όφελος
του έργου.
8.3.3

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους
µεταφορικών του µέσων. Επίσης, δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του
άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε
είδους υλικά, εφόδια κλπ., καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται
αναλυτικότερα στα Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί
τροποποιήσεως των φορολογικών διατάξεων. Επίσης, ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα
υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53
(ΦΕΚ 83Α/10.4.53), Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ
86Α/28.4.79).

8.3.4

Τον Ανάδοχο επιβαρύνει το 6%ο υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε της παραγρ. 8.2.3.

8.3.5

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

8.4

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8.4.1

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει το έργο, όπως θα
τροποποιηθεί κατά είδος και ποσότητες από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ”. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η
σύνταξη νέων τιµών µονάδας θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Ν.
3669/08.

8.4.2

Για τις νέες τιµές θα εφαρµοσθούν τα εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια, τα
ενιαία τιµολόγια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. που εγκρίθηκαν µε τις
− ∆17α/01/93/ΦΝ.437/01.10.2004 (ΦΕΚ 1556 Β΄/18.10.04)
− ∆17α/09/136/ΦΝ.437/23.12.2004 (ΦΕΚ 1939 Β΄/29.12.04)
− ∆17α/04/15/ΦΝ.437/08.02.2005 (ΦΕΚ 205 Β΄/17.02.05)
− ∆17α/03/41/ΦΝ.437/31.03.2005 (ΦΕΚ 440 Β΄/05.04.05)
− ∆17α/09/56/ΦΝ.437/27.04.2005 (ΦΕΚ 573 Β΄/27.04.2005)
− ∆17α/04/114/ΦΝ.437/03.08.2007 (ΦΕΚ 1584 Β’/17.08.07)
− ∆17α/03/54/ΦΝ.437/07.05.2008 (ΦΕΚ 918 Β’/19.05.08)
− ∆17α/09/76/ΦΝ.437/20.06.2008 (ΦΕΚ 1189 Β’/26.06.08)
− ∆17α/09/18/ΦΝ.437/06.02.2009 (ΦΕΚ 305 Β’/19.02.09)
− ∆17γ/06/28/ΦΝ.437/24.02.2009 (ΦΕΚ 410 Β’/06.03.09 και ΦΕΚ 822
Β’/04.05.09 όπως συµπληρώθηκε µε την αριθµ. ∆11γ/28.12.09 ΦΕΚ
Β΄2630/29.12.09)
− ∆17α/62/3/ ΦΝ.437/12.03.2009 (ΦΕΚ 513 Β’/19.03.09 και για διόρθωση
σφαλµάτων ΦΕΚ 1412 Β’/16.07.09)
− ∆17α/10/123/ΦΝ 437/26.08.09 (ΦΕΚ 1799 Β΄/28.08.09)
− ∆17γ/10/108/ΦΝ437/21.07.09 (ΦΕΚ 1661 Β΄/13.08.09)
− ∆11γ/ο/188/Φ10/13.04.10 (ΦΕΚ 518 Β΄/26.04.10)
− ∆11γ/ΟΙΚ/289/11.05.10
(ορθή
επανάληψη
21-5-10)
(ΦΕΚ
721Β΄26.05.10)
− ∆11γ/9/59/Φ10/17.08.11 (ΦΕΚ 2063 Β΄/16.09.11)
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αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., οι αναλύσεις τιµών που ισχύουν,
καθώς και τα περιγραφικά τιµολόγια κατά τις ως άνω διατάξεις µε την
παρακάτω σειρά, που αποτελεί και σειρά ισχύος:
α. Τα ενιαία τιµολόγια εργασιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. που εγκρίθηκαν µε τις
αποφάσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο και µε σειρά
προτεραιότητας το τιµολόγιο Οδοποιίας, το τιµολόγιο Υδραυλικών, το
τιµολόγιο Φραγµάτων και Υδραυλικών Σηράγγων, το τιµολόγιο
Οικοδοµικών, το τιµολόγιο Πρασίνου και το τιµολόγιο Λιµενικών.
β. Το ανασυνταχθέν Αναλυτικό Τιµολόγιο Εργασιών Οδοποιίας (ΑΤΕΟ) έτους
1994 (Φ.Ε.Κ. 538 Β΄/07.07.94), που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ.
∆1α/0/6/74/4.7.94 Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
γ. Η Ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Έργων, που εγκρίθηκε µε την
ΒΜ5/0/30317/04.06.79 (ΦΕΚ 169 Β'/21.02.80), όπως διορθώθηκε και
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.
δ. Η Ανάλυση Τιµών και Περιγραφικό Τιµολόγιο Λιµενικών Έργων που
εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. Γ4/0/1/169/Φ 55/12.07.76 Απόφαση τ.Υ∆Ε (ΦΕΚ
1031 Β΄/ 17.08.76).
ε. Η Ανάλυση Τιµών Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων κλπ. που
εγκρίθηκε µε την ΕΗ1/5235/04.06.79 Απόφαση τ. Υ∆Ε (ΦΕΚ 1083Β΄/79).
στ. Η Ανάλυση Τιµών Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ), που εγκρίθηκε µε
την υπ' αριθ. Ε7/1253/155/16.01.76 Απόφαση τ.Υ∆Ε. (ΦΕΚ 429 Β΄/
01.04.76).
ζ. Η Ανάλυση Τιµών Έργων Πρασίνου, που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ.
ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆1α/0/11/53 απόφαση που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1227Β΄/
28.08.03.
η. (1) Η Ανάλυση Τιµών ∆ειγµατοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για
γεωτεχνικές έρευνες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που εγκρίθηκε µε την υπ' αρ.
ΕΚ1/5540/765/οικ/ 08.07.85 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που δηµοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 30 ∆ /11.02.86.
(2) Η Ανάλυση Τιµών Εργαστηριακών και επί τόπου Ερευνών
Εδαφοµηχανικής
και
Εργαστηριακών
∆οκιµών
Βραχοµηχανικής, που εγκρίθηκε µε τη ∆14α/4769/606/25.07.88 (ΦΕΚ
578 Β΄/ 23.08.88)απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
8.4.3

Βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων, σύµφωνα
µε το άρθρο 43 του Π∆ 609/85, θα παρθούν από το Πρακτικό της Επιτροπής
∆ιαπιστώσεων Τιµών ∆ηµοσίων Έργων που προβλέπεται από το άρθρο 5
της απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ηµοσίων
Έργων Ε∆2α/01/35/Φ.2.5/26.04.82 (ΦΕΚ 218 Β΄/82).

8.4.4

Για τον προσδιορισµό και µόνο του συντελεστή σ (άρθρο 57 παρ. 7 του Ν.
3669/08) και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο αντίστοιχο άρθρο του
εγκεκριµένου Αναλυτικού Τιµολογίου (Α.Τ.Ε.Ο. κλπ) οι µεταφορές
πληρώνονται ιδιαίτερα (ως καθαρή µεταφορά του υλικού), για τον υπολογισµό
της δαπάνης Β της συµβατικής οµάδας οµοειδών εργασιών, στην οποία
εντάσσεται η νέα εργασία µε τιµές των ισχυουσών εγκεκριµένων αναλύσεων
κατά το χρόνο δηµοπράτησης, καθορίζεται κατά παραδοχή απόσταση
µεταφοράς Α = 10 ΚΜ.
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Η παραπάνω παραδοχή, όπως προαναφέρθηκε, γίνεται για τον
προσδιορισµό του συντελεστή σ και µόνο, και ρητά διευκρινίζεται, ότι η
ανωτέρω απόσταση των 10 km δεν καθορίζει το µέγιστο όριο µεταφοράς στα
κονδύλια όπου η µεταφορά περιλαµβάνεται ανηγµένα στην προσφερόµενη
τιµή και ο ανάδοχος συµφωνεί εκ των προτέρων ότι δεν µπορεί να θεµελιώσει
κανένα αίτηµα για αποζηµίωση από µεταφορές που ξεπερνούν την
παραπάνω απόσταση.
8.4.5

Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισµός του έργου δεν περιλαµβάνει
ποσότητες των επί µέρους εργασιών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση δαπάνη
του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο
(τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 3669/08), για τις οµάδες
αυτές ορίζεται σ = 0,90.

8.5

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

8.5.1

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις
που καθορίζονται από το άρθρο 54 του Ν.3669/08.

8.5.2

Σε κάθε Λογαριασµό, για τον προσδιορισµό της αναθεώρησης θα
υποβάλλεται Πίνακας κατανοµής εργασιών.

8.6

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

8.6.1

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δώσει ειδική εντολή στον Ανάδοχο να
εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν.3669/08,
τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει.

8.6.2

Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου θα είναι ο
ίδιος µε το χρόνο συντήρησης των λοιπών εργασιών του έργου.

8.7

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

8.7.1

Για την τροποποίηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον
προϋπολογισµό του έργου, ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν κατ’
αρχήν και εντός των ορίων του «Κανονισµού ανάθεσης και εκπόνησης
µελετών και εκτέλεσης έργων» της αναθέτουσας αρχής τα οριζόµενα στο
άρθρο 57 του Ν.3669/08 και επίσης στο άρθρο 56 του Ν.3669/08, καθώς και
στην παράγρ. (4)α του άρθρου 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 125 παρ.
(δ) του Ν.3669/08).

8.7.2

Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων επισηµαίνεται, ότι κατά την εκτέλεση του
έργου, τυχόν επί έλασσον δαπάνες των συµβατικών κονδυλίων εργασιών
µπορούν να χρησιµοποιούνται υπό τους περιορισµούς και εντός των ορίων
του άρθρου 57 παρ. 4 του Ν.3669/08.
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Άρθρο Α - 9: ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

9.0

Ορισµοί

9.01

Έλεγχος Ποιότητας - Οι τεχνικές και οι δραστηριότητες που
χρησιµοποιούνται για να ικανοποιήσουν απαιτήσεις ποιότητας. Ο Έλεγχος
Ποιότητας αποτελεί µέρος της ∆ιασφάλισης Ποιότητας.

9.02

∆ιασφάλιση Ποιότητας - Όλες εκείνες οι προγραµµατισµένες και
συστηµατικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την παροχή
επαρκούς εµπιστοσύνης ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα ικανοποιήσει
δεδοµένες απαιτήσεις ποιότητας.

9.03

Σύστηµα Ποιότητας - Η οργανωτική δοµή, ευθύνες, διαδικασίες και πόροι
για την εφαρµογή της ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Περιλαµβάνει το εγχειρίδιο
ποιότητας, τις λειτουργικές διαδικασίες, τις οδηγίες Εργασίας, τα
προγράµµατα και τα Υποπρογράµµατα Ποιότητας.

9.04

Επιθεώρηση Ποιότητας (ISO 10011-1) - Συστηµατική και ανεξάρτητη
εξέταση για τον καθορισµό του αν οι δραστηριότητες ποιότητας και τα
σχετικά αποτελέσµατα είναι σύµφωνα µε τις προγραµµατισµένες
διευθετήσεις και αν αυτές οι διευθετήσεις εφαρµόζονται αποτελεσµατικά
και είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων.

9.1

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

9.1.1

Ο Ανάδοχος θα θέσει σε λειτουργία ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας
βασισµένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 (ως µέρος ενός
συνολικού Συστήµατος Ποιότητας) για την εκτέλεση της σύµβασης.

9.1.2

Ο Ανάδοχος εντός 10 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, θα
υποβάλλει στην Υπηρεσία προσχέδιο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ποιότητας και του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου, προκειµένου εντός 3
ηµερών να συµφωνηθεί η δοµή και το περιεχόµενο. Εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει, σε
δυο αντίγραφα, το Σύστηµα Ποιότητας που έχει εφαρµογή στο έργο, για
έλεγχο, σχολιασµό και έγκριση, η οποία θα πρέπει να γίνει εντός 10
ηµερών από της υποβολής του. Τα εγκεκριµένα έγγραφα του Συστήµατος
Ποιότητας θα αποτελούν τα ελεγχόµενα έγγραφα ποιότητας, τα οποία ο
ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση.

9.1.3

Ο ανάδοχος θα ορίσει, µε σύµφωνη γνώµη της Επίβλεψης, έναν επί
τόπου υπεύθυνο για κάθε θέµα διασφάλισης ποιότητας και στον οποίο η
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Επίβλεψη θα µπορεί να απευθύνει όλα τα ερωτήµατα αναφορικά µε
τέτοιες υποχρεώσεις.
9.1.4

Ο ανάδοχος δύναται να προσλάβει ειδικό έµπειρο Οίκο, που θα
συµπράξει στην ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος Ποιότητος και
στους Ποιοτικούς Ελέγχους. Ο Οίκος αυτός θα καλείται "Οίκος Ποιοτικού
Ελέγχου" (Ο.Π.Ε.) και πρέπει να είναι Οίκος µε κύρια δραστηριότητα σε
θέµατα Ποιοτικού Ελέγχου και επαρκή εµπειρία σε θέµατα ∆ιασφάλισης
Ποιότητος παροµοίων έργων.

9.1.5

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας πρέπει να είναι εύχρηστο και εύκολα
εφαρµόσιµο, να βασίζεται σε συγκεκριµένη διαδικασία οµαδικής εργασίας,
όπου το κάθε µέλος οφείλει να αναλαµβάνει την ευθύνη της εργασίας του,
µε γνώµονα την επίτευξη των στόχων του Έργου.
Οι έλεγχοι θα καλύπτουν συνήθως τις εξής δραστηριότητες:
(1)

Εφαρµογή Σ∆Π του Αναδόχου.

(2)

Εργοταξιακό Εργαστήριο και Παρασκευαστήρια.

(3)

Συµµόρφωση µε τα Προγράµµατα Ποιότητας.

(4)

Συµµόρφωση µε τις µεθόδους εκτέλεσης έρευνας, κατασκευής και
εκπόνησης µελέτης

(5)

Συστηµατική
αρχειοθέτηση
και
προσπελασιµότητα
των
απαιτούµενων εντύπων ελέγχου για την πιστοποίηση των υλικών
και την έκδοση των παραδοτέων. Επίσης όµοια για τις µελέτες.

Η µέθοδος προγραµµατισµού, τεκµηρίωσης, καθώς και η ελάχιστη
συχνότητα διεξαγωγής των ελέγχων αυτών θα πρέπει να περιγράφονται
σαφώς σε σχετική γραπτή ∆ιαδικασία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ποιότητας.
Οι όποιες αλλαγές / αναθεωρήσεις προκύψουν στην τεκµηρίωση του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας / Προγράµµατος Ποιότητας Έργου του
Αναδόχου σαν αποτέλεσµα των ελέγχων αυτών, των ελέγχων και
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας ή άλλης αιτίας διορθωτικών ενεργειών, θα
πρέπει να υποβάλλονται προς ανασκόπηση και έγκριση στην Υπηρεσία,
πριν τεθούν προς εφαρµογή από τον Ανάδοχο.
9.2

Κανονισµοί και γενικές υποχρεώσεις

9.2.1

Ο καθορισµός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των
εργασιών, που προβλέπεται από τα Συµβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει
τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που
συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα Συµβατικά Τεύχη ή
στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του
έργου πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή και άµεµπτη
εµφάνισή του, όσο και ως προς την εναρµόνισή του µε τα λοιπά τµήµατα
του έργου και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει.
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9.2.2

Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τµηµατικών και ολοκληρωµένων
κατασκευών ισχύουν τα αναφερόµενα:
α.

β.

9.2.3

Στο άρθρο 59 του Ν. 3669/08 (εφόσον ο προϋπολογισµός
υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές
εργοληπτικές επιχειρήσεις δεύτερης τάξης) και 60 του Ν. 3669/08,
και στο άρθρο Α-10 της Ε.Σ.Υ.
Στα λοιπά άρθρα της Ε.Σ.Υ. και της Τ.Σ.Υ. καθώς και στους
κανονισµούς ή προδιαγραφές στους οποίους αυτά παραπέµπουν.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και
εξοπλισµούς µε µέριµνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια,
ποιότητα, καταλληλότητα και συµβατότητά τους προς τις προδιαγραφές
της Ε.Σ.Υ., των Ο.Μ.Ο.Ε., των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., της Τ.Σ.Υ. και των κωδίκων,
κανονισµών, προδιαγραφών που αυτοί παραπέµπουν.
Αν η διεξαγωγή µερικών ελέγχων µπορεί να γίνει µόνο στο εξωτερικό, ο
Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαµονής των
εκπροσώπων της Επίβλεψης, που θα επιθεωρούν αυτούς τους ελέγχους.

9.2.4

Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή τις
κατασκευές, τη συντήρηση του έργου, καθώς και τυχόν µελέτες που θα
συνταχθούν.

9.2.5

Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί τον έλεγχο
ποιότητας (quality control) των υλικών, κατασκευών, εξοπλισµού και τον
έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) στο βαθµό που θα
κρίνει αναγκαίο.

9.2.6

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. Επισηµαίνονται οι
επιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2.δ του άρθρου 61 του Ν.
3669/08 στην περίπτωση εργασιών κατά σύστηµα κακότεχνων ή χρήσης
υλικών που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.
Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών καθώς και
σε περίπτωση διαφωνιών ως προς τα αποτελέσµατα ελέγχων ο Κύριος
του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει κατάλληλο εργαστήριο για τους
ελέγχους αυτούς.

9.3

Πρόγραµµα Ποιότητας
Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου θα είναι 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.

9.3.1

Ο ανάδοχος θα λειτουργεί µε τεκµηριωµένες διαδικασίες ελέγχου της
σύµβασης, ώστε να διασφαλίζεται η πραγµατοποίηση των συµβατικών
του υποχρεώσεων.
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9.3.2

Για να υποστηριχθεί το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, τα Προγράµµατα
Ποιότητας θα εφαρµοστούν σε όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν
την ποιότητα του ολοκληρωµένου Έργου.

9.3.3

Ο Ανάδοχος θα ορίσει, αναφέροντας στην Επίβλεψη, άτοµο ή άτοµα τα
οποία θα είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο διαδικασίας κατασκευής του
Έργου και θα ορίσει επίσης ένα άτοµο και έναν αναπληρωτή του που θα
είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση εφαρµογής του Προγράµµατος
Ποιότητας του Έργου.

9.3.4

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Επίβλεψη προς έγκριση
ένα Πρόγραµµα Ποιότητας για τις συµβατικές του υποχρεώσεις
υλοποίησης του Έργου. Το Πρόγραµµα αυτό οφείλει να είναι συµβατό µε
το χρονοδιάγραµµα και θα περιλαµβάνει τους πόρους και τις
µεθοδολογίες (ποιος, τι, πότε, πού) κατασκευής του έργου. Το
Πρόγραµµα Ποιότητας πρέπει να ορίζει τις επί µέρους ευθύνες, τα σηµεία
προς επιθεώρηση και έγκριση και τις µεθόδους αναφοράς.

9.3.5

Το Πρόγραµµα Ποιότητας για το Έργο θα καλύπτει το σύνολο των
εργασιών και δραστηριοτήτων καθώς και επί µέρους τµηµάτων. Θα
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α.

Οργανόγραµµα Εργοταξίου.

β.

Υποπρογράµµατα Ενεργειών ανά φάση κατασκευής, µε επισήµανση
των Σηµείων Αναµονής Έγκρισης και των Σηµείων Παρουσίας της
επίβλεψης, καθώς και αντίστοιχων εντύπων καταγραφής των
ελέγχων.

γ.

Λεπτοµερές Πρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) διαδικασιών.

δ.

∆ιαδικασίες ελέγχου της σύµβασης από τις οποίες θα διασφαλίζεται
η δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκρίνεται στις συµβατικές του
υποχρεώσεις.

ε.

Καθορισµό των απαραίτητων πόρων (προσωπικό, υλικά,
εξοπλισµός) για την ολοκλήρωση του έργου.

στ.

Εκθέσεις Μεθοδολογίας που περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας.

ζ.

Πρόγραµµα επιθεώρησης και δοκιµών υλικών εµπορίου και
υπεργολαβικών δραστηριοτήτων εκτός εργοταξίου.

η.

∆ιαδικασίες για καταγραφή όλων των αλλαγών στις εργασίες και τα
υλικά σε σχέση µε τις συµβατικές υποχρεώσεις και για τη διαχείριση
δραστηριοτήτων µη συµµόρφωσης καθώς και διορθωτικών
δραστηριοτήτων.
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θ.

Αρχειοθέτηση όλων των παραπάνω και διαδικασίες αναφοράς στα
παραπάνω αρχεία.

9.4

Υποπρόγραµµα ∆οκιµών Ελέγχου Ποιότητας.

9.4.1

Το Υποπρόγραµµα ∆οκιµών Ελέγχου Ποιότητας που είναι µέρος του
προγράµµατος ποιότητας, θα αναφέρεται στα ανεξάρτητα τµήµατα των
κατασκευών / εξοπλισµού και θα είναι σε συµφωνία µε τα συµβατικά
τεύχη του έργου. Το Υποπρόγραµµα θα περιλαµβάνει τουλάχιστον:
i.

Όλες τις λεπτοµέρειες των διαδικασιών
δειγµατοληψίας, δοκιµών και ελέγχων.

ii.
iii

Συσχετισµό µε τις σχετικές προδιαγραφές και τα κριτήρια αποδοχής.
Χρονικό καθορισµό των δραστηριοτήτων σχετικά µε:
α.
β.
γ.
δ.

iv
v
vi

και

µεθόδων

τις δειγµατοληψίες
τους ελέγχους / δοκιµές
τις εγκρίσεις από την Επίβλεψη
την υποβολή στην Επίβλεψη των αποτελεσµάτων (ελέγχων /
δοκιµών υλικών και κατασκευών) και των υπαρχόντων
πιστοποιητικών ποιότητας / καταλληλότητας υλικών και
έτοιµων προϊόντων

Tα εργαστήρια ελέγχου
Tους υπευθύνους µηχανικούς
Kάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία

9.4.2

Ο χρονικός καθορισµός των παραπάνω δραστηριοτήτων θα είναι
σύµφωνος µε το Χρονοδιάγραµµα του Έργου.

9.5

Κενό

9.6

Άλλα Εργαστήρια

9.6.1

Όλα τα εργαστήρια που χρησιµοποιούνται στο έργο οφείλουν να είναι
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Συµβατικών τευχών

9.6.2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Υπηρεσίας σε
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των δοκιµών.

9.7

Έλεγχος του Εξοπλισµού Επιθεώρησης και ∆οκιµών

9.7.1

Ο εξοπλισµός επιθεώρησης και δοκιµών κάθε εργαστηρίου δηµόσιου ή
ιδιωτικού, εντός ή εκτός εργοταξίου πρέπει να είναι επαρκούς ποιότητας
και δυνατότητας, και να συντηρείται επαρκώς ώστε να βρίσκεται σε διαρκή
λειτουργία.

9.8

Αρχεία και υποβολή αποτελεσµάτων, πιστοποιητικών, προγραµµάτων και
άλλων παραδοτέων.
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9.8.1

Η υποβολή των αποτελεσµάτων του ελέγχου ποιότητας στην επίβλεψη θα
γίνεται άµεσα. Θα περιλαµβάνει τις απαιτούµενες προδιαγραφές,
στατιστικές αναλύσεις και συµπεράσµατα ως προς τη συµφωνία µε τις
προδιαγραφές. Στο αρχείο του Αναδόχου θα πρέπει να φαίνεται πλήρης
συνέχεια της διαδικασίας από τη δειγµατοληψία µέχρι τις τελικές δοκιµές.

9.8.2

Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο για κάθε
λεπτοµέρεια που αφορά επιθεώρηση και δοκιµές υλικών ή κατασκευής ή
εξοπλισµού και τις σχετικές δειγµατοληψίες.

9.8.3

Ο αριθµός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον
ίσος σε είδος και αριθµό µε τους προβλεπόµενους από το άρθρο Α-10 της
Ε.Σ.Υ., τα άρθρα της Τ.Σ.Υ., καθώς και τους κανονισµούς κ.λ.π. στους
οποίους αυτά παραπέµπουν.
Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικό, που
θα συντάσσεται και θα αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων, σύµφωνα
µε το άρθρο Α-10 της Ε.Σ.Υ. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών,
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.

9.8.4

9.8.5

Ο ανάδοχος πρέπει να δηµιουργήσει τεκµηρίωση του Συστήµατος
Ποιότητος που εφαρµόζει. Η τεκµηρίωση αυτή θα είναι σύµφωνη µε το
Χρονοδιάγραµµα του Έργου και θα περιλαµβάνει:
(1)

Αρχεία που προκύπτουν από την εφαρµογή του Προγράµµατος
Ποιότητας του Έργου (επιµετρητικά φύλλα, κλπ).

(2)

Προγραµµατισµό εκτέλεσης του Έργου και Μεθόδων Ελέγχου.

(3)

Μεθόδους κατασκευής, σε συσχετισµό µε την Τ.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης

(4)

Αρχεία Ποιοτικών Ελέγχων, σύµφωνα και µε το άρθρο Α-10 της
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

(5)

Αρχείο που προκύπτει από την εφαρµογή ∆ιαδικασιών εφαρµογής
για τη µη-συµµόρφωση και επακόλουθες διορθωτικές και
προληπτικές ενέργειες.

(6)

Έλεγχο / ∆ιακρίβωση Εξοπλισµού Ελέγχου και ∆οκιµών, σύµφωνα
µε τα άρθρα Α-9Ν και Α-10 της Ε.Σ.Υ. τους λοιπούς συµβατικούς
όρους και τις συναφείς προδιαγραφές / κανονισµούς όπου
παραπέµπουν.

(7)

Αρχείο Προµηθείας Υλικών

(8)

Έλεγχο Εγγράφων κλπ.

Για να διευκολύνει τη συνεργασία µε την ΕΟΑΕ, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να συµπληρώσει τα ακόλουθα έντυπα (ή αναθεωρήσεις
αυτών) που επισυνάπτονται στο παρόν, καθώς και άλλα έντυπα που ίσως
κριθούν απαραίτητα.
α. F/OP-EOAE-PRS-330/1.2/r.2
β. F/OP-EOAE-PRS-330/2.2/r.2
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γ. F/OP-EOAE-CNS-260/1/r.1

9.9

Μηχανογραφηµένη
ελέγχων

διαχείριση

αρχείων

επιθεώρησης,

δοκιµών

και

9.9.1

Ο ανάδοχος θα εφαρµόσει σύστηµα µηχανογραφηµένης διαχείρισης
επιθεώρησης, δοκιµών και ελέγχων που θα καλύπτει όλους τους ελέγχους
που διεξήχθησαν για λογαριασµό του αναδόχου, µε τους παρακάτω
βασικούς στόχους:
α.

Μηχανογραφηµένο καθορισµό του ελέγχου, του είδους και της
θέσης της δοκιµής

β.

Κεντρική διαχείριση των στοιχείων που αφορούν ελέγχους,
επιθεώρηση και δοκιµές.

γ.

Ελεγχόµενη αποθήκευση και γρήγορη ανάκτηση στοιχείων δοκιµών
και ελέγχων

δ.

∆ιευκόλυνση της σύνταξης εκθέσεων που περιλαµβάνει στατιστικές
αναλύσεις.

ε.

Αποτελεσµατική διαχείριση µεταφοράς δεδοµένων.

στ.

Ελαχιστοποίηση επανάληψης εγγράφων.

9.9.2

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης θα περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται µόνο σε
αυτά την παραποµπή στη σύµβαση, το πακέτο εργασιών, την τοποθεσία
στο έργο (x,y,z), το χρόνο δειγµατοληψίας και δοκιµών, τον προµηθευτή ή
ανάδοχο / υπεργολάβο υλικών, την εργασία (θεµελίωση, επίχωση,
σκυροδέτηση, κλπ), το στοιχείο κατασκευής, τα υπεύθυνα άτοµα, τα
αποτελέσµατα, την παραποµπή σε προδιαγραφές, τη συµµόρφωση ή όχι
µε τις συµβατικές απαιτήσεις, την παραποµπή σε τυχόν µη
συµµορφώσεις και διορθωτικές δραστηριότητες.

9.9.3

Το σύστηµα θα στηρίζεται σε καταχωρηµένες συσχετισµένες βάσεις
δεδοµένων που µπορούν να ανακτηθούν µε τους τίτλους που δίνονται
στην παραπάνω παράγραφο.

9.9.4

Ο ανάδοχος θα καθορίσει και θα υποβάλλει λεπτοµέρειες στην Επίβλεψη
για το σύστηµα και το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί. Το λογισµικό
αυτό θα υπόκειται σε έγκριση της Επίβλεψης, ώστε να είναι συµβατό µε
αυτό που χρησιµοποιεί η ΕΟΑΕ.
(1)

Νόµιµο αντίγραφο αυτού του λογισµικού και κάθε απαιτούµενης
ενηµέρωσής του (update), άδειες και υλικά υποστήριξης θα
παρέχονται στην Επίβλεψη από τον ανάδοχο, ούτως ώστε η
Επίβλεψη να µπορεί να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση των
δεδοµένων µε τον ίδιο τρόπο, όπως περιγράφηκε λεπτοµερώς
παραπάνω. Ανά µήνα, ή και νωρίτερα κατ' απαίτηση της
Επίβλεψης, τα δεδοµένα που έχουν εισαχθεί και ενηµερωθεί θα
µεταφερθούν στην Επίβλεψη σε µορφή τέτοια, που θα επιτρέπει
εύκολη ενσωµάτωση στην έκδοση του συστήµατος της Επίβλεψης.
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(2)

Το κόστος όλων των παραπάνω θεωρείται ότι περιλαµβάνεται
ανηγµένα στην
προσφορά του Αναδόχου για την εκτέλεση της
σύµβασης.
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∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ
∆ιαβιβαστικό για Μελέτες, υλικά, µεθόδους κατασκευής, κλπ. προς έγκριση από ΕΟΑΕ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Box Νο.

......................ΤΟΜΕΑΣ

Σχετικά Έγγρ. :

Τµήµα

Νo. Σύµβασης

Είδος

Αντικείµενο

Είδος
εγγράφου

Θέση

Τύπος Τεχνικού
Προέλευση

Τίτλος

Υπογρ.

Υποβολή

Πληροφόρηση

Νέα υποβολή

για

Έγκριση

Επανυποβολή

Σχόλια

Ως απαιτείται

Σχόλια

Μελέτη

Μέθ. κατασκευής

για

Υλικά

Εκτιµήσεις

Κατασκ.Σχέδια

Άλλο

Πρωτόκολλο Αναδόχου, Ηµεροµηνία

Προθεσµία

Εκδίδεται από τον Ανάδοχο

Συνηµµένα

Υπογρ.
Πρωτόκολλο ΕΟΑΕ
XXXX, ηµεροµηνία

∆ιανοµή

Τ∆Ε

ΠΠΤ

CM

∆ΕΤ

∆ΚΤ

ΠΤ

Άλλο

συν.

συν.

συν.

συν.

συν.

συν.

συν.

Απάντηση

1.Εγκρίνεται

5.Απορρίπτεται

2.Εγκρίνεται µε σχόλια

6.∆ες συνηµµένα Σχόλια

3.Αναθεώρηση & επανυποβολή

7.Άλλο...........................

4.∆εν απαιτείται έλεγχος

Υπογραφή από ∆ΕΤ

Ηµ/νία :

Υπογραφή από ∆Μ

Ηµ/νία :

Υπογραφή από ΠΤ

Ηµ/νία :

Τ∆Ε : Τµήµα ∆ιαχείρισης Εγγράφων
ΠΠΤ : Προϊστάµενος Περιφερειακού Τµήµατος
∆ΕΤ : ∆ιευθυντής Έργων Τοµέα
∆ΚΤ : ∆ιευθυντής Κατασκευών Τοµέα
ΠΤ : Προϊστάµενος Τµήµατος
∆Μ : ∆ιευθυντής Μελετών
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∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ
∆ιαβιβαστικό για Μελέτες προς έγκριση από ΕΟΑΕ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Box Νο.

....................ΤΟΜΕΑΣ

Σχετικά Έγγρ. :

Τµήµα

Νo. Σύµβασης

Είδος

Αντικείµενο

Είδος
εγγράφου

Θέση

Τύπος Τεχνικού
Προέλευση

Τίτλος

Υπογρ.

Υποβολή

Πληροφόρηση

Νέα υποβολή

για

Έγκριση

Επανυποβολή

Σχόλια

Ως απαιτείται

Πρωτόκολλο Μελετητή, Ηµεροµηνία

Προθεσµία

Συνηµµένα

Εκδίδεται από τον Μελετητή
sign
Υπογρ.

Πρωτόκολλο ΕΟΑΕ
XXXX, ηµεροµηνία

∆ιανοµή

Απάντηση

T∆Ε

∆ΕΤ

ΠΤ

Άλλο

συν.

συν.

συν.

συν.

1.Εγκρίνεται

5.Απορρίπτεται

2.Εγκρίνεται µε σχόλια

6.∆ες συνηµµένα Σχόλια

3.Αναθεώρηση & επανυποβολή

7.Άλλο...........................

4.∆εν απαιτείται έλεγχος

Υπογραφή από ∆ΕΤ

Ηµ/νία :

Υπογραφή από ∆Μ

Ηµ/νία :

Υπογραφή από ΠΤ

Ηµ/νία :

T∆Ε : Τµήµα ∆ιαχείρισης Εγγράφων
∆ΕΤ : ∆ιευθυντής Έργων Τοµέα
ΠΤ : Προϊστάµενος Τµήµατος
∆Μ : ∆ιευθυντής Μελετών
Έντυπο F/OP-EOAE-PRS-330/2.2/r. 2
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (NCR)
Μη συµβατικότητα των Τεχνικών, των Υλικών ή του Εξοπλισµού µε τις προδιαγραφές ή τα σχέδια
Εργοτάξιο

Ανάδοχος

Σελ.

Αρ. Σύµβασης

NCR
Είδος
Εντύπου

Τοποθεσία

Περιοχή

από

Αρ. Σειράς

Εγκατ/αση

Αναθεώρηση
∆ηµιουργός

Τίτλος

Τοποθεσία / Περιγραφή / Ταυτότητα µη συµµορφούµενου σντικειµένου

Ηµεροµηνία Αναφοράς
/
Απάντηση µέχρι

/199

Προδιαγραφές, Σχέδια, κ.α., που παραβιάσθηκαν
/
/199
Εγκρίθηκε για την ΕΟΑΕ

Υπογραφή

Περιγραφή µη συµµόρφωσης & Αίτια

/
/199
Παρελήφθη από τον Ανάδοχο

Υπογραφή
/

/199

Το πρωτότυπο στον Ανάδοχο για συµπλήρωση του παρακάτω πλαισίου. Αντίγραφο στο αρχείο και στον ∆/ντη Έργων Τοµέα.
Προτεινόµενη ρύθµιση

Χρήση ως έχει
Επανεπεξεργασία
Απόρριψη
Τυποποιηµένες
Επιδιορθώσεις

Πρόταση για αποφυγή επανάληψης της µη συµµόρφωσης

Αλλες Επιδιορθώσεις
Προτάθηκε από τον Ανάδοχο
Υπογραφή

Αρ. NCR παραποµπής
(αν υπάρχει)

/
Παρακαλώ, το Πρωτότυπο να επιστραφεί στον Construction Manager.
Αποδοχή της Πρότασης

/199

Αποδεκτή από τον ∆ηµιουργό
Υπογραφή
/

/199

Επιτόπου Επιβεβαίωση ή
Κατακράτηση/Αναµονή
(Παρακαλώ, ενηµερώστε.)
Εγκρίθηκε για την ΕΟΑΕ
Υπογραφή
/
Το Πρωτότυπο στο αρχείο, όταν η πρόταση γίνει αποδεκτή. Αντίγραφο στον Ανάδοχο.
Επιβεβαίωση / Κλείσιµο

/199

Επιβεβαίωση του ∆ηµιουργού
Υπογραφή
/
/199
Κλείσιµο για την EOAE
Υπογραφή

Το Πρωτότυπο κλεισµένο NCR στο αρχείο. Αντίγραφα στους: Ανάδοχο, ∆/ντή Έργων Τοµέα, QA.
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Άρθρο Α - 9Ν: ΚΕΝΟ
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Άρθρο Α-10: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

10.0

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών προδιαγράφεται
παρακάτω και εν µέρει σε ειδικά άρθρα της Τ.Σ.Υ. Αν οι απαιτήσεις δε
συµπίπτουν, τότε θα ισχύσουν εκείνες που η Υπηρεσία θα θεωρήσει
πλέον αυστηρές.
Όπου προβλέπεται κατασκευή "αντιπαγετικών στρώσεων" θα ισχύουν
οι απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου του άρθρου Ε-3 της Τ.Σ.Υ. Στην
περίπτωση αυτή οι προδιαγραφόµενοι έλεγχοι του άρθρου Ε-3 της
Τ.Σ.Υ. θα έχουν εφαρµογή και για την "στρώση στράγγισης
οδοστρώµατος", για την οποία γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο.

10.1

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

10.1.1

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών διακρίνεται σε:
(1) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Α: Αυτοί θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη του
Αναδόχου µε στόχο το δικό του έλεγχο ποιοτικής απόδοσης,
ρύθµισης παραγωγής, ρύθµισης σχέσεών του µε προµηθευτές του
κλπ. Η πυκνότητα των ελέγχων αυτών και η έκτασή τους
εναπόκειται στην κρίση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε θα
πληρωθεί µε ιδιαίτερη αµοιβή, έστω και αν η Επίβλεψη κάνει
χρήση των αποτελεσµάτων αυτών των ελέγχων για οποιοδήποτε
σκοπό.
Όλα τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών θα τηρούνται κανονικά
αρχειοθετηµένα στο εργοτάξιο και θα είναι στη διάθεση της
Υπηρεσίας οποτεδήποτε ζητηθούν µέχρι την οριστική παραλαβή
του έργου.
(2) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β: Αυτοί θα γίνονται από τον Ανάδοχο µε δαπάνη του,
εν γνώσει της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να
παρίσταται κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων αλλά και τη
δυνατότητα να παρέµβει και να αξιώσει όχι µόνον την εφαρµογή
της προδιαγραφόµενης ποιότητας ελέγχων, αλλά και πρόσθετους
ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι των ΕΛΕΓΧΩΝ Α και
αποτελούν µια ελάχιστη απαίτηση απόδειξης ότι τα υλικά που
χρησιµοποιήθηκαν, οι µέθοδοι χρήσης των υλικών και οι
κατασκευές που έγιναν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.
Το είδος και η πυκνότητα των ελέγχων αυτών καθορίζεται στην
παρούσα ΕΣΥ, στην ισχύουσα για το έργο ΤΣΥ, στις
προδιαγραφές και στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Ο
χρόνος εκτέλεσης των ελέγχων, όπου δεν καθορίζεται ειδικά,
πρέπει να είναι ο κατάλληλος. Κατάλληλος θεωρείται εκείνος ο
χρόνος που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της συσσώρευσης
κακοτεχνιών, ή έστω κατασκευών που δεν ανταποκρίνονται στην
επιδιωκόµενη άριστη ποιότητα και που επιπρόσθετα διευκολύνει
και καθιστά πιο αποτελεσµατικές τις βελτιωτικές επεµβάσεις.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών συνιστούν δικαιολογητικά
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των ενδιάµεσων και τελικών πληρωµών, όπως καθορίζεται
παρακάτω. Η σηµασία των ελέγχων αυτών είναι τόσο σηµαντική,
ώστε τυχόν παράλειψή τους να οδηγεί σε ανέκκλητες ποινικές
ρήτρες, όπως καθορίζεται παρακάτω. Αποδεκτά αποτελέσµατα
τέτοιων ελέγχων, ή επιβολή ποινικής ρήτρας για παραληφθέντα
έλεγχο, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη της
άριστης κατασκευής, όπως διευκρινίζεται παρακάτω.
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν τα αναγραφόµενα στην
παράγραφο 10.2 αυτού του άρθρου.
(3) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Γ: Αυτοί θα γίνονται µε µέριµνα και δαπάνη της
Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι αυτοί νοούνται ως αναφαίρετο δικαίωµα της
Υπηρεσίας και αποσκοπούν στον έλεγχο των υλικών και
κατασκευών, είτε προληπτικά, είτε συµπληρωµατικά προς τους
ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β, είτε ακόµη και µετά την ολοκλήρωση τµηµάτων, ή
του συνόλου της κατασκευής για διαπίστωση της απόκρισης προς
τις απαιτήσεις των Κανονισµών/Προδιαγραφών.
Επειδή η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατ’
απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία, η δαπάνη των ελέγχων αυτών δε
βαρύνει τον Ανάδοχο. Όµως ο Ανάδοχος υποχρεούται
απροφάσιστα να διευκολύνει την Υπηρεσία στην εκτέλεση των
ελέγχων αυτών, συνδράµοντας αυτήν όπου απαιτείται.
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν
παράγραφο 10.3 αυτού του άρθρου.

τα

αναφερόµενα

στην

(4) ΕΛΕΓΧΟΥΣ ∆: Αυτοί αναφέρονται στον έλεγχο της γεωµετρίας των
υλικών και κατασκευών που γίνονται µε µέριµνα του Αναδόχου, ή
στην περίπτωση που αµελεί ο Ανάδοχος, µε µέριµνα της
Υπηρεσίας και των οποίων η δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον
Ανάδοχο. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στη διαπίστωση της
τήρησης των εγκεκριµένων σχεδίων και των καθορισµένων
ανοχών.
Για τους ελέγχους αυτούς ισχύουν
παράγραφο 10.5 αυτού του άρθρου.

τα

αναφερόµενα

στην

(5) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Ε: Αυτοί αναφέρονται σε µακροσκοπικό έλεγχο των
υλικών και κατασκευών µε µέριµνα της Υπηρεσίας. Ο σκοπός του
ελέγχου αυτού είναι προφανής.
Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία σε περίπτωση που θα διαπιστώσει
προφανείς αποκλίσεις από Κανονισµούς, ή Προδιαγραφές, ή
προφανείς κακοτεχνίες, έχει το δικαίωµα δια της Επίβλεψης να
διατάξει την άµεση διακοπή των εργασιών και την εκτέλεση των
ΕΛΕΓΧΩΝ Β και Γ. Στην περίπτωση που οι έλεγχοι αποδείξουν
αδικαιολόγητη την επέµβαση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος
δικαιούται ισόχρονης προς τη διακοπή παράτασης όλων των
προθεσµιών που ακολουθούν τον χρόνο της διακοπής για το
επηρεαζόµενο τµήµα και µόνον. Στην περίπτωση όµως που οι
έλεγχοι δείξουν ελαττωµατικά υλικά ή κατασκευές, ο Ανάδοχος
υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των ελαττωµατικών
κατασκευών και δε δικαιούται παράτασης.
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10.2

ΕΛΕΓΧΟΙ Β

10.2.1

Γενικά
Ότι αναγράφεται πιο κάτω αφορά στους ποιοτικούς ελέγχους που
αναφέρονται στην επικεφαλίδα αυτής της παραγράφου. Για όλους τους
ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β η δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο.

10.2.2

Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας
τους
Η ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β βαρύνει τον Ανάδοχο του
έργου. Η παραγγελία της εκτέλεσης των ελέγχων γίνεται από τον
Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχος αµελεί, η Επίβλεψη δύναται να παραγγείλει
την εκτέλεση των ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία
αναγράφεται στο Ηµερολόγιο του Έργου, ή κοινοποιείται µε έγγραφο.
Έγγραφο παραγγελίας που εκδίδει ο Ανάδοχος (π.χ. προς εργαστήριο
Ελέγχου) κοινοποιείται στην Επίβλεψη.
Έγγραφο που εκδίδει η Επίβλεψη απευθύνεται τόσο στον Ανάδοχο,
όσο και στον εκτελούντα τον έλεγχο.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται ο έλεγχος, το αντικείµενο
ελέγχου, η θέση δειγµατοληψίας, το εργαστήριο των δοκιµών, ο
χρόνος έναρξης της δειγµατοληψίας και ο χρόνος έναρξης
πραγµατοποίησης των εργαστηριακών δοκιµών.
Τόσο στη δειγµατοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιµές πρέπει
να παρίστανται εκπρόσωποι της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Τυχόν
µη παράσταση του εκπροσώπου της Υπηρεσίας δεν ανατρέπει το
πρόγραµµα του ελέγχου. Αν η εκτέλεση του ελέγχου δε γίνει για
οποιονδήποτε λόγο (πλην ρητής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας) η
οποιαδήποτε καθυστέρηση εκτέλεσης του ελέγχου, καθώς και η τυχόν
συνεπαγόµενη καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δε συνιστά λόγο
παράτασης προθεσµιών, ούτε αποτελεί λόγο µη επιβολής των
ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην παράγρ. 10.2.10 αυτού του
άρθρου.
Για την έγκαιρη προειδοποίηση του αντισυµβαλλόµενου, ώστε να
παρίσταται µε εκπρόσωπό του στις δειγµατοληψίες και τις λοιπές
φάσεις του ελέγχου, ο χρόνος παραγγελίας του ελέγχου θα πρέπει να
προηγείται της ηµέρας έναρξης του ελέγχου κατά 2 τουλάχιστον
εργάσιµες µέρες. Τούτο ισχύει για όλους τους ελέγχους ίδιας φύσης,
που έχουν χρονοαποστάσεις µεγαλύτερες από 48 ώρες. Για όλες τις
άλλες περιπτώσεις που συνιστούν σειρές οµοειδών ελέγχων που από
τη φύση τους, ή από την πρόοδο των εργασιών έχουν µικρές
χρονοαποστάσεις µέχρι 48 ωρών, η παραγγελία θα γίνεται για όλη τη
σειρά. Στην περίπτωση αυτή στην παραγγελία θα ορίζονται όλα τα
στοιχεία που προαναφέρθηκαν για κάθε έλεγχο χωριστά.

10.2.3

Γενικό πρόγραµµα ελέγχων, ειδικό προσωπικό και µέσα του Αναδόχου
- Λεπτοµερειακά προγράµµατα ελέγχων
(1)

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει µαζί µε το
χρονοδιάγραµµα του έργου, γενικό πρόγραµµα ελέγχων και
µελέτη οργάνωσης δειγµατοληψιών και λοιπών φάσεων ελέγχων,
που θα συνοδεύεται από πίνακα προσωπικού, αφού παρθεί
υπόψη η απόδοση της κατασκευαστικής προσπάθειας, σύµφωνα
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(2)

(3)

10.2.4

µε το χρονοδιάγραµµα του έργου.
Ειδικότερα αναφέρεται, ότι το προσωπικό αυτό θα πρέπει να
είναι το κατάλληλο και επαρκές σε αριθµό, ώστε να καλύπτει τις
ανάγκες παράλληλης εκτέλεσης όλων των διαφόρων ειδών
εργασίας του έργου
Λεπτοµερέστερα προγράµµατα ελέγχων θα υποβάλλονται στην
Υπηρεσία δύο τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη των
συναφών εργασιών. Τα προγράµµατα αυτά θα συνοδεύονται µε
τα ίδια στοιχεία όπως το γενικό πρόγραµµα ελέγχων.
Η µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο δοκιµών θα γίνεται
µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου. Η Υπηρεσία κρατεί το
δικαίωµα να παρίσταται στη µεταφορά των δειγµάτων στο
εργαστήριο ελέγχου.

Εργαστήρια ελέγχου
Όσες εργαστηριακές δοκιµές µπορούν να εκτελεσθούν στο
Εργοταξιακό Εργαστήριο, θα εκτελούνται σ’ αυτό. Οι υπόλοιπες θα
εκτελούνται σε Εργαστήριο(α) που θα επιλεγεί(ουν) σύµφωνα µε
διαδικασία που θα ορίζεται στους Ειδικούς Όρους ∆ηµοπράτησης ή
(αν δεν έχει προδιαγραφεί τέτοια διαδικασία) σύµφωνα µε πρόταση
που θα υποβάλλει ο ανάδοχος για εργαστήριο που κατέχει τα
κατάλληλα προσόντα, µετά από έγκριση από την Υπηρεσία.

10.2.5

Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β
Ο ελάχιστος αριθµός των ΕΛΕΓΧΩΝ Β που προβλέπεται να
εκτελεσθούν και που θα επιβαρύνει οικονοµικά τον Ανάδοχο, ορίζεται
στην παρακάτω παραγρ. 10.2.9 για τα διάφορα είδη εργασιών.
Σε περίπτωση που το πλήθος των δοκιµών αυτού του άρθρου είναι
µικρότερο από τα οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ., σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. ή
στις προδιαγραφές και κανονισµούς που έχουν καθορισθεί ή που η
Τ.Σ.Υ. παραπέµπει, τότε θα υπερισχύει το µεγαλύτερο απαιτούµενο
πλήθος.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει την πυκνότητα αυτή:
- όσο οι προδιαγραφές απαιτούν, σε περίπτωση αποκλίσεων από τα
επιθυµητά αποτελέσµατα
- µέχρι 30% της συνολικής δαπάνης των δοκιµών/ελέγχων έστω και
αν δε συντρέχει αντικειµενικός λόγος
χωρίς να µεταβάλλεται ο βασικός όρος της εκτέλεσης των
δοκιµών/ελέγχων µε δαπάνη του Αναδόχου.
Οι ΕΛΕΓΧΟΙ Β (δειγµατοληψίες, δοκιµές) αφορούν, ανάλογα µε την
περίπτωση, στην περίοδο κανονικής προσκόµισης υλικών, παραγωγής
υλικών, εκτέλεση εργασιών και κατασκευής έργων και όχι στην
περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες
πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής ενδιαφέρουν µεν
την Υπηρεσία, αποτελούν όµως τµήµα των ποιοτικών ελέγχων του
Αναδόχου (ΕΛΕΓΧΟΙ Α) (εκτός αν άλλως ρητά αναφέρεται στις
προδιαγραφές και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης) για τους
οποίους γίνεται αναφορά στην παράγραφο 10.1.1.(1) αυτού του
άρθρου.
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10.2.6

Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)

10.2.6.1 Όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελείται µε
τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β θα τηρούνται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου
στο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β). Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατ’
ελάχιστον:
(1) Αντίγραφο του Γενικού Προγράµµατος (όπως στην παράγρ.
10.2.3)
(2) Αντίγραφο της παραγγελίας του ελέγχου (δηλ. του φύλλου του
Ηµερολογίου ή του σχετικού εγγράφου)
(3) Αντίγραφα της σχετικής µε µερικούς ελέγχους αλληλογραφίας, αν
υπάρξει
(4) Αποσπάσµατα
τοπογραφικών
και
λοιπών
κατάλληλων
διαγραµµάτων εντοπισµού της θέσης που αφορά ο κάθε έλεγχος
(5) Αντίγραφα πρακτικών δειγµατοληψίας ή επί τόπου δοκιµών,
(όπως στην παράγρ. 10.2.7)
(6) Αντίγραφα των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών ή επί τόπου
(IN SITU) δοκιµών καθώς και των σχετικών σχολίων
(7) Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που θα περιλαµβάνουν τα
αποτελέσµατα των ελέγχων για κάθε έλεγχο και για κάθε τµήµα
εκτελεσµένης εργασίας, ή ποσότητας υλικού που ελέγχθηκε, ή
λατοµείου κλπ.
(8) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα κριθούν σκόπιµα από την Υπηρεσία,
ή τον Ανάδοχο.
10.2.6.2 Το Α.Ε.-Β θα βιβλιοθετείται κατά περιόδους µε µέριµνα και δαπάνη του
Αναδόχου σε εύχρηστους τόµους (π.χ. 200 φύλλων) αφού
προηγουµένως αριθµηθούν όλες οι σελίδες. Σε κάθε τόµο θα
ενσωµατώνεται αναλυτικός πίνακας περιεχοµένων.
10.2.6.3 Το Α.Ε.-Β θα φυλάσσεται στο Εργοταξιακό γραφείο Επίβλεψης.
Πλήρες, ή µερικό αντίγραφο µπορεί να τηρεί και ο Ανάδοχος. Το Α.Ε.Β αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτηµένο στο Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής.
10.2.6.4 Τα στοιχεία του Α.Ε.-Β θα συσχετίζονται µε τα στοιχεία επιµέτρησης
κατά αµφίδροµο και αµφιµονοσήµαντο τρόπο.
10.2.6.5 Όλοι οι ΕΛΕΓΧΟΙ Β θα καταγράφονται στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου
∆ειγµατοληψιών µε αριθµηµένες σελίδες, όπου θα αναγράφονται κατ΄
ελάχιστον:
α) ο αριθµός δείγµατος
β) η ηµέρα και η θέση δειγµατοληψίας
γ) το είδος δοκιµής που έγινε και το αντίστοιχο αποτέλεσµα
δ) αναφορά στο σχετικό Φύλλο/∆ελτίο ποιοτικού ελέγχου
ε) υπογραφή του Μηχανικού Ελέγχου ποιότητας του αναδόχου και
της Επίβλεψης.
10.2.7

Θέσεις και πρακτικά δειγµατοληψίας και δοκιµών επί τόπου

10.2.7.1 Για όλους τους ελέγχους που απαιτείται δειγµατοληψία, η θέση λήψης
του κάθε δείγµατος θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία ή/και τους
συµβούλους της. Καθορίζεται, ότι οι δειγµατοληψίες θα παίρνονται από
θέσεις που παρουσιάζουν την πιο δυσµενή εικόνα για την ποιοτική
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συµπεριφορά του έργου.
Στη συνέχεια θα συντάσσεται πρακτικό δειγµατοληψίας κατάλληλης
µορφής από τον ανάδοχο.
10.2.7.2 Τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους ισχύουν κατ’
αναλογία και για όλες τις επί τόπου δοκιµές.
10.2.8

Ισχύουσες προδιαγραφές

10.2.8.1 Θεωρείται αυτονόητο, ότι όλα τα υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν για
την εκτέλεση των εργασιών κάθε είδους πρέπει να είναι άριστης
ποιότητας, και θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι
είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους
∆ηµοπράτησης, όσον αφορά τις φυσικές και χηµικές τους ιδιότητες.
10.2.8.2 Για την εκτέλεση των εργασιών και των ελέγχων (δειγµατοληψίες δοκιµές) ισχύουν κατ’ αρχήν όσα προδιαγράφονται, στην παρούσα
Ε.Σ.Υ., στην Τ.Σ.Υ., στις ΟΣΜΕΟ και στους κανονισµούς και
προδιαγραφές που µνηµονεύονται στις ΟΣΜΕΟ. Το ίδιο ισχύει και για
τα υλικά και τους ελέγχους υλικών.
10.2.9

Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β
Ο ελάχιστος αριθµός των ελέγχων / δοκιµών είναι ο ακόλουθος:

10.2.9.1 Εργοστασιακό σκυρόδεµα
Για την περίπτωση χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος ο
προµηθευτής θα παραδίδει στον ανάδοχο, για κάθε φορτίο
σκυροδέµατος, το δελτίο αποστολής που προβλέπεται στην
παράγραφο 3.5.6.3 του άρθρου Γ-3 της Τ.Σ.Υ.
10.2.9.2 Συµβατικά δοκίµια σκυροδέµατος (∆οκίµια Σ, ελέγχου συµµόρφωσης)
Θα λαµβάνονται και θα ελέγχονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και το άρθρο Γ-3 της Τ.Σ.Υ.
10.2.9.3 ∆οκίµια ελέγχου αντοχής 7 ηµερών (∆οκίµια ΕΑ)
Θα παρασκευάζονται και θα ελέγχονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και το άρθρο Γ-3 της Τ.Σ.Υ..
10.2.9.4 ∆οκίµια ελέγχου Προόδου Σκλήρυνσης (∆οκίµια ΠΣ)
Ισχύουν τα ίδια µε αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη
παράγραφο 10.2.9.11.
10.2.9.5 ∆οκίµια ελέγχου Αποτελεσµατικότητας της µεθόδου Συντήρησης
(∆οκίµια ΑΣ)
Ισχύουν τα ίδια µε αυτά
παράγραφο 10.2.9.11.

που

αναφέρθηκαν

στην παραπάνω

10.2.9.6 Ποιοτικός έλεγχος γαλβανίσµατος µεταλλικών ειδών
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Για τον ποιοτικό έλεγχο του γαλβανίσµατος ισχύει το άρθρο Γ-17 της
ΤΣΥ.
10.2.10. Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγµατοποίησης του ποιοτικού
ελέγχου
10.2.10.1 Στην περίπτωση που, από την παραβολή των ποσοτήτων των
εργασιών που εκτελέσθηκαν προς το αντίστοιχο πλήθος ελέγχων που
εκτελέσθηκε για τις εργασίες αυτές, κατά τις προσωρινές τµηµατικές
επιµετρήσεις, ήθελε προκύψει µικρότερος αριθµός από αυτόν που
καθορίζεται στην παράγρ. 10.2.5, τότε η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα
να µη θεωρήσει περαιωµένες (κατά την κρίση της) τις εργασίες για τις
οποίες ελλείπουν δοκιµές, µέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόµενος
αριθµός ελέγχων, µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου για τυχόν
καθυστερήσεις,
αποκαταστάσεις
κλπ.
εργασιών
που
θα
ακολουθήσουν.
Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική
ρήτρα 250 ΕΥΡΩ για κάθε δοκιµή που λείπει.
10.2.10.2 Στα αναγκαία παραστατικά στοιχεία κάθε πληρωµής, υποχρεωτικά θα
περιλαµβάνεται και αντίγραφο του πίνακα της παραγράφου
10.2.6.1.(7). Παράλειψη τέτοιου πίνακα θεωρείται ως έλλειψη
ουσιώδους επιµετρητικού στοιχείου.

10.3

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ

10.3.1

Έκταση του δικαιώµατος της Υπηρεσίας και υποχρεώσεις του
Αναδόχου
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει απεριόριστο αριθµό
ελέγχων οποιουδήποτε είδους, σ’ οποιοδήποτε είδος υλικού, ή τµήµα
της κατασκευής. (Βλέπε και παράγραφο 10.5.6 αυτού του άρθρου). Ο
Ανάδοχος σχετικά µε το παραπάνω δικαίωµα της Υπηρεσίας έχει τις
παρακάτω υποχρεώσεις:
α.

β.

γ.

δ.

ε.

Να µεριµνήσει και επιβαρυνθεί τη δαπάνη για την εκτέλεση των
ελέγχων που θα ζητήσει η Υπηρεσία µέσα στα όρια συχνότητας
ελέγχων που προδιαγράφει η παράγραφος 10.2.5 αυτού του
άρθρου.
Να συνδράµει την Υπηρεσία, εφόσον του ζητηθεί, στην εκτέλεση
οποιωνδήποτε επιπλέον ελέγχων, διαθέτοντας το προσωπικό
του και τον εξοπλισµό του. Για τη συνδροµή αυτή ο Ανάδοχος
δικαιούται αποζηµίωσης µε θεώρησή τους ως εργασιών που
αµείβονται µε τιµές µονάδας και εκτελεσθείσες ποσότητες
Να διευκολύνει την εκτέλεση των ελέγχων από την Υπηρεσία, ή
άλλους µε τους οποίους η Υπηρεσία µπορεί να συµβληθεί,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους όρους ∆ηµοπράτησης.
Να αποκαθιστά το έργο από τυχόν οπές δειγµατοληψίας,
αναδιατάξεις και άλλες διαταραχές που µπορεί να προκληθούν
από δειγµατοληψίες ή επί τόπου δοκιµές. Για τις αποκαταστάσεις
αυτές δικαιούται αποζηµίωσης, εφόσον πρόκειται για ελέγχους
που γίνονται επί πλέον της συχνότητας που προδιαγράφεται
στην παράγραφο 10.2.5.
Να παρίσταται στις δειγµατοληψίες και δοκιµές στις περιπτώσεις
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που προειδοποιείται, κατά τη διαδικασία της παραγρ. 10.2.2.
10.3.2

Ειδοποίηση του Αναδόχου
γνωστοποίηση αποτελεσµάτων

για

την

εκτέλεση

ελέγχων

και

Για όλους τους ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία µε µέριµνα και
δαπάνη της, η προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία. Ειδικότερα για
ελέγχους, στους οποίους ζητείται η συνδροµή του Αναδόχου, η
προειδοποίηση θα γίνεται όπως προβλέπεται στην παράγρ. 10.2.2.
Η Υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιεί στον Ανάδοχο τα
αποτελέσµατα των ελέγχων των υλικών ή/και κατασκευών ανεξάρτητα
από το αν αυτά εµπίπτουν µέσα στα όρια των προδιαγραφών κανονισµών ή διαπιστωθούν αποκλίσεις από αυτούς.
Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων θα γίνεται στο
συντοµότερο δυνατό διάστηµα.

10.4

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

10.4.1

Στην περίπτωση ελέγχων / δοκιµών της παραγράφου 10.3 (ΕΛΕΓΧΟΙ
Γ) ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει να παίρνεται κατά τη
δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα (αντίδειγµα), το οποίο θα
συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα µε το δείγµα στο
εργαστήριο της Υπηρεσίας. Για την περίπτωση αµφιβολιών και
υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί
αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα
εργαστηριακή δοκιµή στο αντιδείγµα, παρουσία του εκπροσώπου του
Αναδόχου, το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον
Ανάδοχο (ακόµα και αν δεν παραστεί στη δοκιµή). Κατά το
µεσοδιάστηµα, µέχρι οριστικοποίησης του ελέγχου, σε περίπτωση
διαφωνίας, ο Ανάδοχος θα µπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του µε ιδία
ευθύνη, αναλαµβάνοντας τη ρητή υποχρέωση να καθαιρέσει τις
πληµµελείς κατασκευές κλπ., αν ήθελαν διαπιστωθεί τέτοιες.

10.4.2

Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων
που οδήγησαν σε δυσµενή αποτελέσµατα και έγιναν από την
Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται
κατ’ αντιπαράσταση, έπειτα από προειδοποίηση, κατά τις προβλέψεις
της παραγρ. 10.2.2. Οι δαπάνες του επανελέγχου βαρύνουν τον
Ανάδοχο.

10.5

ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ (έλεγχοι γεωµετρίας)

10.5.1

Γενικοί όροι
Για τους ελέγχους γεωµετρίας, που περιλαµβάνουν και τους ελέγχους
µορφής και διαστάσεων και που στοχεύουν στη διαπίστωση τήρησης
των προδιαγραφοµένων από τη µελέτη και τους λοιπούς όρους των
Τευχών ∆ηµοπράτησης µορφής, διαστάσεων και λοιπών γεωµετρικών
απαιτήσεων ισχύουν κατ’ αναλογία όσα προδιαγράφονται στην
παραγρ. 10.2 αυτού του άρθρου, εκτός αν ρητά διαφοροποιούνται σ’
αυτήν και στις παρακάτω παραγράφους 10.5.2 έως 10.5.6.
Το Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ (Α.Ε.-∆) που µνηµονεύεται παρακάτω θα
τηρείται κατ’ αναλογία του Αρχείου ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β) της παραγρ.
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10.2.6. Και αυτό αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτηµένο
στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.
Σε κάθε περίπτωση ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ η µέριµνα εκτέλεσης ανήκει στον
Ανάδοχο και πρέπει να εκτελούνται ανεξάρτητα από την παρουσία, ή
µη εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Η Επίβλεψη δικαιούται να ασκεί
δειγµατοληπτικούς ελέγχους µε τη βοήθεια του προσωπικού και του
µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου. Οι δαπάνες απασχόλησης
προσωπικού και εξοπλισµού, καθώς και τυχόν µικροϋλικών βαρύνουν
αποκλειστικά και µόνον τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές που
καθορίζουν οι προδιαγραφές, η Επίβλεψη θα διατάσσει τη διακοπή
των εργασιών, µέχρι να προσκοµισθούν άλλα κατάλληλα υλικά, ή να
διορθωθούν οι κατασκευές. Σε περίπτωση µη έγκαιρης διαπίστωσης
αποκλίσεων για ενσωµατωµένο υλικό, ή κατασκευή ισχύουν οι
προβλέψεις της παραγρ. 10.6.
10.5.2

ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Υλικών / Προκατασκευασµένων Τµηµάτων

10.5.2.1 Ο έλεγχος διαστάσεων
τµηµάτων διακρίνεται:
α.

β.

των

υλικών

και

προκατασκευασµένων

Σε έλεγχο συναρτηµένο µε την ποιότητα και τις φυσικές και
µηχανικές ιδιότητες των υλικών, πέραν εκείνων που
προδιαγράφονται στα υπόλοιπα κεφάλαια αυτού του άρθρου, τα
υπόλοιπα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ ή/και των κανονισµών /
προδιαγραφών στις οποίες αυτά τα άρθρα και των λοιπών
συµβατικών τευχών παραπέµπουν.
Σε έλεγχο των σωστών διαστάσεων και την ανταπόκρισή τους
στην εγκεκριµένη µελέτη (µε τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις της).

10.5.2.2 Για τους ελέγχους της κατηγορίας
προκατασκευασµένα τµήµατα:

και

για

τα

υλικά

ή/και

(1)

Κυκλικοί σωλήνες κάθε είδους και από οποιοδήποτε υλικό
(έλεγχοι διαπίστωσης κυκλικότητας, προδιαγραφόµενης σχέσης
πάχους τοιχώµατος-διαµέτρου, προδιαγραφόµενης µόρφωσης
στις θέσεις ένωσης, προδιαγραφόµενης µόνωσης εσωτερικά εξωτερικά κλπ.).

(2)

Μεταλλικά είδη (έλεγχοι διαπίστωσης προβλεπόµενης από τη
µελέτη, ή τις προδιαγραφές µορφής, διαστάσεων, ύπαρξης
αντιδιαβρωτικής προστασίας κλπ.).

(3)

Κάθε φύσης και είδους καλώδια τενόντων (όπως ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά: καλώδια προέντασης, ανάρτησης, κρέµασης
κλπ.) καθώς και τα συµπαροµαρτούντα υλικά (σωλήνες,
προστατευτικά περιβλήµατα, στοιχεία αγκύρωσης κλπ.).

(4)

Κάθε φύσης / είδους µεταλλικά υλικά, πρότυπων διατοµών,
ελασµάτων κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για τα µεταλλικά
τµήµατα της κατασκευής (περιλαµβάνονται και οι έλεγχοι για τη
διαπίστωση επιπεδότητας, άψογης επιφάνειας / ακµών των
τοµών - όπως απαιτείται - για τα ελάσµατα που θα
συγκολληθούν, ύπαρξης της προβλεφθείσας αντιδιαβρωτικής
προστασίας κλπ.).

(5)

Κάθε φύσης / είδους µεταλλικοί σύνδεσµοι (περιλαµβάνονται
εκτός των ελέγχων διαστάσεων κλπ. και οι έλεγχοι διαπίστωσης
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ότι η αντιδιαβρωτική προστασία έχει γίνει όπως προβλέπεται από
τις προδιαγραφές κλπ.).
(6)

Κάθε φύσης / είδους πάσσαλοι

(7)

Κάθε φύσης / είδους συρµατόσχοινα

(8)

Κάθε φύσης / είδους υλικά σήµανσης.

(9)

Κάθε φύσης προστατευτικά κιγκλιδώµατα, στηθαία ασφάλειας
κλπ.

(10) Κάθε είδους / φύσης προκατασκευασµένα
κατασκευής (από σκυρόδεµα, ή χάλυβα κλπ.).

τµήµατα

της

(11) Κάθε άλλο υλικό που θα ενσωµατωθεί στην κατασκευή του
έργου.
θα πρέπει, µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου να εφαρµόζονται τα
παρακάτω:
α.

να εφαρµόζεται η διαδικασία προειδοποίησης της Υπηρεσίας,
σύµφωνα µε την παραγρ. 10.2.2.

β.

να γίνεται επεξεργασία των αποτελεσµάτων ελέγχων και να
συντάσσεται πρακτικό ελέγχου, που να αναφέρει κατ’ ελάχιστο:
-

γ.

10.5.3

το είδος και την προέλευση των υλικών, τον τόπο
προσωρινής αποθήκευσής τους
την ηµεροµηνία του ελέγχου
τα ονόµατα των ελεγκτών εκείνων που εκπροσωπούν την
επίβλεψη και εκείνων που εκπροσωπούν τον Ανάδοχο
το µέγεθος της ελεγχθείσας παρτίδας
το πλήθος των εξετασθέντων δειγµάτων
τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ανά µετρούµενο στοιχείο
και δείγµα, σε µορφή πίνακα
το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση

Να κρατείται ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ ∆-Υλικών (Α.Ε.-∆/Υλικά)
από τα παραπάνω πρακτικά, κατ’ αναλογία προς τις προβλέψεις
της παραγρ. 10.2.6.

Ειδική απαίτηση για τον έλεγχο προκατασκευασµένων τµηµάτων

10.5.3.1 Τα προκατασκευασµένα τµήµατα θα πρέπει να ελέγχονται:
α.

για την ακρίβεια προσαρµογής τους το ένα µε το άλλο

β.

για τη σωστή γεωµετρία τους π.χ. αποφυγή στρεβλώσεων είτε
αυτές προέρχονται από την κατασκευή τους, ή από τη διαδικασία
της µεταφοράς τους κλπ.

γ.

για τη σαφή και σωστή αρίθµησή τους για αποφυγή σφαλµάτων,
καθώς και για τη σήµανση του προσανατολισµού τους, ως προς
την κατασκευή, στη θέση που προβλέπεται να τοποθετηθούν.

δ.

για τις διαστάσεις των επί µέρους στοιχείων τους και την
ανταπόκρισή τους προς τη µελέτη, τις προδιαγραφές κλπ.
συµβατικά τεύχη.

ε.

για την ορθότητα / ακρίβεια των οπών σύνδεσης, ή οπών
µελλοντικού περάσµατος καλωδίων κλπ.
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στ.

για το σωστό και σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια ή/και τις
τεχνικές απαιτήσεις της επίβλεψης εξοπλισµό τους µε στοιχεία
χρήσιµα / αναγκαία για τη µεταφορά τους µέχρι και την τελική
τους τοποθέτηση.

ζ.

για κάθε άλλο τους στοιχείο (όπως λ.χ. έλλειψη κακώσεων,
φθορών, σπασιµάτων ακµών κλπ.)

10.5.3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του να εκτελεί τους
παραπάνω ελέγχους. Υποχρεούται επίσης, απροφάσιστα, να
διευκολύνει το προσωπικό της Επίβλεψης στην πραγµατοποίηση
τέτοιων ελέγχων, πάντοτε αδάπανα για τον Κύριο του Έργου.
Ιδιαίτερα για τους ελέγχους των εδαφίων (α) και (β) της προηγούµενης
παραγράφου, ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει έγκαιρα πρόσφορο
τρόπο ελέγχου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τέτοιοι πρόσφοροι
τρόποι ελέγχου είναι:
α.
η παράθεση (στον εργοταξιακό χώρο) συνεχοµένων τµηµάτων, ή
β.
η κατασκευή προτύπου διατοµής που αντιστοιχεί στις επιφάνειες
επαφής από κατάλληλο υλικό ώστε να αποφεύγονται µεταβολές
διαστάσεων.
Στη περίπτωση (β) η διατοµή θα φέρει όλες τις οπές και ο έλεγχος θα
γίνεται µε παράθεση και σύγκρισή της µε τις αντίστοιχες επιφάνειες
επαφής.
10.5.3.3 Για όλους τους παραπάνω ελέγχους ισχύουν κατ’ αναλογία οι
προβλέψεις της παραγρ. 10.5.2 όσον αφορά τη διαδικασία, τα
πρακτικά και τα αρχεία ελέγχου.
10.5.4

ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ Κατασκευών

10.5.4.1 Κατασκευές από σκυρόδεµα
Θα γίνεται πλήρης γεωµετρικός έλεγχος µε µετρήσεις διαστάσεων και
χωροσταθµήσεις στις ακόλουθες φάσεις κατασκευής:
- Στα σκάµµατα θεµελίων
- Στους ξυλότυπους, πριν από την τοποθέτηση του οπλισµού
- Στην έτοιµη κατασκευή, µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων
Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο
ΕΛΕΓΧΩΝ ∆-Σκυροδέµατος (Α.Ε.-∆/Σκυρόδεµα) για το οποίο ισχύουν
κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. 10.2.6 και θα χρησιµεύουν
και ως επιµετρητικά στοιχεία.
10.5.4.2 Αφανείς κατασκευές
Στις αφανείς κατασκευές, (όπως π.χ. θεµέλια / στηρίγµατα κάθε είδους
/ φύσης µεταλλικές κατασκευές κλπ. σωλήνες καλωδιώσεων κλπ.),
εκτός από τους άλλους ελέγχους θα γίνεται έλεγχος και στη
συµµόρφωσή τους προς την προβλεπόµενη από τη µελέτη και τις
εντολές της Υπηρεσίας γεωµετρία τους, όπως επίσης και τη θέση τους
σε σχέση µε την προβλεφθείσα από τη µελέτη θέση.
Ο Ανάδοχος
Επίβλεψης.

υποχρεούται
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της

Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο
ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - Αφανών Επιµήκων Κατασκευών, (Α.Ε.-∆/Αφ.Επ.Κατ.),
για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. 10.2.6.
10.5.4.3 Εµφανείς κατασκευές τελειωµένων τµηµάτων του έργου
(1)

Οι εµφανείς κατασκευές των τελειωµένων τµηµάτων του έργου
θα ελέγχονται σχολαστικά ως προς την απόκρισή τους προς τις
προβλεφθείσες (από την εγκεκριµένη µελέτη και τις ενδεχόµενες
τροποποιήσεις, τις διαστάσεις και τους όρους της Σύµβασης)
θέσεις, γεωµετρική µορφή και γενικότερα τη µορφή / όψη και
γεωµετρία τους.

(2)

Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο
ΕΛΕΓΧΩΝ ∆ - Εµφανών Επιµήκων Κατασκευών (Α.Ε.∆/Εµφ.Επ.Κατ.), για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι
προβλέψεις της παραγρ. 10.2.6.

10.5.4.4 Αφανείς κατασκευές για τη στήριξη / ανάρτηση µελλοντικών αγωγών, ή
άλλων προσαρτηµάτων του έργου
Για όλες αυτές τις κατασκευές ισχύουν όσα αναφέρονται για τις
εµφανείς κατασκευές (βλ. παραγρ. 10.5.4.4 της παρούσας).
10.5.5

Πυκνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ ∆

10.5.5.1 Ως ελάχιστη πυκνότητα των ελέγχων γεωµετρίας ορίζεται η µεγαλύτερη
µεταξύ των κατωτέρω αναφεροµένων και των αναφεροµένων στην
ΤΣΥ, σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και των προδιαγραφών και
κανονισµών που έχουν καθορισθεί ή που η Τ.Σ.Υ. παραπέµπει, όπως
και στην παραπάνω παράγρ. 10.2.5.
10.5.5.2 Για τους ελέγχους υλικών της παραγρ. 10.5.2.1 θα γίνεται έλεγχος σε
τουλάχιστον 2% τεµάχια ανά παρτίδα υλικού και µε ελάχιστο αριθµό
δειγµάτων 10.
10.5.5.3 Για τους ελέγχους των παραγρ. 10.5.4.2 και 10.5.4.4 θα ελέγχεται κάθε
κατασκευή σ’ όλη την έκτασή της. Για ιδιαιτέρως επιµήκεις κατασκευές
ο έλεγχος µπορεί να γίνεται δειγµατοληπτικά σε ποσοστό όχι
µικρότερο από το 30% του µήκους της κατασκευής.
10.5.5.4 Για τους ελέγχους της παραγρ. 10.5.4.3 οι έλεγχοι θα γίνονται
δειγµατοληπτικά και σε συνολικό ποσοστό του µήκους όχι µικρότερο
από 20%.
10.5.6

Έλεγχοι γεωµετρίας µε µέριµνα και δαπάνη της Υπηρεσίας
Τα οριζόµενα στην παραγρ. 10.3 αυτού του άρθρου ισχύουν κατ’
αναλογία προς τους ελέγχους γεωµετρίας.

10.5.7

Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγµατοποίησης των ΕΛΕΓΧΩΝ ∆
(γεωµετρίας)
Γενικώς ισχύουν οι προβλέψεις της παραγρ. 10.2.10 εκτός από τις
ποινικές ρήτρες για την παράλειψη ελέγχων, για τις οποίες ισχύουν τα
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παρακάτω:

10.5.8

(1)

Για παράλειψη του ελέγχου της παραγρ. 10.5.2 και εφόσον ο
έλεγχος δεν µπορεί να γίνει επειδή τα υλικά ενσωµατώθηκαν,
επιβάλλεται περικοπή 2% της αξίας των υλικών που
ενσωµατώθηκαν.

(2)

Για αµέλεια εκτέλεσης των ελέγχων της παραγρ. 10.5.4.2 θα
εφαρµόζονται όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο
10.1.1.(4).

Ειδοποίηση και παράσταση εκπροσώπων της Υπηρεσίας
Για όλους τους ελέγχους της παραγρ. 10.5.2 θα γίνεται ειδοποίηση της
Υπηρεσίας µε µέριµνα του Αναδόχου κατά τις προβλέψεις της παραγρ.
10.2.2.

10.6

ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

10.6.1

Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο µοναδικός και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών
και των κατασκευών του έργου, καθώς και για την ασφάλεια της
κατασκευής, για την οποία είναι επίσης ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου
υπεύθυνος.

10.6.2

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον
ποιοτικό έλεγχο, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών
εργασιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους όρους των
Συµβατικών Τευχών.

10.6.3

Για κάθε περίπτωση που αναφέρεται στις παραγρ. 10.4 και 10.6.2, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κρατεί αρχείο ελέγχων αντίστοιχα
προς εκείνο της παραγρ. 10.2.6. και το αρχείο αυτό αποτελεί
απαραίτητο
δικαιολογητικό
προσαρτηµένο
στο
Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής του Έργου.
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Άρθρο Α - 11: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

11.1

Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο
47 του Ν. 3669/08 και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων
στο Γραφείο του Εργοταξίου.

11.2

Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη και
ευθύνη του Αναδόχου, βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες
σελίδες, για την τήρηση ηµερολογίων του έργου, αρχείων ποιοτικού ελέγχου
(Α.Ε.) (βλέπε και άρθρο 10 της Ε.Σ.Υ.) και βιβλίου καταµέτρησης αφανών
εργασιών.

11.3

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και υποβολή στην Υπηρεσία, µε µέριµνα
και δαπάνη του, των παρακάτω :

11.3.1

Λήψη, εκτύπωση και παράδοση τριών αντιτύπων και του αρνητικού, σειράς
εγχρώµων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής
υλικών και εκτέλεσης δοκιµών.

11.4.

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί
µε την Τελική Επιµέτρηση και το Μητρώο του Έργου,το οποίο, στην πλήρη
µορφή του, θα περιλαµβάνει απαραίτητα τα παρακάτω:
(1)

Πίνακα απογραφής, που θα εµφανίζει περιληπτικά τα επί µέρους
έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό κλπ. που συγκροτούν το όλο Έργο.

(2)

Πλήρη σειρά των σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις που τελικά
εφαρµόσθηκαν και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να
περιλαµβάνουν:
Οριζοντιογραφία,
µηκοτοµή,
διατοµές
και
λεπτοµέρειες του συνόλου των έργων σε κατάλληλες κλίµακες των επί
µέρους έργων, που θα αποδίδουν τη θέση, τη µορφή, τυχόν ειδικά
τεχνικά
χαρακτηριστικά
τους,
καθώς
και
τις
συνθήκες
λειτουργικότητάς τους.
Τα παραπάνω σχέδια θα δοθούν για τα κάθε είδους έργα.

(3)

Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου µε
αντίγραφα όλων των αντίστοιχων πιστοποιητικών του (των) Οίκου
(ων) Ποιοτικού Ελέγχου [εφόσον προβλέπεται τέτοιος (οι) Ο.Π.Ε.,
σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους ∆ηµοπράτησης].

(4)

Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των µεθόδων
που χρησιµοποιήθηκαν, των δυσκολιών, κλπ.

Το Μητρώο θα υποβληθεί σε ψηφιακή και σε έντυπη µορφή.
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11.4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
1.

2.

11.4.2

Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα
Στο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα στο οποίο θα εφαρµόζεται η οριζοντιογραφία
θα είναι σε κλιµακα 1:1000. Ο κάνναβος του τοπογραφικού διαγράµµατος θα
έχει ορισµένη αφετηρία στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87.
Η ζώνη εύρους κάλυψης του τοπογραφικού διαγράµµατος της περιοχής θα
είναι 50 m εκατέρωθεν από το όριο απαλλοτρίωσης. Πάνω σ’ αυτό το
τοπογραφικό διάγραµµα και σε ξεχωριστά σχεδιαστικά επίπεδα (layer) θα
φαίνονται οι ισοϋψείς καµπύλες το τριγωνοµετρικό, χωροσταθµικό,
πολυγωνοµετρικό δίκτυο και επίσης οι δρόµοι πρόσβασης. Οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία εµφανίζεται σε αυτό το αρχείο θα βρίσκεται
διαφοροποιηµένη σε ξεχωριστά σχεδιαστικά επίπεδα (layer) πχ κάνναβος
χαρακτηριστικά στοιχεία εδάφους, υδρογραφία, γραµµές απότοµης αλλαγής
κλίσης breaklines κτλ.
Οριζοντιογραφία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Κάθε πληροφορία που αφορά την Οριζοντιογραφία και το Τοπογραφικό
διάγραµµα θα πρέπει να είναι σε vector format.
Οι υπόλοιπες πληροφορίες πλην της Οριζοντιογραφίας και του
Τοπογραφικού διαγράµµατος, θα είναι σε vector format ή raster format και
τα αρχεία αυτά θα περιέχουν υποχρεωτικά και κάνναβο συντεταγµένων στο
προβολικό σύστηµα EΓΣΑ’87.
Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση τα παρακάτω:
Τα γραφικά δεδοµένα των σχεδιαστικών αρχείων θα µεταφέρονται κατά
προτίµηση στο format DWG (AutoCad 2000).
Κάθε διακριτή πληροφορία θα είναι αποθηκευµένη σε διαφορετικό
σχεδιαστικό επίπεδο (layer) και η υποβολή θα συνοδεύεται από τον πίνακα
περιγραφής των σχεδιαστικών επιπέδων (layers) µε στήλες: α) όνοµα
σχεδιαστικού επιπέδου, β) τύπος (γραµµή, επιφάνεια, σηµείο), γ)
περιγραφή.
Tα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική
πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώµατα, στυλ, πάχη γραµµών,
ειδικά σύµβολα κ.α. Συνοδευτικά µαζί µε τα παραπάνω θα πρέπει να
παραδίδονται οι γραµµατοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συµβόλων
(cell libraries), και ο χρωµατικός πίνακας (color table) που
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη φάση της δηµιουργίας τους.
Κάθε σχεδιαστικό επίπεδο του AutoCad της οριζοντιογραφίας θα περιέχει
διευκρινιστικό property dialog καθώς και πίνακες των συντεταγµένων σε
διαφορετικές στήλες, π.χ. ο άξονας της ερυθράς θα έχει στο property dialog
τις συντεταγµένες Χ,Ψ,Ζ.
Το αρχείο της οριζοντιογραφίας δεν πρέπει να έχει υποστεί µετακίνηση,
στροφή ή αλλαγή κλίµακας.
Η παραδιδόµενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία
διανυσµατικής πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγµένη στο προβολικό
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σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν
κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η
θέση της αρχής των αξόνων (Χο, Υο), της κάτω αριστεράς γωνίας του
καννάβου.
Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωµένου
προβολικού συστήµατος συντεταγµένων (ΕΓΣΑ’87), καθώς και τη
σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγµένων.
Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες κτλ.) θα υποβάλλονται
χρησιµοποιώντας κάποιο από τα προγράµµατα Microsoft Office (Word,
Excel)
Τα τοπογραφικά διαγράµµατα θα περιλαµβάνουν κωδικούς και σύµβολα
;όπως στο παράρτηµα Ι της Ε.Σ.Υ.
Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε CD.
Κάθε ηλεκτρονικό µέσο θα είναι αριθµηµένο (π.χ. 1/5) και θα φέρει τα εξής:
1. Το όνοµα της εταιρίας
2. Τον τίτλο των παραδοτέων
3. Τον αριθµό και το όνοµα του τµήµατος
4. Τον αριθµό της σύµβασης
5. Την ηµεροµηνία παραγωγής
6. Τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών µέσων ηλεκτρονικά (σε µορφή
αρχείου κειµένου) και σε έντυπη µορφή.
11.4.3

Πέραν της παραπάνω ψηφιακής υποβολής, το µητρώο του έργου θα
υποβληθεί και σε έντυπη µορφή.Τα στοιχεία του µητρώου του έργου
αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε φακέλους θα συνταχθούν στα Ελληνικά και
θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε επτά (7) αντίτυπα. Τα κείµενα θα είναι
δακτυλογραφηµένα και βιβλιοδετηµένα σε τεύχη. Η ολοκλήρωση και η
παράδοση των παραπάνω (ψηφιακή και έντυπη µορφή του µητρώου) πρέπει
να γίνει µέσα σε δυο µήνες από τη Βεβαιωµένη Περαίωση των Εργασιών.

11..4.4 Η µη υποβολή του Μητρώου του Έργου (συντεταγµένου σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ.) επισύρει τις ίδιες συνέπειες µε τη µη υποβολή της
τελικής επιµέτρησης. ∆ηλαδή συνεπάγεται την καθυστέρηση της παραλαβής
του Έργου, κατά την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν. 3669/08, επί πλέον
συνεπάγεται τη σύνταξη και εκτύπωση του Μητρώου από την Υπηρεσία σε
βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και την επιβολή πρόσθετης ποινικής
ρήτρας αντίστοιχα µε όσα αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 52 του
Ν.3669/08 για την τελική επιµέτρηση.
11.4.5

Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαµβάνονται κατά
ανηγµένο τρόπο στην προσφορά του Αναδόχου.

11.5

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

11.5.1

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει ένα λεπτοµερές και πλήρες Εγχειρίδιο
Επιθεώρησης και Συντήρησης του Έργου, που θα περιλαµβάνει όλες τις
οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης µιας πλήρως ικανοποιητικής και
αποτελεσµατικής συντήρησης του έργου. Στο εγχειρίδιο θα περιλαµβάνονται
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω:
(1)

Οδηγίες συντήρησης αναφερόµενες στις χρονικές περιόδους, υλικά,
εξοπλισµό, κλπ. για κάθε στοιχείο της κατασκευής.
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(2)

Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα
πρέπει να γίνονται περιοδικά στο µέλλον.

(3)

Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και οδηγίες για τον τρόπο
αποκατάστασης φθορών και ζηµιών, που τυχόν θα παρουσιασθούν
µελλοντικά.

11.5.2

Το εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης του έργου µε την πλήρη
ενσωµάτωση σε αυτό των παρατηρήσεων και οδηγιών της Υπηρεσίας, των
οποιωνδήποτε Συµβούλων του Αναδόχου και των Ασφαλιστών, θα
υποβληθεί από τον Ανάδοχο µαζί µε το Μητρώο του έργου και την τελική
επιµέτρηση, δηλαδή το αργότερο σε 2 µήνες από την έκδοση Βεβαίωσης
Περάτωσης των εργασιών.

11.5.4

Οι όροι της παρ. 11.4.4 και 11.4.5 αυτού του άρθρου ισχύουν και για την
περίπτωση του προαναφερθέντος Εγχειριδίου Επιθεώρησης και
Συντήρησης.

(*) Περιγραφικά δεδοµένα τα οποία θα είναι σε µορφή αρχείων τύπου Word ή Excel
σε πλατφόρµα εργασίας Microsoft Office.
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Άρθρο A - 12: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
12.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

12.1.1

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.

12.1.2

Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των
Κοινοτικών Οδηγιών.

12.1.3

Ο Ανάδοχος οφείλει
ασφαλιστηρίων.

12.1.4

Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 102 του Ν.∆. 400/1970 (ΦΕΚ Α’10/1970). Οι αντασφαλίσεις δεν
υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δε γίνονται
δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.

12.1.5

Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή
στην αλλοδαπή, θα προσυνυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην
Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 400/1970, όπως
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/1985 (ΦΕΚ Α’35/1985).

12.1.6

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 ότι αφορά τις
προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις,
εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ., 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.

12.1.7

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις:
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
- θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους
όρους του παρόντος άρθρου και της υπολοίπου ΕΣΥ και
- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ.
Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του
αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε
επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της
Ε.Σ.Υ.

12.1.8

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

12.1.9

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 στο παρόν
άρθρο.

να
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των

Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δε θίγουν
την, από τον Νόµο 489/76 (ΦΕΚ 331 Α΄/76) και το Π.∆. 237/86(ΦΕΚ 110
Α΄/86), ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει
αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
12.1.10

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη
δραστηριότητα, σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ.,
θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για
το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική
Νοµοθεσία.
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών
εταιριών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε
κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, µαζί µε το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό
φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και
σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην
Ελλάδα.

12.1.11
12.1.12

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε
στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και
κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των
διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και µελέτες που
εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος.
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του,
αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το
ζητούν.
Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα
συµβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους
ασφαλιστές του.
(2) 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 δε συνεπάγεται δικαίωµα
του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις.
(3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές
Εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να
αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. περί “
Ασφαλίσεων” και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς
καµιά εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο της Ε.Σ.Υ.
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∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το
υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρία της προτίµησής της στο
όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση
αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν
πληρεξούσιος.
12.1.13

Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:
(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων
και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα
δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι
άκυρο.
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά
µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση
κυρωµένων αντιγράφων.
(3) 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.

12.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

12.2.1

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων
της ασφαλιστικής σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συµµορφώνεται εντός µηνός από τη σχετική ειδοποίηση.
Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε
τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει
κριθούν από τον ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές
απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του
Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις),στην
περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του
σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης
της(των) σύµβασης (συµβάσεων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο
εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε
περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον 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 πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει.
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις
οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
- ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε
τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο.
Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται:
- για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και
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- για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον
Ανάδοχο των οφειλόµενων ποσών.
12.2.2

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 την προηγούµενη ειδοποίηση του.
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 παρ. 12.2.1. Οι τόκοι
υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των
ασφαλίστρων.

12.2.3

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε
ποσό που δεν µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω
εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε τους όρους των
ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα
- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον
Ανάδοχο
- ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

12.2.4

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος
συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει
(µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη
εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ.,
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση
δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το
συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν
προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις
οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

12.2.5

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.

12.3

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

12.3.1

Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε. των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η
ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης
ανάθεσης θα γίνει πριν από την υπογραφή της σύµβασης.

12.3.2

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των
παρακάτω παραγράφων 12.5.1, 12.5.2 και 12.5.3.

12.3.3

Ο έλεγχος από τον Κ.τ.Ε θα αφορά:
- τη φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών
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- τη συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ.
12.3.4

Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική
σύµβαση που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της
ΕΣΥ πριν την υπογραφή της σύµβασης του έργου, θα πρέπει να
προσκοµίσει πριν την υπογραφή της σύµβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση
Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις
και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο.
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί
το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης.

12.3.5

Η µη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι
ώστε η ασφαλιστική σύµβαση να είναι σύµφωνη µε τους όρους του
παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από τον Κτε, συνεπάγεται αφ’ ενός
ανέκκλητη ποινική ρήτρα τριών χιλιάδων (3.000) € αφ’ ετέρου τη
διαδικασία σύναψης από τον Κτε στο όνοµα, για λογαριασµό και µε
δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συµβολαίου(ων) που να
καλύπτει(ουν) τις συµβατικές απαιτήσεις, πληρωµή ασφαλίστρων, κ.λ.π.,
όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παραπάνω παραγρ. 12.2.1.

12.4

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

12.4.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά
ασφαλιστικά ταµεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι
υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία
(∆ιατάξεις περί ΙΚΑ κλπ)

12.4.2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό
προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που
λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε
διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ).
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που
απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι,
προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό
προσωπικό.

12.4.3

Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.12.4.1
και12.4.2, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα
σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των ελέγχων.

12.4.4

Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της
σύµβασης εκτέλεσης του έργου.

12.5

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ”

12.5.1

Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών
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12.5.1.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως “κατά παντός κινδύνου”
και σύµφωνα µε τους όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου, την
Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική αξία του υπό κατασκευήν
Έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω
αναπροσαρµογές του αρχικού συµβατικού ποσού.

12.5.1.2

Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας,
ζηµίας, ή καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται
από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές,
τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασµένη µελέτη ή
/και κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία
περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ).
Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:
- Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές
συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης.
- Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο
ατυχήµατα και ζηµιογόνα συµβάντα.
Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά
από τη παραλαβή τους µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο Έργο.

12.5.1.3

Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης
του Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της
Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του Έργου

12.5.1.4

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µη περιλαµβάνει ζηµιές (οι
οποίες εξαιρούνται διεθνώς) προκαλούµενες από τις ακόλουθες - και µόνο
αυτές - αιτίες.
α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα,
εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της
χώρας.
β. Ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή
κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίµου.
γ. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα
αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε
υποηχητική ταχύτητα.
δ. πρόστιµα ή / και ποινικές ρήτρες.

12.5.1.5

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές
του, την αναπροσαρµογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής
κάλυψης, σύµφωνα µε την πραγµατική αξία του Έργου, λαµβανόµενης
υπόψη και της Αναθεώρησης (συντελεστής αναθεώρησης Ο∆Ο - 2151).

12.5.1.6

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

12.5.1.7

Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται “κατά παντός κινδύνου” και οι
µόνιµες ή / και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν
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“παρακείµενη περιουσία” καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως εξοπλισµός
στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιµοποιηθεί για το Έργο, σύµφωνα
µε σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο.
12.5.2

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων

12.5.2.1

Αντικείµενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του
Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να
καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο,
ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή
κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου
Μελετών - Κατασκευών και Περιόδου Συντήρησης 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.
Το αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι
τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων και
πρόκλησης υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της
κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1650/86 για την
προστασία του Περιβάλλοντος.
Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις

12.5.2.2

∆ιάρκεια της Ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και
λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του Έργου

12.5.2.3

Όρια Αποζηµίωσης
(1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η
ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης
του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα:
α.

Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων
ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων
300.000 € /περιστατικό

β.

Για σωµατική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων
κατά άτοµο

300.000 € /περιστατικό

γ.

Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό
ατύχηµα, ανεξάρτητα
από τον αριθµό των παθόντων
900.000 € /περιστατικό
δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης
Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος
της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι
Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του
Έργου θα είναι κατ’ ελάχιστον
4.500.000 €

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι
Τρίτων και κατά την περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο
αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του
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αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του
Έργου.
(3) 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.
12.5.3

Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισµού “ Κατά Παντός Κινδύνου”.

12.5.3.1

Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο “ κατά παντός κινδύνου” θα καλύπτεται
και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης “ Βαρέως Τύπου “)
Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του
Έργου.

12.5.3.2

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.

12.5.3.3

Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε
απώλειας ή ζηµιάς (εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως
µηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή
προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία
περιστατικά.

12.5.3.4

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει
από τον ΚτΕ αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος
κλπ. ακόµη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις
περιπτώσεις της παρ. 12.5.1.4.

12.5.3.5

Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη
µεταφορά και τους αναγκαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και
από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη
τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την
αποµάκρυνσή τους από αυτό.

12.6

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

12.6.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία,
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται
για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και
συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

12.6.2

Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω
Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.

12.6.3

Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς
θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν
εγκύρως άλλη ρύθµιση.

12.7

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
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Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ.
περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

12.5

θα

12.7.1

“ Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το
πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική
σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου Έργου, καθώς
επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι
Μελετητές.

12.7.2

Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους,
οι Σύµβουλοι του ΚτΕ (και /ή 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 “ ∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων” (cross liability), το
οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόµενων φορέων.

12.7.3

Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή
εγείρεται τυχόν κατά:
- του Αναδόχου
- και /ή των Μελετητών και Συµβούλων του
- και / ή του ΚτΕ
- και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των
Συµβούλων τους
- Και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω
µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµία
από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι
καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα
καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζηµία που προκλήθηκε από
πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για
άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη
µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια
ευθύνης των ασφαλιστών.

12.7.4

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του
Έργου, προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο
τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., 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 αλλού
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.
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Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’
ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από τη Σύµβαση.
12.7.5

Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της
Υπηρεσίας, των Συµβούλων της, των συνεργατών της και των
υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη
ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων.

12.7.6

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

12.7.7

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 12.5 θα
καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ ή των Συµβούλων της και / ή
του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού
Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).
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Άρθρο Α - 13: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΝΑ∆ΟΧΟ- ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Προσωπικό του Αναδόχου
13.1

Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των
υποχρεώσεων που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3669/08,
είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του
Ν.3669/08, και προς τα παρακάτω :

13.2

Ο Aνάδοχος εκτός από το διορισµό του Προϊσταµένου του Εργοταξιακού
γραφείου και του αντικαταστάτου του, (για τους οποίους γίνεται λόγος στο
άρθρο αυτό αυτής της Ε.Σ.Υ.) υποχρεούται να στελεχώσει µονίµως τα
γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο
προσωπικό αναγκαίο για τη διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του
έργου. Στο παραπάνω προσωπικό θα περιλαµβάνονται απαραίτητα για το
εργοτάξιο κατ' ελάχιστον οι παρακάτω :

13.2.1

Ένας ∆ιπλωµατούχος Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός πενταετούς
τουλάχιστον πείρας, για όλο το διάστηµα κατασκευών, µε πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση στο έργο, που θα είναι προϊστάµενος των
τοπογραφικών συνεργείων του αναδόχου και αρµόδιος για την ορθή
γεωµετρική κατασκευή των έργων.

13.2.2

∆ύο τουλάχιστον τεχνολόγοι ή Υποµηχανικοί Πολιτικοί ή Τοπογράφοι
Μηχανικοί µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο έργο, καθ όλη τη
διάρκεια των κατασκευών µέχρι και την προσωρινή παραλαβή του έργου που
θα είναι βοηθοί του παραπάνω µηχανικού της παραγράφου 13.2.1.

13.2.3

Ένας ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός, υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο της
εκτέλεσης του έργου. Ο µηχανικός αυτός θα είναι αποδεδειγµένης σχετικής
εµπειρίας, που θα αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά και πλήρους και
αποκλειστικής επί τόπου απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του
έργου. Θα είναι υπεύθυνος και για την τήρηση των βιβλίων ποιοτικού
ελέγχου.

13.2.4

Ένας ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός µε πείρα σε θέµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
παροµοίων έργων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη τηρήσεως των
υποχρεώσεων του Αναδόχου ως προς τα θέµατα ποιότητας, που
αναφέρονται στο άρθρο Α-9 της παρούσας Ε.Σ.Υ. και προς τον οποίο η
Επίβλεψη και η Υπηρεσία θα απευθύνονται για όλα τα σχετικά θέµατα µε τις
υποχρεώσεις του.

13.2.5

Ένας ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός που θα καλύπτει το θεσµό του
Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) µε γνώσεις και διετή εµπειρία σε αντίστοιχη θέση
στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας. Ο χρόνος απασχόλησης του
καθορίζεται από την κατηγορία του έργου και τον αριθµό των εργαζοµένων
στην επιχείρηση σύµφωνα µε το Π∆ 294/88. 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.
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Ο Πολιτικός Μηχανικός που θα καλύπτει το θεσµό του Τεχνικού Ασφαλείας
θα καλύπτει και το θεσµό του Συντονιστή Ασφάλειας, µε καθήκοντα σύµφωνα
µε το Π∆ 305/86.
Οι ανωτέρω διπλωµατούχοι µηχανικοί θα τυγχάνουν της έγκρισης της
Υπηρεσίας.
13.2.6

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα κατανεµηµένους, σύµφωνα
µε τις ανάγκες του έργου, έµπειρους διπλωµατούχους µηχανικούς ή
υποµηχανικούς ή τεχνολόγους µηχανικούς που θα καλύπτουν τους τοµείς
αρµοδιότητας των επιστηµόνων των παραπάνω υποπαραγράφων σαν
βοηθοί ή συνεργάτες τους.
Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται συνεχώς επί τόπου κατά την περίοδο των
κατασκευών και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο.
Ακόµη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επί τόπου σε όλη τη διάρκεια
της κυρίας περιόδου των κατασκευών τον απαιτούµενο αριθµό εργοδηγών.
Επίσης ο Ανάδοχος θα διαθέσει επιπλέον:

13.2.7

Ειδικούς επιστήµονες στη σύνταξη των µελετών, κατασκευαστικών σχεδίων
κλπ. Η διάθεσή τους στα εργοταξιακά γραφεία ή σε άλλα γραφεία του
Αναδόχου κλπ θα γίνεται κατά περίπτωση και για τα αναγκαία κάθε φορά
χρονικά διαστήµατα.

13.3

Οι παραπάνω ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί θα υπογράφουν το ηµερολόγιο του
έργου καθηµερινά, ο καθένας για τον τοµέα συνυπευθυνότητάς του και ο
Προϊστάµενος του Εργοταξιακού Γραφείου ή ο Γενικός ∆ιευθυντής του έργου
για όλους τους τοµείς.
Σηµειώνεται, ότι πριν από κάθε σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται παραλαβή
του ξυλοτύπου και να συµπληρώνεται σχετικό πρωτόκολλο από το
∆ιπλωµατούχο µηχανικό της παραγράφου 13.2.1 ή από τον αντικαταστάτη
του που θα πρέπει να έχει δηλωθεί από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία εκ των
προτέρων και που θα πρέπει να έχει ανάλογα προσόντα (Σχετικό το άρθρο
Γ-5 της Τ.Σ.Υ., παράγρ. 5.5.4.10). Για την αποµάκρυνση του ξυλοτύπου στον
προβλεπόµενο µετά τη σκυροδέτηση χρόνο, θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη
εντολή του επιβλέποντα.

13.4

Ο Ανάδοχος θα 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
µέριµνα του Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή
Νοµοθεσία.

13.5

Ο ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο
στοιχείων και βιβλιοθήκη, στην οποία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία,
δηµοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα ελέγχεται η διανοµή τους.

13.6

Σχετικά µε το προσωπικό του Αναδόχου ισχύουν και τα ακόλουθα :
α.

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για τους µηχανικούς των παραπάνω
παρ. 13.2.1 έως και 13.2.5 έγκαιρα σχετικές προτάσεις προς έγκριση
από της Επίβλεψη, η οποία ενδέχεται, κατά την απόλυτη κρίση της, να
µη δώσει την έγκρισή της για τους προτεινόµενους, σε περίπτωση κατά
την οποία θεωρήσει ότι αυτοί δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την
πείρα ή δεν είναι κατάλληλοι για τις αντίστοιχες θέσεις.
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Το προσωπικό των παραγράφων 13.2.1 έως και 13.2.7 οφείλει να
οµιλεί, να διαβάζει και να γράφει άριστα την ελληνική γλώσσα. Σε
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν µόνιµα τεχνικοί διερµηνείς
για τον καθένα.
β.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των
προσώπων που θα είναι εξουσιοδοτηµένα να αναπληρώνουν τους
παραπάνω αναφεροµένους κατά την απουσία τους.

γ.

Επί τόπου σε κάθε διακεκριµένη θέση εργασίας, όπου η κατασκευή του
έργου απαιτεί παρακολούθηση, θα υπάρχει ένας τουλάχιστον
εργοδηγός.

δ.

Στο χώρο κατασκευής του έργου πιθανολογείται η ύπαρξη
αρχαιολογικών ευρηµάτων. Για το λόγο αυτό αποτελεί υποχρέωση του
Αναδόχου η διάθεση εκ µέρους του αρχαιολόγου, ο οποίος θα τυγχάνει
της εγκρίσεως της αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της αντίστοιχης ειδικότητας
µε τα ευρήµατα, για την παρακολούθηση των εργασιών σε κάθε µέτωπο
εκσκαφής καθ’ όλη τη διάρκεια των εκσκαφών και µε δαπάνες του
Αναδόχου, υπό την καθοδήγηση της αρχαιολογικής Υπηρεσίας και
µέχρις ότου διευθετηθεί το θέµα των τυχόν ευρηµάτων µε αυτήν.

ε.

Επί τόπου του έργου θα απασχολείται γιατρός εργασίας, σύµφωνα µε τη
σχετική νοµοθεσία, καθώς επίσης και τεχνικός υπεύθυνος για τα θέµατα
εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων.

13.7

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων
κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιµο
µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε, κατά
τα ανωτέρω, να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό
αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου.

13.8

Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφοµένου προσωπικού θα ελέγχεται
αδιάλειπτα από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής
µη συµµόρφωσης, πλην των ανωτέρω κυρώσεων, θα ενηµερώνεται η
Προϊσταµένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές ενέργειες.

13.9

∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο

13.9.1

Κατά την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα
δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, τη διεύθυνση των κεντρικών
γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε
αυτά. Θα δηλώσει επίσης το βραδύτερο σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες
από την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου τον Προϊστάµενο
του εργοταξιακού γραφείου, ο οποίος :
(α) θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, ή άλλης
ισότιµης Σχολής, 10ετούς τουλάχιστον πείρας, µε κατασκευαστική πείρα
σηµαντικών έργων, που θα διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από
έγκριση της Υπηρεσίας.
(β) θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το υπ' όψη έργο
και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα
οφείλεται µόνο σε εκτός εργοταξίου απασχόλησή του µε θέµατα που θα
αφορούν αυστηρά στο υπόψη έργο. Όταν απουσιάζει ως ανωτέρω, θα
υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι µηχανικός
από το υπόλοιπο προσωπικό. Για τον αντικαταστάτη θα πρέπει επίσης
να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας.
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(γ) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο
να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου,
περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων,
οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της
υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του
προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις,
ηµερολόγια κλπ).
(δ) θα είναι αρµόδιος για την 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.
13.9.2

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.

13.9.3

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

13.9.4

Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την
έγγραφη έγκρισή της για τον ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω
πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το αποµακρύνει και να το
αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου µε
πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.
Ρητά καθορίζεται, ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε
καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις
υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

13.10

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων

13.10.1

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα
µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες
της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται µερικές σχετικές διατάξεις:
-

Το Π.∆. 22 - 12 - 33 (ΦΕΚ 406 Α/ 33) και η τροποποίησή του µε το Π.∆.
17/78 “Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί
φορητών κλιµάκων “

-

Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75)”Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς
εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών”

-

Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών”

-

Το Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) “Περί αγοράς, µεταφοράς και
κατανάλωσης εκρηκτικών υλών”
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-

Το Π.∆. 17/1978 (ΦΕΚ 20/Α/17-2-1978) "Περί συµπληρώσεως του από
22-12-1933 προεδρικού διατάγµατος "Περί ασφαλείας εργατών και
υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων"

-

Το Π.∆. 95/1978 (Φ.Ε.Κ./20/Α/17-2-78) "Περί µέτρων υγιεινής και
ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων"

-

H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980) “Σήµανση εκτελουµένων
έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών “

-

Το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την
εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών”

-

Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την
εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων
αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”

-

H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήµανση εκτελουµένων
έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών”

-

Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας
που αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.”

Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας
εργαζοµένων”
-

Το Π.∆. 70α/88 (ΦΕΚ 31/Α/88, διόρθωση ΦΕΚ 150/Α/8-7-88)
"Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο κατά την
εργασία" (όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 175/97, ΦΕΚ 150/Α/15-7-97)

-

Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού
ασφαλείας και γιατρού εργασίας”

-

Π.∆. 225/89 (ΦΕΚ 106Α/89) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων
στα υπόγεια έργα”

-

Η Υπουργική Απόφαση 3046/ 304/ 30.1.89 (ΦΕΚ 59∆/89)
“Κτιριοδοµικός Κανονισµός” (Ειδικά το άρθρο 5, παραγρ. 4.2 για τη
χρήση εκρηκτικών)

-

Το Π.∆. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α/90) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και
συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων”

-

Το Π.∆. 85/1991 (ΦΕΚ 38/Α`/18.3.1991) Προστασία των εργαζοµένων
από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο
κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ

.-

Το Π.∆. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α`/18.3.1993) Για την Προστασία των
εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και
τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.

-

Το Π.∆ 377/1993 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες
89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές.

-

Η ΚΥΑ 4373/1205/11-3-93 (Φ.Ε.Κ.187/Β/23-3-93) "Συµµόρφωση της
Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της
21ης ∆εκεµβρίου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας"

-

Η ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 (Φ.Ε.Κ. 756/Β/28-9-93) "Κανονισµός
παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών"
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-

Το Π.∆. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας
και Υγείας
για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους
εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89
/655 /ΕΟΚ”.

-

Το Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και
υγείας για τη χρήση απ’ τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής
προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/ 656
/ΕΟΚ”.

-

Το Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και
ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει
ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ ΕΟΚ”.

-

Το Π.∆. 398/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισµό µε οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/270/ ΕΟΚ”.

-

Το Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) “Προστασία των εργαζοµένων απ’ τους
κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες
κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”.

-

Το Π.∆.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση
ασφαλείας ή / και υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία
92/58 / ΕΟΚ”.

-

Το Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και
ασφάλειας στους χώρους εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία
89/654/ ΕΟΚ.

-

Το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της
βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ.

-

Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει
να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ.

-

Η Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7, Απόφαση 7568 Φ. 700.1/96 (ΦΕΚ 155
τ.Β΄/13-3-1996) “Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση
θερµών εργασιών”

-

Το Π.∆. 175/97 (ΦΕΚ 150/Α/15-7-97) "Προστασία των εργαζοµένων που
εκτίθενται στον αµίαντο κατά την εργασία"

-

Το Π.∆. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999) Tροποποίηση του Π.∆. 395/94
"Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK" (220/Α) σε συµµόρφωση µε
την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου.

-

Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α`/23.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας.

-

Το Π.∆. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α`/9.10.2001) Προστασίας της υγείας και
ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους
οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες.

-

Το Π.∆. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α`/9.10.2001) Τροποποίηση του π.δ
307/86 «προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε
ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
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13.10.2

-

Η ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02 (ΦΕΚ 16 Β΄ /14-1-03) Απόφαση Υφ.
ΠΕΧΩ∆Ε

-

Το Π.∆. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α`/21.2.2003) Σχετικά µε τις ελάχιστες
απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας
των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από
εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της
16ης ∆εκεµβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (E.E.L 23/57/28-1-2000).

-

Η ΚΥΑ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/25-8-2003) Κανονισµός ελέγχων
ανυψωτικών µηχανηµάτων.

-

Η ΚΥΑ ∆13ε/4800/2003 (ΦΕΚ 708/Β/03) Πιστοποιητικά καταλληλότηταςΒεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου ανυψωτικών Μηχανηµάτων Εργων
(ΜΕ) (Γερανοί, Γερανοί-Εκσκαφείς, Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα,
Αναβατόρια, Αντλίες σκυροδέµατος, Περονοφόρα, Εξέδρες Εργασίας).

-

Η Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και
εκτός
κατοικηµένων
περιοχών,
όπως
εγκρίθηκε
µε
τη
∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1.7.03 (ΦΕΚ946Β’/9.7.03) Απόφαση Υφ.ΠΕΧΩ∆Ε)

-

Το Π.∆. 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α/06) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και
ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους
προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε
την οδηγία 2003/10/ΕΚ»

-

Π.∆. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α`/16.6.2006) Τροποποίηση του Β.∆ 465/70
«Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών
καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων
πόλεων και κωµών ή εκτός κατωκηµένων εν γένει περιοχών και περί
κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» (Α 150) και
του Π.∆ 1224/81 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων
σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων σχεδίων οικισµών ή εν γένει
κατοικηµένων περιοχών» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν µε το Π.∆
509/84 (Α 181), το Π.∆. 143/89 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών µε
όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών
καυσίµων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων µετά των οδών»
(Α 69), το Π.∆. 401/93 (Α 170) και το Π.∆. 125/92 (Α 56) «τροποποίηση
και συµπλήρωση του Π.∆. 143/89 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του
Π.∆. 327/92 (Α 163)

-

Η ΚΥΑ 10828/ΕΦΑ(1897) (ΦΕΚ 859/Β/10-7-2006) Έλεγχος των
κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών.

-

"Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" ΕΛΟΤ HD 384 (Αντικαθιστά
τον Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) από
Μάρτιο 2006).

Λόγω της σπουδαιότητος της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων
ασφαλείας, αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα
σηµεία της Νοµοθεσίας:
α.

Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο
προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των
Συµβούλων 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,
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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, αναπνευστικές συσκευές τύπου SCBA κ.λ.π.
β.

13.10.3

13.10.4

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των
καταλλήλων πινακίδων ή φωτεινών σηµάτων επισήµανσης και
απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων 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.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
αντιµετώπιση πυρκαϊών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους
τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται
τα ακόλουθα:
α.

Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης.

β.

Να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισµό (αποψίλωση) των χώρων από
τα πάσης φύσεως εύφλεκτα υλικά και αντικείµενα.

γ.

Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς
κοντά σε εύφλεκτα αντικείµενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης
καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών
ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα
µέτρα.

δ.

Να φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα
γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας αρχής.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της υγιεινής
και ασφάλειας των εργαζοµένων 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
ζ.

13.10.5

Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του Συστήµατος Οργάνωσης και
∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας της παραγρ. 13.10.8
αυτού του άρθρου.

Ρητά καθορίζεται, ότι ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των
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εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν
υποδείξεων των αρµοδίων µηχανικών, συντονιστών και τεχνικών ασφαλείας
των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών
κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα
ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν
προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί προλήψεως
ατυχηµάτων.
13.10.6

Ο Ανάδοχος οφείλει ακόµη 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 ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κ.λ.π., εφόσον
βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες
στις εκσκαφές.

13.10.7

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή
του συµφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ το δικό του ΣΑΥ για το σύνολο του
Έργου που αναλαµβάνει, σύµφωνα µε το 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.
Ειδικά για το ΦΑΥ ο οποίος θα παραδοθεί στον ΚτΕ µε την τελική
επιµέτρηση, δηλαδή το αργότερο σε 2 µήνες από την έκδοση Βεβαίωσης
Περάτωσης των εργασιών, επισηµαίνεται ότι πρέπει να περιέχει τα εξής:
Α. Γενικά:
• είδος έργου και χρήση αυτού
• ακριβή διεύθυνση του έργου
• αριθµό αδείας
• στοιχεία του κυρίου του έργου
• στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που συνέταξε τον ΦΑΥ
Β. Στοιχεία από το µητρώο του έργου:
• τεχνική περιγραφή του έργου
• παραδοχές µελέτης
• τα σχέδια «ως κατασκευάσθη»
Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες
εργασίες καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου, π.χ. εργασίες
συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π.
∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου
Το ανωτέρω θα περιλαµβάνει:
• Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου
• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης
του έργου
• Οδηγίες συντήρησης του έργου

13.10.8

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης
Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ) στο έργο ώστε να περιοριστεί
ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο.
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Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ µεταξύ άλλων είναι:
• Η κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια
µελέτη προβλέπεται από νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης
ή της κατασκευής.
• ∆ιαδικασίες επιθεωρήσεων
Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά.
13.10.9

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)

13.10.10 Είναι ευνόητο ότι ο καταµερισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών των
παραγόντων του Αναδόχου του Έργου, τυχόν υπεργολάβων, επιβλεπόντων
µηχανικών αυτοαπασχολουµένων και εργαζοµένων πρέπει να γίνεται
πάντοτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
13.10.11 Επισηµαίνονται οι επιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγρ. 2.ε του
άρθρου 6 του Ν.3263/04 στην περίπτωση παράληψης της τήρησης των
κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων.
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Άρθρο Α - 14: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ - ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.
14.1

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση µε την ασφάλεια του
έργου των εργοταξιακών χώρων και όλων των εγκαταστάσεων και
κατασκευών

14.1.1

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση (αν του το ζητήσει η
Επίβλεψη) να απαγορεύει την προσπέλαση στους χώρους εργασίας
οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση της
Σύµβασης, µε την εξαίρεση των εξουσιοδοτηµένων από την επιβλέπουσα
υπηρεσία ατόµων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και φυλάσσει όλες τις περιοχές
εκτέλεσης εργασιών, αποθηκών κλπ. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των
αναγκαίων µέτρων, επ’ ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της
επίβλεψης και τρίτων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες
που µπορεί να συµβούν από την εκτέλεση των εργασιών.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα πρέπει µε µέριµνα και
δαπάνες του να παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διαφύλαξη όλων των
υφισταµένων κατασκευών, τη διατήρηση τους και τη συντήρησή τους.
Είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία
όλων των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού, περίφραξης και εξοπλισµού
ασφάλειας που απαιτείται για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών,
ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επίβλεψη.

14.1.2

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα
για την πρόληψη ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για τη διασφάλιση έπειτα
από τέτοιο συµβάν, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι
αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το
δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η
Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες µε δικά της
συνεργεία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.

14.1.3

14.2

Ο ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα
απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρµογή των οδηγιών των
ΟΚΩ σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων
τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων.
Εξασφάλιση γειτονικών ιδιοκτησιών

14.2.1

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 ιδιοκτησίες, προκειµένου να
αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει
επίσης (βλέπε και άρθρο Α - 12 αυτής της Ε.Σ.Υ.) τον κύριο του Έργου έναντι
οποιασδήποτε οικονοµικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειµένων
ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους.

14.2.2

Η πιο πάνω υποχρέωση του αναδόχου εκτείνεται σ' όλες τις περιοχές όπου
εκτελούνται εργασίες, όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, λατοµεία,
δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, δρόµοι που χρησιµοποιούνται κλπ.
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14.3.3

Οι όροι της παραγρ. 14.1.2 ισχύουν και για τις περιπτώσεις των
παραγράφων 14.3.1 και 14.2.2 αυτού του άρθρου.

14.3

Προστασία των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.

14.3.1

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει
δυσχέρειες στην εκτέλεση των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. και
από την ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της
κατασκευής. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον
Ανάδοχο σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρµογή
αντιοικονοµικών ή / και χρονοβόρων κατασκευαστικών µεθόδων, για να
ανταποκριθεί στις ανάγκες κατασκευής των έργων µε συνθήκες απόλυτης
ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές (διατηρούµενα οδοστρώµατα,
οχετοί κ.λ.π.), τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόµενες και νέες
εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.

14.3.2

Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τµήµατα
οδοστρωµάτων, ή τµήµατα οχετών, ή όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ.
γενικά πρέπει να εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών ή
ατυχηµάτων, για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

14.3.3

Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου ή στον
τρόπο µε τον οποίο εκτελεί αυτός το έργο, ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού
προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι
υποχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της
ζηµιάς.

14.3.4

Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν κρουστικά µέσα, ή άλλα µέσα
εκσκαφής (π.χ. εκρηκτικά σε βραχώδεις εµφανίσεις) αν επιτρέπονται και
χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρµόδιες Αρχές, ή εργασίες
πασσάλων κλπ. κάθε ζηµιά που τυχόν προκύψει πραγµατική ή αποθετική
των γύρω κατασκευών κλπ. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνα, τον
Ανάδοχο.

14.3.5

∆ε θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις
παραπάνω αναφερθείσες αιτίες και οι τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και
αµετάβλητες ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την
έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών
µέσων (ελαφρών, µεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης µε τα χέρια.

14.3.6 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους
κατάληψης της νέας οδού και κοντά σ' αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι
της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κλπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη,
παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των οδικών έργων που θα
εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις αρµόδιες εταιρίες ή
Οργανισµούς, Υπηρεσίες, ή / και τον ίδιο και εργασίες για τη µετατόπιση
στύλων, ή αποµάκρυνση υπαρχουσών γραµµών κλπ.
14.3.7

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για
την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει
απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να
προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή
δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από την εκτέλεση των
παράλληλων εργασιών αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κλπ.
Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα µέτρα
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για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε
περίπτωση που τυχόν συµβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον
Ανάδοχο.
Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται
να χρειασθούν µε τους διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν
όλες στον Ανάδοχο.
14.3.8 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων
εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε περιοχές επηρεαζόµενες από τα έργα, ο
Ανάδοχος οφείλει, µε δικές του δαπάνες και φροντίδες να εφοδιασθεί µε τα
απαραίτητα διαγράµµατα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής
Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή µε τις αρµόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να
µεριµνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειµένου να ενεργήσει,
παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για την επισήµανση των
αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε
απαιτηθεί η διευθέτησή τους.
Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει µέσα
στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του να έλθει σε επαφή µε τους Ο.Κ.Ω. και να
επισηµάνουν τα τυχόν προβλήµατα που θα προέλθουν από τις
εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) και να
συνυπολογίσουν τη σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων
για χρονοδιαγράµµατα που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση
των µεθόδων εργασίας του και µηχανικού εξοπλισµού κλπ.
14.3.9

Στον καθορισµό της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του άρθρου Α-2 αυτής
της Ε.Σ.Υ. έχουν ληφθεί υπόψη οι κάθε είδους καθυστερήσεις που µπορεί να
προκύψουν από την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. είτε αυτές θα γίνουν από
τα ειδικευµένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. είτε από τα συνεργεία του Αναδόχου,
είτε και από τα δύο µαζί.

14.3.10 Επιπλέον, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν,
καθορίζονται τα ακόλουθα:
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, µέσα στην Προθεσµία που αναφέρεται στην παράγρ. 5.10.2
του άρθρου Α-5 της Ε.Σ.Υ., τις συναντώµενες δυσχέρειες στην προώθηση
των εργασιών και την κατασκευή του έργου, από τις παραπάνω
εγκαταστάσεις κλπ, συνοδεύοντας τις αναφορές του µε υποδείξεις λύσης
για τα δηµιουργούµενα τεχνικά προβλήµατα.
β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απόφαση
της Υπηρεσίας για την αντιµετώπιση προβληµάτων, που δηµιουργούνται
από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ. τροποποιώντας στην ανάγκη το
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου και τη διαδοχή εργασιών, ή ακόµη
και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες µετά από ειδική εντολή της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς να προκύπτει από τους λόγους αυτούς
κανένα δικαίωµα για τον Ανάδοχο, για παράταση προθεσµίας του ολικού
χρόνου αποπεράτωσης του έργου.
γ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να
γίνει δυνατή η απόληψη του υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη
τεχνικά εφικτή κατάσταση, υπέχοντας ευθύνη σύµφωνα µε όσα
προεκτέθηκαν.
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Άρθρο Α - 15: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
15.1

Γενικά
Με τους όρους «προστασία και εξασφάλιση της κυκλοφορίας» νοείται τόσο η
διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη
συνθηκών συνέχισης της ασφαλούς διεξαγωγής της κατά την εκτέλεση των
έργων, έστω και µε κατάλληλες γεφυρώσεις, παρακάµψεις ή άλλα προσωρινά
έργα. Στον όρο «κυκλοφορία» νοείται η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων,
σιδηροδροµικών συρµών, δικύκλων και πεζών. Στον όρο «εκτέλεση των
έργων» περιλαµβάνεται κάθε είδους κατασκευή, µόνιµη ή προσωρινή,
µεταφορά υλικών για χρήση στο έργο ή απόθεση, µεταφορά προσωπικού
κ.λ.π.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς στους
χρήστες της οδού, τα µέσα µεταφοράς και την οδό, κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει
αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα
τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ' αυτόν
εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα, που
απασχολούνται στο έργο του.

15.2

Μελέτη Εξασφάλισης Κυκλοφορίας

15.2.1

Ο Ανάδοχος, µε βάση το πρόγραµµα εκτροπών κυκλοφορίας (σχετική
αναφορά στην παράγρ. 5.10.1 του άρθρου Α-5 της Ε.Σ.Υ.), είναι
υποχρεωµένος να συντάξει µε δαπάνες του Μελέτη Εξασφάλισης
Κυκλοφορίας (σχετική αναφορά στην παράγρ. 6.2 του άρθρου Α-6 της
Ε.Σ.Υ.) για την εξυπηρέτηση της εκτρεπόµενης κυκλοφορίας για κάθε φάση
εκτέλεσης του έργου, που θα υποβληθεί στην ΕΟΑΕ το αργότερο σε τριάντα
(30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης (όπως
αναφέρεται και στην παράγρ. 6.6.1 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ.).

15.2.2

Η µελέτη, που θα αφορά παρακάµψεις κυκλοφορίας, περιορισµό υφιστάµενης
κυκλοφορίας σε µικρότερο αριθµό λωρίδων ή κλάδων οδού, εκτέλεση έργων
σε οδούς υπό κυκλοφορία, γεφυρώσεις υφισταµένων οδών κ.λ.π. θα ελέγχεται
από την ΕΟΑΕ και θα εγκρίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία (Συντονιστικό
όργανο της Τροχαίας, Ο.Σ.Ε. κ.λ.π.).

15.2.3 Η µελέτη θα περιλαµβάνει:
• την κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής για
συγκεκριµένη φάση εκτέλεσης των εργασιών
• τις αναγκαίες τεχνικές µελέτες των παρακαµπτηρίων οδικών έργων
• τις αναγκαίες µελέτες των τεχνικών έργων παρακαµπτηρίων οδών
• ειδική µελέτη προσωρινής σήµανσης
• κάθε άλλη απαιτούµενη µελέτη (ηλεκτροφωτισµού κ.λ.π.)
15.2.4

Μελέτη κυκλοφοριακής λειτουργίας της ευρύτερης
συγκεκριµένη φάση εκτέλεσης των εργασιών

περιοχής

κάθε

για

τη

15.2.4.1 Στη Μελέτη αυτή θα πρέπει να προσδιορίζονται οι παρακαµπτήριες οδοί
δηµόσιας κυκλοφορίας και οι οδοί πρόσβασης προς τους χώρους εκτέλεσης
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των έργων και τους χώρους των εργοταξιακών εγκαταστάσεων (εργοτάξια) για
την κυκλοφορία των οχηµάτων των έργων.
15.2.4.2 Οι επιδιώξεις των µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας των οχηµάτων κατά τη
διάρκεια της κατασκευής είναι :
(α) Να επιτραπεί, όσο είναι δυνατόν, στην κυκλοφορία να ακολουθεί τις
υπάρχουσες διαδροµές.
(β) Να εκτρέπεται η κυκλοφορία από τη διαδροµή των εκτελουµένων έργων
προς τις παρακαµπτήριες διαδροµές.
(γ) Να επιτραπεί στην τοπική κυκλοφορία να έχει κατ’ ευθείαν πρόσβαση σε
ιδιοκτησίες, που βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε τους χώρους
εκτέλεσης των έργων και τα εργοτάξια.
(δ) Να περιοριστεί η κυκλοφορία των οχηµάτων των έργων από και προς
τους χώρους εκτέλεσης των έργων και τα εργοτάξια σε
προκαθορισµένες διαδροµές.
15.2.4.3 Στη Μελέτη πρέπει να περιέχονται προτάσεις σχετικές µε τις ηµεροµηνίες
µεταξύ των οποίων ο Ανάδοχος επιθυµεί να γίνει εκτροπή της διαµπερούς
κυκλοφορίας στις πρωτεύουσες παρακαµπτήριες διαδροµές.
15.2.4.4 Απαιτήσεις εξασφάλισης κυκλοφορίας για τις διάφορες κατηγορίες έργων.
Ι Για αυτοκινητοδρόµους ή για εθνικές οδούς (περιλαµβανοµένων και των
περιφερειακών περιαστικών αρτηριών και εν λειτουργία σιδηροδροµικών
γραµµών).
(α) Για τις οδούς αυτές δεν θα επιτραπεί διακοπή κυκλοφορίας ακόµη και
ολιγόλεπτη. Κατ’ εξαίρεση και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας θα
είναι δυνατόν σε εξαιρετικά δυσχερείς περιπτώσεις να γίνουν
διακοπές εξαιρετικά περιορισµένης χρονικής διάρκειας, ύστερα από
προαναγγελία για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.
(β) Για οδούς µε δύο ή περισσότερες λωρίδες, που εξυπηρετούν τη
συγκεκριµένη κατεύθυνση κυκλοφορίας, θα είναι δυνατόν να γίνουν
εργασίες σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχµής µε περιορισµό του
αριθµού των κυκλοφορουµένων λωρίδων, µε την προϋπόθεση ότι δεν
θα δηµιουργηθούν σηµαντικές κυκλοφοριακές δυσχέρειες και µε την
απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει πλήρης σήµανση, ακόµη και
ηλεκτροφωτισµός των έργων, αν χρειασθεί, που να ικανοποιεί την
Υπηρεσία.
(γ) Αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει
να κατασκευάζονται έργα προσωρινών παρακαµπτηρίων για την
εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας ως ακολούθως:
(1)
Σε περιπτώσεις υπεραστικών οδών, εκτός από τις απαιτήσεις
εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου, θα υπάρχουν και
απαιτήσεις κατάλληλης γεωµετρικής διαµόρφωσης, όπως
φαίνεται στον Πίνακα Α - 15 (1).
(2)
Σε περιπτώσεις αστικών οδών θα βαρύνουν ιδιαίτερα τα κριτήρια
εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ θα λαµβάνονται
υπόψη και οι υπάρχοντες περιορισµοί κατά τον καθορισµό της
γεωµετρικής διαµόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή θα δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και σηµατοδότηση των
παρακαµπτηρίων οδών, µε πληροφοριακές και άλλες πινακίδες
που να καλύπτουν τις κύριες διαδροµές στην ευρύτερη περιοχή
των έργων.
IΙ Για επαρχιακές οδούς
Για τις οδούς αυτές η διακοπή της κυκλοφορίας µπορεί να είναι πολύ µικρής
διάρκειας και σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχµής, µε την προϋπόθεση ότι
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θα έχει γίνει προαναγγελία της διακοπής και επαρκής ενηµέρωση των
ενδιαφεροµένων. Κατά τα λοιπά (σχετικά µε κατασκευή παρακαµπτηρίων
κλπ) ισχύουν τα των προηγουµένων υποπαραγράφων.
ΙΙΙ Για υπεραστικές κοινοτικές και σηµαντικές τοπικές οδούς και σηµαντικές
οδούς προσπέλασης παρόδιων / τοπικών οδών.
(α) Για τις οδούς αυτές η διακοπή της κυκλοφορίας µπορεί να είναι µέσης
χρονικής
διάρκειας, ολιγόωρης ή και ολιγοήµερης για ιδιαιτέρως
δυσχερείς περιπτώσεις. Για την τελευταία περίπτωση πρέπει
προηγουµένως να γίνει επαρκής διερεύνηση µε σύνταξη µελέτης
επιπτώσεων της διακοπής στην εξυπηρετούµενη περιοχή.
(β) Για την εξασφάλιση πρόσβασης οχηµάτων σε παρόδιες ιδιοκτησίες, θα
επιτρέπονται ολιγόωρες διακοπές της πρόσβασης και µάλιστα σε
περιόδους εκτός της συνήθους λειτουργίας της παρόδιας εγκατάστασης.
Τυχόν διακοπές πρόσβασης οχηµάτων µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας
σε παρόδιες ιδιοκτησίες θα µπορούν να γίνουν µόνο µετά από συµφωνία
Αναδόχου και ιδιοκτήτη και για την περίπτωση αυτή τυχόν οικονοµικές
επιβαρύνσεις θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το πλάτος και τα φορτία που
θα µπορούν να αναλάβουν οι τυχόν απαιτούµενες γεφυρώσεις
πρόσβασης οχηµάτων στις παρόδιες ιδιοκτησίες θα πρέπει να είναι
ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες κάθε ιδιοκτησίας.
(γ) Για αναγκαίες διακοπές κυκλοφορίας κατά µήκος υπάρχοντος οδικού
έργου σηµαντικής χρονικής διάρκειας, θα πρέπει οπωσδήποτε να
εξασφαλιστεί εναλλακτική διαδροµή µε παρακαµπτήριες οδούς, οι οποίες
δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 200 Μ. από την
υπάρχουσα διακοπτόµενη οδό.
ΙV Για τοπικές υπεραστικές οδούς µικρής σηµασίας και µικρής σηµασίας
αστικές οδούς προσπέλασης παρόδιων.
(α) Για τις οδούς αυτές θα είναι δυνατή διακοπή της κυκλοφορίας για
παρατεταµένες περιόδους, για τις οποίες όµως θα πρέπει να υπάρχει
κατάλληλος
προγραµµατισµός
των
εκτελουµένων
εργασιών,
επιδιώκοντας τον περιορισµό της διακοπής στο ελάχιστο δυνατό.
(β) Για τις περιπτώσεις αυτές, όπως και για τις περιπτώσεις διακοπής της
κυκλοφορίας κατά µήκος υπαρχόντων οδικών έργων, θα
κατασκευάζονται παρακαµπτήριες οδοί, οι οποίες δεν θα πρέπει να
τοποθετούνται σε αποστάσεις µεγαλύτερες από 500 Μ. από την
υπάρχουσα διακοπτόµενη οδό.
15.2.4

Τεχνικές µελέτες των παρακαµπτηρίων οδικών έργων
Για όλες τις περιπτώσεις παρακαµπτηρίων οδών η επιφάνεια κυκλοφορίας
τους πρέπει να εξασφαλίζει καλή βατότητα οχηµάτων, ακόµη και µε βροχερό
καιρό. Η επιφάνεια κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι όµοια µε την επιφάνεια
κυκλοφορίας της διακοπτόµενης οδού. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της
οδού θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του Πίνακα Α - 15 (1).
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α - 15 (1)
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ(1) ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ Ο∆ΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χαρακτηριστικά
1.
2.
3.

90 [60(2)]

60 [30(2)]

30 [10(2)]

Eλάχιστη ακτίνα κυρτής συναρµογής (m)

5.000[2.000(2)]

1.500[1.000(2)]

1.00 [500(2)]

500 [150(2)]

Ελάχιστη ακτίνα κοίλης συναρµογής (m)

2.500[1.000(2)]

750 [500(2)]

500 [250(2)]

250 [100(2)]

3,50 [3,25(2)]

3,25

3,00

2,75

0,50(3)

0,50(3)

0,50(3)

0,50(3)

5,50
7,00 [6.50(2)]

5,00
6,50

4,50
6,00(4)

3,50
5,50(4)

0,20

0,20

0,10

-

0,20

0,20

0,20

0,20

5.

Eλάχ.περιθώριο µεταξύ προστατευτικού στηθαίου και όψης βάθρων ικριωµάτων (m)
Ελάχιστο πλάτος οδοστρώµατος
(µιας λωρίδας κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση) (m)
- µονόδροµος
- αµφίδροµος

8.

IV

240 [130(2)]

Πλάτος λωρίδας κυκλοφ. (m)

7.

Ο ∆ Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α (παραγρ.15.2.4.4)
II
III

Ελάχιστη ακτίνα σε οριζοντιογραφία (m)

4.

6.

I

Τυπικό προσωρ. οδόστρ.(5) αποτελούµενο κατ' ελάχιστο από :
Στρώση υπόβασης ΠΤΠ Ο
150 πάχους (m)
Στρώση βάσης ΠΤΠ Ο 155
πάχους (m)
Ασφαλτική στρώση συνολικού πάχους (m)
Μέγιστη κατά µήκος κλίση

0,10(6)
2)
6% [7% ( ]

0,05(6)
(2)
7% [9% ]

0,05(6)(7)
(2)
8% [10% ]

(1) Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά οριζοντιογραφίας και µηκοτοµής ισχύουν για παρακαµπτήριες

που κατασκευάζονται σε υπεραστικές περιοχές. Για αστικές περιοχές είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν µειωµένα χαρακτηριστικά, ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, συνεκτιµωµένων των
υπαρχόντων περιορισµών.
(2) Kατ' εξαίρεση σε εξαιρετικά δυσχερείς περιπτώσεις.
(3) Θα προβλέπεται κατάλληλη εργοταξιακή σήµανση, που θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία, µε
την οποία θα εξασφαλίζεται η αναγκαία ελάττωση ταχύτητας και η δοµική καθοδήγηση στο
τµήµα πριν από τα βάθρα ικριωµάτων. Ικριώµατα που εγκαθίστανται σε άµεση γειτνίαση µε
κυκλοφορία οχηµάτων πρέπει να προστατεύονται από τις προσκρούσεις των οχηµάτων µε
προστατευτικά στηθαία επαρκούς αντοχής και ασφάλειας µε ελάχιστη φέρουσα ικανότητα 7,5
kN/m. Tα προστατευτικά στηθαία πρέπει να εµποδίζουν την επαφή οχηµάτων ή του ίδιου του
προστατευτικού στηθαίου µε οποιοδήποτε τµήµα του ικριώµατος.
(4) 'Η το υπάρχον πλάτος της οδού, αν αυτό είναι µικρότερο
(5) Είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από οδόστρωµα ισοδύναµης φέρουσας ικανότητας, που θα
προκύπτει από κατάλληλο υπολογισµό. Η ασφαλτική στρώση µπορεί να αντικατασταθεί από
στρώση σκυροδέµατος, ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, εφόσον δε δηµιουργούνται περιβαλλοντικά και άλλα προβλήµατα.
(6) Περιλαµβάνεται και η αντίστοιχη ασφαλτική προεπάλειψη.
(7) Θα εφαρµόζεται όταν η διακοπτόµενη οδός έχει οδόστρωµα µε ασφαλτική στρώση ή µε στρώση σκυροδέµατος.
(8) Θα εφαρµόζεται υπό όρους όταν η διακοπτόµενη οδός έχει οδόστρωµα µε ασφαλτική στρώση
ή µε στρώση σκυροδέµατος.
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0,05(6) (8)
(2)
12% [15% ]

15.2.6 Ειδική µελέτη προσωρινής σήµανσης
Η µελέτη θα αφορά όλες τις περιπτώσεις της παρ. 15.2.2 και θα είναι σύµφωνη
µε τις παρακάτω διατάξεις, τους όρους των οποίων θα επικαλύπτει:
• τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει σήµερα
• την Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός
κατοικηµένων περιοχών, όπως εγκρίθηκε µε τη ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1.7.03 (ΦΕΚ
946Β’/9.7.03) Απόφαση Υφ.ΠΕΧΩ∆Ε)
15.3

Μετά την έγκριση της Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες, που προβλέπονται σ’ αυτή και στις
αντίστοιχες έγγραφες εντολές της ΕΟΑΕ πριν από την έναρξη της κατασκευής
των κυρίως εργασιών.

15.4

Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται
να τοποθετήσει στην αρχή και το τέλος του δηµοπρατούµενου τµήµατος
αυτοκινητοδρόµου και σε εµφανείς θέσεις Πινακίδες ενδεικτικές του
εκτελούµενου έργου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

15.5

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τις παρακαµπτήριες οδούς, την
προσωρινή σήµανση και όλα τα προβλεπόµενα στη Μελέτη Εξασφάλισης
Κυκλοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να τα
αποξηλώνει µετά το πέρας τους.

15.6

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον διαταχθεί να κατασκευάσει, ή να
ανακαινίσει προσωρινές οδούς παρακαµπτήριες του κατασκευαζόµενου έργου,
σύµφωνα µε εντολές της Yπηρεσίας που διευθύνει το έργο για την οµαλή και
ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων.

15.7

Όταν απαιτείται, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να καλύπτει κάθε υπάρχουσα
πινακίδα κυκλοφορίας ή άλλα τροχαία σήµατα όταν πια δεν ισχύουν ή να τα
αποµακρύνει και να τα αποκαθιστά στην προηγούµενη θέση και κατάστασή
τους, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, τον υπάρχοντα προγραµµατισµό και τη
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.

15.8

Οι πινακίδες κυκλοφορίας και τα άλλα τροχαία σήµατα που απαιτούνται για την
καθοδήγηση της κυκλοφορίας προς τις πρωτεύουσες παρακαµπτήριες
διαδροµές θα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις εγκρινόµενες από την ΕΟΑΕ,
θα διατηρούνται όσο είναι αναγκαίο και θα αποµακρύνονται όταν δεν
απαιτούνται πλέον, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Η στήριξη των
σηµάτων πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να παραµένουν σταθερά στη θέση
τους, ανεπηρέαστα από τον άνεµο και τις δονήσεις που οφείλονται στην
κυκλοφορία.

15.9

Χρήση υφισταµένου οδικού δικτύου

15.10.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει
κάθε βλάβη σε γέφυρες, δρόµους και χωµατόδροµους που εξυπηρετούν την
περιοχή, από τη χρήση των ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του έργου.
Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα
φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε τον
σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά, η ασυνήθη φθορά των γεφυρών και οδών
ασφαλτοστρωµένων ή µη ασφαλτοστρωµένων.
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15.10.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του κάθε
αναγκαίο µέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, χωµατόδροµων
ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα λοιπά
τεύχη ∆ηµοπράτησης. Πριν από τη µεταφορά µεγάλων φορτίων θα πρέπει
να λαµβάνεται άδεια από την αρµόδια αρχή.
15.10

Εφόσον δεν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις παρ. 15.2 έως και 15.10
εκτός από τις αστικές και ποινικές κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος και τις διοικητικές–πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν 1418/84 άρθρο 15 παρ. 5 και 6 και της
∆17α/3/74/ΦΝ312/16.12.94 ΦΕΚ 959 Β΄/94 Απόφασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε,
επιβάλλονται από την ΕΟΑΕ ποινικές ρήτρες, όπως παρακάτω:
Για κάθε επιµέρους εργασία και για κάθε µέρα κατά την οποία θα
διαπιστώνεται η παράλειψη (π.χ. ατελής σήµανση των εκτελούµενων έργων,
ή τοµή οδού κυκλοφορίας, που µπορεί να καλυφθεί µε ασφαλτική στρώση και
από αµέλεια δεν καλύπτεται, ή ασφαλτική κάλυψη, που παρουσιάζει
ανωµαλίες επικίνδυνες στην κυκλοφορία ή γενικά πληµµελής συµµόρφωση
του Αναδόχου στα προαναφερθέντα µέτρα ασφάλειας, επιβάλλεται στον
Ανάδοχο πρόστιµο, υπό µορφή ποινικής ρήτρας, µέχρι 150 € ανά περίπτωση
και ηµέρα.
Η επιβολή του παραπάνω προστίµου γίνεται µε απόφαση του Προϊστάµενου
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, που διευθύνει το έργο, ή το νόµιµο
αναπληρωτή του, µπορεί να επαναλαµβάνεται για κάθε περίπτωση και
ηµέρα, µέχρι τη συµµόρφωση του Αναδόχου, και παρακρατείται από τον
αµέσως προσεχή λογαριασµό. Κατά της απόφασης αυτής µπορεί ο
Ανάδοχος να υποβάλει αντιρρήσεις σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

15.12 Ανεξάρτητα και επιπλέον των παραπάνω κυρώσεων η ΕΟΑΕ διατηρεί το
δικαίωµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις
παραπάνω υποχρεώσεις του, να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες µε κάθε
πρόσφορο µέσο σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.
∆εν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα και βαρύνουν τα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου οι
δαπάνες που αφορούν:
• Την µελέτη της παρ. 15.2 του άρθρου αυτού.
• Την κατασκευή χωµατουργικών εργασιών παρακαµπτηρίων οδών, την
συντήρηση και αποξήλωσή τους
• Την περίφραξη, σήµανση, φωτισµό, κυκλοφοριακή σύνδεση και γενικά
κάθε δαπάνη που αφορά το χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του
Αναδόχου
• ό,τι προβλέπεται από τις παρ.15.4, 15.7, 15.8, 15.10 του άρθρου αυτού.
• Την χρήση σηµαιοφόρων ή την προσωρινή φωτοσήµανση σε
περιπτώσεις που επιτραπεί αµφίδροµη χρήση σε µια λωρίδα
κυκλοφορίας.
15.14. ΚΕΝΟ

15.13

15.15

∆ε βαρύνουν την εργολαβία και αποζηµιώνονται ως δαπάνες ΟΚΩ οι δαπάνες
φύλαξης γραµµών Ο.Σ.Ε.
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Άρθρο Α - 16: ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
16.1

Eυθύνη του Aναδόχου για εξεύρεση χώρου εγκατάστασης του (των)
εργοταξίου (ων) του
Πέραν των όσων ορίζονται στις Αποφάσεις έγκρισης των Περιβαλλοντικών
όρων των υπόψη τµηµάτων της Εγνατίας και του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα
– Κρυσταλλοπηγή», και µε τη διευκρίνιση ότι όπου αναφέρεται "ευθύνη του
κυρίου του έργου", θα νοείται "ευθύνη του αναδόχου" θα ισχύουν και τα
ακόλουθα:

16.1.1

Ο Kύριος του έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλλοτριώσει ή
και παραχωρήσει χώρους για ίδρυση λατοµείων για δανειοληψία, για χώρους
απόθεσης, για εγκαταστάσεις κ.λ.π. (Σχετικό είναι και το άρθρο Β-5 της
Ε.Σ.Υ.). Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιασθούν ή να
αγορασθούν από τον Ανάδοχο µε αποκλειστική του µέριµνα και δαπάνη.

16.1.2

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

16.1.3

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, έγκαιρα, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και
διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την
εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι
καταλαµβανόµενοι χώροι που βρίσκονται µέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του
Κυρίου του έργου, θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.

16.1.4

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εξεύρει δηµόσιους χώρους κατάλληλους για
τις χρήσεις αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τους από
τον αρµόδιο για τη διαχείρισή τους φορέα και από την Ε.Ο.Α.Ε., η
παραχώρησή τους για χρήση (λατοµείων, δανειοθαλάµων, χώρου απόθεσης
εργοταξίων κλπ) θα γίνεται από τον αρµόδιο φορέα και µε όρους χρήσης που
θα εκπληρούν τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών τευχών
δηµοπράτησης. Οι όροι αυτοί θα αναγράφονται στη σχετική άδεια χρήσης, η
οποία θα εκδίδεται µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου.

16.1.5

Έτσι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα
χρησιµοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του όπως:
-

αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών
παραγωγής σκυροδέµατος
οργάνωση προκατασκευών
προετοιµασίας υλικών για την ενσωµάτωσή τους στην κατασκευή
εργοταξιακών γραφείων και εργοταξιακού εργαστηρίου
διαµονής προσωπικού
γραφείων επίβλεψης
προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσεως αντικειµένων (υλικών κλπ)
συνεργείων συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού του
χώρων στάθµευσης µηχανικού του εξοπλισµού
κλπ.

K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\5180_ESY.doc

89

4513-0410-0420/5180/Β03

Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/ και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
16.1.6

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

16.2

Ευθύνη του Αναδόχου για τη διαρρύθµιση και εξοπλισµό των εργοταξιακών
χώρων

16.2.1

Πέραν των υποχρεώσεων της προηγουµένης παραγράφου, επί πλέον ο
Ανάδοχος οφείλει:
(α) Με δική του µέριµνα και δαπάνη να διαρρυθµίσει κατάλληλα τον(τους)
εργοταξιακό(ούς) χώρους που θα περιλαµβάνει(ουν) όλες τις
εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου, (όπως
συγκροτήµατα µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων, συνεργεία, εργοταξιακό
εργαστήριο, αποθήκες, γραφεία κ.λ.π.) όπως επίσης και τις προσπελάσεις
προς τους χώρους αυτούς. Επίσης, υποχρεούται να µην εµποδίζει τη
λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες
οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών.
(β) Να φυλάσσει µε δαπάνες και ευθύνη του τα υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα
κ.λ.π. που τυχόν θα του παραδίδονται από την Υπηρεσία για χρήση ή
ενσωµάτωση. Το ίδιο ισχύει και για όσα υλικά τυχόν πιστοποιηθούν προ
της ενσωµάτωσης στο έργο.
(γ) Να διαχωρίζει και φυλάσσει σε ιδιαίτερους χώρους όσα υλικά έχουν
υποστεί ποιοτικό έλεγχο, µε δαπάνη του.

16.2.2

Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης,
θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια, γραφεία, κινητά εργοταξιακά ηχοπετάσµατα
κ.λ.π.) για την εκτέλεση του Έργου θα ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και
ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπει η Υπηρεσία ή/ και οι λοιπές
αρµόδιες Αρχές.

16.3

Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου

16.3.1

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραχωρήσει για χρήση µέχρι την προσωρινή
παραλαβή του έργου τα τοπογραφικά όργανα που αναφέρονται στο άρθρο Α06.

16.3.2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από τα εργοτάξια
κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίµµατα, εργαλεία,
ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές
εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π. και να επισκευάσει ή να ανακατασκευάσει
τµήµατα οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων, που υπέστησαν ζηµιές από την
εκτέλεση του Έργου, µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση στην
Υπηρεσία των χώρων του εργοταξίου µετά την περάτωση ολόκληρου του
Έργου.
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Επίσης, υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο, το οποίο
θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα
λειτουργία, να ισοπεδώσει τους χώρους που τα ανωτέρω ήταν αποτεθειµένα ή
εγκατεστηµένα, να παραδώσει τελείως καθαρούς τους χώρους των εργοταξίων
και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι άλλο, που απαιτείται για την παράδοση και
εύρυθµη λειτουργία του Έργου, σύµφωνα µε τους όρους της Κυρίας
Σύµβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει ύστερα από διαταγή της
Υπηρεσίας στην άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής, που έγινε για
αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων περιβαλλοντική
υποβάθµιση, κλπ.
16.3.3

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί αδικαιολόγητα, κατά
την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, να παραδώσει το χώρο των εργοταξίων
ελεύθερο των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεών του και απολύτως καθαρό,
σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε η Υπηρεσία τον καλεί εγγράφως να
συµµορφωθεί εντός είκοσι (20) ηµερών.
Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, θα του επιβάλλεται ποινική
ρήτρα από εξήντα (60) € ανά παρερχόµενη ηµερολογιακή µέρα και θα
εκπίπτεται από επόµενες πιστοποιήσεις, ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης, ή
κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

16.3.4

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού,
µηχανήµατος, εργαλείου κ.λ.π. 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, νυκτοφύλάκες κ.λ.π.). Σε περίπτωση απώλειας
φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κ.λ.π. που ανήκει σε
αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος
να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κ.λ.π., χωρίς να
δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση.

16.3.5

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων
και των χώρων της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας βαρύνουν τον
Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους και κανονισµούς της δηµόσιας τάξης,
ασφάλειας και υγιεινής.

16.4

Ηλεκτροδότηση

16.4.1

Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη θα εξασφαλίσει από τη
∆ΕΗ σε κατάλληλες θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση
που θα του είναι απαραίτητη. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει
στα εργοτάξια του τις κατάλληλες 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 και την τροφοδότηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της
Επίβλεψης και του Αναδόχου.
Ως σύστηµα αδιαλείπτου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (U.P.S) µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σύστηµα τύπου " STAND BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα
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ενεργοποίησης του συστήµατος "STAND BY" αλλιώς θα πρέπει να
εξασφαλιστεί σύστηµα U.P.S. τύπου "ON LINE".
16.4.2

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, που θα χρειασθεί για τις εργασίες του,
από τα σηµεία παροχής στα σηµεία χρήσης.

16.5

Τηλεφωνοδότηση
Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει
σύνδεση από τον Ο.Τ.Ε.

16.6

Μη ιδιαίτερη αποζηµίωση του Αναδόχου
Όλες οι δαπάνες, που αφορούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου δε θα
πληρωθούν ιδιαιτέρως και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στην
προσφορά του Αναδόχου.

K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\5180_ESY.doc

92

4513-0410-0420/5180/Β03

Άρθρο A - 17 : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟMΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
17.1

Tήρηση Nόµων κλπ. διατάξεων

17.1.1

Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και συντήρησης του έργου
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα
και τους Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές διατάξεις ή διαταγές καθώς και µε τις
νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, που
θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον
Ανάδοχο και στις εργασίες του. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται στους κανόνες
δικαίου που διέπουν την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Επιπρόσθετη υποχρέωση υπάρχει και αναφορικά µε τη Νοµοθεσία κρατών
όπου ενδεχόµενα θα κατασκευαστούν τµήµατα του έργου ή από τα οποία θα
γίνει προµήθεια υλικών, καθώς και για τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις, Συνθήκες και
Νοµοθεσίες σχετικές µε ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας κλπ. Η υποχρέωση αυτή
επεκτείνεται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις
περιπτώσεις όπου ενδεχόµενα απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαιτίου
Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του

17.1.2

Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου αφορά και την Εργατική Νοµοθεσία.

17.1.3

Η παραπάνω υποχρέωση του Αναδόχου επεκτείνεται και στην τήρηση :
α. Της Νοµοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένης και της εργατικής) των χωρών
όπου τυχόν θα λάβουν χώρα εργασίες του έργου.
β.

Του Κοινοτικού ∆ικαίου για τις περιπτώσεις που τυχόν έχει εφαρµογή.

γ. Των ∆ιµερών, ή ∆ιεθνών Συµβάσεων για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν
εφαρµογή, περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών συµβάσεων εργασίας.
17.1.4

Επισηµαίνεται επίσης, η Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνήσει για την
τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από τη
νοµοθεσία για την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων ασφάλειας σε όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου

17.2

Yποχρέωση για ενηµέρωση της επιβλέπουσας υπηρεσίας
Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κλπ. υποχρεούται να
ανακοινώνει αµέσως στην Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή
κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα
έγγραφα των διάφορων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου,
ασφάλειας κλπ.
Η υποχρέωση αυτή αφορά και τις περιπτώσεις που τέτοια έγγραφα του
αποστέλλονται από υπερεθνικούς οργανισµούς, αρχές άλλων χωρών κλπ.

17.3

Υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνά για την έκδοση των αναγκαίων αδειών

17.3.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του
κάθε άδειας, που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κλπ.
και που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. Πριν από κάθε αίτηµα
του Αναδόχου για την παραπάνω άδεια θα ενηµερώνεται η Υπηρεσία
Επίβλεψης για συγκατάθεση.
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17.3.2

Η Υπηρεσία Επίβλεψης θα βοηθήσει δι' εγγράφων συνηγορίας στην έκδοση
των αδειών, στην έκταση που είναι αναγκαία και εφικτή. Τούτο δε µειώνει την
οποιαδήποτε ευθύνη του Αναδόχου, ανεξάρτητα µε την ύπαρξη, ή µη, και /ή
την αποτελεσµατικότητα τέτοιας βοήθειας.

17.3.3

Για τη θέση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατάσταση
λειτουργίας απαιτείται η έκδοση των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο
Βιοµηχανίας ή από τη ∆ΕΗ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη των σχεδίων και λοιπών σχεδίων που
απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµιά
καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

17.4

Ειδικές Υποχρεώσεις του αναδόχου για τις περιπτώσεις υπερωριακής,
νυκτερινής εργασίας - εργασίας σε αργίες και εορτές

17.4.1

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις Αργίες
και Εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους.
Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δε δικαιούται να
ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο
Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους
τους Νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον
καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή
εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές ο Ανάδοχος
υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµιά ιδιαίτερη
αποζηµίωση.

17.4.2

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ' όσον
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.

17.4.3

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

17.4.4

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

17.4.5

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 θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορρυπαίνουν
την περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η
ηχορρύπανση.
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Άρθρο Α - 18: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

18.1

Ο Aνάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να
προµηθεύσει και µεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία,
προσωρινές εγκαταστάσεις όπως περιγράφεται στο άρθρο Α-16.2 της ΕΣΥ και
κλπ. για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία.

18.2

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν
επαρκή τα µηχανικά κλπ. µέσα που εισκοµίστηκαν στο έργο για την
εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µέσα
σε 15ήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον
επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου,
έστω και αν η Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.

18.3

Ειδικότερα για τον κύριο µηχανικό εξοπλισµό κατασκευής του έργου 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
του έργου.
Για τον παραπάνω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούµενα
στην Υπηρεσία τον τύπο του µηχανήµατος µε τα αναγκαία τεχνικά
χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση των
Περιβαλλοντικών Όρων ως προς τις εκποµπές θορύβου κατά τη χρήση τύπων
µηχανηµάτων, ιδίως πλησίον οικισµών ή ευαίσθητων οικολογικά περιοχών.

18.4

Για τα διάφορα µηχανήµατα, τυποποιηµένα βιοµηχανικά υλικά, συσκευές κλπ.
και για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών των Προδιαγραφών, ο Ανάδοχος
υποχρεούται πριν από την παραγγελία να υποβάλει για έγκριση στην
Υπηρεσία κατάσταση, που να περιλαµβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλπ.
που θα συνοδεύεται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους
ώστε να αποδεικνύεται κατ' ένδειξη ότι τα είδη που θα παραγγελθούν
συµφωνούν µε την Τ.Σ.Υ., τις προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης. Οι παραγγελίες αυτές θα γίνονται έγκαιρα στις ηµεροµηνίες,
που καθορίζονται στο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου.
Επίσης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει γενικά σχέδια, που θα εµφανίζουν σε
κατάλληλη κλίµακα τη διάταξη των µηχανηµάτων και συσκευών, που θα
παραγγελθούν, µέσα στους χώρους εγκατάστασής τους και που θα
αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους και τα βάρη τους.

18.5

Τα παραπάνω στοιχεία και σχέδια ο Ανάδοχος θα τα υποβάλλει για έγκριση
είκοσι (20) ηµέρες πριν την παραγγελία σε τρία (3) αντίγραφα. Η Υπηρεσία
αφού ελέγξει το σύµφωνο των τεχνικών χαρακτηριστικών των προτεινοµένων
ειδών µε τα συµβατικά, θα επιστρέφει µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές
ηµέρες µια σειρά από τα υποβληθέντα στοιχεία εγκεκριµένη.
Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο,
από τις ευθύνες του και την υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα
εγκαταστήσει και που θα αποδείξει, κατά τις δοκιµές και παραλαβές των
εγκαταστάσεων, ότι είναι σύµφωνα µε την ΤΣΥ, τις προδιαγραφές και τα λοιπά
Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
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18.6

Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη εκλογή ειδών
από τον Ανάδοχο, απόρριψη τους από την Υπηρεσία και επανυποβολή µε νέα
στοιχεία δε θα αποτελεί λόγο για τον Ανάδοχο να ζητήσει παράταση της
συµβατικής προθεσµίας αποπεράτωσης του Έργου, ή οποιαδήποτε
αποζηµίωση.

18.7

Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν υλικά και µηχανικός εξοπλισµός προέλευσης
εξωτερικού. Για υλικά και µηχανικό εξοπλισµό προερχόµενα από χώρα-µέλους
της Ε.Ε. δεν απαιτείται ειδική διαδικασία έγκρισης εισαγωγής και παραµένουν
µόνον οι προϋποθέσεις συµφωνίας µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου.
Για υλικά και βιοµηχανικό εξοπλισµό προερχόµενα από χώρα µη µέλος της
Ε.Ε., όπου απαιτείται, θα πρέπει να προηγούνται οι νόµιµες εγκρίσεις των
αρµόδιων Υπουργείων.

18.8

Πριν την έναρξη των έργων, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία
δείγµατα υλικών, κατασκευασµένα τµήµατα ή µηχανήµατα, τα οποία πρόκειται
να συµπεριλάβει στα έργα, µαζί µε τα ονόµατα των προµηθευτών, πριν
παραγγελθούν τα αντίστοιχα υλικά κλπ. Όταν δεν υπάρχουν δείγµατα, θα
υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών. Τα κατατιθέµενα δείγµατα πρέπει να είναι
αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δε θα χρησιµοποιηθούν,
πριν εγκριθούν τα δείγµατα. Πρέπει να προβλεφθεί για τα δείγµατα ένας
κατάλληλος χώρος αποθήκευσης στο εργοτάξιο, που θα ασφαλίζεται.

18.9

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 θα καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά
χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν.

18.10

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα ελέγχου κάθε υλικού, που έρχεται στο εργοτάξιο,
και µπορεί να διατάξει την αποµάκρυνση κάθε είδους υλικού, οργάνου ή
µηχανήµατος, που κατά την κρίση της δεν πληροί τους συµβατικούς όρους,
που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.
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Άρθρο Α - 19: ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
19.1

Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των:
α. ∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση.
β. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου.
γ. Προσωρινή παραλαβή του κατασκευασθέντος έργου.
δ. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του
Αναδόχου)
συντήρησης του κατασκευασθέντος έργου.
ε. Οριστικής Παραλαβής του έργου,
ισχύουν γενικά οι διατάξεις του N. 3669/08 και ειδικότερα τα άρθρα 72, 71, 73,
74, και 75 αυτού, µε τις παρακάτω αναφερόµενες εξειδικεύσεις.

19.2

Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή του έργου
αποτελεί ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), που προβλέπεται από το
άρθρο 3 του Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 223 Α΄/31.12.85), σύµφωνα µε την
υπ.αρ.433/19.9.00 απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 1176
Β΄/22.09.00) και τη παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 3669/08.

19.3

Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει µετά την πλήρη περάτωσή του
και την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Πλην
των άλλων, προϋπόθεση για την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής
αποτελεί η υποβολή, εκτός της τελικής επιµέτρησης, του µητρώου του
έργου και του εγχειριδίου επιθεώρησης και συντήρησης σύµφωνα µε το
άρθρο Α-11 της Ε.Σ.Υ.

19.4

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου
και υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 74 του
Ν.3669/08 σε είκοσι (20) µήνες για το σύνολο των εργασιών. Μετά το πέρας
των εργασιών που περιλαµβάνονται σ' αυτή την εργολαβία, εκδίδεται
βεβαίωση περαίωσης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Ν.366/08.

19.5

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

19.5.1

Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 58 και του άρθρου 74 του
Ν.3669/08, οφείλει να συντηρεί το έργο µέσα στο χρόνο εγγύησης και να
εκτελεί µε δική του οικονοµική επιβάρυνση όλες τις εργασίες επισκευών,
ανακατασκευών και επανόρθωσης όλων των ελλείψεων, ζηµιών,
ελαττωµάτων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων κακοτεχνιών που τυχόν θα
εµφανισθούν στο έργο µέσα στο χρόνο εγγύησης, ώστε το έργο να
διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

19.5.2

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα το έργο κατά το χρόνο εγγύησης µε σκοπό την αποκάλυψη τυχόν
τέτοιων ελλείψεων. Στις επισκέψεις θα καλείται να παρευρίσκεται και ο
Ανάδοχος.

19.5.3

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν εργασίες
επισκευών ή επανορθωτικές εργασίες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, που
αποτελούν υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα µε το
είδος της βλάβης) και σε βαθµό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία,
τότε η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση αυτών
των εργασιών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από
τον Ανάδοχο.
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Άρθρο Α - 20: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
20.1

Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες
του έργου, µεταξύ των οποίων και την προσβασιµότητα του, τα χρονικά
πλαίσια υλοποίησής του, τις δυσχέρειες και την πολυπλοκότητα της
κατασκευής του καθώς και τις υπάρχουσες µελέτες, την κατασκευασιµότητά
τους και το ενδεχόµενο αστοχίας τους κατά τη φάση της εφαρµογής τους.
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει κατά τη διαµόρφωση της υπ΄
αυτού
προσφερόµενης έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου µελέτης, να έχει
λάβει υπόψη του όλα τα ανωτέρω και να έχει µελετήσει την οργάνωση της
εργοταξιακής του ανάπτυξης για τυχόν αναπροσαρµογές και αναδιατάξεις των
δυνάµεών του, ώστε να µην προκύπτουν σταλίες µηχανικού-µηχανολογικού
εξοπλισµού ούτε αργούν προσωπικό.
Ενόψει των ανωτέρω, κάθε διαγωνιζόµενος, σε περίπτωση ανάδειξής του ως
αναδόχου του έργου, αναλαµβάνει τον κίνδυνο της δαπάνης κάθε τυχόν
απολυµένου (νεκρού) χρόνου για την παράκαµψη των εµποδίων που
ενδεχοµένως να ανακύπτουν στην προγραµµατισµένη υλοποίηση του έργου.

20.2

Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά
υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε
οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο.

20.3

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση κατασκευής του
Έργου που θα καταρτιστεί µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και
συµπληρώνεται από τον Κανονισµό εκτέλεσης έργων της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
ΑΕ”, όπως εγκρίθηκε µε τη ∆17α/10/59/Φ.Ν.393/10.7.96 (ΦΕΚ 611Β΄/22-796) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και τροποποιήθηκε µε τις ∆17α/08/20/Φ.Ν.393
/23.2.98 (ΦΕΚ 223Β΄/9-3-98), ∆17α/53/1/Φ.Ν.393/18.5.98 (ΦΕΚ 522Β΄/29-598),
∆17α/05/14/Φ.Ν.393/1.3.00
(ΦΕΚ
311Β΄/10-3-00),
∆17α/163/4/Π.Ε./Φ.Ν.393 /13.3.01 (ΦΕΚ 305Β΄/22-3-01 και ΦΕΚ 483Β΄/274-01), ∆17α/02/19/Φ.Ν.393/ 21.3.02 (ΦΕΚ 400Β΄/2-4-02 και ΦΕΚ 702Β΄/106-02),
∆17α/95/3/Φ.Ν.393
/19.7.02
(ΦΕΚ
964Β΄/26-7-02),
∆17α/14/4/Φ.Ν.393/17.02.03
(ΦΕΚ
191Β/19.02.03),
∆17α/09/53/Φ.Ν.393/17.06.03 (ΦΕΚ 846Β/27.06.03), ∆17α/272/9/ΦΝ.393/
30.11.04 (ΦΕΚ 1765Β’/30-11-04), ∆17α/08/56/Φ.Ν.393/27.04.05 (ΦΕΚ
573Β’/27.04.05), ∆17α/05/100/Φ.Ν.393 /03.07.06 (ΦΕΚ 999Β΄/26.07.06) και
∆17γ/10/3/Φ.Ν.393/10.01.07
(ΦΕΚ
45Β΄/22.01.07)
αποφάσεις
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και την Οδηγία 2004/18/ΕΚ.

20.4

Όπου αναφέρονται στοιχεία των Π.Κ.Ε., αυτά ισχύουν εφ' όσον δεν
έρχονται σε αντίθεση µε τα στοιχεία της Τυπικής ∆ιατοµής του Έργου, που
εγκρίθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο ΑΕ.

20.5

Η Νοµοθεσία, οι Προδιαγραφές και τα Πρότυπα που αναφέρονται στα Τεύχη
∆ηµοπράτησης, είναι δυνατό να αναζητηθούν στις παρακάτω διευθύνσεις του
διαδικτύου:
Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΙ∆ΟΣ
Νοµοθεσία ∆ηµοσίων Έργων
Φορολογική Νοµοθεσία
Περιβαλλοντικές ∆ιατάξεις
Εργασιακή και Ασφαλιστική Νοµοθεσία
Όλη η Ελληνική Νοµοθεσία
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
www.ggde.gr
www.gsis.gov.gr
www.minenv.gr
www.ypakp.gr
www.et.gr και
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6
7
8
9
10
11
12
13

lawdb.intrasoftnet.com
Ενιαία Τιµολόγια Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
www.ggde.gr
Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)
www.ggde.gr
Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.)
www.ggde.gr
Ευρωκώδικες
www.elot.gr
Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ.
www.elot.gr
Προδιαγραφές DIN
www2.din.de
Προδιαγραφές ISO
www.iso.org
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
www.egnatia.gr
(Π.Τ.Π. τ. Υ.∆.Ε)
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο Β - 1: ΚΕΝΟ
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Άρθρο Β - 2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
2.1

Οι κατηγορίες σκυροδέµατος που θα εφαρµοσθούν σ' αυτήν την εργολαβία
θα έχουν χαρακτηριστική αντοχή που ανταποκρίνεται στις κατηγορίες του
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97) ΚΤΣ -97

2.2

Στην παρούσα εργολαβία η αντιστοίχιση µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών
σκυροδέµατος του DIN 1045, εκδ. 1988 (χρήση των οποίων γίνεται κυρίως
σε µελέτες τεχνικών) και των παραγοµένων κατηγοριών στην Ελλάδα
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος – 1997, θα γίνεται
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
__________________________________________________________
Κατηγορίες
Κατηγορίες
DIN 1045
σύµφωνα µε τον
εκδ. 1988
ΚΤΣ - 1997
___________________________________________________________
Β5
----Β10
C 8/10
Β15
C 12/15
Β25
C 20/25
Β35
C 30/37
Β45
C 40/50
B55
C 50/60
___________________________________________________________

2.3

Τα τυχόν πρόσθετα, που θα χρησιµοποιήσει κατά περίπτωση ο Ανάδοχος:
(1)

Θα πρέπει να προσδιορισθούν στη µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος
που θα γίνει για τις διάφορες κατηγορίες αντοχής του σκυροδέµατος σε
ένα από τα αναγνωρισµένα εργαστήρια σκυροδέµατος (θα δίνονται τα
εξής στοιχεία: Τύπος πλαστικοποιητικού, αναλογία µίξης, οδηγίες
χρήσης κλπ.).

(2)

Θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου ότι δεν
επηρεάζουν δυσµενώς τις ιδιότητες αντοχής, συστολής, ξήρανσης,
ερπυσµού, ταχύτητας πήξης και προστασίας του οπλισµού από
διάβρωση.

2.4

Για όλες τις κατηγορίες εργοταξιακού σκυροδέµατος χαρακτηριστικής αντοχής
2
fck>= 10 MPα (100 χγρ/εκ ) ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην
Υπηρεσία µελέτες σύνθεσης του σκυροδέµατος

2.5

Οι παραπάνω µελέτες σύνθεσης θα πρέπει να γίνουν κατ' ελάχιστον για δύο
µέγιστους κόκκους αδρανών, ως ακολούθως:
(I)
(II)

Μέγιστος κόκκος αδρανούς Φ 15 (ή #1) 16 ή 1/2") και
Μέγιστος κόκκος αδρανούς Φ 30 (ή #1) 31.5 ή 1")

Επισηµαίνεται, ότι για τα σκυροδέµατα αυτής της εργολαβίας ορίζεται ότι
απαγορεύεται η χρήση αδρανών µε µέγιστο κόκκο µεγαλύτερο από τον
διερχόµενο από κόσκινο τετραγωνικής οπής πλευράς #131.5 χλστ ή από
κόσκινο στρογγυλής οπής Φ 30 χλστ.
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2.6

Για όλες τις παραπάνω µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος θα πρέπει να δοθεί
επιπλέον και καµπύλη ανάπτυξης αντοχής µε δοκίµια που συντηρούνται σε
υγρό θάλαµο (θα δοθεί κατ' ελάχιστον και αντοχή 7 ηµερών, προαιρετικά δε
αντοχή 3 ηµερών).

2.7

Ο εξοπλισµός του Αναδόχου θα πρέπει να είναι κατάλληλος σε δυναµικότητα
κεντρικής
εγκατάστασης
παραγωγής
σκυροδέµατος,
αυτοκινήτων
αναµικτήρων σκυροδέµατος, τυχόν αντλιών σκυροδέµατος (εργοταξιακού
τύπου ή επί αυτοκινήτου), προµηθευτικής ικανότητας και αποθηκευτικών
χώρων αδρανών, τσιµέντου, νερού, κλπ, τυχόν αναγκαίων δοκίµων
πυργογερανών και εναέριων γερανών, ανάλογα µε τη µέθοδο κατασκευής,
και όσων άλλων απαιτούνται, ώστε να µπορεί να ολοκληρώνεται η
σκυροδέτηση των διαφόρων φάσεων του έργου, χωρίς να δηµιουργούνται
πρόσθετοι (σχετικά µε την µελέτη) κατασκευαστικοί αρµοί. Ειδικώτερα,
ορίζεται ότι, σε κάθε σκυροδέτηση θα πρέπει να είναι συνεχής χωρίς διακοπή
(µε πρόβλεψη 3 βάρδιες την ηµέρα) ανάλογα µε τη λύση που θα εφαρµοσθεί.
Κατά συνέπεια, στο πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου (άρθρο Α - 3 αυτής της
ΕΣΥ) θα πρέπει ο Ανάδοχος να έχει αποδείξει ότι θα διαθέτει τον κατάλληλο
εξοπλισµό και προµηθευτικές δυνατότητες για να εκτελέσει τη σκυροδέτηση
των διαφόρων επί µέρους τµηµάτων του έργου, σύµφωνα µε αυτήν την
υποχρέωση και την τεχνική µελέτη.

2.8

Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί χηµική µεµβράνη για τη συντήρηση του
σκυροδέµατος σε καταστρώµατα γεφυρών, θα πρέπει προηγούµενα να έχουν
υποβληθεί πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής ότι το υλικό
συντήρησης είναι συµβατό (δε δηµιουργεί προβλήµατα σταθερότητας
συγκόλλησης κλπ) µε τον προβλεπόµενο τρόπο στεγανωτικής µόνωσης του
καταστρώµατος (µε ειδικές µεµβράνες κλπ). όπως δείχνεται στις λεπτοµέρειες
των σχεδίων της τεχνικής µελέτης των λοιπών όρων δηµοπράτησης.

2.9

Για τα σκυροδέµατα για τα οποία προβλέπεται διαµόρφωση επιφανειακών
τελειωµάτων υψηλότερης κατηγορίας θα ισχύει για την αποδοχή του
σκυροδέµατος (εκτός από το κριτήριο θλιπτικής αντοχής) και το κριτήριο
συµµόρφωσης προς τα προδιαγραφόµενα για τα επιφανειακά τελειώµατα
(παραγρ. 3.5.5 του άρθρου Γ-3, άρθρο Γ-8 της Τ.Σ.Υ κλπ).
Για κάθε περίπτωση όµως περιλαµβάνεται συµβατικά, χωρίς πρόσθετη
αµοιβή για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος και θέση χρησιµοποίησης αυτού, η
απαίτηση επιφανειακού τελειώµατος σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ (άρθρο Γ-3).
α.

Επιφανειακού τελειώµατος ΤΥΠΟΥ Α:
Σε κάθε επιφάνεια σε επαφή µε ξυλότυπο.

β.

Επιφανειακού τελειώµατος ΤΥΠΟΥ ΠΑ:
Σε κάθε επιφάνεια πλαστικού σκυροδέµατος που δε βρίσκεται σε επαφή
µε ξυλότυπο.

2.10

Για την παρούσα εργολαβία δεν προβλέπεται γενικά σε καµιά θέση να
χρησιµοποιηθούν εκτεθειµένες κεφαλές συνδέσµων οι οποίες σφραγίζονται
σύµφωνα µε την παραγρ.5.5.3.2. του άρθρου Γ-5 της ΤΣΥ.

2.11

Επισηµαίνεται, ότι παρεκκλίσεις της εκτέλεσης των εργασιών από τον
Ανάδοχο, σχετικά µε τα παραπάνω προδιαγραφόµενα της διαµόρφωσης
επιφανειακών τελειωµάτων [περιλαµβάνεται η Τ.Σ.Υ και η παρούσα Ε.Σ.Υ]
και της τεχνολογίας κατασκευής συνδέσµων ανοχών ξυλοτύπων (άρθρο Γ-5
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της Τ.Σ.Υ. και λοιπών ανοχών, θα επισύρει όλες τις προβλεπόµενες από τις
ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις, ενώ θα µπορούν να παρθούν και τα ακόλουθα
µέτρα:
α. Να απορριφθεί η παρτίδα σκυροδέµατος που δεν είναι διαµορφωµένη µε
τα προβλεπόµενα επιφανειακά τελειώµατα.
β. Να επιβληθεί ποινική ρήτρα που θα µπορεί να φθάσει µέχρι και το
δεκαπλάσιο του τιµολογίου Υπηρεσίας για τη διαµόρφωση επιφανειακών
τελειωµάτων επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο.
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Άρθρο B - 3: (ΚΕΝΟ)
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Άρθρο B - 4: (ΚΕΝΟ)

K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\5180_ESY.doc

105

4513-0410-0420/5180/Β03

Άρθρο Β - 5: Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΧΩΡΟΙ
ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
5.1

ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1

Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση όλων των συνοδών έργων ή
δραστηριοτήτων (∆ανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων υλικών,
µόνιµοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές
εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέµατος συγκέντρωσης
ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνησης, εγκαταστάσεις
κοκκοµετρικού διαχωρισµού, κλπ.) ισχύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο Α-7
της ΕΣΥ.
Τονίζεται και πάλι ότι οι περιβαλλοντικές άδειες/εγκρίσεις
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση εν συνεχεία των
αδειών εγκατάστασης/λειτουργίας κλπ. των επιµέρους συνοδών έργων ή
δραστηριοτήτων.

5.1.2

Για τη λήψη των απαιτουµένων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών
λατοµείου ή ορυχείου κ.λ.π., η Υπηρεσία δε θα παραδώσει στον Ανάδοχο
κανένα λατοµείο ή ορυχείο. Ο Ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και
χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, είτε µε µίσθωση, είτε µε
αγορά των κατάλληλων θέσεων ή ακόµη µε προµήθεια από επιχειρήσεις
λατοµείων ήδη λειτουργούσες. Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν
αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για
παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου.
Συνεπώς η προσφορά του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου
περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες από οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες
δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά λατοµεία των αναγκαιούντων αργών
υλικών ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών ή ακόµη
και οι τυχόν επιβαρύνσεις, που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης
εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη
εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη
και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και
περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.

5.1.3

Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχει εφαρµογή η "Μέθοδος Ελεύθερης
Επιλογής Λατοµείου" σύµφωνα µε τη παράγραφο 5.3.3.2 του παρόντος
άρθρου, υπό την αίρεση των αναφεροµένων στις Αποφάσεις έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων των τµηµάτων της εργολαβίας.
Κατ' ακολουθίαν δεν προβλέπονται γι' αυτήν την εργολαβία "προεπιλεγµένες
θέσεις νέων λατοµείων".

5.1.4

Tα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις κατασκευές έργων θα είναι
αδρανή ποιότητας και ιδιοτήτων όπως προδιαγράφονται στην Ε.Σ.Υ., στην
Τ.Σ.Υ. .και τις αντίστοιχες ΠΤΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή τ. Υ.∆.Ε.).

5.2

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΛΕΓΧΟΙ

5.2.1

Συµπληρωµατικά προς τους όρους της Τ.Σ.Υ. και άλλων άρθρων αυτής της
Ε.Σ.Υ., ισχύουν και οι παρακάτω όροι:

5.2.2

Τα αδρανή χωµάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από
τις θέσεις, που θα καθοριστούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου µετά
από υπόδειξη του αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στα λοιπά συµβατικά τεύχη.
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5.2.3

Πριν χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
φροντίσει µε δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού στο εργοταξιακό
εργαστήριο, ή από άλλο εγκεκριµένο εργαστήριο, για να διαπιστώσει την
καταλληλότητά του.

5.2.4

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών, που χρησιµοποιούνται γενικά, θα
συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου µε φροντίδα, ευθύνη και
έξοδα του Αναδόχου και κάτω από την παρακολούθηση της Υπηρεσίας. Ο
Ανάδοχος έχει πλήρη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και την ανταπόκριση
των κάθε είδους υλικών, που ενσωµατώνονται στα έργα, µε τις αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές και εννοείται ότι µε την προσφορά του ανέλαβε την
υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των έργων µε δόκιµα υλικά.
Συνεπώς, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγχει κατά την κρίση της και
οποτεδήποτε την ποιότητα των υλικών και των εργασιών, ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων που θα
απαιτηθούν και που ανάγονται στα γενικά έξοδά του χωρίς να απαλλάσσεται και
από τις ευθύνες του για την ποιότητα και το δόκιµο των κάθε είδους υλικών, που
ενσωµατώνονται στα έργα, καθώς και για την ποιότητα των εργασιών γενικά.

5.3

ΛΑΤΟΜΕΙΑ

5.3.1

Γενικά

5.3.1.1

Επισηµαίνεται ότι στην εργολαβία αυτή έχει εφαρµογή µε τις συναφείς
οικονοµικές επιβαρύνσεις και οποιουσδήποτε περιορισµούς στην
εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία του περιβάλλοντος κλπ. ο Νόµος
1428/84, που αφορά την “Εκµετάλλευση Λατοµείων Αδρανών Υλικών”
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’43 / 11.4.84, και ο Ν 2115/93 (ΦΕΚ
15Α/15-2-93) περί “Τροποποίησης, αντικατάστασης και συµπλήρωσης
των διατάξεων του Ν 1428/84” σε συνδυασµό µε το Ν 1650/86 (ΦΕΚ
160Α'/86) που αφορά στην “Προστασία του Περιβάλλοντος” όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α'/2002) για την
εναρµόνισή του µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κλπ», καθώς και ο
Νόµος 4014/21.09.2011 «περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων...».

5.3.1.2

Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ τόσο για τα συνήθη
λατοµεία ή / και ορυχεία αδρανών υλικών (για την κατασκευή
σκυροδεµάτων, άλλων εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας,
συνήθων ασφαλτικών εργασιών κλπ) όσο και για τα λατοµεία ή / και
ορυχεία αντιολισθηρών αδρανών υλικών για την κατασκευή των ειδικών
αντιολισθηρών στρώσεων κυκλοφορίας (ασφαλτικών ή από σκυρόδεµα).

5.3.1.3

Η προµήθεια αδρανών υλικών µπορεί να γίνεται:
α. Από λειτουργούσες νόµιµα λατοµικές επιχειρήσεις
β. Από “νέα λατοµεία” που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο ανάδοχος
(σε νέες θέσεις ή σε θέσεις παλαιών λατοµείων που ήδη βρίσκονται
εκτός λειτουργίας).

5.3.1.4

Για την περίπτωση προµήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούσες
λατοµικές επιχειρήσεις η Υπηρεσία θεωρεί ότι δεν παρεµβαίνει στην
επιλογή του αναδόχου πέραν από τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των
υλικών (που θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τα επιτάγµατα της
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συγκεκριµένης εργολαβίας) και τις απαιτήσεις προστασίας του
περιβάλλοντος της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης (για τις οποίες
ενδεικτικά ισχύουν ο Νόµος 1428/84,ο Νόµος 2115/93 (ΦΕΚ 15Α’/1993),
ο Νόµος 1650/86 ” όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ
91Α/2002) ο Νόµος 4014/2011, ο Κανονισµός Μεταλλευτικών και
Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) (ΦΕΚ 931Β/1984), κλπ.
5.3.1.5 Για την περίπτωση προµήθειας αδρανών υλικών από “νέα λατοµεία” που
θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο ανάδοχος (σύµφωνα µε την
παραπάνω παράγραφο 5.3.1.3.β θα ισχύει στην παρούσα εργολαβία η
παρακάτω παράγρ. 5.3.2 που αναφέρεται, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, στην ισχύουσα νοµοθεσία για τον εντοπισµό των
κατάλληλων υλικών και για την χορήγηση άδειας λειτουργίας νέου
λατοµείου.
5.3.1.6 Επισηµαίνεται ότι µε τον όρο “νέα λατοµεία” χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες
θέσεις λατοµείων όσο και η επανέναρξη λειτουργίας παλαιών λατοµείων
που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας.
5.3.1.7 Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγµα του αναδόχου περιλαµβάνονται οι
δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που θα απαιτηθούν για
την προσπέλαση, και µεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε πηγή, οι δαπάνες λόγω τυχόν πρόσθετων µεταφορών, ή
δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών εµφανίσεων ή
λατοµείων, αποκάλυψης εκµετάλλευσης και απόδοσης τούτων κ.λ.π.
5.3.1.8 Επίσης στο αντάλλαγµα του αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε
δαπάνες χρειασθούν για τη διαµόρφωση του διατιθέµενου χώρου
(σύµφωνα µε τις ανάγκες του αναδόχου και κάτω από τους περιορισµούς
της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της κείµενης
Νοµοθεσίας και των Αρµοδίων Αρχών) για την διαµόρφωση των
συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, αναγκαία
µεταφορά, αποκατάσταση βλαβών
οποιονδήποτε δικτύων και
εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, για αποκατάσταση βλαβών ή
προκλήσεις αποθετικών ζηµιών σε κτίσµατα, καλλιέργειες, παρακείµενες
εκτάσεις, κλπ.
5.3.1.9 Η χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων λατοµείων θα γίνεται µόνο για τις
ανάγκες του έργου, µετά την ολοκλήρωση του οποίου ο ανάδοχος θα
σταµατήσει κάθε λατοµική δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα αναγκαία
µέτρα και θα εκτελέσει τα σχετικά έργα που προβλέπονται από την
κείµενη
νοµοθεσία
(Ν.1428/84,
Ν.2115/93,
Ν.1650/86
όπως
τροποποιηµένος ισχύει, την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
κλπ), για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ανάλογες ενέργειες θα
πρέπει να γίνουν και στο χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων.
5.3.1.10 Η άδεια λειτουργίας νέου λατοµείου και εργοταξιακών εγκαταστάσεων
θα αφορά στη χρησιµοποίηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
της
συγκεκριµένης
σύµβασης,
απαγορευµένης της χρήσης των εγκαταστάσεων, ή λήψης αδρανών κλπ.
για την εκτέλεση άλλων έργων, ή εργασιών.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί αυτή η απαγόρευση, η
υπηρεσία έχει το δικαίωµα, σύµφωνα µε το Ν. 1650/86 όπως ισχύει
τροποποιηµένος και το Νόµο 4014/2011 να επιβάλλει στον ανάδοχο
πρόστιµα ανάλογα προς τις εκτιµήσεις της για την καταστροφή του
περιβάλλοντος, τη χρησιµοποίηση υλικών του ∆ηµοσίου για ιδιωτικούς
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σκοπούς, ή /και άλλους λόγους, ή ακόµη και να διατάξει την άµεση
διακοπή λειτουργίας του λατοµείου, ή και οποιονδήποτε εγκαταστάσεων,
µε ταυτόχρονη υποχρέωση του αναδόχου για την αποκατάσταση του
περιβάλλοντος του λατοµείου, σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε., για το τµήµα που
θα έχει εκµεταλλευθεί. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν
αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τις οποιεσδήποτε οικονοµικές συνέπειες
και συνέπειες καθυστέρησης ήθελαν προκύψει για τον ανάδοχο, ο
οποίος θα είναι µόνος υπαίτιος, λόγω της παράβασης των περιορισµών
που καθορίζονται εδώ.
5.3.1.11 Για την περίπτωση που ο ανάδοχος πρόκειται να εγκαταστήσει και
λειτουργήσει νέο λατοµείο και καθ’ όσο χρονικό διάστηµα µεσολαβεί
µέχρι την έναρξη λειτουργίας του λατοµείου, είναι υποχρεωµένος,
εφόσον προβλέπεται από το πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών που
απαιτούν τη χρήση αδρανών υλικών, να τα προµηθεύεται µε αγορά από
λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις.
5.3.1.12 Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα του
πετρώµατος και την επεξεργασία που θα γίνει σ΄ αυτό, ώστε να
εξασφαλίσει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους άλλους όρους δηµοπράτησης για τις ποσότητες
που µπορούν να εξορυχθούν µε προϋπόθεση την εξασφάλιση καλής
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας που
θα χορηγηθεί και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ανάδοχος θα πρέπει κατά το στάδιο που
θα συντάσσει την προσφορά του για την συµµετοχή του στο διαγωνισµό,
να έχει επισκεφθεί τους χώρους που προβλέπει να χρησιµοποιήσει για
λατοµείο και εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να εκτελέσει όσες έρευνες
κρίνει αναγκαίες (ακόµη και γεωτρήσεις) από τις οποίες να τεκµηριώσει
ΜΕ Ι∆ΙΑ ΕΥΘΥΝΗΝ την ποιοτική καταλληλότητα του πετρώµατος, την
δυνατότητα απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων, την δυνατότητα
διαµόρφωσης των αναγκαίων εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα
διαµόρφωσης του χώρου σύµφωνα µε τα επιτάγµατα περιβαλλοντικής
εξασφάλισης και επιτυχούς οικονοµικής εκµετάλλευσης κλπ.
Θα πρέπει επιπλέον να έχει εξασφαλίσει και εναλλακτικές θέσεις
εγκατάστασης ή θέσεις προµήθειας αδρανών στην περίπτωση κατά την
οποία ήθελαν ανατραπεί τα δεδοµένα, από οποιαδήποτε αιτία, σχετικά
µε τις αρχικές εκτιµήσεις του για την δυνατότητα εγκατάστασης και
επιτυχούς λειτουργίας λατοµείου µέσα από το πλέγµα των περιορισµών
και υποχρεώσεων αυτού του άρθρου, των υπόλοιπων όρων
δηµοπράτησης, της κείµενης Νοµοθεσίας κλπ.
5.3.1.13 Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, είτε κατά την διάρκεια της
προκαταρκτικής εξέτασης που θα εκτελέσει ο ανάδοχος πριν από τη
µόρφωση της προσφοράς του, είτε ακόµη και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου, ότι το λατοµείο, ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση,
ή λειτουργία, ή αποθηκευτικός χώρος κλπ. δεν επαρκεί, ή είναι
ακατάλληλο, ή έγινε ακατάλληλο, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
µε φροντίδα του και δαπάνες του να εξεύρει νέο κατάλληλο χώρο, να
πραγµατοποιήσει τις εγκαταστάσεις που του χρειάζονται, ή να προβεί σε
µεταφορά των εγκαταστάσεων που είχε κατασκευάσει ή / και
λειτουργήσει, προκειµένου να ανταποκριθεί στα παρακάτω επιτάγµατα:
α.

Η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών θα είναι απόλυτα σύµφωνη
µε τις προδιαγραφές.

K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\5180_ESY.doc

109

4513-0410-0420/5180/Β03

β.

Η προσφορά του αναδόχου και οι προθεσµίες που έχουν τεθεί
θεωρούνται και παραµένουν αναλλοίωτες σε σχέση µε αυτό το
θέµα, ακόµη και αν ο ανάδοχος αναγκαστεί να ιδρύσει λατοµείο ή /
και λοιπές εγκαταστάσεις σε θέση τέτοια που να δυσχεραίνεται η
εργασία, ή να επιµηκύνεται η διαδροµή, ή ακόµη και αν αναγκασθεί
να αγοράσει τα αδρανή από το εµπόριο και από οποιαδήποτε
απόσταση.
Στην περίπτωση αυτή και όσον αφορά την αποκατάσταση του
αρχικού λατοµικού χώρου θα υλοποιείται η αντίστοιχη Μ.Π.Ε για το
σύνολο του λατοµικού χώρου, ή για το τµήµα εκείνο στο οποίο έχει
γίνει η επέµβαση.

5.3.1.14 Αν τυχόν προβλέπεται στη σύµβαση να υπάρχει Οίκος Ποιοτικού
Ελέγχου, τότε όλα τα λατοµεία θα τυγχάνουν της αποδοχής του.
Όλες οι δοκιµές / έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται είτε από τον Οίκο
Ποιοτικού Ελέγχου, ή µε την παρουσία εκπροσώπου του.
Όλες οι υποβολές προς την Επίβλεψη θα συνοδεύονται από
Πιστοποιητικό(ά) ελέγχου του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου αναφερόµενα
στην καταλληλότητα και την απαιτούµενη ποιότητα.
5.3.2

Λειτουργία “νέου λατοµείου”

5.3.2.1 Τόσο για τον εντοπισµό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση
άδειας “νέου λατοµείου”, ισχύουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι
παρακάτω διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας:
−
−
−

−
−

Ο Ν. 1428/84 “Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ 43Α/84).
Ο Ν. 2115/93 “Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση
διατάξεων του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 15Α/15-2-1993).
Ο Ν. 1650/86 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160
Α/86) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/2002)
περί «εναρµόνισης του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και
96/61/ΕΕ κλπ».
Ο Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)
1984 (ΦΕΚ 931Β/84)
Απαιτήσεις του Τοµέα Συντήρησης Γραµµών και Υποσταθµών
Μεταφοράς της ∆.Ε.Η

5.3.2.2 Τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών και εργαστηριακών δοκιµών
θεωρούνται αναγκαία προκειµένου η Υπηρεσία να πεισθεί (εκτός από τις
άλλες επιπτώσεις και θεωρήσεις της λειτουργίας λατοµείου) για την
καταλληλότητα των υλικών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφόµενες
απαιτήσεις της εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
5.3.3

Μέθοδοι επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο

5.3.3.1 Οι µέθοδοι επιλογής λατοµείων είναι:
α.

Η Μέθοδος ελεύθερης επιλογής λατοµείου

β.

Η Μέθοδος επιλογής λατοµείου µε προεπιλογή από την Υπηρεσία.

Αν τυχόν δεν γίνεται ειδική αναφορά σε ειδικούς όρους δηµοπράτησης
του έργου για την µέθοδο επιλογής λατοµείων που θα εφαρµοσθεί στη
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σύµβαση, τότε θα θεωρείται ότι ισχύει η µέθοδος ελεύθερης επιλογής,
σύµφωνα µε την παραπάνω περίπτωση α της παρούσας παραγράφου.
Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχει εφαρµογή η "Μέθοδος
Ελεύθερης Επιλογής Λατοµείου"
όπως προαναφέρθηκε και στην
παράγρ. 5.1.3 του άρθρου αυτού, η οποία αναλύεται παρακάτω.
5.3.3.2 Μέθοδος ελεύθερης επιλογής λατοµείου
Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο για τη λήψη των απαιτούµενων για την
εκτέλεση του έργου αδρανών υλικών λατοµείου ή ορυχείου κλπ. ή
Υπηρεσία ∆ΕΝ θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα λατοµείο ή ορυχείο.
Ο ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να προµηθευτεί τα αναγκαία
κατάλληλα αδρανή από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις ή να
εγκαταστήσει και λειτουργήσει “νέο λατοµείο” ή λατοµεία τηρουµένων
των όρων και περιορισµών της κείµενης Νοµοθεσίας (σύµφωνα µε την
παραπάνω παράγραφο 5.3.2)
Κατά τη µέθοδο αυτή ο Κύριος του έργου ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµία
υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή
υλικών προς χρήση του Αναδόχου.
Οφείλει λοιπόν ο ανάδοχος για την περίπτωση νέου λατοµείου να
φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών
υλικών είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των κατάλληλων θέσεων.
Θεωρείται λοιπόν, κατά συµβατική έννοια, ότι στο αντάλλαγµα του
αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγο
πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά λατοµεία των
αναγκαιούντων αργών υλικών ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για
την παραγωγή αυτών, ή ακόµη και οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα
απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών (και
από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές
επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση
του έργου), αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί
που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.
5.3.4

Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών

5.3.4.1 Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το
σύµφωνο προς τις Προδιαγραφές και τους άλλους όρους δηµοπράτησης
[σκληρότητα, κοκκοµετρική διαβάθµιση, πλαστικότητα, υδροφιλία,
ισοδύναµο άµµου, αντοχή σε απότριψη (Aggregate Abrason Value),
αντίσταση σε στίλβωση (Polishing Stone Value), αντοχή σε φθορά κατά
Los Angeles κλπ] των υπεισερχοµένων στις εργασίες κάθε είδους
υλικών, γιατί εξυπακούεται ότι, µε την υπογραφή σύµβασης, ανάλαβε την
υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε
δόκιµα υλικά, οποιοσδήποτε δε έλεγχος, ο οποίος γίνεται από την
Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη,
ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα αυτού.
Συνεπώς, αν ορισµένες πηγές υλικών είναι, ή αποβούν ενδιάµεσα
ακατάλληλες για την παροχή δόκιµων υλικών, πρέπει ο Ανάδοχος,
παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, να αναζητήσει άλλες
κατάλληλες πηγές. Τα παραπάνω αποτελούν συµβατική υποχρέωση του
αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του.
5.3.4.2 Κατά την παραγωγή των αργών υλικών σκυροδεµάτων, οδοστρωσίας και
ασφαλτικών, πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση, δειγµατοληψία
και έλεγχος της σκληρότητας, διαβάθµισης, πλαστικότητας και
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υδροφιλίας. Προς τούτο θα συντάσσονται δελτία ελέγχου, στα δε
πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και εργασιών πρέπει να σηµειούται ότι
τα υλικά, µετά τον έλεγχο, βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
5.3.4.3 Για την περίπτωση χρήσης εργοταξιακού σκυροδέµατος ο ποιοτικός
έλεγχος των αδρανών υλικών (άρθρο Γ-3 της Τ.Σ.Υ, άρθρο Α-10 της
Ε.Σ.Υ. κ.λ.π), συµπληρώνεται µε τις παρακάτω απαιτήσεις:
(1)

Ολόκληρη η ποσότητα αδρανών που απαιτούνται για την
σκυροδέτηση κάθε ανεξάρτητου φορέα, ή τµήµατος βάθρου, ή
τοίχου ή τµήµατος αγωγού κλπ., που προβλέπεται να σκυροδετηθεί
σε µια φάση, θα συγκεντρώνεται, πριν την σκυροδέτηση, στους
αποθηκευτικούς χώρους, στους χώρους εκτέλεσης των έργων ή /
και στα εργοτάξια (και µε την προϋπόθεση ότι στις θέσεις αυτές θα
επιτρέπεται από την Υπηρεσία η συγκέντρωση αδρανών) αν δεν
επαρκεί ο χώρος που διατίθεται. Τα αδρανή αυτά υλικά θα
ελέγχονται οπτικά συνεχώς.

(2)

Αν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αντλούµενο σκυρόδεµα, θα
γίνονται δοκιµές κοσκίνισης (για τον έλεγχο της κοκκοµετρικής
διαβάθµισης) τουλάχιστον σε ένα φορτίο κάθε δέκα φορτία που
προσκοµίζονται στο έργο, όπως επίσης και σε όλα τα ύποπτα
φορτία. Στην περίπτωση µη αντλούµενων σκυροδεµάτων
κατηγορίας C12/15 και κατώτερης, είναι δυνατόν οι δοκιµές
κοσκίνισης να γίνουν µια κάθε είκοσι φορτία που προσκοµίζουν και
σε όλα τα ύποπτα φορτία.

(3)

Όλα τα προσκοµιζόµενα φορτία αδρανών θα τοποθετούνται
παράµερα από τον γενικό σωρό που θα συσσωρεύονται, µέχρι να
προκύψουν τα αποτελέσµατα της δοκιµής κοσκίνισης του
αντιπροσωπευτικού δείγµατος και να βρεθεί η κοκκοµετρική
διαβάθµιση εντός των ορίων που προδιαγράφονται από την µελέτη
σύνθεσης και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, οπότε στην
περίπτωση αυτή, θα γίνεται προώθηση των αδρανών, που θα
έχουν τοποθετηθεί παράµερα, στον γενικό σωρό συσσώρευσης της
κάθε κατηγορίας αδρανών.

(4)

Στην περίπτωση που η δοκιµή κοσκίνισης αποδείξει ότι η
κοκκοµετρική διαβάθµιση είναι εκτός ορίων των προδιαγραφών,
τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει την
ακατάλληλη ποσότητα αδρανών. Ενδεχόµενα διενεργούνται και
συµπληρωµατικές δειγµατοληψίες και δοκιµές κοσκίνισης για τον
εντοπισµό και την ολοκληρωτική αποµάκρυνση της ακατάλληλης
ποσότητας.

(5)

Επειδή οι παραπάνω ενέργειες είναι δυνατό να έχουν άµεση
επιρροή στον ρυθµό συσσώρευσης των αδρανών υλικών, γι΄ αυτό
ο ανάδοχος θα φροντίσει να υιοθετήσει στο πρόγραµµα
προµήθειας ή παραγωγής των υλικών, τον κατάλληλο ρυθµό
προσκόµισης των αδρανών, ώστε να υπάρχουν τα κατάλληλα
χρονικά περιθώρια για την διενέργεια των ελέγχων και θα
πραγµατοποιήσει τις συναφείς ενέργειες τρόπου µεταφοράς και
συσσώρευσης των υλικών και εντοπισµού και αποµάκρυνσης των
ακατάλληλων υλικών.

(6)
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5.4

∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ

5.4.1

Οι προβλέψεις των παραπάνω παραγράφων 5.3.1.1, 5.3.1.7, 5.3.1.8,
5.3.1.12, 5.3.1.13, ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση των
δανειοθαλάµων , όσον αφορά την ποιότητα των δανείων και τις δαπάνες
που περιλαµβάνονται στην προσφορά του αναδόχου, σχετικά µε τα
δάνεια.

5.4.2

(1) Για την λήψη των απαιτούµενων για την εκτέλεση του έργου δανείων
που θα πρέπει να έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και
των λοιπών όρων δηµοπράτησης του έργου, όπως αναφέρθηκε και
στην παράγρ. 5.1.2 αυτού του άρθρου, ο Κύριος του Έργου ∆ΕΝ θα
παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαµο ή ορυχείο. Ο
ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τους
κατάλληλους δανειοθαλάµους (ή ορυχεία) τηρώντας και τους τυχόν
περιβαλλοντικούς περιορισµούς που επιβάλλονται από τους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, είτε σε χώρους ∆ηµοσίου
(εφόσον επιτρέπεται να χορηγηθεί σ΄ αυτόν , σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις και τους περιορισµούς των όρων δηµοπράτησης,
η άδεια εκµετάλλευσης και απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων)
είτε µε µίσθωση είτε µε αγορά των κατάλληλων ιδιωτικών εκτάσεων,
ή ακόµη και µε προµήθεια από ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις
πώλησης υλικών δανείων.
(2) Συνεπώς η προσφορά του αναδόχου περιλαµβάνει όλες τις
απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την
προµήθεια από λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης δανείων των
αναγκαιούντων δανείων ή για µίσθωση ή αγορά των σχετικών
αναγκαίων εκτάσεων για την απόληψη δανείων ή ακόµη και τις τυχόν
επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης
ορισµένων πηγών δανείων (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη
εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την
εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη
όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την
προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
κατ΄ αναλογία των όσων αναφέρθηκαν για τα λατοµεία στην
προηγούµενη παράγρ. 5.3 αυτού του άρθρου.
(3) Επίσης στην προσφορά του αναδόχου περιλαµβάνονται οι
οποιεσδήποτε δαπάνες απαιτηθούν για την απόληψη ή αγορά
δανείων από χείµαρρους ή/και ποταµούς, ή άλλες θέσεις, που θα
πληρωθούν σε Επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες
εκµεταλλεύονται τη δανειοληψία από σχετικές εκτάσεις, ή σε αρχές
της Τοπικής αυτοδιοίκησης στις οποίες έχουν εκχωρηθεί (σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, όπως π.χ. άρθρο 5 του Ν. 1418/84, άρθρο
49 του Ν. 1416/84 κ.λ.π.) οικονοµικά δικαιώµατα από την απόληψη
δανείων από ορισµένους χώρους.

5.4.3

Κατά γενικό τρόπο ο Κύριος του Έργου ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµία
υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για χρήση τους
ως δανειοθαλάµων ή ορυχείων για προµήθεια των σχετικών υλικών από
τον ανάδοχο.

5.4.4

Επιπλέον προς τα παραπάνω ισχύουν και οι όροι των παρακάτω
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παραγράφων, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
5.4.4.1 Για την έγκριση της δανειοληψίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να
γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την πρόθεσή του για χρήση
των συγκεκριµένων “πηγών δανείων” (δανειοθαλάµων). Εντός πέντε (5)
ηµερών από τη γνωστοποίηση θα γίνονται δειγµατοληψίες ελέγχου
καταλληλότητας. Στη συνέχεια και πάντως όχι αργότερα από 20
ηµερολογιακές ηµέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων θα
υποβάλλεται στην Υπηρεσία τεχνική µελέτη δανειοθαλάµων, η οποία θα
περιλαµβάνει:
(1)

Τοπογραφικά διαγράµµατα των θέσεων δανειοληψίας µε εκτίµηση
των ποσοτήτων που θα αποληφθούν από κάθε θέση.

(2)

Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων.

(3)

Έκθεση αξιολόγησης των παραπάνω αποτελεσµάτων και του
τρόπου κατασκευής, δηλαδή του σύµφωνου των υλικών µε τις
προδιαγραφές, του πάχους των στρώσεων, του εξοπλισµού
συµπύκνωσης που θα χρησιµοποιηθεί, της βέλτιστης υγρασίας και
της σχετικής καµπύλης PROCTOR, της κατάταξης των υλικών σε
κατηγορίες (ανάλογα µε τις κατηγορίες που χρησιµοποιούνται
στους όρους δηµοπράτησης του έργου) κλπ.

(4)

Μελέτη εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφόσον πρόκειται περί
δανειοθαλάµων σε ∆ηµόσιους χώρους και µάλιστα σε κοίτες
χειµάρρων, µε την οποία θα αποδεικνύεται:
− Η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και ο τρόπος
αποκατάστασης
− Η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων (εξασφάλιση της
αναγκαίας διατοµής, αναγκαίες γεφυρώσεις, αποφυγή κινδύνων
διάβρωσης κλπ).

Σηµειώνεται, ότι τα αναφερόµενα στην παρούσα παράγραφο 5.4.4.1
ισχύουν κατ΄ αναλογία και για τους δανειοθαλάµους που θα υποδείξει η
Υπηρεσία, είτε αυτοί πρόκειται να χρησιµοποιηθούν µόνο για
δανειοληψία ή/και για παραγωγή αδρανών.
5.4.4.2 Η Υπηρεσία µέσα σε 15 ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή της
τεχνικής µελέτης του δανειοθαλάµου θα προβεί σε αξιολόγηση της
µελέτης από τεχνικής πλευράς (αποδοχή, τροποποίηση, απόρριψη)
προκειµένου η παραπάνω τεχνική µελέτη να αποτελέσει στοιχείο της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα συνταχθεί από την
Ανάδοχο και θα προωθηθεί αρµοδίως για έγκριση.
5.4.4.3 Επισηµαίνεται, ότι στην εν λόγω τεχνική µελέτη που θα υποβάλλει ο
Ανάδοχος, θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισµός του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος της περιοχής του προτεινόµενου δανειοθαλάµου,
προκειµένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την (προσωρινή)
κατάληψη δηµόσιου χώρου, ή την απαλλοτρίωση χώρου υπέρ του
∆ηµοσίου, µε δαπάνες όµως του αναδόχου.
5.4.4.4 Για την περίπτωση χρησιµοποίησης δανείων από ήδη λειτουργούσα
επιχείρηση πώλησης δανείων, η τεχνική µελέτη που θα υποβληθεί θα
δείχνει ότι ο χώρος απόληψης δανείων είναι σύµφωνος µε τους όρους
δηµοπράτησης.
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5.4.4.5 Αφού ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που
περιγράφεται στο άρθρο Α-7 της ΕΣΥ και εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτούµενη
διαδικασία απαλλοτρίωσης.
5.4.4.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση:
− Να αφαιρέσει τις επιφανειακές φυτικές γαίες και οποιεσδήποτε
ενδιάµεσες στρώσεις ακατάλληλων. Τα εξ΄ αυτών κατάλληλα για την
αποκατάσταση του χώρου επέµβασης θα πρέπει να τα συγκεντρώσει
για να τα χρησιµοποιήσει κατά τη φάση των εργασιών της
αποκατάστασης.
− Να αποµακρύνει τα ακατάλληλα σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις
Αρχές, ή αν του επιτραπεί να επανεπιχώσει χώρους δανειοληψίας.
− Να προβεί σε διαλογή αν τούτο είναι τεχνικά αναγκαίο.
− Να εκτελέσει κατά τέτοιο τρόπο τη δανειοληψία και να διαµορφώσει
κατάλληλα τα πρανή και κοίτη εκσκαφής ώστε η δανειοληψία να
εντάσσεται σε υδραυλική διευθέτηση του χειµάρρου (όταν γίνεται από
χείµαρρο) ή να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή παρενόχληση του
φυσικού περιβάλλοντος.
− Να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον και το πράσινο αν η
δανειοληψία απαιτήσει εργασίες καταστροφής χαµηλού ή υψηλού
πράσινου
και
να
εκτελέσει
τα
οποιαδήποτε
µέτρα/έργα
αποκατάστασης που περιλαµβάνονται στην Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, που αναφέρονται στο χώρο του
δανειοθαλάµου.
Οι παραπάνω δαπάνες περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, µαζί µε
τις υπόλοιπες δαπάνες που αναφέρθηκαν παραπάνω στο άρθρο αυτό,
στην προσφορά του αναδόχου.
5.4.5

Οι απαιτήσεις της παραπάνω παραγρ. 5.3.1.14 (σχετικά µε τον Οίκο
Ποιοτικού Έλεγχου, αν υπάρχει ) ισχύουν και για τους ∆ανειοθαλάµους.

5.5

ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

5.5.1

Συµπληρωµατικά προς τους όρους των Αποφάσεων Έγκρισης των
Περιβαλλοντικών όρων και των σχετικών παραγράφων των άρθρων Α-5, Α-7
και Α-16 αυτής της Ε.Σ.Υ., ισχύουν και οι παρακάτω όροι:

5.5.2

Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (πλην αυτών της παραγράφου 5.5.4
αυτού του άρθρου) και τα ακατάλληλα θα αποµακρύνονται και θα
διαστρώνονται σε χώρους κατάλληλους, που θα εξασφαλίσει ο Ανάδοχος µε
φροντίδα και δαπάνες του και που θα είναι -σε κάθε περίπτωση- εγκεκριµένοι
τόσο από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όσο και από τις κατά περίπτωση
Αρµόδιες Αρχές.
Οι εργασίες θα είναι σύµφωνες µε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και τη µελέτη
αποκατάστασης των χώρων απόθεσης που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα
υποβάλει αρµοδίως για έγκριση σύµφωνα µε την παράγρ. 7.4.6 του άρθρου
Α-7 της Ε.Σ.Υ.

5.5.3

Οι όροι των προηγουµένων παραγράφων 5.5.1 και 5.5.2 αυτού του άρθρου
ισχύουν και για τα άχρηστα προϊόντα επεξεργασίας υλικών.
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5.5.4

O Ανάδοχος υποχρεούται να αποθέσει όλα τα κατάλληλα προϊόντα
περισσευµάτων ορυγµάτων για µελλοντική χρήση (από άλλες εργολαβίες)
σε χώρους που θα επιλέξει ο ίδιος µε µέριµνα και δαπάνες του και που θα
εγκριθούν από την Υπηρεσία κατά το µέτρο που είναι δυνατόν, χωρίς να
δηµιουργήσουν περιβαλλοντικά προβλήµατα ή άλλα προβλήµατα ασφαλούς
διοχέτευσης των οµβρίων υδάτων.
Οι παραπάνω χώροι απόθεσης µπορεί να βρίσκονται σε εκτάσεις ∆ηµόσιες,
Κοινοτικές, ιδιωτικές υπό απαλλοτρίωση, ή απλές ιδιωτικές. Η τυχόν αναγκαία
δαπάνη µίσθωσης των παραπάνω εκτάσεων απόθεσης (εφόσον δεν
εξευρεθούν κατάλληλοι χώροι ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου) βαρύνει τον
Ανάδοχο.

5.5.5

Για όλες τις αποθέσεις δε θα χορηγηθεί στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΟΥ∆ΕΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
πέραν της αµοιβής που καλύπτει την εκσκαφή (µε τη σχετική µεταφορά)
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
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Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2012
ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Νίκη Βουµβουλάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Βάια Τσανταρλιώτου
Αναπλ. ∆ιευθύντρια Συµβάσεων

Πετρούλα Μεντίζη
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ευστράτιος Χατζηπανταζής
∆/ντής Εποπτείας Έργων
∆υτικού Τοµέα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
σύµφωνα µε την 692/7/03-11-2011
Απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ

Ευστράτιος Χατζηπανταζής
∆/ντής Εποπτείας Έργων
∆υτικού Τοµέα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ DWG
2. ΣΥΜΒΟΛΑ – ΚΩ∆ΙΚΟΙ Τοπογραφικών διαγραµµάτων
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ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ DWG
1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ Layer
(αριθµοί ή γράµµατα)
1 OD_AXONAS
2 OD_BAGINES
3 OD_EPI_DIAG
4 OD_EPI_GRAM
5 OD_KEI_TEC
6 OD_NHS
7 OD_ODO_NHS
8 OD_ODO_ORIOG
9 OD_ORIOG
10 OD_ORY_DIAG
11 OD_ORY_GRAM
12 OD_PASALOI
13 OD_POLYGONIKH
14 OD_POLYGON_KOR
15 OD_POLYGON PIN
16 OD_TOIXOS
17 OD_SKAR_TEC
18 OD_STHUAIO
19 OD_XARAKTHR

20 OD_XILIOMETRHSH
21 OD_APALLOTRIOSH
22 OD_APOTHESEIS
23 OD_DANEIA
24 OD_GEOTRHSEIS
25 OD_DIGITIZE_5000
26 OD_DIGITIZE_2000
27 OD_DIGITIZE_1000
28 OD_EPIGEIA_1000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γραµµή άξονα
Γραµµές οριζοντιογραφικού ίχνους αναβαθµών ευστάθειας
πρανών ορυγµάτων (παγγίνες)
∆ιαγράµµιση πρανών επιχωµάτων (Συµβολισµός πρανούς
στα πρανή επιχωµάτων)
Γραµµή εύρους κατάληψης πρανών επιχωµάτων
Χιλιοµετρική θέση και κείµενο (περιγραφή) τεχνικού
(οχετών, γεφυρών, άνω / κάτω διαβάσεων)
Γραµµές οριζοντιογραφικού ίχνους νησίδας
Οριογραµµές οδοστρώµατος προς το µέρος
της νησίδας
Παράπλευρες οριογραµµές οδοστρώµατος
Γραµµές οριζοντιογραφικού ίχνους παράπλευρων
διαµορφώσεων (ερεισµάτων, τάφρων, κλπ.)
∆ιαγράµµιση πρανών ορυγµάτων (Συµβολισµός πρανούς
στα πρανή ορυγµάτων
Γραµµή εύρους κατάληψης πρανών ορυγµάτων
Γραµµές (υπόδειξης θέσης στον άξονα) πασσάλων και
κείµενα (ονοµασίες) πασσάλων
Γραµµή πολυγωνικής
Συµβολισµοί κορυφών και κείµενα (ονοµασίες) κορυφών
πολυγωνικής
Πίνακες στοιχείων πολυγωνικής και καµπυλών
οριζοντιογραφίας για κάθε κορυφή της πολυγωνικής
Γραµµές οριζοντιογραφικού ίχνους θέσεων τοίχων
Γραµµές σκαριφήµατος τεχνικού
Γραµµές οριζοντιογραφικού ίχνους στηθαίων νησίδας και
οριογραµµών
Χαρακτηριστικές θέσεις (αρχή - τέλος ευθυγραµµιών,
καµπυλών προσαρµογής και κεντρικών κυκλικών τόξων)
και κείµενα µε την περιγραφή A,R κλπ.) και τη
χιλιοµέτρησή τους
Κείµενο χιλιοµέτρησης άξονα (γραµµές υπόδειξης θέσης
στον άξονα και κείµενα - τιµές χιλιοµέτρησης
Όρια απαλλοτρίωσης εύρος της ζώνης απαλλοτρίωσης
Αποθεσιοθάλαµοι
∆ανειοθάλαµοι
Γεωτρήσεις. Επιπλέον, θα γράφεται και το βάθος, η Χ.θ.
και ο αύξων αριθµός της γεώτρησης
Όρια τοπογραφικού που προήρθε από ψηφιοποίηση
τοπ. υποβάθρου κλίµακας 1:5000
Όρια τοπογραφικού που προήρθε από ψηφιοποίηση τοπ.
υποβάθρου κλίµακας 1:2000
Όρια τοπογραφικού που προήρθε από ψηφιοποίηση τοπ.
υποβάθρου κλίµακας 1:1000
Όρια τοπογραφικού µε επίγεια αποτύπωση σε κλίµακα
1:1000
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29 OD_EPIGEIA_500
30 OD_EPIGIEIA_200
31
OD_FOTOGRAM_5000
32
OD_FOTOGRAM_2000
33
OD_FOTOGRAM_1000
34 OD_TECHNIKA

35 OD_PEROR
36 OD_DIAGSHMVER
37 OD_DIAGSHMPLAN
38 OD_KTIRIA
39 OD_AGOGOS
40 OD_EPIF
41 OD_FREAT
42 OD_YPOGIA
43 OD_THLEM

44 OD_DIKTIA

45 ΟD_ARDE
46 PORTALS
47 PORTALS_GEO
48 PERIVALON
49 HXOPETASMA
50 FITEFSEIS
51 H/M

Όρια τοπογραφικού µε επίγεια αποτύπωση σε κλίµακα
1:500
Όρια τοπογραφικού µε επίγεια αποτύπωση σε κλίµακα
1:200
Όρια τοπογραφικού µε φωτογραµµετρική απόδοση σε
κλίµακα 1:5000
Όρια τοπογραφικού µε φωτογραµµετρική απόδοση σε
κλίµακα 1:2000
Όρια τοπογραφικού µε φωτογραµµετρική απόδοση σε
κλίµακα 1:1000
Τα στοιχεία όλων των τεχνικών συµπεριλαµβανοµένων
των οχετών θα αναγράφονται και θα απεικονίζονται, επί
της ψηφιακής οριζοντιογραφίας
Περίφραξη ορίων
Σήµανση κατακόρυφη περιγραφή πινακίδας, αποτύπωση
σήµανσης
Σήµανση οριζόντια περιγραφή πινακίδας, αποτύπωση
σήµανσης
Κτίρια συµπεριλαµβανοµένων σταθµών διοδίων, κτίρια
ελέγχου σηράγγων και συντήρησης
Άξονα όλων των αγωγών αποχέτευσης- αποστράγγισης
Τάφροι, Κράσπεδα, ρείθρα,
Φρεάτια όλων των τύπων
Υπόγεια ∆ίκτυα
Τηλεµατικές λεπτοµέρειες πχ. Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα,
ηλεκτρονικά δίκτυα για τον έλεγχο της οµίχλης, CCTV
HUBs
∆ηµόσια και Ιδιωτικά ∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας
αποτύπωση της γραµµής µεταφοράς στα σηµεία
εµπλοκής µε την Εγνατία Οδό σε κύριο ή σε παράπλευρο
δρόµο µαζί µε τον εντοπισµό του πλησιέστερου σηµείου
της γραµµής µεταφοράς από το όριο απαλλοτρίωσης και
του σηµείου εµπλοκής
Αρδευτικό δίκτυο
Στόµιο σήραγγας
Γεωλογία Στοµίων Σήραγγας
Περιοχές πλήρωσης µε φυτική γη
Θέσεις ηχοπετασµάτων µε αναγραφή των διαστάσεων
τους (πάχος – ύψος - υλικό)
Περιοχές φυτεύσεων (ποώδη βλάστηση χόρτα, φυτά)
Παρουσίαση των σωληνώσεων, καλωδίων
ηλεκτροφωτισµού, θέσεις φωτιστικών ιστών και θέσεις
πινάκων διανοµής, εντοπισµό των φρεατίων
ηλεκτροφωτισµού (έλξης καλωδίων) µε υπόµνηµα
συµβόλων
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ΣΥΜΒΟΛΑ - ΚΩ∆ΙΚΟΙ
Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΑ
16_
14120



⊕

•

7611000

1. Τριγωνοµετρικό

13_
1421

7612000

2. Πολυγωνοµετρικό

R25_
1501

7613000

3. Χωροσταθµική Αφετηρία

13_
1421

7616000

4. Φωτοσταθερό

19_
2328

7619001

5. Ορόσηµο

282_
66.25

7663000

6. Ταχυµετρικό
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ΣΥΜΒΟΛΑ - ΚΩ∆ΙΚΟΙ
Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

–– * –– * –– * –– * –- * –

7623010

1. Μαντρότοιχος (Οιουδήποτε
Πλάτους)

7623012

2. Ξερολιθιά

7623013

3. Ξερολιθιά Με Πτώση (Άνω
Μέρος)

7623113

4. Ξερολιθιά Με Πτώση (Κάτω
Μέρος)

7623014

5. Συρµατόπλεγµα

7623016

6. Φράκτης Ξύλινος

7623020

7. Κάγκελα

7623017

8. Τοίχος Αντιστήριξης Πτερυγότοιχος (Άνω Μέρος)

7623117

9. Τοίχος Αντιστήριξης Πτερυγότοιχος (Κάτω Μέρος

7622001

10. Κύριο Κτίριο (Περίγραµµα)

7622002

11. Κύριο Κτίριο Υπό Κατασκευή

7622003

12. Κύριο Κτίριο Ερειπωµένο

7622005

13. ∆ευτερεύον ή Βοηθητικό
Κτίριο-Υπόστεγο-ΒεράνταΘερµοκήπιο-Σκάλα Κ.Τ.Λ.

7622007

14. ∆εξαµενή
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ΣΥΜΒΟΛΑ - ΚΩ∆ΙΚΟΙ
Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ΡΟΜΟΙ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (συνέχεια)

4320000

12. Σιδηροδροµική Γραµµή
(Σιδηροτροχιά)

4320010

13. Σιδηροδροµική Γραµµή
(Οριογραµµή Επιδοµής)
4320010
4320000

Παράδειγµα σε κάτοψη

4320010
4320000

Παράδειγµα σε Τοµή

••
432001

116

163

122

149

▼

▼

▼

▼

επιδοµή

χωµατουργι

4351500

14. Γέφυρα Σιδηροδροµική

7622304

15. Πρανές Φυσικό (Άνω
Μέρος Φρύδι)

7622305

16. Πρανές Φυσικό (Κάτω
Μέρος Πόδι)

7622301

17. Πρανές Τεχνητό (Άνω
Μέρος Φρύδι)

7622302

18. Πρανές Τεχνητό (Κάτω
Μέρος Πόδι)

8677001

19. Όριο Βράχων

7622303

20. Ανάχωµα
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ΣΥΜΒΟΛΑ - ΚΩ∆ΙΚΟΙ
Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

✿

K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\5180_ESY.doc

4371000

1. Μεµονωµένο ∆έντρο
(Πράσινο)

4371001

2. Κυπαρίσσι

4371002

3. Ελιά

4371003

4. Οπωροφόρο

7622109

5. Συστάδα ∆έντρων ή
Θάµνων (Πράσινο)

1101020

6. Ελαιώνας

1101010

7. Αµπέλι

1101040

8. ∆εντροκαλλιέργεια

1101030

9. Εσπεριδοειδή

1101050

10. Τριφύλλι

1107000

11. Καλαµώνες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ο∆ΗΓIEΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ

(Ο∆∆ΑΕ)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι Οδηγίες αυτές συντάχθηκαν µε σκοπό να διευκολύνουν και επιταχύνουν το
απαραίτητο για την προστασία της Ιστορικής Κληρονοµιάς ανασκαφικό έργο, σε
περιπτώσεις που η Εγνατία Οδός συναντά περιοχές ιστορικού ενδιαφέροντος, που
το απαιτούν.
Ο Οδηγός περιλαµβάνει δύο µέρη :

Α.

(1)

Oδηγίες έγκρισης δαπανών αρχαιολογικών τοµών και σωστικών
ανασκαφών.

(2)

Οδηγίες διαχείρισης δαπανών ανασκαφικού έργου.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α1.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε (ΕΟΑΕ) ενηµερώνει µέσω των αναδόχων κατασκευής
ενός τµήµατος της Εγνατίας οδού, τις αρµόδιες Εφορείες ΥΠΠΟ για την
έναρξη των εργασιών κατασκευής.

Α2

Οι αρµόδιες Εφορείες του ΥΠΠΟ επισηµαίνουν την πιθανότητα συνάντησης
εντός της ζώνης κατάληψης των έργων της οδού, ευρηµάτων ιστορικού
ενδιαφέροντος συµπληρώνοντας το έντυπο Ε1 για κάθε θέση χωριστά όπου
απαιτούνται σωστικές ανασκαφές το οποίο αποστέλλουνι στο Τµήµα
Περιβάλλοντος της ΕΟΑΕ. Για την συµπλήρωση του εντύπου αυτού, µπορεί
να έχουν προηγηθεί οι δραστηριότητες Α6, Α7, & Α8 παρακάτω εκτός αν
κρίνεται ότι για την εισήγηση του απαιτούµενου ανασκαφικού έργου υπάρχει
απόλυτη βεβαιότητα και δεν απαιτούνται αρχαιολογικές τοµές εδάφους.

Α3

Το τµήµα Περιβάλλοντος της ΕΟΑΕ και οι αρµόδιες Εφορείες του ΥΠΠΟ
διαπραγµατεύονται τις αναγκαίες εργασίες, το κόστος, τους χρόνους
περάτωσης και το εκτιµούµενο τελικό αποτέλεσµα και συντάσσουν ένα
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ, το οποίο υπογράφεται από τους αντίστοιχους
εκπροσώπους.
Οι εγκριτέες δαπάνες για σωστικές ανασκαφές και αρχαιολογικές τοµές
εδάφους αναφέρονται στο Έντυπο Εο του παρόντος.
Τόσο δαπάνες αρχαιολογικών τοµών όσο και δαπάνες σωστικών
µόνον ανασκαφών εγκρίνονται, δηλαδή όταν αφορούν περιοχές όπου
η οδός κατασκευάζεται σε όρυγµα και όχι σε επίχωµα.
Οι εκπρόσωποι της ΕΟΑΕ συµβουλεύονται την ειδική Ιστορική Καταγραφή
της Εγνατίας Οδού, (ΙΚΕΟ) που έγινε από το Α.Π.Θ και χρησιµοποιούν κατά
περίπτωση στις διαπραγµατεύσεις τους µε τις αρµόδιες Εφορείες ΥΠΠΟ, για
την αξιολόγηση του ανασκαφικού έργου & κόστους, ειδικούς
εµπειρογνώµονες.
Σε περίπτωση που οι Προϊστάµενοι των αρµοδίων Εφορειών του ΥΠΠΟ, δεν
συµφωνούν, όσον αφορά τµήµατα ή το σύνολο του περιεχοµένου του
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Μνηµονίου Προθέσεων, κοινοποιούν τις αντιρρήσεις τους εγγράφως εντός 15
το πολύ ηµερών από την παραλαβή του µνηµονίου. Σε περίπτωση µη
απάντησης η συµφωνία τους θεωρείται δεδοµένη.
Α4

Το ∆.Σ της ΕΟΑΕ εγκρίνει το Μνηµόνιο Προθέσεων και τον σχετικό
προϋπολογισµό, ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της
ΕΟΑΕ.

Α5

Η εκτέλεση του ανασκαφικού έργου, ανατίθεται κατά προτίµηση στις αρµόδιες
Εφορείες του ΥΠΠΟ, ή σε Ανάδοχο Ανασκαφικού Έργου (ΑΑΕ), που µπορεί
να είναι ανεξάρτητος ή ο εργολάβος των έργων οδοποιίας της Εγνατίας οδού.
Η ανάθεση στις αρµόδιες Εφορείες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, γίνεται µε
υπογραφή σχετικής σύµβασης, παροχής υπηρεσιών ανασκαφικού έργου,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών της ΕΟΑΕ.
Η ανάθεση σε ανεξάρτητο ανάδοχο ανασκαφικού έργου, ακολουθεί τις
ισχύουσες διαδικασίες δηµοπράτησης έργων της ΕΟΑΕ, ενώ η ανάθεση σε
υφιστάµενο εργολάβο έργων οδοποιίας, γίνεται µε εντολή απολογιστικών
εργασιών από την ∆/νση Κατασκευών του αντίστοιχου Τοµέα της ΕΟΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές συµβάσεις ή εντολές εκτέλεσης έργων
που αφορούν προστασία αρχαιοτήτων, ακολουθούν τον παρόντα
Ο∆∆ΑΕ και το σχετικό ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ που αποτελούν
αναπόσπαστα τµήµατά τους.

Α6

Κατά την εκχέρσωση της φυτικής γης, στο σύνολο της περιοχής των έργων
οδοποιΐας και για τον χρόνο διάρκειας µόνον αυτών των εργασιών, οι
εργασίες παρακολουθούνται από αρχαιολόγο, που ορίζεται από την αρµόδια
Εφορεία του ΥΠΠΟ.
Η αµοιβή του αρχαιολόγου αυτού, γίνεται σύµφωνα µε τη σχετική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας απολογιστικά, µε εντολή της ΕΟΑΕ από τον εργολάβο
των έργων οδοποιίας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 42 του Π.∆ 609/85.και
σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του
παρόντος.

Α7

Εάν κατά την κρίση του αρχαιολόγου της παραγράφου Α6 σύµφωνα µε τα
σχετικά ευρήµατα, απαιτούνται επί τόπου αρχαιολογικές τοµές εδάφους, γι’
αυτές υποβάλλεται στο Τµήµα Περιβάλλοντος της ΕΟΑΕ σχετικό
τεκµηριωµένο αίτηµα µε συµπλήρωση του εντύπου Ε2.
Η ∆ιεύθυνση Κατασκευών ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος
Περιβάλλοντος, εντέλλεται τον εγκατεστηµένο εργολάβο οδοποιίας για την
εκτέλεση των αρχαιολογικών τοµών. Αν δεν υπάρχει εγκατεστηµένος
εργολάβος οι αρχαιολογικές τοµές γίνονται ως παροχή υπηρεσιών σύµφωνα
µε τον Κανονισµό Προµηθειών της ΕΟΑΕ.
Το είδος των εγκριτέων δαπανών για την διενέργεια αρχαιολογικών τοµών
εδάφους δίδεται ενδεικτικά στο έντυπο Ε0 του παρόντος.

Α8

Αν από τις αρχαιολογικές τοµές εδάφους προκύπτουν ευρήµατα που
επιβεβαιώνουν την ανάγκη σωστικής ανασκαφής, υποβάλλεται στην ΕΟΑΕ
από την αρµόδια Εφορεία ΥΠΠΟ, σχετικό τεκµηριωµένο αίτηµα, µε
συµπλήρωση του εντύπου Ε1 ,το οποίο υποβάλλεται στο Τµήµα
Περιβάλλοντος της ΕΟΑΕ και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται
στις παραγράφους Α3 , Α4 και Α5.
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Α9

Για το ανασκαφικό έργο χρησιµοποιούνται απλοί ανειδίκευτοι εργάτες, που
καλύπτονται είτε από την Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, είτε από την
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΣΣΕ) εργαζοµένων στο ΥΠΠΟ και
επιστήµονες που καλύπτονται κατά ειδικότητα από τις αντίστοιχες ΣΣΕ (π.χ
Αρχαιολόγων, Μηχανικών κ.τ.λ.).
Ως προς τις αµοιβές του προσωπικού των σωστικών ανασκαφών
εφαρµόζεται ο νόµος 1876/90 για τις ΣΣΕ. Το προσωπικό αυτό κατά την
πρόσληψη του, δηλώνει και την συγκεκριµένη ΣΣΕ από την οποία
καλύπτεται.

Α10

Η δαπάνη µεταφοράς των ευρηµάτων µέχρι τον κατάλληλο χώρο καθώς και
των εργασιών καθαρισµού και καταγραφής ή αποτύπωσής τους, αφορά τον
προϋπολογισµό του ανασκαφικού έργου.

B.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β1.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΑΕ).

Β 1.1 Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου ο εργολάβος των έργων οδοποιΐας
οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ,
προκειµένου να γίνει εποπτεία εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής φυτικών
γαιών από εκπρόσωπό της.
Β 1.2 Ο εργολάβος έργων οδοποιίας, υποχρεούται σε συνεργασία και διευκόλυνση
της αρµόδιας Εφορείας ΥΠΠΟ για την εποπτεία των έργων εκσκαφής
φυτικών γαιών και διενέργειας τυχόν απαιτουµένων αρχαιολογικών τοµών
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 1.
Β 1.3 Ο ΑΑΕ (είτε είναι ανεξάρτητος είτε είναι ο εργολάβος των έργων οδοποιίας),
υποχρεούται να βρει το επί πλέον προσωπικό που χρειάζεται η αρµόδια
Εφορεία ΥΠΠΟ, και το οποίο θα εγκριθεί από αυτή για τις εργασίες του
ανασκαφικού έργου, και µε τον προϋπολογισµό που θα προκύψει από την
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Α3 του παρόντος. Λόγω του
είδους των εργασιών που θα κληθεί να εκτελέσει το προσωπικό αυτό, πρέπει
να έχει λευκό ποινικό µητρώο.
Β 1.4 Ο ΑΑΕ θα έχει στη διάθεση της αρµόδιας Εφορείας ΥΠΠΟ τα αναγκαία
µηχανήµατα (εκσκαπτικά κ.λ.π. µε τους χειριστές τους) την εποµένη που θα
ζητηθούν, εφ’ όσον υπάρχει κατάλληλο µηχάνηµα στο εργοτάξιο. Σε αντίθετη
περίπτωση εντός 3 ηµερών.
Β 1.5 Ο ΑΑΕ υποχρεούται να προµηθεύει τα κατάλληλα εργαλεία, εξοπλισµό και
µέσα που διευκολύνουν το έργο της ανασκαφής καθώς και τους κατάλληλους
προσωρινούς αποθηκευτικούς χώρους σύµφωνα, µε το σχετικό ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (καθώς και την σχετική σύµβαση αν πρόκειται για ανεξάρτητο
ΑΑΕ).
Β1.6

Τα ευρήµατα που συλλέγονται κατά την ανασκαφή, µεταφέρονται σε
κατάλληλους χώρους και αποθηκεύονται ή εκτείθενται µόνιµα, µε την ευθύνη
της αρµόδιας Εφορείας του ΥΠΠΟ.
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Β 1.7 Ο ΑΑΕ υποβάλλει στην ΕΟΑΕ µηνιαίο σχετικό λογαριασµό στην ∆/νση
Κατασκευών (Περιφερειακή Υπηρεσία της) στην ΕΟΑΕ µε όλα τα σχετικά
παραστατικά και µαζί µε µηνιαία έκθεση προόδου σύµφωνα µε το έντυπο Ε3
που συντάσσει η αρµόδια Εφορεία ΥΠΠΟ.
Η µηνιαία έκθεση προόδου είναι προϋπόθεση της έγκρισης των µηνιαίων
λογαριασµών.
Β 1.8 Ο ΑΑΕ εισπράττει απολογιστικά τις αµοιβές του προσωπικού που
απασχολείται στις ανασκαφές, οι οποίες καθορίζονται σύµφωνα µε τις
σχετικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και τις εκάστοτε αναθεωρήσεις
τους.
∆εν εγκρίνονται καταβολές αµοιβών εργασίας πέραν των οριζοµένων
από τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας.
Β 1.9 Ο ΑΑΕ υποβάλλει έγκαιρα τις καταστάσεις ηµεροµισθίων στο αρµόδιο Ι.Κ.Α
και γενικά ολοκληρώνει εγκαίρως όλες τις διαδικασίες πληρωµών, του
προσωπικού του ανασκαφικού έργου.
Β 1.10 Επιτροπή προµηθειών ανασκαφικού έργου οριζόµενη από την ΕΟΑΕ µε µέλη
εκπροσώπους της από το αντίστοιχο Περιφερειακό της Γραφείο της ΕΟΑΕ,
διενεργεί πρόχειρους µειοδοτικούς διαγωνισµούς µε 3 προσφορές για τις
προµήθειες των αναλωσίµων & µη αναλωσίµων υλικών του ανασκαφικού
έργου, όταν αυτό υπερβαίνει τα 300 ευρώ και µέχρι του ποσού των 6.000
ευρώ, οπότε διενεργεί δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό.
Τα τιµολόγια των προµηθειών των αναλωσίµων υλικών εκδίδονται στο
όνοµα της ΕΟΑΕ, και
ακολουθούν την διαδικασία του Κανονισµού
Προµηθειών της ΕΟΑΕ, όταν το ανασκαφικό έργο εκτελείται από υπηρεσίες
του ΥΠΠΟ, καθώς και τις προβλεπόµενες εξουσιοδοτήσεις εγκρίσεων από
την απόφαση αρ. 104/22.12.97 του ∆.Σ θέµα 1ο.
Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται από ΑΑΕ, ακολουθείται η διαδικασία
των απολογιστικών πληρωµών του άρθρου 42 του Π∆ 609/85 πλην των µη
αναλωσίµων υλικών του εντύπου Εο τα οποία πληρώνονται µε τιµολόγια
ΕΟΑΕ & σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών δεδοµένου ότι ο µη
αναλώσιµος εξοπλισµός παραµένει ως ιδιοκτησία στην ΕΟΑΕ.
Στους µηνιαίους λογαριασµούς επισυνάπτονται τα παραστατικά των
προµηθειών (τιµολόγια, προσφορές και σχετικά πρακτικά της επιτροπής
προµηθειών).
Β.11

Οι δαπάνες για αναλώσιµα και µη αναλώσιµα υλικά που προϋπολογίζονται
για το ανασκαφικό έργο, δεν υπερβαίνουν το 5 % του προϋπολογισµού της
εκάστοτε ανασκαφής όταν αυτός είναι >60.000 ευρώ και το 10 % όταν αυτός
είναι < 60.000 ευρώ.
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Β2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΥΠΠΟ

Β 2.1 Αν η αρµόδια Εφορεία ΥΠΠΟ κατά την διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών
κρίνει ότι θα χρειαστεί συγκεκριµένα υλικά ή εργασίες οφείλει να διατυπώνει
το σχετικό αίτηµα εγγράφως πριν από 5 εργάσιµες µέρες τουλάχιστον, προς
την Επιτροπή Προµηθειών Ανασκαφικού ΄Εργου της ΕΟΑΕ, η οποία
συστήνεται και λειτουργεί στο επίπεδο του Περιφερειακού Γραφείου της
ΕΟΑΕ και φροντίζει για την τήρηση της διαδικασίας όπως περιγράφεται στον
παρόντα Οδηγό.
Β 2.2 Ο µη αναλώσιµος εξοπλισµός επιστρέφεται στην ΕΟΑΕ µετά το πέρας των
εργασιών ανασκαφικού έργου.
Β 2.3 Η αρµόδια Εφορεία ΥΠΠΟ συµπληρώνει τη µηνιαία έκθεση προόδου
σύµφωνα µε το έντυπο Ε3 η οποία συνοδεύει το αντίστοιχο αίτηµα πληρωµής
που υποβάλλεται από τον ΑΑΕ ή από την ίδια, και είναι προϋπόθεση της
καταβολής των πληρωµών.
Β 2.4 Μετά το πέρας κάθε ανασκαφής η τοπική Εφορεία ΥΠΠΟ οφείλει να
αποστέλλει στην ΕΟΑΕ έκθεση απολογισµού του ανασκαφικού έργου µε
ενηµερωτικά στοιχεία (φωτογραφίες, σχόλια, βίντεο κ.λ.π.), σύµφωνα µε το
Έντυπο Ε4.
Β 2.5 Η αρµόδια Εφορεία ΥΠΠΟ µεριµνά για τις απαραίτητες εγκρίσεις, ώστε τα
στοιχεία της παραγράφου Β 2.4 να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την
ΕΟΑΕ για χρήσεις όπως: εκθέσεις, ενηµερωτικά φυλλάδια, ηµερολόγια στην
έναρξη του έτους κ.λ.π. και γενικά να µπορεί η ΕΟΑΕ να αξιοποιήσει το
υλικό αυτό.

Γ3.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γ3.1

Η παρακολούθηση της πορείας των ανασκαφικών εργασιών γίνεται από την
Περιφερειακή Υπηρεσία της ΕΟΑΕ, που ορίζεται ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία,
ενώ το Τµήµα Περιβάλλοντος της ΕΟΑΕ, ασκεί αρµοδιότητες Προϊσταµένης
Αρχής.

Γ3.2

Προσλαµβάνεται στα πλαίσια κάθε σύµβασης εκτέλεσης ανασκαφικού έργου
ένα άτοµο ως Τεχνικός Συντονιστής (κατά προτίµηση Μηχανικός) το οποίο
αναλαµβάνει τις εργασίες συντονισµού των εργασιών της ανασκαφής για την
κατά το δυνατόν συντόµευση του χρόνου ολοκλήρωσης, σε συνεργασία µε
τους επιστηµονικά υπεύθυνους αρχαιολόγους.
Ο Τεχνικός Συντονιστής αυτό φροντίζει κατ’ εξοχήν, για την τήρηση του
χρονοδιαγράµµατος της σύµβασης ανασκαφικού έργου και την επίλυση των
όποιων προβληµάτων προκύπτουν, χωρίς να επεµβαίνει στο επιστηµονικό
έργο της ανασκαφής, πράγµα το οποίο γράφεται ρητά και στη σύµβασή του.
Επίσης έχει την ευθύνη οπτικής απεικόνισης της προόδου του ανασκαφικού
έργου. Τα αναλυτικά του καθήκοντα, περιγράφονται στο Παράρτηµα 2 του
παρόντος.

Γ3.3

Ο Τεχνικός Συντονιστής του ανασκαφικού έργου, αναφέρεται απ’ ευθείας
στον επιβλέποντα της σύµβασης του ανασκαφικού έργου, και για όλα τα
θέµατα που αφορούν την εργασιακή του σχέση, η αρµόδια Εφορεία ΥΠΠΟ
συνεννοείται προηγουµένως µε την ΕΟΑΕ.
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Γ3.4

Από την αρµόδια Εφορεία του ΥΠΠΟ συντάσσεται καθηµερινά ηµερολόγιο
έργου, που υπογράφεται από την υπεύθυνη αρχαιολόγο του ανασκαφικού
έργου, και τον Τεχνικό Συντονιστή.
Στο ηµερολόγιο εµφανίζεται η πρόοδος των εργασιών, το απασχολούµενο
προσωπικό, ο εξοπλισµός, τα χρησιµοποιούµενα υλικά και κάθε άλλο
στοιχείο που σχετίζεται µε τις ανασκαφικές εργασίες.
Το ηµερολόγιο αυτό είναι παράρτηµα της µηνιαίας έκθεσης προόδου όπως
αναφέρεται στο Έντυπο Ε3.
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ENTΥΠΟ Εο

Ι.

ΕΓΚΡΙΤΕΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Α.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

Α1.

Μισθοί απασχολούµενου προσωπικού για τις εξής ειδικότητες:
• Αρχαιολόγοι
• Ανειδίκευτοι εργάτες
• Μηχανικοί ή Τεχνικοί συντονισµού και παρακολούθησης ανασκαφικού
έργου
• Λογιστές

Α2.

∆απάνες χρήσης εκσκαπτικού εξοπλισµού και αποµάκρυνσης υλικών
εκσκαφής.

Α3.

∆απάνες αποτυπώσεων χώρου ευρηµάτων

Α4.

Ενοίκιο οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού ή καύσιµα οχηµάτων µεταφοράς
προσωπικού από και προς τους χώρους ανασκαφής.

Α5.

Ενοίκιο προσωρινής αποθήκευσης ευρηµάτων και υλικών ανασκαφής.

Β.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Β1.

Μισθοί απασχολούµενου προσωπικού για τις εξής ειδικότητες:
•
•
•
•

Αρχαιολόγοι
Αρχιτέκτονες ή Σχεδιαστές
Συντηρητές
∆ιοικητικοί

Β2.

Αναλώσιµα καθαρισµού συντήρησης και καταγραφής ευρηµάτων

Γ.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

Γ1.

Εξοπλισµός ανασκαφικών εργασιών
π.χ. κασµαδάκια, τσαπάκια, καρότσια, σκουπάκια, σέσουλες, τελάρα,
σακούλες, κόσκινα κ.τ.λ.

Γ2.

Εξοπλισµός υγιεινής και ασφάλειας εργασίας
π.χ. οµπρέλες, τουαλέτες, τραπέζια, νερό πόσιµο, νερό άλλων χρήσεων,
σκάλες, ανυψωτικά εργαλεία κ.τ.λ.

Γ3.

Φωτογραφικά είδη
Φιλµ φωτογραφήσεων, video κασέτες, εκτυπώσεις κ.τ.λ.
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∆.

ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

∆1.

Φωτογραφική µηχανή

∆2.

Εξοπλισµός καταγραφής ευρηµάτων π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής ή
εξαρτήµατά του κ.τ.λ.

∆3.

Ένα κινητό τηλέφωνο ανά ανασκαφή και τα έξοδα λειτουργίας του µέχρι 60
ευρώ/µήνα.

ΙΙ

Α.

ΕΓΚΡΙΤΕΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

Μισθοί απασχολούµενου προσωπικού για τις εξής ειδικότητες:
• Αρχαιολόγοι
• Ανειδίκευτοι εργάτες

Β.

∆απάνες µηχανηµάτων εκσκαφής

Γ.

∆απάνες αποµάκρυνσης υλικών εκσκαφής

∆.

∆απάνες µεταφοράς επιστηµονικού προσωπικού και επικοινωνίας σύµφωνα
µε τις διαδικασίες του Παραρτήµατος 1

Σηµείωση:
Ο µη αναλώσιµος εξοπλισµός µετά το πέρας της ανασκαφής επιστρέφεται στην
ΕΟΑΕ.

K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\5180_ESY.doc

133

4513-0410-0420/5180/Β03

ΕΝΤΥΠΟ Ε1

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ.

1.

Τµήµα Εγνατίας Οδού
Συµπληρώστε τον κωδικό και το όνοµα του τµήµατος της Εγνατίας οδού που
αφορά η ανασκαφή.

2.

Θέση ανασκαφών και αρίθµηση
Σηµειώστε πάνω σε κτηµατολογικό χάρτη που θα δοθεί από το Περιφερειακό
Γραφείο της ΕΟΑΕ ή σε χάρτη οριζοντιογραφίας της οδού κλίµακας 1:1000
την θέση και την έκταση της ανασκαφής.

3.

Σηµασία πιθανολογούµενου ευρήµατος
Απαντήστε στα ερωτήµατα :
3α Γιατί το πιθανολογούµενο εύρηµα είναι σηµαντικό
3β Πόσα παρόµοια ιστορικά µνηµεία υπάρχουν στο Νοµό σας και πόσα
στην Ελλάδα.

4.

Επιφάνεια ανασκαφών
Υπολογίστε την επιφάνεια της ανασκαφής σε τετραγωνικά µέτρα.

5.

Περιγραφή του αντικειµένου ανασκαφικών εργασιών
Περιγράψετε τον τρόπο και τα στάδια του απαιτούµενου ανασκαφικού έργου
καθώς και τις σχετικές εργασίες αναλυτικά επιλέγοντας εγκριτέες εργασίες
σύµφωνα µε το έντυπο Εο του παρόντος.

6.

Χρόνος περαίωσης ανασκαφικού έργου /προσωπικό
Ορίστε τον συνολικό χρόνο που απαιτείται για το ανασκαφικό έργο µε
υπόθεση αναλογίας αρχαιολόγων - εργατών 1:10 το πολύ και σηµειώστε το
σύνολο του επιστηµονικού προσωπικού, το σύνολο των εργατών και το
σύνολο του χρόνου εργασίας µήνες και (ανασκαφικές περιόδους) που
απαιτούνται.

7.

Αναγκαίος εξοπλισµός και αναλώσιµα
Περιγράψτε τον αναγκαίο για το ανασκαφικό έργο εξοπλισµό, τα αναλώσιµα
και µη υλικά αναλυτικά καθώς και τις αναγκαίες ποσότητες, επιλέγοντας από
τον κατάλογο των εγκριτέων δαπανών του εντύπου Εο του παρόντος.
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8.

Προϋπολογισµός
Συµπληρώστε µε αναλυτικούς υπολογισµούς κατά είδη δαπανών τον
προϋπολογισµό του ανασκαφικού έργου κατά κατηγορίες ως εξής :
•
•
•
•

9.

Εργασίες ανασκαφής
Εργασίες µουσείου
Αναλώσιµα υλικά
Μη αναλώσιµος εξοπλισµός

Πιθανολογούµενο αποτέλεσµα και µέτρα προστασίας.
Πιθανολογείστε το αποτέλεσµα του ανασκαφικού έργου (αναµενόµενα
ευρήµατα) και σηµειώστε τους πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους προστασίας
τους, µετά την ανασκαφή τους.

Σηµείωση :
Τα περιεχόµενα του Εντύπου Ε1 κατάλληλα διαµορφωµένα µετά από τις σχετικές
διαπραγµατεύσεις µε την ΕΟΑΕ θα αποτελέσουν το σχετικό Μνηµόνιο Προθέσεων
που αναφέρεται στην παράγραφο Α του Ο∆∆ΑΕ.
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ΕΝΤΥΠΟ Ε2

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ
ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ

1.

Τµήµα Εγνατίας Οδού
Συµπληρώστε τον κωδικό του τµήµατος µε βάση τον συνηµµένο σχετικό
πίνακα του έργου και χάρτη.

2.

Θέση
Συµπληρώστε τις χιλιοµετρικές θέσεις (από - έως ) όπου απαιτούνται τοµές .

3.

Αποστάσεις τοµών µεταξύ τους.
Σηµειώστε κάθε πόσα µέτρα απαιτούνται οι τοµές.

4.

Σύνολο τοµών
Υπολογίστε το σύνολο των τοµών που απαιτούνται.

5.

∆ιαστάσεις τοµών / όγκος εκσκαφών/εξοπλισµός/προσωπικό/
προϋπολογισµός
∆ώστε τις τρεις διαστάσεις των τοµών το σύνολο του όγκου των σχετικών
εκσκαφών, τον απαιτούµενο σχετικό εξοπλισµό, και προσωπικό που
απαιτείται προσδιορίζοντας τον σχετικό προϋπολογισµό µε βάση τις εγκριτέες
δαπάνες (έντυπο Ε0 ΙΙ του παρόντος Ο∆∆ΑΕ).

6.

Τεκµηρίωση
Απαντήστε στο ερώτηµα:
Ποια ευρήµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι απαιτούνται αρχαιολογικές
τοµές εδάφους και γιατί.

Σηµείωση:
Αν αντί για αρχαιολογικές τοµές απαιτούνται γεωτρήσεις να συµπληρωθεί ανάλογα
το παρόν έντυπο.
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ENTYΠΟ Ε3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

Τίτλος : Μηνιαία έκθεση προόδου µηνός .............................

2.

Τµήµα Εγνατίας οδού (όπως στο έντυπο Ε1 ).

3.

Θέση ανασκαφών (όπως στο έντυπο Ε1 ).

4.

Περιγραφή των εργασιών που εκτελέσθηκαν .

5.

Αριθµός προσωπικού που εργάσθηκε κατά κατηγορίες και χρόνος
εργασίας.

6.

Είδος εξοπλισµού και χώρων που
απασχόλησής τους (εντός του µηνός ).

7.

Περιγραφή
προµηθειών
πραγµατοποιήθηκαν .

8.

Αξιολόγηση των ευρηµάτων και της προόδου του ανασκαφικού έργου.

9.

Προβλεπόµενες εργασίες και σχετικές απαιτήσεις
Εφορείας ΥΠΠΟ από τον ΑΑΕ για τον επόµενο µήνα.

10.

Προβλήµατα και προτάσεις επίλυσής τους .

ενοικιάσθηκαν

εξοπλισµού

και

και

χρόνος

αναλωσίµων

της

που

τοπικής

Παραρτήµατα

1.

Ηµερολόγιο έργου.

2.

Αίτηµα πληρωµής δαπανών µηνός και σχετικά δικαιολογητικά.
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ΕΝΤΥΠΟ Ε4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ

1.

Τµήµα Εγνατίας οδού (όπως στο έντυπο Ε1 ).

2.

Θέση ανασκαφών και αρίθµηση (όπως στο έντυπο Ε1 ).

3.

Περιγραφή των χαρακτηριστικών των ιστορικών ευρηµάτων.

4.

Αξιολόγηση της σηµασίας των ιστορικών ευρηµάτων.

5.

Σύνοψη του ανασκαφικού έργου που εκτελέστηκε.
•
•
•
•
•

έκταση
διάρκεια
προσωπικό
δαπάνες
προβλήµατα

6.

Εναλλακτικές προτάσεις για την προστασία των ευρηµάτων

7.

Εκτίµηση των απαιτούµενων δαπανών προστασίας (εφόσον δεν αφορούν
επεµβάσεις που έχουν σχέση µε την κατασκευή της Εγνατίας οδού).

8.

Παραρτήµατα

8.1

Φωτογραφίες

8.2

Χάρτες

8.3

Video κασέτες του ανασκαφικού έργου και των ευρηµάτων

8.4

∆ισκέτες της παρούσας έκθεσης ( Word).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
ΦΥΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ AΡΜΟ∆ΙΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως γνωστό, στους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου,
περιλαµβάνεται για όλα τα τµήµατα του έργου η υποχρέωση : “η εκσκαφή των
φυτικών γαιών να γίνεται υπό την εποπτεία εκπροσώπου που ορίζεται από
την αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία και µε δαπάνες του κυρίου του έργου.”
Προκειµένου να υπάρξει ενιαίος τρόπος εφαρµογής απ’ όλες τις ∆/νσεις
Κατασκευών της ΕΟΑΕ γι’ αυτόν τον όρο, θα λαµβάνονται υπ’ όψη τα εξής:

2.

ΕΓΚΡΙΤΕΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
Για την “εποπτεία εκσκαφής των φυτικών γαιών” που γίνεται µε στόχο να
διαπιστωθεί τυχόν ανάγκη προστασίας αρχαιοτήτων, σύµφωνα µε τη σχετική
ισχύουσα νοµοθεσία, είναι εγκριτέες εφ’ όσον ζητηθούν από τις αρµόδιες
Εφορείες του ΥΠΠΟ, οι εξής δαπάνες:

2.1

Μισθοί αρχαιολόγων της έγκρισης της αρµοδίας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, για την
παρακολούθηση όλων των µετώπων εκσκαφής φυτικών γαιών, καθώς και
µικρού αριθµού εργατών για το ξεκαθάρισµα των τυχόν ευρηµάτων.

2.2

∆απάνες µετακίνησης και επικοινωνίας του προσωπικού της παρ. 2.1 µε την
υπηρεσία τους από το εργοτάξιο.

2.3

∆απάνες εκτέλεσης
µηχανηµάτων.

2.4

∆απάνες εκτέλεσης διερευνητικών γεωτρήσεων αντί αρχαιολογικών τοµών.

3.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1

Πρόσληψη αρχαιολόγων

αρχαιολογικών

τοµών

µε

χρήση

εκσκαπτικών

3.1.1 Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ προτείνει στη ∆/νση Κατασκευών της ΕΟΑΕ
τα ονόµατα των αρχαιολόγων που θα προσληφθούν και τα οποία δεν µπορεί
να είναι περισσότερα από τον αριθµό των ταυτοχρόνως λειτουργούντων στο
πεδίο µετώπων εκσκαφής φυτικών γαιών, και εφ’ όσον αυτά είναι σε ικανή
απόσταση µεταξύ τους ώστε να µην είναι δυνατή η παρακολούθηση από το
ίδιο άτοµο.
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3.1.2 Η ∆/νση Κατασκευών δίνει εντολή πρόσληψης των προτεινόµενων
αρχαιολόγων στον εργολάβο οδοποιίας του έργου. Αυτή η εργασία αµοίβεται
ως απολογιστική εργασία από τα απρόβλετπτα της εργολαβίας και µε
ηµεροµίσθιο όπως προκύπτει από τις ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις
εργασίας και µε διάρκεια όση η διάρκεια εκσκαφής των φυτικών γαιών και
ολοκλήρωσης των τυχόν δραστηριοτήτων παραγράφων 2.3 ή 2.4 τις οποίες
µπορεί να ζητήσει η αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ να εκτελεστούν σύµφωνα µε
την διαδικασία της παραγράφου 3.2.

3.2

Εκτέλεση αρχαιολογικών τοµών ή γεωτρήσεων

3.2.1 Αν από τα επιφανειακά ευρήµατα (κεραµεική, νοµίσµατα κ.τ.λ.) κατά τις
εκσκαφές των φυτικών γαιών η υπηρεσία του ΥΠΠΟ κρίνει ότι απαιτούνται
αρχαιολογικές τοµές ή διερευνητικές γεωτρήσεις, συντάσσει το έντυπο Ε2 του
Ο∆∆ΑΕ και διαβιβάζει µε έγγραφό της το αίτηµα στο Τµήµα Περιβάλλοντος της
ΕΟΑΕ.
3.2.2 Το Τµήµα Περιβάλλοντος ελέγχει τους προβαλλόµενους λόγους τεκµηρίωσης
για την ανάγκη εκτέλεσης των τοµών ή γεωτρήσεων, και αν απαιτείται
συµβουλεύεται επ’ αυτού και ανεξάρτητο ειδικό σύµβουλο. Ο Προϊστάµενος
Περιβάλλοντος σηµειώνει πάνω στο αίτηµα της αρχαιολογικής υπηρεσίας την
συµφωνία του ή τις παρατηρήσεις του και το στέλνει προς εκτέλεση στην
αντίστοιχη ∆/νση Κατασκευών (αν πρόκειται για αρχαιολογικές τοµές)
προκειµένου να δοθεί εντολή εκτέλεσης προς τον εργολάβο οδοποιίας, ή στην
∆/νση Μελετών προκειµένου να δοθεί εντολή εκτέλεσης µε βάση τις
προθεσµιακές συµβάσεις εκτέλεσης γεωτρήσεων, (αν πρόκειται για
γεωτρήσεις).
3.3

Κάλυψη εξόδων µετακίνησης και επικοινωνίας αρχαιολόγων

3.3.1 Σε κάθε αρχαιολόγο εποπτείας εκσκαφών φυτικών γαιών παρέχεται κινητό
τηλέφωνο ιδιοκτησίας της ΕΟΑΕ µε όριο πληρωµών τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων που ορίζεται από τον Προϊστάµενο της αντίστοιχης ∆/νσης
Κατασκευών και δεν µπορεί να ξεπερνά τα 60 ευρώ/µήνα. Μετά την
ολοκλήρωση του έργου, το κινητό τηλέφωνο επιστρέφεται στην ΕΟΑΕ.
3.3.2 Για τις µετακινήσεις των αρχαιολόγων παρέχεται η αξία των καυσίµων µε τιµή
0,10 ευρώ/km. Προς τούτο θα προσκοµίζονται τιµολόγια καυσίµων µε τα
στοιχεία της ΕΟΑΕ.
3.3.3 Για το συνολικό ποσό τιµολογίων καυσίµων ανά µήνα που δικαιολογείται κατ’
ανώτατο όριο σε κάθε αρχαιολόγο, εισηγείται ο επί τόπου επιβλέπων του
έργου εκ µέρους του Συµβούλου Κατασκευής (CM), ή ο επιβλέπων της
σύµβασης του ανασκαφικού έργου και εγκρίνει τις δαπάνες η ∆/νση
Κατασκευών της ΕΟΑΕ κατ΄ εφαρµογήν του Κανονισµού Προµηθειών της
ΕΟΑΕ µε βάση τις αποστάσεις Υπηρεσίας ΥΠΠΟ και εργοταξιακού χώρου
όπου είναι υποχρεωµένος να εργαστεί, καθώς και την οριζόµενη τιµή στην
παράγραφο 3.3.2.
3.3.4 Η ∆/νση Κατασκευών προωθεί τα τιµολόγια αυτά στην ∆/νση Οικονοµικών
Υπηρεσιών της ΕΟΑΕ για πληρωµή και στο Τµήµα Περιβάλλοντος µόνον για
στατιστικούς λόγους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

Τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζοµένων
στους χώρους της ανασκαφής. Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης
ορίζεται από τον Υπεύθυνο Αρχαιολόγο της ανασκαφής.

2.

Τήρηση του ηµίωρου καθηµερινού διαλείµµατος, η ακριβής ώρα του οποίου
ορίζεται από την Υπεύθυνη Αρχαιολόγο της ανασκαφής.

3.

Συνεχής επιτήρηση της εργασίας των εργατών σε κάθε τοµή, µε την
συµφωνία επιβολής συγκεκριµένουρυθµού εργασίας από την Υπεύθυνη
Αρχαιολόγο της τοµής.

4.

Καθηµερινή επίβλεψη του ρυθµού προόδου της ανασκαφής µε την τήρηση
αρχείου καταγραφής βαθών ανά τοµή, µε τη βοήθεια των µετρήσεων της
Υπεύθυνης Αρχαιολόγου της τοµής.

5.

Στο τέλος κάθε µήνα, παράδοση µαζί µε το έντυπο Ε3, έκθεσης αναφοράς,
στην οποία θα σηµειώνεται :
• Ο ρυθµός προόδου της ανασκαφής (αρ. τετράγωνων που τελείωσαν,
αριθµός τετραγώνων που ανοίχτηκαν, αριθµός τετραγώνων που
συνεχίζονται οι εργασίες και το ποσοστό ολοκλήρωσής τους (π.χ.
50%) .
• Το σύνολο της φυτικής γης που αφαιρέθηκε από τις τοµές σε κυβ.
µέτρα.
• Χάρτης σε µέγεθος Α3 στον οποίον θα αποτυπώνεται η ζώνη
κατάληψης των έργων της οδού και το σύνολο του χώρου της
ανασκαφής, και ο άξονας της Εγνατίας Οδού, και στον οποίο Χάρτη
θα σηµειώνονται µε διαφορετικά χρώµατα τα τετράγωνα των
αρχαιολογικών τοµών και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται (π.χ.
αποπερατωµένα παλαιοτέρων ετών, αποπερατωµένα εντός του µήνα,
ανοιχθέντα εντός του µήνα και ποσοστό αποπεράτωσής τους,
ανοιχθέντα προηγούµενου µήνα και ποσοστό αποπεράτωσής τους)
• Ποσοστό προόδου του έργου µε βάση το χρονοδιάγραµµα που
αναγράφεται στη σύµβαση µεταξύ ΕΟΑΕ και αρµόδιας Εφορείας του
ΥΠΠΟ.
• Λόγοι για τους οποίους η πρόοδος του έργου βρίσκεται εντός ή εκτός
χρονοδιαγράµµατος και προτάσεις για την αύξηση του ρυθµού
προόδου.
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• Προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την ανασκαφή και τρόποι
επίλυσής τους.
6.

Σε συνεργασία µε την υπεύθυνη Αρχαιολόγο της ανασκαφής επίλυση
επιτόπου οποιοδήποτε προβλήµατος δηµιουργηθεί σχετικά µε την πορεία
των εργασιών. Σε αντίθετη περίπτωση ενηµέρωση του επιβλέποντα της
σύµβασης από πλευράς ΕΟΑΕ.

7.

Συνεργασία µε την Υπεύθυνη Αρχαιολόγο της ανασκαφής για την παροχή
βοήθειας όποτε αυτό ζητηθεί.

8.

Συνεργασία σε κάθε περίπτωση µε τους Υπεύθυνους Επίβλεψης του Έργου
(Construction Managers) στο οποίο εκτελείται η ανασκαφική έρευνα και τον
επιβλέποντα της σύµβασης από πλευράς ΕΟΑΕ.

9.

Συνεργασία µε τους Μηχανικούς του Εργολάβου Οδοποιίας του Έργου
(Contractor) ώστε να τοποθετηθούν επί του εδάφους από την αρχή των
εργασιών, τα όρια απαλλοτρίωσης και η ζώνη κατάληψης των έργων της
οδού.

10.

Τήρηση της προτεραιότητας ανασκαφής εντός της ζώνης κατάληψης των
έργων.

11.

Αναφορά στο Περιφερειακό Γραφείο της ΕΟΑΕ που είναι η ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία του ανασκαφικού έργου, για όλα τα θέµατα, εκτός εκείνων που
αφορούν το καθαρά επιστηµονικό έργο της ανασκαφής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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