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ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όπου στο κείµενο γίνεται αναφορά στον ΚτΕ και αφορά την υλοποίηση
του έργου νοείται η Εγνατία Οδός Α.Ε ως έχουσα την απόλυτη αρµοδιότητα κατά τη
φάση κατασκευής.
1.1.
(1)

(2)

(3)

Αντικείµενο
Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς
συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών Τευχών
και στοιχείων ∆ηµοπράτησης, θα εκτελεστεί
από τον Ανάδοχο, το έργο «Κεντρικός
αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ∆ήµου Τήνου
(Ν0300a)»
Αντικείµενο του έργου είναι, η κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (ΚΑΑ) µέχρι την
θέση της ΕΕΛ συνολικού µήκους περίπου 1900µ., ονοµαστικών διαµέτρων 280, 315 και 355
χλστ, η κατασκευή τεσσάρων νέων αντλιοστασίων και η κατασκευή του αγωγού µεταφοράς
επεξεργασµένων λυµάτων (ΑΜΕΛ), µήκους περίπου 2270µ. και ονοµαστικής διαµέτρου 280
χλστ, µέχρι την δεξαµενή φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού.
Το ακριβές αντικείµενο του έργου ορίζεται στην ∆ιακήρυξη του Έργου την Τεχνική Περιγραφή
και τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.

1.2.

Ορισµοί – συντοµογραφίες

1.2.1.

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

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

β.

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

γ.

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

δ.

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

ε.

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

στ.

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

ζ.

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

η.

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

θ.

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

ι.

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

1.2.2.

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

Συντοµογραφίες

1.2.2.1. Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης
∆∆

:

∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

ΣΥ

:

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΜ

:

Προϋπολογισµός Μελέτης

ΠΠ

:

Προϋπολογισµός Προσφοράς

ΤΠ

:

Τιµολόγιο Προσφοράς

ΤΕΠΕΠ

:

Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Προδιαγραφές

ΤΜ

:

Τιµολόγιο Μελέτης

ΤεΠρο

:

Τεχνικές Προδιαγραφές

1.2.2.2. Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών
ΕΝ

:

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές

CEN

:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης

ISO

:

∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης

ΕΛΟΤ

:

Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης

CENELEC :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

CIE

:

∆ιεθνής Επιτροπή Φωτισµού

ΕΤΑ

:

Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις

DIN

:

Γερµανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης

BS

:

Βρετανικά Πρότυπα

ANFOΤ

:

Γαλλικές Προδιαγραφές

ASTM

:

Αµερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι ∆οκιµών

ΚΜΛΕ

:

Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών

ΚΤΣ

:

Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

ΚΤΧ

:

Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβα

NF

:

Γαλλικά Πρότυπα

ΠΤΠ

:

Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές

1.2.2.3. Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών
ΥΠΕΣ∆∆Α :

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

ΥΠΟΜΕ∆Υ :

Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων

ΥΠΕΧΩ∆Ε :

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων

ΥΠΕΚΑ

:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής

ΓΓ∆Ε

:

Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων

ΓΥΣ

:

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

∆ΕΗ

:

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

∆ΕΚΟ

:

∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί

Ε.∆.

:

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού

ΕΕ

:

Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΕΟΚ

:

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα

ΕΟΧ

:

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος

ΙΚΑ

:

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΚΕ∆Ε

:

Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων

ΝΠ∆∆

:

Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου

ΝΠΙ∆

:

Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου

ΝΣΚ

:

Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους

ΟΚΩ

:

Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας

ΠΕ∆Ε

:

Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων

ΠΕΠ

:

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

ΤΕΕ

:

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος

1.2.2.4. Άλλες Συντοµογραφίες

1.3.

ΑΠΕ

:

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

ΚΥΑ

:

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ν

:

Νόµος

Π∆

:

Προεδρικό ∆ιάταγµα

ΠΚΤΜΝΕ :

Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών

ΦΕΚ

:

Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως

ΦΠΑ

:

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας

ΥΑ

:

Υπουργική Απόφαση

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

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένα άρθρα,
παραγράφους, εδάφια κτλ. νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συµβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς
διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που
τυχόν δεν αναφέρεται ρητά.
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1.4.

Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων

(1)

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

(2)

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

(3)

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

1.5.

i.

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

ii.

να επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίησή τους µε κάθε νόµιµο τρόπο και

iii.

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

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

1.5.1. Ισχύουσες διατάξεις
(1)

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

(2)

Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείµενες διατάξεις, νοείται, εκτός εάν
ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής
εφαρµοζόµενος στην Ελλάδα, περιεχόµενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρικά
∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισµοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής
Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας.

1.5.2.

Προδιαγραφές και Κανονισµοί
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 176 του Ν.3669/08.
Επισηµαίνεται η υποχρεωτική εφαρµογή των ΕΤΕΠ σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση
∆ΙΠΑ∆/οικ/273/17.07.2012
(ΦΕΚ
Β΄
2221/30.0.2012)
και
την
Εγκυκλίου
26
∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04.10.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων για την έγκριση των 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που
ορίζονται στη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις λοιπές Τεχνικές Προδιαγραφές. .

1.5.3.

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

1.6.

Σύµβαση

(1)

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

(2)

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

(3)

Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους,
καθορίζoνται στη ∆ιακήρυξη. Οι όροι «Σύµβαση», «Σύµβαση Κατασκευής του Έργου» και
«Εργολαβικό Συµφωνητικό» χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα.
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1.7.

Μελέτες του έργου

1.7.1.

Υπάρχουσες µελέτες και πληροφοριακά στοιχεία κατά τη δηµοπράτηση του έργου

(1)

Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο:
Εγκεκριµένη Οριστική Μελέτη ΚΑΑ και Αγωγού Μεταφοράς Επεξεργασµένων Λυµάτων.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

•
•
(2)

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

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

1.7.2.
(1)

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

(2)

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

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

-

σύνταξη και ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος, αδειοδοτήσεις, κτλ.,

-

σύνταξη και ενηµέρωση προγράµµατος διασφάλισης ποιότητας, ΣΑΥ και ΦΑΥ,

-

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

-

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

(3)

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

(4)

Υπενθυµίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των
έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την
Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που
προκύπτει γι’ αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις.

(5)

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

1.7.3.

Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου

(1)

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

(2)

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

(3)

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε λεπτοµερή έλεγχο µερικών ή και του συνόλου των
µελετών ή/και ερευνών του Αναδόχου, µε ή χωρίς τη σύµπραξη Συµβούλων. Αν κατά τη
διαδικασία ελέγχου προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισµών
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ή των εφαρµοζόµενων υπολογιστικών µεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους
υπολογισµούς ή/και ελέγχους µε την εφαρµογή άλλων συναφών υπολογιστικών µεθόδων.
(4)

1.7.4.

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

Αλληλουχία µελετών και κατασκευών

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

1.7.5.

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

1.8.

Παροχή και µέριµνα των τευχών

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

1.9.

Καθυστέρηση στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών

(1)

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

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε διαφαίνεται
περίπτωση καθυστέρησης ή, µε οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των εργασιών, σε περίπτωση
κατά την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. που βρίσκεται στο αρχείο, δεν παρασχεθεί σε αυτόν
από την Υπηρεσία ή τους τυχόν Συµβούλους της µέσα σε εύλογη διορία. Η έγγραφη ειδοποίηση
θα περιέχει λεπτοµέρειες του περιεχοµένου του απαιτούµενου σχεδίου, οδηγίας κτλ., λεπτοµερή
αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει
να τεθεί στη διάθεση του Αναδόχου, και λεπτοµέρειες της φύσης και της έκτασης των
προβληµάτων που τυχόν θα δηµιουργηθούν εάν το ζητούµενο έγγραφο, οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί
έγκαιρα.
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(3)

1.10.

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

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

ii.

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

Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ

(1)

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

(2)

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

(3)

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

1.11.

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

1.12.

Εµπιστευτικότητα

(1)

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

(2)

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

1.13.
(1)

Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο – τήρηση αστυνοµικών διατάξεων
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του
εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τη διεθνή νοµοθεσία, που έχει καταστεί
εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούµενα συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται
στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη
συµβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νοµοθεσίας άλλων κρατών,
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εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές.
(2)

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

(3)

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

(4)

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

1.14.

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

1.15.

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

1.16.

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

1.17.

Στοιχεία πεδίου του έργου

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

(1)

-

την περιοχή του έργου,

-

τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών,

-

θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής,

-

τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών,

-

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

-

τις συνήθως επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες,

-

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

-

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

-

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

-

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

-

τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήµατα κυκλοφορίας,

-

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

-

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

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

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

(2)

(3)

1.18.

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

Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος

(1)

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

(2)

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

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

ii.

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

2.1.
(1)

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

(2)

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

(3)

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

2.2.

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

(1)

Συνεργάζονται µε τον Ανάδοχο στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του

(2)

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

Αξιώσεις του ΚτΕ

2.3.
(1)

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

(2)

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

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

-

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

-

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

Καθήκοντα και δικαιοδοσία της Επίβλεψης

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

3.2.

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

3.3.

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

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

4.1.1.

Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται

(1)

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

(2)

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

4.1.2.

Κατασκευή του έργου

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον «Κανονισµό
ανάθεσης και εκπόνησης µελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων» της Αναθέτουσας Αρχής
καθώς και το N. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων» (Κ∆Ε) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.

(2)

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

4.1.3.
(1)

4.1.4.
(1)

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

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

(2)

4.2.
(1)

4.3.

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

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

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

(1)

Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης
κατασκευής του έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου
για λογαριασµό του Αναδόχου. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι
∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Ανωτάτης Σχολής µε δεκαετή εµπειρία στην κατασκευή και διοίκηση
αναλόγου µεγέθους και κατηγορίας έργων.
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(2)

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

(3)

Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη
έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους
που έχουν να κάνουν µε εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο
προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο
αναπληρωτής του που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.

(4)

Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου,
περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της
Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η
υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κτλ).

(5)

Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων
προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι αυτό ο
προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση,
µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. Οµοίως και ο αναπληρωτής του.

(6)

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

(7)

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

4.4.

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

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

4.5.
(1)

Άδειες και Εγκρίσεις
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, των
κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη
νοµοθεσία ή αλλού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους
εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην, κατά
περίπτωση, αρµόδια Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του
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(µε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει
και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης.
(2)

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

(3)

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

(4)

Σχετικά µε την αδειοδότηση για αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθαλάµους και χώρους απόθεσης,
ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 5.3 της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 5. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
5.1.

∆ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο

5.1.1.

Προσωρινές εγκαταστάσεις

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

5.1.2.

Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων

(1)

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

(2)

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

(3)

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

5.2.

Προσβασιµότητα στο εργοτάξιο - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
κατασκευή

(1)

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

(2)

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

(3)

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες,
λοιπά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους
ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς
στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό
να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων.

(4)

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων,
ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη. Σε
περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος
υποχρεούται σε αποκατάστασή τους.

(5)

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

(6)

Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς
και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση
εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες
προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους
απαιτούµενες, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη.

(7)

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

(8)

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του
οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς
µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα
δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της
εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη
ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία.

(9)

Ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος διατοµής οδού, ή ερείσµατος,
ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρµοδίως και ολοκληρωθεί
πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. Σε
περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και λοιπές
προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα
πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική
σκεπή, η οποία να αποκλείει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί
της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην
κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά
K:\N0300a\cons\tefhi\5288_ESY.doc

19

Ν0300a/5288/B03

συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγµένο τρόπο, στην
προσφορά του.
(10)

Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού
του Άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο
απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό
όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του
άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης
εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου
συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών
κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων).

(11)

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές,
στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να
είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του
έργου κτλ.

5.3.

Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης

5.3.1.

Γενικά

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

5.3.2.

Χώροι Απόθεσης

(1)

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

(2)

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

(3)

-

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

-

Οι οποιεσδήποτε εκσκαφές θεµελίων

-

Η διάστρωση επιφανειακού στρώµατος κηποχώµατος και η φύτευσή του

-

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

-

Τυχόν άλλες ειδικές κατασκευές που δεν ανήκουν στις γενικές χωµατουργικές διαµορφώσεις και
τα σχετικά τεχνικά έργα σταθεροποίησης αυτών
Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της
προσφοράς του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών
συνθηκών του έργου από όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών.
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5.4.

Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου και νερού

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

5.5.

Σήµανση και ασφάλεια του εργοταξίου κατά την εκτέλεση των εργασιών

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να
προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση των έργων, σηµάτων
και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της
συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά
περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και
κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως
ισχύει.

(2)

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

5.6.

Φύλαξη του εργοταξίου

(1)

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

(2)

O Ανάδοχος έχει υποχρέωση να µεριµνήσει για τη φύλαξη υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων κτλ,
τα οποία ανήκουν σε αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στον χώρο του εργοταξίου και να λαµβάνει
όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφαλείας καθώς επίσης να διαθέτει και το κατάλληλο για τον σκοπό
αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κτλ.).
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(3)

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

Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού

(1)

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

(2)

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

6.2.

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

6.3.

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

6.4.

Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

6.5.

Υποδοµές εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού

(1)

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

(2)

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

6.6.
(1)

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

(2)

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

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

ii.

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

iii.

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

Τρόπος εκτέλεσης

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

7.2.

Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράµµατα

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

7.3.

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

Εξοπλισµός Αναδόχου

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

7.4.

Υλικά, µηχανήµατα και εργαλεία

7.4.1.

Γενικά

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

7.4.2.
(1)

Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών
Ισχύουν τα αναφερόµενα στη παράγραφο 7.8.4 της παρούσας ΣΥ.
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(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

7.4.3.

Φύλαξη υλικών

(1)

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

(2)

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

7.5.

Επιθεώρηση

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 177 του Ν.3669/08.

(2)

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει
αναγκαίο σχετικά µε την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις
µεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους εκάστοτε νόµους, όλα γενικά τα
λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους
µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις
απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκοµίσθηκαν
στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις
σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράµµατα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και
λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χορηγεί στην
Υπηρεσία, µετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που
αναφέρθηκαν προηγουµένως.
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7.6.

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

(1)

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

(2)

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε :
∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές
των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37
παρ.8 και αρ.182).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ.
42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη
εξειδικευµένη εταιρεία).

----------------------------------------------------------------------------------------* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του
άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων
άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85,
Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.
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(3)

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

3.1

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α1. 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.
α2. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών,
την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται
ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα
υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση
καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα
της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3
παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία),
σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική
του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση
φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν
τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96
(αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση
των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους
και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις
ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι
οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4),
όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα
του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96
(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
K:\N0300a\cons\tefhi\5288_ESY.doc

29

Ν0300a/5288/B03

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του
έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7
παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-32012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου
και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε.

3.2

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

3.3

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

3.4

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

4.

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

4.1

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

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

4.2

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

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

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

4.3

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

Π∆

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

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

5.1

Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91
(αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94,
Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89
και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆
212/06,ΥΑ 21017/84/09.
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5.2

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

5.3

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

5.4

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

5.5

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

5.6

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

5.7

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

6.

Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν
τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

A. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76

ΦΕΚ

337/Α/76

Π. ∆.

395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1396/83

ΦΕΚ

126/Α/83

Π. ∆.

396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1430/84

ΦΕΚ

49/Α/84

Π. ∆.

397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

Ν. 2168/ 93

ΦΕΚ

147/Α/93

Π. ∆.

105/95

ΦΕΚ

Ν. 2696/99

ΦΕΚ

57/Α/99

Π. ∆.

455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

Ν. 3542/07

ΦΕΚ

50/Α/07

Π. ∆.

305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

Ν. 3669/08

ΦΕΚ

116/Α/08

Π. ∆.

89/99

Ν. 3850/10

ΦΕΚ

84/Α/10

Π. ∆.

304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Ν. 4030/12

ΦΕΚ

249/Α/12

Π. ∆.

155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

Π. ∆.

176/05

ΦΕΚ

Π. ∆.

149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Π. ∆.

2/06

ΦΕΚ

268/Α/06

Π. ∆.

212/06

ΦΕΚ

212/Α/06

Π. ∆.

82/10

ΦΕΚ

145/Α/10

Π. ∆.

57/10

ΦΕΚ

97/Α/10

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ

ΦΕΚ

67/Α/95

94/Α/99

227/Α/05

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π. ∆.

413/77

ΦΕΚ

128/Α/77

Π. ∆.

95/78

ΦΕΚ

20/Α/78

Π. ∆.

216/78

ΦΕΚ

47/Α/78

Π. ∆.

778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

Π. ∆.

1073/81

ΦΕΚ 260/A/81

Π. ∆.

225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

ΥΑ

Π. ∆.

31/90

ΦΕΚ

31/Α/90

ΚΥΑ

Π. ∆.

70/90

ΦΕΚ

31/Α/90

Π. ∆.

85/91

ΦΕΚ

Π. ∆.

499/91

ΦΕΚ

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

130646/84

ΦΕΚ

154/Β/84

3329/89

ΦΕΚ

132/Β/89

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ

138/Β/91

38/Α/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΦΕΚ

187/Β/93

180/Α/91

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΕΚ

765/Β/93

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΦΕΚ

450/Β/94

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠΠ/
208/12-9-03

ΥΑ

ΦΕΚ

451/Β/93
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/
οικ/215/31-3-08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

ΥΑ

αρ.οικ. 31245/93
3009/2/21-γ/94

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
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301/Β/94

ΦΕΚ

73/Β/94
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ΦΕΚ

978/Β/95

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ

677/Β/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

ΦΕΚ

1035/Β/96

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΦΕΚ

113/Β/97

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΦΕΚ

987/Β/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03

ΦΕΚ

708/Β/03

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΦΕΚ

420/Β/11

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ

59/∆/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ

686/Β/01

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01

ΦΕΚ

266/Β/01

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02

ΦΕΚ

16/Β/03

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11

ΦΕΚ

905/Β/11

ΥΑ 21017/84/09

ΦΕΚ 1287/Β/09

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

ΦΕΚ

ΥΑ

3131.1/20/95/95

7.7.

∆ιασφάλιση ποιότητας

7.7.1.

Πρόγραµµα ποιότητας έργου

155/Β/96

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

Η ανάπτυξη του προγράµµατος ποιότητας του έργου γίνεται σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής υπό
την έννοια της παρούσας συγγραφής και όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία
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υπάγονται στην κατηγορία των µελετών της παρούσας (µελέτες η αµοιβή των οποίων πρέπει να
εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς).
(5)

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

(6)

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

7.7.2.

Υπεύθυνος ποιότητας έργου

(1)

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

(2)

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

7.7.3.

Υποβολή αποτελεσµάτων, πιστοποιητικών και άλλων παραδοτέων

(1)

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

(2)

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

(3)

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

7.7.4.

Έλεγχος υλικών και εξοπλισµού

(1)

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

(2)

Για τον έλεγχο προσκοµιζόµενων ειδών και υλικών ισχύουν τα παρακάτω:
i.

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

ii.

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

iii.

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

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

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

(3)

Γενικές υποχρεώσεις

7.7.5.
(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

Αποφυγή όχλησης

7.8.
(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
εγκαταστάσεις, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές.

(2)

Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες,
όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι χώροι
απόθεσης, οι δρόµοι που χρησιµοποιούνται από τρίτους κτλ.

7.9.

Προστασία περιβάλλοντος

7.9.1.

Γενικά
Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία:

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

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

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

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

7.9.2.

Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής

(1)

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

(2)

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

(3)

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

iii.
iv.
v.

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

(4)

Χρήση εκρηκτικών απαγορεύεται.

(5)

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

(6)

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί:
i.

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

ii.

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

iii.

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

iv.

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

v.

Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για:

vi.

την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας

vii.

την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό
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viii.

7.10.

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

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

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

Οι εργασίες για αρχαιολογικές έρευνες πληρώνονται µέσω ιδιαίτερου υποέργου.

7.11.

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

7.12.

Εκθέσεις προόδου εργασιών

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

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

8.2.

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

8.2.1.

Συνολική προθεσµία
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες
συµπεριλαµβανοµένων και των πάσης φύσεως δοκιµών και αρχίζει από την ηµέρα
υπογραφής της σύµβασης.
Στην υπόψη συνολική προθεσµία, περιλαµβάνονται οι χρόνοι για την:
• εκτέλεση των αναγκαίων γεωτεχνικών ερευνών, τοπογραφικών αποτυπώσεων, κτλ.
• εκπόνηση της Μελέτης Εφαρµογής
• πλήρη κατασκευή των έργων

8.2.2.

Τµηµατικές προθεσµίες

(1)

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

(2)

Καθορίζονται οι παρακάτω Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες (ΑΠ):
Καµία

(3)

Καθορίζονται οι παρακάτω Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες (ΕΠ):
1η Eνδεικτική τµηµατική προθεσµία (1η Ε.Π.)
Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης ο
Ανάδοχος πρέπει:
α. Να έχει εκτελέσει όλες τις προβλεπόµενες χαράξεις, αποτυπώσεις, εξασφαλίσεις και λοιπές
τοπογραφικές εργασίες.
β. Να έχει υποβάλλει πλήρη κατάλογο του εξοπλισµού που θα εγκαταστήσει στο έργο.
γ. Να προβεί σε επαλήθευση των υπαρχόντων δικτύων στην περιοχή του έργου από τα
διατιθέµενα στοιχεία των διαφόρων Ο.Κ.Ω.
2η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (2η Ε.Π.)
Όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης ο
Ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του 50% των δικτύων.
3η Ενδεικτική τµηµατική Προθεσµία (3η Ε.Π.)
Όχι αργότερα από εκατόν διακόσιες σαράντα (240) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της
Σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα
των αντλιοστασίων.

8.3.

Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου

8.3.1.

Σύνταξη προγράµµατος

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία Χρονοδιάγραµµα της όλης
κατασκευής του Έργου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προθεσµίες της παρούσας ΣΥ. Το
χρονοδιάγραµµα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 46 του Ν.3669/08, θα
συνταχθεί σε τύπο γραµµικού διαγράµµατος και θα συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει και
θα δικαιολογεί πλήρως τον προτεινόµενο προγραµµατισµό. Η ανάπτυξη του προγράµµατος του
έργου και των υπο-προγραµµάτων του πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να τεκµηριώνεται ότι τηρούνται
οι προθεσµίες που αναφέρονται στο Άρθρο 8.2 της παρούσας.
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(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

8.4.

Ρυθµός προόδου εργασιών

(1)

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

(2)

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

(3)

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

8.5.

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

Γενικά

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

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

-

Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας

-

∆οκιµές αντίστασης µόνωσης των καλωδίων και µέτρηση της αντίστασης γείωσης

-

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

-

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

-

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

-

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

(6)

-

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

-

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

(7)

9.2.
(1)

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

Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών
Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιµών ολοκλήρωσης οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για την άµεση
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διεξαγωγή των δοκιµών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιµές στις προθεσµίες που
θα ορίζεται στην εντολή.
Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιµές εντός της ορισθείσας διορίας, ο ΚτΕ διατηρεί
το δικαίωµα να τις εκτελέσει, µε ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασµό του Αναδόχου και να
κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι
δοκιµές εκτελέστηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσµατα θα θεωρηθούν
ακριβή και έγκυρα.

(2)

9.3.

Θέση σε αποδοτική λειτουργία και δοκιµές ολοκλήρωσης

9.3.1.

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

(3)

-

εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας

-

υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση

-

λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία

-

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

(4)

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

(5)

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

(6)

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

9.3.2.

∆οκιµές ολοκλήρωσης

(7)

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

(8)

Εάν ο έλεγχος αποτύχει ο Ανάδοχος πρέπει να:
-

εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας

-

υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση
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-

λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία

-

επανορθώσει το πρόβληµα και να επαναλάβει την δοκιµαστική λειτουργία

(9)

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

(10)

Σε περίπτωση τελικής αστοχίας των δοκιµών ολοκλήρωσης και µετά τη τρίτη επανάληψη, θα
τεθούν σε εφαρµογή τα οριζόµενα στη παρ.3, του Άρθρου 71 του Ν.3669/08.
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ΑΡΘΡΟ 10. ΚΕΝΟ
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ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(1)

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

Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου,

ii.

∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση,

iii.

Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε,

iv.

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

v.

Οριστικής παραλαβής του έργου,

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

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

(3)

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

(4)

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

Περιεχόµενα των µονάδας του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον
Ανάδοχο

(1)

Συµβατικές τιµές µονάδας για την υπόψη Σύµβαση ορίζονται οι τιµές µονάδας των εργασιών για
την κατασκευή του έργου. Αναλυτικά το περιεχόµενο των τιµών µονάδας των Τιµολογίων
περιγράφονται στους γενικούς όρους του Τεύχους «Τιµολόγιο Μελέτης».

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

12.2.

Τροποποιήσεις

(1)

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

(2)

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

12.3.

Αναθεώρηση τιµών
Η αναθεώρηση των τιµών γίνεται µε βάση τις διατάξεις του Άρθρου 54 του Ν.3669/08.

12.4.

Επιµετρήσεις – Πιστοποιήσεις – Λογαριασµοί
Γενικά ισχύουν τα Άρθρα 52 και 53 του Ν.3669/08.

12.5.

Προκαταβολή
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
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12.6.

Καθυστέρηση πληρωµών
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.9 του Άρθρου 53 του Ν.3669/08.
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ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
13.1.

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

13.2.

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

13.3.

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

13.4.

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

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
14.1.

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

14.2.

Ευθύνη Αναδόχου

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος εργαλείου
κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα
τα προβλεπόµενα µέτρα, προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό
προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης,
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καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το
υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση ή και
να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσµιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων
ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
(8)

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

(9)

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

14.3.

Ευθύνη ΚτΕ

(1)

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

(2)

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

14.4.

Πνευµατικά και βιοµηχανικά δικαιώµατα

(1)

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

(2)

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

(3)

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

ii.

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

Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.

(12)

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

(13)

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:
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να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.
να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων.
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του
Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις.
(14)

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

(15)

Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω :

15.2.

i.

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

ii.

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

iii.

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

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

(1)

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

(2)

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

(3)

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

για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους,

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

(4)

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

(5)

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

(6)

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος σύνηψε ασφαλιστική
σύµβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κτλ., για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της
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µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζηµίωσης κτλ., σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό
και θα έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο 15.2(3) ανωτέρω.
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο,
σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων
από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω.

(7)

15.3.

∆ιαδικασία ελέγχου
συµβάσεων

από

τον

ΚτΕ

της

επάρκειας

των ασφαλιστικών

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

ii.

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

15.4.

Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου

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

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

(2)

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

(3)

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

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

-

βλάβες / καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα
συµβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας).
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Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή
τους µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο.
(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

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

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

(2)

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

(3)

Τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζεται παρακάτω:
Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα από
τον αριθµό των ζηµιωθέντων τρίτων :

300.000 €

-

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

300.000 €

-

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

900.000 €

-

(4)

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

(5)

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

(6)

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

15.4.3. Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού
(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

15.5.

Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

15.6.

Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών

(1)

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

(2)

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

(3)

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

Ανά απαίτηση τουλάχιστον 1.000.000 €

-

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

15.7.

Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 15.4 και 15.6 της παρούσας θα
περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
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(1)

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

(2)

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

(3)

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

του Αναδόχου

-

ή/και των υπεργολάβων, µελετητών και συµβούλων του

-

ή/και του ΚτΕ

-

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

-

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

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

(2)

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

πόλεµος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα,

ii.

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

iii.

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

iv.

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

v.

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

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

17.2.

∆ικαστική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 77 του Ν.3669/08.
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Θεσσαλονίκη, Mάρτιος 2014

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ιωάννης Βολιώτης
∆/ντής Εποπτείας Έργων
Νησιωτικής & Υπόλοιπης Χώρας

Θωµάς Νεράντζης
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
µε την υπ αριθµ 817/3/26.02.2014
Απόφαση του ∆.Σ. της ΕΟΑΕ

Ιωάννης Βολιώτης
∆/ντής Εποπτείας Έργων
Νησιωτικής & Υπόλοιπης Χώρας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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EMHNIKH dHMOKPATIA
nEPI<Z>EPEIA NOTIOY AlrAIOY
rENIKH AfNIH I1EPI<Z>EPEIAI
.6IEY8YNLH : IlEXO
EIlTANHLOY35 EPMOYIlOAH
LYPOL 84100
FAX: (02810)80860
IlAI1POcpopfEe;: Il. 1l0AuXPoVOKlle;
TllAEepwvO: (02810)80860/96263-64

Ep~oCmOA'l

28 - 7 - 2006

Apia. lTpWT.: 13047
LXET. apI81J.:2333/06,19361/05,
18492/05,17251/05.

npor:

or n1NAKAL AIlO.6EKTON

BIOKA_MEGA_lHNOU_08

0EMA: 'EYKPIOll IlEpl~aMovTIKWV Opwv yla TO 'Epya l\lli8Eolle; Kal ElTE~Epyaoiae; AUlJaTWV
.6~IJOU T~vou - EyKaTaoraoll ElTE~Epyaoiae; AUIJOTWV (KEVTplKOf LUiv\EKT~PIOI
AlTOXETEUTIKOf Aywyof Kal KUpIOe; KEVTpIKOe; AlTOXETEUTIKOe; Aywyoe; (K.A.A) Kaf ra
aVTAIOOTOO\(] TOUC;, EyKarooraoll ElTE~Epyaoiae; AUIJOTWV (EEA), Aywyoe;
IJETaepOpOc; ElTE~EpyaolJtvwv
AUIJOTWV, UlT08aAOOOI0e; aywyoe;
0108EOlle;
ElTE~EpyaolJtvwv AUIJOTWV Kal ~EATiwOll OlTOU CIlTOITElTaI OOIK~e; lTpOOlTEAaolle;, lTpOe;
EEA) TOU .6~IJOU TilVOU v~oou T~vou NOlJoU KuKAoowv.
o rENIKOI rPAMMATEAI
THI nEPI<Z>EPEIAI NOTIOY AlrAIOY
'Exovrac ulToum:
1. Tov N.1650/86 "Yla TIlv lTpooraoia TOU TTEpl~aMoVTOe;" (<J>EK 160/A) OlTWe;
TPOlTOTTol~811KE alTO TO N. 3010/2002(<J>EK 91N25-4-2002).
2. To 11..6. 274/1997 (¢>EK 195N2-10-97) «XapaKT'lPIOIJOC; TWV XIlIJIKWV EyKaTaOTaOEwv
KATT».
3. To N.998/79 «TTEpi TTpooraoiae; TWV .6aowv Kal TWV ~aOlKwv EV yEVEI EKTOOEWV Tile;
xwpae;» (<J>EK 289/79) OlTWe; IOXUEl.
4. TllV KYA 69269/5387/25.10.90 KYA (<J>EK 6788) TTOU avaeptpETaI OTIlv ({KaTciTO~rJ tpywv
Kal opaoTllploT~Twv OE KaTIlyopfEe;, TTEPIEXOIJEVO MEAETIle; nEpll3aMovTIKWV ETTlTTTWOEWV
(MilE), Ka80p101JOe; lTEPIEXOIJEVOU E,OIKWV IlEpll3aMovTIKUlV MEAETwv (EMil) Kal AomEe;
ouvacpEie; OlaTO~EIe;,
oUlJcpwva IJE TO N.1650/1986»,OlTwe; ICJ)(UEI Kal TrW
KYA15393/2332/(<J>EK 1022/8/5-8-02), OlTWC; 10XUEI.
5. TIlV KYA 75308/5512/2-11-90 (¢>EK691/8), KOI TI)V KYA H.Il. 37111/2021/26-9
2003(<J>EK13918/29-9-2003) «KaSop1oIJOe; TpOTTOU EVfllJEPWOIlC; KOI OUlJlJETOX~e; TOU
KOIVOU KaTO Til OlaOIKaoia tyKprolle; TTEpl~aiv\oVTlKWV opWV TWV EpyWV Ka/
opaOTllPIOT~TWV aUIJq>wva lJE TllV TTapoypacpo 2 TOU ap8pou 5 TOU N. 1650/86 OlTWe;
aVTIKaraoToSIlKE lJE TIe; "TTapaypcicpouC; 2 Kal 3 TOU cipSpou 3 TOU N. 3010/2002» OlTWC;
IOXUEI.
6. T'lv KYA 5673/400/5.3.97 (<J>EK 192/8/14.3.97) MtTpa KOI oPO! yla Tllv ElTE~Epyaoio
aOTlKWV AUlJciTwv.
7. TIlv KYA 82742/19.9.95 (<J>EK 8218/25.9.95), TTOU avacptpEral OE «ava8Eoll tYKPIOllC;
lTEpl~aMovTlKWV opwv yla OplolJtva tpva ~ opaarllPloTllTEe; Tile; A' KaTllyopiae; TOU
cip8pou 3 TOU N.1650/86 OTOUe; rEVIKOUe; rpOIJIJOTEie; TWV IlEplepEpEIWV Tile; Xwpac;».
8. H 6453/1373/5.3.98 AlTocpOOll YlTouPYou IlE.XO..6E Via tKOOO!) cioElae; OIKOOOlJ~e; OE
KaraoKEUEe; tpywv KOI EyKaraarcioEwv 1310AoYIKou Ka8apIOlJOu.
9. Ta urro13All8tvra OT'lV aplJoolo /)JvOIl IlEXO nEplcptpElae; NOTiou Alyaiou arropoiTllTO
oIKaloAoY'lTIKci. Tllv MilE oUlJepwva lJE TOV IlivoKa 2 TOU cip8pou 16 Tile; KYA 69269/90
lTOU urroI3A~SIlKE lJE TO urr' apI81J.lTpWT. 16464/17-11-2005 Eyypaepo TOU TlJ.
YopauAIKwv 'Epvwv TfJe; /)JvollC; .611lJoofwv 'EPVwv IlEPlep. N. Alyafou.
10. TfJv lJE aplSIJ. rrpwT. 7347/22-4-2004 IlPOKOTaPKTIK~ nEpl13aiv\oVTlK~ EKTflJ'lOIl KOI
A~IOAOVIlOIl Tile; !JJVOIle; IlE XO Il.N.A. (SETIK~ YVWIJOOOT!)OIl) yla ra Epya.
11. To urr' apISlJ.01K. 17251/24-11-2005 Eyypacpo Trle; !JJvOllC; nE.XO IlEPlcptpElac; NOTiou
Alvafou, IJE TO olToio olal3ll3cioTllKE Eva avriypacpo Tile; M.Il.E. TTPoe;:
0) TO NOlJaPXIOKO LUIJ130UAI0 NOIJOU KUKAciowv
13) TfJV !JJVOIl 1l0AEOOOlJiae; - IlEpll3aiv\ovToe; NOlJapXlaK~e; AUTOOlOiKIlOfJe; KUKAciowv

2

V) Tllv f:Jvoll YVIEIV~e; nEpl~oMoVTOe; TOU Yrr. YVEia~ npOvola~
is) Tllv TY~K NOlJoU KUKAOiSWV Tile; f:JvOIle; AUT. ArrOK. n.N.A
E) TIlV f:JVOIl ~aowv N. KUKAOiSWV
OT)TIlV Ecpopda EvoAiwv APXOIOT~TWV TOU Yll. no
~)TI1V KA' EcpopEia npo"iOTOpIKWV KAaCJIKWV ApX/TWV TOU Yn.no
12. To IJE oPIBIJ. npwT. 4517/9-12-2005 tvypocpo H)e; Nvor')e; ~aowv NOlJoU KUKAoiSwv IJE TO
orroio 11 rropolTOVW f:Jvoll YVWIJOiSOTEi Via Tllv MilE, KOI TO avocpEpOIJEVO OE OUTO.
13. To IJE op. npwT. 9821/16-12-2005 tvypacpo Tile; KA' EcpopEiae; npo"ioToplKWV KAaoOlKwv
APXOIOT~TWV TOU YIl.no (yvwlJoiS6TIlOll VIO MnE).
14. To IJE op. npWT. OIK. 8079/16-5-2006 tvypocpo Tile; f:JVOIle; nE.xn npoe; ECPOpEio
EvaAiwv ApX/TWV KOI f:Jvoll YVIEIV~e; IlEPI~oMoVTOe; YTT. YVEioe; npovolOe; UTTEV8uIJIOIle;
IJE np08EOIJio V'O yvwlJoiSoTIlOIl ETTi Tile; MilE.
15. 0) TIlV op,81J. 36/2005 onocpooll TOU NOIJOPXIOKOU LUIJ~ouAiou KuKAoiSwv TTEpi
IJEra~i~OOIle; 0PlJoiSIOTIlTOe; yvwIJOTEUOIle; VIO MnE OTIl NOIJOPXlaK~ ETTlTpOn~ ~ TO
ETTapXloKo LUIJ~ouAla.
~) To IJE opIBIJ.975/05/14-2-2006 tvypacpo TOU NOlJoPXlaKou LUIJ~OUAiou KuKAciiSwv IJE
TO iSla~l13ooTIlKav:
o. 11 urr' apI81J.1/2006 TTPO~Il TOU ETTapXIOKOU LUlJl3ouAiou T~vou N. fo.. KUKAOOWV
(olJocpwva yvWIJOOOTEi 8ETIKO)
,
13. 11 un' op181J. 300/2005 anocpooll TOU ~IlIJOTIKOU LUIJ~OUi\lou TOU li.~lJou T~vou
lTpOe; TO EnapXlaKO LUIJ~ouAIO KUKAOiSwv (OIJOCPWVO YVWIJOOOTEi 8ETIKO UlTtp TIl~
M.Il.E IJE TTopaT~PIlOll)
V. 11 IJE op181J. npWT. ~.Y /24-1-2006 yvwlJoiSoTIlOIl TOU TIJ~lJaToe; 1l0AEOiSolJiae; 
IlEpl~/VTOe; EnoPxEiou T~vou
16. To urr' apI81J.npWT. 12328/2005/3-5-2006 tvypacpo Tile; TY~K N. KUKAOiSwv Tile; fj}volle;
AUT/Or')C; K' An/Olle; Tile; IlEPlcp. N. Alvaiou OTO onoio OVo<ptPETOI IJETO~U oMwv «oae;
EVIlIJEPWVOUIJE OTI 11 urrllPEoioe; lJae; (T. Y.~.K KUKAoiSwv) oUlJcpwvEi IJE TO TTEPIEXOIJEVO
Tr')e; MEAtTIle; nEpl~aMovTlKWV ErrITTTWOEWV (MilE)>>.
17. TIlv un' up,81J.rrpwT.0IK.4145/9-6-2003 Anocpaoll TOU NOIJOPXIl KuKAciiSwv « IlEpi
Ko8apI01J0U aTTootKTIl TEAIK~e; iSto8EOIle; AUIJOTWV TOU ~r;IJOU T~vou vrioou Trivou N.
KuKAoowv », TTOU Ka80pi~EI TOV aTTootKT'l KOI TIlv rrOIOTI1TO TOU (Cl>EK 870/8/2-7-2003).
18. To IJE op. rrpwT. OIK. 8079116-5-2006 tvypacpo lJae; npoe; EcpopEia EvoAfwv APXOIOT~TWV
KOI fj}voll YVIEIV~e; IlEPII3/VTOe; Yn. YVEiac; Ilpovolae; (UTTEV8ulJ'0r]C; Via yvW1J0iSOTI1Oil).
19. To VEvOVOe; OTI r] EcpopEia EvoAiwv APXlTwv KOI 11 llIvol1 YVIEIV~C; IlEplj3JvTOe; TOU Yn.
YVEiae; IlpovOIae; OEV E~tcppaoav ano4JEIe; VIO TI')V MilE IJtoo OTllv OPI~OIJEVIl rrp08EOIJia
TWV EVVPOcpwv lJoe; 17251/24-11-2005 KOI OIK, 8079/16-5-2006 OTTOTE txouv EcpapIJOV~
TO avacpEpOIJEVa OTr')V rropavp. 9.V. TOU op8pou 4 TOU N. 1650/86 OTTWC; TponoTTol~811KE
IJE TO op8po 2 TOU N. 3010102 KOI IOXUEJ.
20. 'Tr] IJE a.rr. IlEPICP· N. Alyaiou 13047/26-7-2006 ulToj3oA~ OUIJTTArlPWlJaTlKWV 
(5IEUKpIVIOTIKWV OTOIXEiwv TTOU ~IlT~8IlKOV OTTO TI1V urrl1pEoio
20. To NOlJo 2647/22-10-98 «METoj3il3ooll apIJOOIOT~TWV OTIC; nEplcpEpEIEe; KOI TIlV
AUTOOloiKI10l1 KOI aMEe; iSlaTO~EIe;» (4)EK 237 N22-10-98).
21. TIlV ap. TTp. H.1l11014f703/Cl>.104/14-3-03 KYA (4)EK 3328/20-3-2003).
22. TIe; iSlaTo~EIe; TOU N. 2503/97 (4)EK 107 N30-5-97) «~loiKIlOll 0Pyovwol1 pu81J10l1
8EIJOTWV ylO TI1V TOTTlK~ aUTOOIOiKI10l1 KOI aMEe; OIOTO~EIe;».
23. Tllv IJE ap. TTpWT. 25535/3281/15-11-2002 KY.A (Cl>EK 1463 8/20-11-02) <lEVKPIOl1
nEpll3aMovTlKWV opwv aTTo TO rEVIKO rpOlJlJaTta Tile; nEplcptpEIOe; N.
Alvoiou .......KA. TT.».
AnO<l>AIIZOYME
EVKpiVOUIJE TOUe; KOTW8' lTEpll3aMovTIKOUe; 6poue; KOI TTEPIOpIOIJOUe;, 11 ECPOPIJOV~ TWV
orroiwv OTTOTEAEi oTTopaiTIlTIl lTpoUTTo8EOfl Via Tllv uAonoilloll TOU OUVOAIKOU tpyou KOI
l30puvEI TOV cpopta EKTtAEofle; Kal AElToupvioe; TOU, ylO TO 'Epyo ~I08EOfle; KOI EnE~Epyooiae;
I\UIJOTWV li.~IJOU T~vou - EYKaTooraOll ETTE~Epyooiae; I\UIJOTWV (KEVTplKOi LuMEKTr;pIOI
AnOXETEUTIKOi Aywvoi KOI KUpIOe; KEVTpIKOe; AnOXETEUTlKOe; Aywyoe; (KA.A) KOf TO
OVTAIOOTOCJIO TOUe;. EYKoTOOTaoll ElTE~Epyaoioe; I\UIJOTWV (E.E.I\), Aywyoe; IJETOcpOpOe;
ElTE~EPYOOlJtvwv AUIJOTWV, uTT08aAooOlOC; aywVoe; iSla8EOlle; EnE~EpyaOlJtvwv AUIJOTWV KOI
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I3EATiwol1 OlTOU alTOITEiTOI OOIK~~ lTpoO'1TtAaol1~, lTPO~ EEI\) T,OU Ll~jJoU T~vou v~OOU
NOIJOU KuKAoowv, OlTW~ lTEplYPOCPOVTOI OTrlv MnE (KEijJEVO, oXt01a) lTOU OUVOOEUEI
TrlV lTapOUOa JJE TOUe; OpOU~ KOIlTEPIOPIO~OU~ lTOU Ti8EVTai ~E TI1V alTocpaol1 aUT~.
T~vou

a). Eiooc KaJ MiY£Boc It.pooTOPIOTI]TOC
'Epya Lllo8EOIl~ Kal ElTE~Epyaoia~ I\U~OTWV Ll~~ou T~vou - EYKaTOOTaOI1 ElTE~Epyaoia~
l\ulJcnWV lTOU lTEptAalJ!3ovouv:
" "
OAa 10 tpya Lllo8Eoll~ KOI ElTE~Epyaoia~ I\UjJOTWV LlrljJOU T~vou, V~OOU T~vou No~ou
KuKAoowv OIlAao~ Tllv TOlT08tTI101l :
- KEVTPIKWV OUMEKTI1Piwv
alTOXETEUTlKWV aywywv TWV AU~OTWV alTO TOU~
E~UlTIlPETOU~Evoue; OIKIOjJOU~

KUPIOU KEVTplKOU AlTOXETEUTIKOU Aywyou (K.A.A.), TEAIK~e; ~ETaCPOPO~ AUjJOTWV lTPO~
E.E.I\. KOI TO aVTioTOlxa aVTAloOToOla
KaTOOKEU~ Kal AElToupyia EYKaTOOTOOI1~ ElTE~Epyaoia~ AUIJOTWV (EE.I\) OE tKTOOI1
25.140 T.~. lTOU ~piOKETOI OTIl 8toll .. nplvtpa - MapjJaplt~··, ~ KaTo Tllv IlPO~1l
xapaKTI1PlolJOU 192/03 TIl~ LlIvol1~ Llaowv N. KuKAoowv OTIl Btoll .. rKrnaVO" ,
Ll~lJou T~vou v. T~vou N. KuKAoowv,
.
TOlT08tTI101l Aywyou ~ETOCPOPO~ ElTE~EpyaOlJtvwv AU~OTWV alTO Tllv EEI\ OTIl 8tol1
OIOSEOIl~ (XEpoaio TIJ~lJa tw~ cppEciTIO CPOpT101le; lTEpilTOU 2.270 ~.)
YlToSaAcioOlo aywyo OIOSEO'1~ ElTE~EpyaolJtvwv AUjJOTWV (alTo CPPEOTIO CPOPTIOIl~
XEpoaio lTEpilTOU 36 IJ. K' SaAaoO'lo lTEpilTOU 250 IJ. olaxuT~pa~ lTEpilTOU 21 - 24 IJ.)
BEATiwOIl OlTOU aTTOITEiTaI TIl~ OOIK~~ TTpoO'lTtAaolle; lTpOe; EEl\.
rTI1V EYKaTOoTOol1 (E.EI\) Sa OOllYOUV101 TO aOTIKa AUlJaTO TI1~ EUpEia~ lTEPIOX~~ TWV
TOU LlrllJOU T~vou (Lll1IJoT1KWv LllalJEplolJOTWV T~vou (topa), Lluo XWplWV Kal
TplavTopou) KQI alTO TO Ll~~o E~w~~oupyou TWV OIKIOIJWV TOU LlIWOTlKOU LllalJEpiolJaTo~
KTlKOOOU, Ka8w~ Kat TO uypa OlTo~AIlTa TWV ~IOTEXVIKWV ~OVOOWV TI1~ lTEPIOX~~ lTOU EivOI
O~OEIO~ W~ lTPO~ TI1V OU01OO~ TOU~ ~E TO aOTIKO MlJaTO, WE alTOXETEUTIKa oiKTUa,
OUMEKTI)pIOUC aywyouc; alTO OIKIOIJOUC, KEVTpIKOUC; ou,)"AEKrnpiouc; avwyouc UriKOUC
OUVOAIKOU lTEpirrou 17 xAw. UE TO aVTArooToOlo TOUe, Kaf IJE TOV KEVTplKO Aywyo
AlToXETEUOIl<; twe; Tllv EyKaTooTOoll. IJ~KOU<; 2000 jJ. TTEpilTou.
OIKIO~WV

ea urroPXEI OTI1V jJovooa Kal jJovooa lTPOElTE~Epyaofa~ ~oSPOAUjJOTWV 6lTOU Sa oOIlYOUVTOI
10 O~OEIO~ OE OUOT00'1 ~E TO aOTIKO M~aTO ~oSpoM~aTO TIl~ lTEPIOX~~.
OAa TO Au~aTO TI1<; rrapalTovw rrEplox~~ Sa OUyKEvTpWVOVTOI 010 AVTAlooToOla KaTo jJ~KO<;
TOU KEVTplKOU Aywyou AlToXtrEUoll~, KOI arro EKEi 8a OOIlYOUVTOI tw~ TO CPPEOTIO EIOOOOU
TI1<; EyK!OIl~·
Ta ErrE~EpyaOjJtva rrAtov MjJaTO Sa 00'1YOUVTOI OTO epPEOTIO cp6PT1011~ KOI CPPEOTIO EAtyxou
ola aywyou ~ETOCPOPO~ ETTE~Epyao~tvwvAU~OTWV KOTO XEpoaio T~~lJa 2.270 ~. lTEpilTOU KOI
8a 0laTi8EvTOI OTOV SaAooO'lo OlTOOEKHI (jJE ulTOSaAOOOlo aywyo jJ~KOU~ 36 jJ. lTEpilTOU
KaTO TO XEpoaio TIJ~~a, KOI ulT08aAoooia 250 IJ. lTEpflTOU oUlJcpwva ~E T'1jJEAtTIl).
o 0XEOlaOIJ0<; TI1<; EYKaTOOTaOI1~ tylvE ~E 130011 TO lTOpaKOTw OEoo~tva:
A' Cl>AI:H
S' C!>AI:H
20ETia~ 2020 40ETia
2040
APXIK~
KaAoKaipl
XEI~wva~
XEI~wvae;
KaAoKaipl
i'

E~UlTIlPETOUIJEVO~
nAI18uo~o~

(KOTOIKOI)

,

Mto'l rll.JEp~ola lTapOX~
(m31 J'l1J.)

8005
AIWpOulJEVa OTEpEO
OA,KO A~WTO TN
¢>wo<popo~

TP

kQ/1l1.J
kg/lllJ
kg/ll~

kg/lllJ

5773

11411

6218

12806

1315
371
427
57
22

4253
910
1050
140
55

1513
399
460
62
24

5184
1042
1198
161
62
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EIVai OUOTr]~a HIe; EVEPVOU 'Auoe; o/a TTaparETO~tvoU
aEpIO~OU ~E TOUTOXPOVIl ora8EpoTTofllOll Tile; AaOTTIle; Kal U4JIlAO 13a8~6 VITpIKoTTofIlOIle; Kal
aTTovITp/KOTTOIIlOIle; Via TIlV acpafpEoll TOU a~WTOU Kal 13loAovIK~e; aTTocpwocp6pWOIle;.
llllA. OUOTIl~a EVEPVOU IAuoe; ~E TTapaTETO~EVO aEpIO~O TTOU 8a ETTITEAEf TTapaMIlAa
aTTOVITplKOTTOfllOll Kal aTT0l.lQKpUVOIl CPWocpOpOU.
Ta ETTE~EPvaO~Eva Au~aTO 8a 0lOTi8EVTOI OTIlV 8aAaoOlo TTEPIOX~ OTIl 8toll AKPWT~PI AViou
4>WKO V~OOU T~vou.

H ETTlAEVEIOa

~E8000e; ETTE~EpvaOlae;

B). EIl)IKEC oplaKtc Tlute EKnOUTTl)C punavTIKwv <popTiwv KaJ aUYKEVTpWaEwv
al/UQ?wva pE TIC laXl/OUaEC l)laT(]~EIC
ria TO atpla aTTo~AIlTO TO opla EKTTOIJTT~e; aVo<ptpoVTOJ OTO J\p8po 2 TOU n.ll. 1180/1981
(4)EK 293N81), OTTWe,; IOXUEI.
na TO uvpa aTTo13AIlTO TO opla 0108EOIle; va TIlPoUVTOI aUTa TTOU avacptpovTOI OTIe; OIKEfEe,;
No~apXlaKte; ATTocpaoEIe; KOI TTavTwe,; 0XI ~EvaAuTEpa aTTo TO avacpEpo~Eva OTllv KYA
5673/400/5.3.97 (Oollvfa 91/271 EOK), OTTWe,; IOXUEI.
rUVKEKpl~Eva Ka80pI~oVTOI TO E~Ile; opla:
mgllt
BOD5 $ 20
COD .$ 120
mgllt
AIWpOulJEVa OTEpEO $ 30 mg/lt
Ka81~avovTO on;pEa
EVTOe; 2 wpwv Of. KWVO Imhoff < 0.3 ml/I
N03 - N
.$ 10
mg/lt
NH3 - N
< 4
mg/lt
OA. 4>wocpopoe;
$
5
mg/lt
Ai1T1l - 1:AOIa ETTl8ujJIlTO 0, ETTITPETTTO OPIO 20 mg/lt, ATTopPUTTaVTIKO (13100iOcrrrClOllJa KOTO
80 % IJEXPI 5 mg/lt )
ETTITTAEOVTa OTEpf.O 0
mg/lt
lllaAulJEvo o~UVovo .$ 5
To 95% TWV Aa~~avojJtvwv OEIV~OTWV 8a 13pfoKETOr EVTOe; TWV avwTtpw opiwv

=

=

v).

EI~IK[C;

oplaKtc Tluic aTa9pnc 90puBou KaJ i50vnaEwv aUUQ?wva pE TIC laxuouuE<;

~laTa~EIC;

To ETTlTpETTOjJEVO OPIO 80pu13ou, TTOU EKTTEjJTTETOI CiTO TTEpl13aMov aTTO TIlV e:VKaTaOTOOIl
Ka80pf~ETOI OTOV IllvaKa 1 TOU Ap8pou 2 TOU n.ll. 118011981 (4)EK 293 N81). OTTWc,; IOXUEI.
rTIl aUVKEKpl~tVr'l TTEpimwoll TO OPIO 80pu13ou Ka80pf~ETOI OE 60 dB (A) IJETPOUllEVO ora
opla TOU OIKOTTEOOU Tile; EVKaTooTOOIle; E.E.A.
~aTg Til OlopKEla KaraOKEU~e;
~b8opi~oVTOI (me,; YTTOUPVIKEe,;

Tile; IJOvaoae,; IOXUOUV 01 OEO~EucrEIe; Via TO ~llxaV~lJaTO TTOU
ATTocpaOEIe,;:

a) 2375/78 (4)EK 6898/18.8.78)
13) 56206/86 (4)EK 570B/9.9.86)
V) 69001/88 (4)EK 7518/18.10.88) Kal
0) 765/91
(4)EK 81 B/21.2.91)

l». TEXVIKa [pya Kal piTpa avTlPPUlTavanc r] yEvlKoTEpa avTlunWTTlanc; Tnc
uTToBa81-"Unc TOU nEpIBciMoVToc;, nou ElTIBciMnal va KaTaaKEuaa90uv r) va
Anw8o uv•
O.1'YTTap~1l TTA~poue; TTpovpall~aroe; KOTaoKEU~e; TTOU 8a AalJ130vEI UTT04J1l Til AEITOUPYla Tile;
1TEpIOX~e; Kal TOUc,; OIKOAoYIKOUc,; TTapOVOVTEe;. WCiTE va TTpOKaAEoEI TIe; AIVOTEpEe; ouvaTEe;
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~M~E~.

• ~a<p~~ 0pl08tTllcHl TIl~ YDTTEOou/Xwpou KaTaOKEUOC; Kal AElTouPvia~ TIl~ ~ovaoa~ TTOU 8a
ETTapKEi VIa:
Ta EPva A' et>aOIl~
Ta tpva B' et>OOIl~
Tllv j.JEMOVTlK~ ETTEKTa01l TWV KUpiw~ EPVWV
Tllv TTpoo8~!<1l VEWV l3a8~iowv ETTE~EPvaoia~ VIa Tllv I3EATiwoll Tile; TTOIOTIlTae; TWV
ETTE~EPvaO~EVWV AUj.JOTWV
TIlV TTEPIj.JETPIK~ OEVOPO<PUTEUOIl TOU xwpOU aVEVEpOIle; Kal AEITOupvia~ TOU EPVOU.
• Na OUVTOj.JEU8Ei 0 xPOVoe; EKOKa<pWV, Ka8we; Kal 0 xPOVoe; KaTaOKEU~~ TWV EPVWV.
• EIOIK~ j.JEplj.Jva Via TIlV OT~PI~1l TWV TTpavwv KaTa TflV OlopKEla EKOKacpwv KOI KaTaOKEU~e;
TOU EPVOU.
• Na AIl<P80uv oAa Ta KaTaMIlAa TTpaKTIKo j.J£Tpa Via Tflv EAaXloToTToilloll TIl~ pUTTavOIle;
(86pu~0e;, aTToppilJlJaTa) KaTo Tllv <PaOIl KaTaoKEU~e;.
• Na AIl<P80uv oAa Ta arrapalTllTa ~ETpa Via Tllv EAaxloTOTToillOIl Tile; TTapavolJEVIle; OKOVIl~
KaTa Til OlopKEla TWV XWj.JaTOUPVIKWV EPvaarwv Via Til OlalJOPcpWOfl TOU opI08ETIlIJEVOU
XwpOU, IOlaiTEpa orav 01 IJETEWPOAOVIKEe; OUV8~KEe; EUVOOUV H) OlaOlTOpo Ka) ~ETa<pOPO
Tile; OKOVIle; OE ~EVaAIl arrooraOIl.
Na ola13pEXoVTOI OUVEXW~ 01 owpoi XWlJaTWV KOI Ta ~£TWTTa EKOKa<pwv Via TIlV
EAaXloToTToillOfl TWV EK1TO~TTWV OKOVIle;.
•

Na Vivouv ~OVO 01 aTTapaiTIlTEe; xw~aToupVIKEe; EpvaoiE~, WOTE va aTTO<pEux80uv
EKXEpOWOEIe; KOI aTT04JIAWOEI~.

aOKorrE~

•

KaTa TIe; ETTI<paVElaKE~ EKOKacpEe; va ViVEI olaxwptOj.Joe; KOI ~EXWPIOT~ aTT08~KEUOIl Tile;
VrJC; npOKEllJEVOU va XPll011J0TTOl1l8Ei Via TEAIK~ ETTIKOAU4J1l TTpavwv KQI aMwv
XwpWV OTTOU 8a Ecpap~008Ei av<iTTTU~1l TTpaoivou.
<pUTlK~C;

•

npol3AE4J1l aTTOKaTaOTOOEWe; TOU TOTTiou EKOKa<pwv, arr08EOEW~ UAIKWV KATT.

• Ta TTpo'iovTa EKOKacpwv, TTOU 8a TTPOKU410UV aTTO TIlV KaTaOKEU~ TWV tPVWV UTTOOO~~e;
va XPflOJj.JOTTOI1l8ouv VIa TIlV ETTavETTixwOIl aUTwv Ka8we; KOI Via TIlV olaj.J0P<Pwoll
.
;;~ RT,cpavElwv ~Eoa OTa Epva.

.•

~.

..

• Ta ETTITTAEOV TTpo"ioVTa EKoKa<pwv va aTTOPPI<p8ouv OE aVEvEPVO AaTolJEia f} oMoue;
KaToMrJAOUe; xwpou~, TTOU OEV 80 8ivouv TO VEVIKOTEpO OIKOOUOTfllJa, UOTEpa arro
UTTOOEI~1l Tile; !:JVOIle; 1l0AEOOolJiae; nEpll3aMoVToe; Tile; No~aPXlaK~e; AUTOOIOiKlloll~
KuKAaowv.
• Ta aUTOKivllTa TTOU IJETaCPEPOUV TTpoToVTa EKoKa<pwv 8a TTPETTEI va XPIlOIIJOTTOlOUV EIOIKO
oKETTaoj.JaTa (j.Jouoaj.JooE~) Via Tllv OTTOCPUV~ oK6v'le;.
• AnaVOpEUETaI 11 aTTOppl4'fl UAIKWV KaTaoKEu~c; Kal TTEpiooElac; OVKWV EKoKacp~~ OTIl
80Aaooa ~ OTO Eoa<poc; ~ OTa ETTI<pavElaKa VEpa Tile; TTEpIOx~e;, xwpi~ TIlV aOEla Tile;
6JVOIle; nOAEOoo~iae; nEpll3aMovToc; Tfle; NOIJOPXlaK~e; AUTOOIOiK'l0T')e; KuKAaowv.
• ATTaVOpEUETaI 11 arroPPI4'fl TWV TTapaTTClvw UAIKWV OE pE~aTa.
• ArraVOpEUETaI Il 0108Eoll TWV ~EraXElploj.JEVWV

OpuKTEAaiwv TOU

EPVOTO~iou

OE
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ETTlcpaVElaKO uOaTO TIl~ TTEPIOX~~, OTIl 60Aaooa ~ OTO £oacpo~. Ta OPUKT£AOIa va
oUMtyOVTOI OE ~aptAla KOI va OlaXElpf~oVTOI oUlJcpwva IJE TO TTPO~AETTOIJEva OTIlv KYA
71560/3053/85 (4)EK 665/8/85) OTTW~ IOXUEI, KOI TIlv KEflJEvll olKEfa VO~06Eofa.
• !::..EV 6a yfvovTOI KauoEI~ UAIKWV KOSE IJOPCP~~ (EAaCiTlKO, MOla K.A.TT) KaTO TIlv EKTtAEoll
TWV tpywv, xwpf~ TIlv avoAoYll tyKplOll (KYA 11535/93 4>EK328/93), OTTW~ IOXUEI.
• AUOTIlP~ T~Plloll TWV Kavovwv aocpaAEfa~ KaTo Tllv OlopKEla KaTOoKEU~~ TWV tpywv.
• Na ArlCP60uv oAa TO aTTapaiTIlTO IJtTpa yla Tllv TTpooTOofa TIl~ uyEfa~ TOU TTPOOWTTlKOU
KOTaoK£u~~ TWV tpywv.

°

• H OJOTO~Il KOI
oXEOlaolJo~ TWV ETTf IJtpou~ 1J0vciowv Sa TTptTTEI va TTpooapIJoo60uv
onlv TOTToypacpia TIl~ TTEPIOX~~ KOI va EAaXloToTTOlll60uv 01 aMolwoEI~ TOU aVaYAUCPOU
TIl~ TTEPIOX~~ ETTtlJ~aoll~·

0.2 IlpoOEYIJEVI") KaTOoKEU~ TIl~ EYKaTOOTaOll~ KOI TTpor3AEtt'I") KaTOMI")AwV xwpwv yla TOU~
Epya~OlJtvou~ Kal TOU~ ETTIOKtTTTE~.
uX£~JauJ.lo TWV KTIUJ.laTWV TI')~ ... ova~ae;, va AI')<p9d UTTOq.t1') Il
aPXIT£KTOVIKri Tile; TT£ploxrie; Yla va £TT1TEU x 9£i Il aPJ.loVIKri tVTa~1l Tile; £YKaTauTaulle;
UTa 1~laiT£pa xapaKTIlPluTIKa TOU ~O"'Il ...tvou Kal TOU <pUUIKOU TT£pl~aMoVTOe; Kal
va aTTO<pfUx8d Il OTTTIKri pUTTavUI') KOI I') uTTo~a9J.1IUI') TOU XwpOU J.I£ TOV OTToio
UUV~t£TOJ Kal J.I£ TIe; avTIAriq.t£Ie; TOU KOIVOU Yla Tie; £YKaTaUTaU£Ie; aUTte;.

0.3 KaTa TOV

H 0I061lTlK~ EIKova TIl~ TTEPIOX~~, va TTPOOTOTEU8Ef IJE TIlV KaTOOKEU~ KaTO TO ouvaTOV
UTTOyEIWV OE~aIJEVWV KOI XalJllAWV KTlpiwv, oao r3tr301a £TTITP£TTOUV 01 KaVOVIOlJoi
AEIToupyia~ Il/IJ E~OTTAIOIJOU, IJE 04JEIC; TTOU EvaplJovi~OVTOI IJE TIlV apXITEKTOVIK~ TIl~
TTEpIOX~~·

Ta t.Pya 8a TTptTT£1 va UX[~lau8ouv KaTa TholO TpOTTO, waTE va KaAuTTTual Il
J.lIKPOT£PIl ~uvaTri £TT1<pcIv£la, va UTTapXEI OlJa~oTToillal') TWV AEITOUPYIWV, va
ETTlTUYXclv£TOI EAaXIUTOTTOil"}UI') Tile; a10'81"}TIKrie; OXhI')O'I')e;.

o

apXITEKTOVIKOe; UX£~lau ... Oe; TI'}e;
aPJ.lo~la ETTITPOTT~ nOA£O~OIJIKOU

... ovo~ae; E.E.J\ (BIOKA) va EYKpl9Ei aTTo Tllv
Kal Apxm:KTovIKOU EAtvxou N. A. KuKAo~wv.
ElolKon:pa v,a TO KTipla TTOU OUVOOEUOUV TO tpyo, OTTW~ YPocpEia KATT, va EKOOSEf
~. ~OOOIJIKri OOEla OUlJcpWVO IJE Trlv 6453/1373/5.3.98 YTTOUPYIK~ ATTOcpOOIl.

,. .....

0.4 KaTa Tllv
Na

KOTOOKEU~

E~aocpaAIOTEi

TWV Epywv va yrvEI XP~OIl OV6EKTlKWV UAIKWV OTIlV Ola~PWOIl.

I") oTEyavOTI")TO TWV KEVTplKWV aTToXETEUTIKWV aywywv KOI TWV

OE~aIJEVWV TIl~ EYKaTOOTOOl")~, WOTE Il pUTTavOIl TOU UTTOyEIOU UopocpopOU opi~oVTo~ va
KaSioTaTOI 1JI"10aIJIV~.
TIl~ E~UTTI")PETOUIJEVIl~ aTTO' TIlV EyKaTOOTOOl") TOU ~IOAOYIKOU
KaSaplOIJOU TTEPIOXri~ va EivOi XWPIOTIKOU TUTTOU. (Ka6w~ KOI TO IJEMoVTIKO tpya

0.5 To aTTOXETEUTlKO OiKTUO
ETTtKTOOll~)·

60 E~UTTI")PETEiTOi IJE XWPIOTIKO OfKTUO
aTToxtTEUOl")~. va tXOUV Til OUvaTOTrlTa va aTTOTOlJlEUOUV TO TTpwra 10 AETTTO TWV VEpWV
13pox~~ TTOU Sa TTapoXETEUOUV IJETO 0IJ01olJopcpa TOU~ UTTOVOIJOU~.

01 aywyoi

olJ~piwv

TIl~

TTEPIOX~~ TTOU

Na TTpo~A£<p9Ei 0 KaAoe; uX£~laulJoe; TOU ~IKTUOU anoxtr£uulle; Ka8we; Kal I"} OlJaAJi
tiuoooe; TWV AUJ.laTWV UTO CPP£OTIO OCPI~IlC; TI')C; EYKaTOO'TaUI"}C;.

0.6 H TOXUTIlTO TWV AUIJOTWV OTOV KEvTplKO ATTOXETEUTIKO Aywyo (KAA) OE KOIJIO
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TTEpfTTTWOll va IJIlv TTPOOEvyf~EI TIlv EAOXlaTIl avayKafa TI~~ aUToKaSaplOIJOU TOU aywyou,
EVW TTapOAAIlAa Sa TTptm:1 va aTTocpwxSEi 11 OTPO~IAWOll~ po~ EVTO~ aUTou.
AU~aTa TIl~ E~UTTIlPETOU~EvIl~ aTTo TIlv EYKOTOOTa0ll TOU ~IOAOYIKOU KaSaplOIJOU
TTEPIOXr'J~ Sa ouMtyoVTaI ola j,JEOOU TWV ATTOXETEUTIKWV OIKTUWV TWV E~UTTIlPETou~Evwv
TTEPIOXWV TWV OIKIO~WV OTa aVTAIOaTOaia KaTo j,J~KO~ lOU K.AA, ola TOU oTToiou 10
'\O~aTa So oorwouVTOl tw~ TO CPPEOTIO EIOOOOU TIl~ EYKOTOOTaOll~.

0.7 Ta

8. "OAol 01 aywyoi J./ETacpopac; AUJ./aTwv (Toao TWV aTToxuwTIKWV l)IKTUWV Kal TWV
KEVTplKWV OUMEKTI')piwv, 000 Kal TOU KEVTPIKOU arroXETEuTIKOU aywyou K.A.A),
arrayopEUETaI va l)1£PxovTal aTTo KoiTEC; pEJ./aTwv, X£IJ./appwv KaTa J./rlKoC;.
OAOI 01 aywyof (olKTUa - OUMEKTrlPIOI - K.A.A) Sa TOTTOSETIlSOUV uTToYEla KaTo TpOTTO
TTOU va ~Ilv aMO/wvouv TO cpUO'IKO Torrio KOI TO XWlJa TTOU Sa TTpOKUlpEl aTTO TI~ EKOKacpE~
yla TIlV TOTToSETIl0rl TOU~ Sa XPllOIj,JOTTOlllSEf Yla TIlV ETTaVETTfxwo~ TOU~. To 1010 10XUEI KOI
v,a TOV aywyo OIOSEOll~ ETTE~EpyaOlJtvwvAU~OTWV (AM. E.!\.)
Ta UAIKO TWV aywywv Sa Eival ou~cpwva ~E TO avacpEpOIJEva OTIlv MnE KaJ cplAIKO TTPO~
TO rrEpl!3oMov.
Na Y[VEI TTAOpnc aTTOKaTOOTaOn TWV Ug?lOTOUEVWV oowv aTTO OTTOU Sa OIE'\SOUV 0'\01
aywyof OTIlv rrpoTEPll j,JOPCPr'J TOU~, IOlaiTEpa 010 Tj,Jr'Jj,Ja1O EVTOe; OIKIO~OU.
Na yfvEI TTAr'JPIl~ cmoKOTaOTa0ll Tile; ~OPCPoAoyfa~ TOU EOClCPOU~ IJETCl TO TTtpa~ TWV
Epyaalwv Ka1OOKEUrle; TOU aywyou rrpooaywy~~ OTIlV EyKaTOOTaOll, TWV AOITTWV
aTTOXETWTlKWV OIKTUWV, ouMEKTIlpfwv, Kal TOU aywyou ~E1OCPOPO~ ETTE~Epyao~Evwv
AU~OTWV.

Ta TTpO'iOV1O EKOKacpwv aTTO TIlV TOiTOSETIlOIl TOU aywyou TTpooaywy~e; (K.AA). TOU
aywyou ~ETacpopo~ ETTE~EpyaOIJEVWV Kal TWV arrOXETEUTIKWV OIKTUWV l(aI OUAA£KTIlPiwv
Sa TTpETT£1 va XPIlO'l~OTTOlllSOUV yla TIlv ETTavETTixwOli TOUe;. Ta £mTTAtov TTpo'ioVTa
£KoKacpwv va aTTopplcpSOUV O£ KOToMIlAOU~ xwpou~ TTOU OEV Siyouv TO YEVIKOT£PO
OIKOouOTIl~a (TT.X. aVEv£pyo AaTo~£ia, XYTA), UOTEpa OTTO OOEla Tile; 6JvOll~
nOAEOoo~ia~ nEpl~oMoVTO~ TIl~ No~apXlaKr'Je; AUlOOloiKIloll~ KuKAoowv.
ATTayopEuTaI 11 aTToPP/lpll TWV TTaparrovw UAIKWV OE pE~aTa.
0.9

rra

CPP£oTla EIOOOOU TWV KEVTplKWV aVTAloOTaoiwv TOU K.A.A , va TOTT08ETIl8£f
EO')(opa (XElpoKa8apl~o~EvIl) yla TIlv arro~oKpuVOll j,J£yOAwv aVTIKEIj,JEVWV.
Na UTTClPX£1 £cpEopEfa aVTAlwv 100%
J!':a TTP0!3A£cpSEi oUOTIlj,Ja aUTO~aTlO~ou Kal EMyxou KaSw~ KOI ouoTq~a ~tTpllOIle;
civWTaTIl~ OTOSIJIlC;.
avo~EiowTIl

0.10a.Na TTPO~AEcpSEf IlAEKTporrapaywyo (H/Z) ~EUYO~ OUVEXOUC; A£lToupyia~ TWV
aVTAlooTOOiwv OE TTEplTTTwoll olaKoTTJi~ pEu~aTo~.
Na E~aocpaAi~E101 Il aOloAElmll por; TWV aVETTE~tpyaoTwv AUIJOTWV rrpoe; TO
aVTAlooTClOla KOI Ewe; TIlV EyKloll ETTE~Epyaoia~ aMo KaJ 11 aOJOAEITTTIl po~ TWV
ETTE~Epyao~Evwv AU~OTWV OTOV aywyo OIOSEO'I'K
~. /\oyw TIl~ ~oPCPoAoyia~ TOU EOClCPOU~ va E~aocpaAloTEi KOTO KpiO'lv 010 mo KpiOl~a
all~Eia UTTEPXEIAIOTJi~ 0 oTToioe; OE TUXOV avoYKIl 8a oOllyEl TO AU~a1O OE
UTTOOEO£IYj,JtVE~ YI' aUTO TO AOYO 8Eo£l~ aTTOOOXr'J~ TOU~ aTTO TJ~ ap~OOIEe; UTTIlPEoiE~
(YYEia~ - nEpl!3oMoVTO~) TIl~ No~aPXlaKrle; AUT/Olle; KuKAoowv.
y. l1.iKTUa aTToxtTEUOll~, OuMEKTJiPIOI aywyof KOI aywyoe; TTpooaywYrle; AU~OTWV OTIlV
EyKaTooTOOll, Kal aywyoe; 0108EOll~ va OAOKAIlPWSOUV O~Eoa Kal TTplV Til AEIToupyia
TIl~ EYKaTClOTOOlle; ETTE~Epyaoia (E.E./\.)
0.11

na TIlv rrpoO'TTEAaoll OTOV xwpo TIl~ EYKaTOOTOOll~ va Oll~IOUPYllSEi
aocpaAToOTpw~EVO~ opo~oe; TTAOTOUe; TOUAOXIOTOV 6.0 m Yla TOV AOYO aUTO va yivouv 01

8
aTrapaiTfJTE~ I3EATlWOEJ~ EepOOOV mTOITOUVTOI TfJ~ UepIOTOIJEV~<; OOIK~~ TTpOOl3aOfJ~.

EOWTEplKO OTOV Xwpo va OrjIJ10UPYrjBEi OiKTUO OPOIJWV nMTou<; TouAoXIOTOV 4m.
0.12 Na KaraoKwa08Ei 1J0vcoa unooox~~ KOI ETTEeEpyaoia<;; ~08poAuIJIJOTWV OTO y~nEoo
Trj~ EYKaTOOraOrj~ E.E.A
0.13 H KaraoKw~ TOU <ppwTlou va ElVa! TEro!a, WOTE va IJfJV OfJlJlOupyouvral e:vaTToBtoEI<;
OTEpe:WV.
To epPEOTlO oeprell<; va e:ival EnapKwv olaoTooEwV, WOTE va OEXETai TIlv IJEYIOT~ lTapOX~
TOU aywyou lTpooaywy~~ Kal TWV 1308poAuIJcTWV TIl<; e:yKaTooraolle;; aTTo TO/TIC
oE~aUEVn/EC ulToooxri<; !308poAuUOTWV.
Na e:eaoepaAi~e:TOI Il anpOOKOlTTfJ po~ TWV aKa8cpTwv AUIJOTWV xwpi<; ElTIOTPOCP~ mov
avwvo lTpooavwv~~.
To epPEOTIO va EivOI KAEloTo, oTe:vavo ooov a<popo TfJV tKAuoll oOIJWV, KOI EUKoAa
ETTlOKt4JIIJO.
Na lTe:P1AaIJ130VEJ oUOTfJIJa aEplOlJoU Kal avolJ1eil<; TWV EIOEPX0I-IEVWV AUI-l0rwv.
H olaoraOloAoVIloll TOU eppwTiou va EivOI TbO/a WOTE 0 EACXIOTO~ xpovoe;; TTapaI-lOVr;e;;
KOI ae:plolJOU Via TfJV e:AOXIOTIl wplaia TTapox~ va E1vOI roUAOXIOTOV 3-5min
ea TTpoJ3AEep80uv KaToMIlAa avoiVlJara EUKOAfJ<; aepaipEOfJ<; rou E~OTTAIOIJOU.
o xwpoe;; va ae:pi~Eral KOI EeaEpi~ETOIlToAu KaAo.
0.14 LE EJOIKO OlaIJOpQ?WIJEVO xwpo, ETTapKwv olaorooe:wv, KOVTO OTfJV Eioooo TIl<;
EVKaTcoraoll<; Kal oro CPPEOTIO oc.pI~Il<; TWV AUIJOTWV. va KaraoKwao8Ei e:IOIKO CPPEOTIO
EKKtvwonc 1308poAuuoTwv - OE(aUEVn UTTOOOXr)C KAe:IOT~ TTPO~ aTToepuv~ tKAuolle;;
OOlJwv.
o OPOlJo<; TTpo01TtAaoll~ KOI 0 xwpo~ EAIVIJWV TWV l3uTlocpopwv va EivOI e:TTapK~~ Via TIlv
EAaXloToTToilloll TWV TTpOKaAoulJe:vwv 80pul3wv. H EKKtvWOrj TWV l3uTloepopwv oro
cppEono EKKtvwoll~ va ViVETOI IJOVO cnro ElolKte;; aEpooTEVEie;; UTTOOOX£<;, KOI 0XI IJE
aepaipEoll TOU ouprapoolaeppOVlJaro~ rou l3uTloepopou, TTpcVlJa TTOU 0fJlJloupVEi
TTpoo8ETe:e;; OOIJEC;;.
To c.ppEono EKKEVWOIl<; va EivOI KAe:IOTO KOI oTEvavo OOOV aepopo TIlv EKAuOrj OOlJwv.
o xwpo~ UTTOOOXr;e;; TWV 1308poAuIJoTwv va OlaTrjpEiTOI IOlairEpa Ka8apo<;.
Na KaraoKwao8Ei ora tpva EIOOOOU Tile;; EVKaTOOraOll~ jJovo5a TTpOEm:eEPvaoia<;
1308poAUIJOTWV lTOU 8a TTe:pIAalJl3oVEJ :
a) aUTOlJaTrj AETTroEoxopa aUToKa8apl~olJe:VIl !JE avoiV!Jara pol3owv 6 mm.
13) 5ECaue:vrj/vtc E~IOOPPOTTfJOfJ<; Via TIlv e:~IOOPPOTTfJOrj TfJ<; 8wPfJ<; TTapOxr;<; EKKEVWOfJ<;
OE !JEOll 25wp~
V) xwpo Via aVTAlooTOOlO KaTo8AI4JIl<; TTpO<; TO c.pPEClTIO Eloo50u. To aVTAlooTOOlO va
~E~OTTAIOBe:i IJE 2 aVTAiEe;; !Jla Kupla KOI I-Ila e:epE5pIK~
0) lJI1xavlKO ava5EUT~pa
E) aEpIO!JO (aEpIOT~<; TUTTOU f10wjet 11 epUOOfJT~PE<;) Via TO CPPEOKOPIOlJa TWV
l3opBoAu!JoTWV KaJ T~V aTTOOEO!JEUOrj TWV e:VWOEWV rou 8Eiou TTplV 051lVIl80uv OTfJV
KaVOVIK~ ETTe:~EPvaoia.

Na yiVETOI aVOOEUOrj TWV ~08poAUI-IOTWV Via va ETTlTEUX8Ei apaiwoll Kal ETTiTEU~Il
51aAEAuIJEVOU 02> 0,5 ppm KOI < 1ppm.
Ta T~~lJara EOXOPWOll<;, 5EealJEvt<; E~JOOPPOTTIlO'l<; KOI aVTAlooTOOlO, va I3pioKovral
e:VTOe;; KTlpiou KaTOMrjAWV 51aoTooEwV IJE e:eae:plolJo KOI aTTOolJfJOrl
Na lTpo13AEep8Ei 510raefJ ElJl3oAlaolJOU TWV 1308poAuIJoTwv jJE avaKuKAoepoPOUI-IEVIl
opaoTIK~ AoarrfJ.
Na yivEral tAEVXO~ TTOU TTEPIEX0I-IEVOU TWV l3uTlocpopwv TTpOTOU EKKEvw80uv OTrjV
5E~a~Ev~ UTTOOOX~<;.

na TOV uovo5a ETTECEpyaoiac 1308poAuuoTwv va unopXEI ora8uoc utTpOOOC TOe
TTOIOTQTOC TWV l308poAuuoTwv, OTTOU Ba UETpWVTOI TO pH, TOCIKoTOTa, C,N,P.
Na CllToq?EuYEral 0 UTTEpg>opTwon TOC OUVOAIKOC IJovo5ac IJE BoBpoAUuara.
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Na AT)cpSouv oAa TO mrapaiTT)TO IJtTpa Via T1"jV TTpOOTOoia TOU uTT08oAcioaloU
OVWVOU OTTO KUIJOTlOlJoUe;, pEUIJOra, aVKupof3oMIOEIe; OKacpwv, EIOOOOU 8aAaOalVOU
VEPOU, otpa KATT.
E~aoq>ciAloT) ora8Epou f3ciSoue; EKpO~e; aTT' oAa TO OTOj..Jla TOU OlaXUT~pa, KaSw~ Kal
Hlv 0lJo10j..J0Pcpll KaTavoj..J~ TTapoxwv OE oAa TO OTOlJla TOU OlaXUT~pa.
lluvaTorrjTO Ka8aplOj..JoU TOU UTTOl3puXiou avwyou OE TTEpiTTTwoll EvaTT08toEW~
cpEPTWV.

0.39 npOKEIJ,Jtvou va TTpooTOTEUSEi IKavoTTOlllTIKci TO SaAcioolo TTEPIf3ciMov va yiVETOI
ouoTIlj..JaTlK~

TTapaKoAou8T)oT) TWV VEpWV Tile; j..JEi~ovoe; TTEPIOX~~ TOU OlaXUT~pa IJE
Kal avaMm:le; OTTW~:
a) AvaAUoEIe; SPETTTIKWV aAciTwv (NH4, N02, N03, P04) OE olcicpopa f3ci6'l IJEXPI TOV
TTu6lJtva.
f3) npOOOIOpIOj..JOe; 02, TOc, OIWPOUIJEVWV OTEpEWV
V) MtTPllOT) TTpWTOVEVOUe; 'x6uoTTapavwv~e;·
0) LUOT00'l 1~r'HJOTO~, opvavlK~ IMe;, 13apta \-IEraMa
E) BEv6IKf} TTavioa
j..JETP~OEI~

nPIV apxiUEI (] Ol(X9EUI] TWV EnE~EPVauutvwv AuuaTwv, TTptTTEI va VrVEI
avaYVWPluTIKI] oIKoAoYIKr) PEAh" roc; TTEPIOXr}C;, OIc:ipKElac; EVoe houe, WUTE va
aTToKTn80uv uTolxEia pauue Via TTEpantpw napaKoAo08uun aTTO TOV apPoolo
!poDia AElToupviae TOU tpyou.
ria TOV UKOTTO aUTO va oQlJloupVQ8Ei rpaq>Eio napaKoAou9I]u"c; TOU
TTEplBaMoVToe UTa vpacpEia Tnc; EyKaTaUTaUI)C, ~E TrW ETTiI!AE'II1l TWV ap~ooiwv
YlTI')PEUIWV nEpll!aMovTo~
Kal YVIElvri~ TI')~ No~aPXlaKri~ AUTOOIOiKI')UI')~
Kutv\aowv.

0040 f:.Ev aTToKAEiETOI 11 XPT)a1J,JoTToiT)Oll TWV ETTE~EpyaO!JEVWV AUIJOTWV Via EAEYXOIJEV'l
cipoEUOll ETTlAEYJ,JtVWV KaMIEPYEIWV KaTci TIlV OIl:lpKEla Tile; apOEUTlKf}~ TTEplOOOU, IJETci
OTTO ETTE~Epyooia OE OE~aIJEVE~ E~IOOppOTTT)OT)e; IJE cpiMpo 13paoEia~ 01f}6'lO'l~, OE
EKTcioEI~ TTOU of}IJEpa KaMIEPYOUVTOI KOI OEV avf}Kouv OE OIKIOTIKE~ ETTEKTelOEI~, OUTE
TTPOKEITOI va EVTOX6ouv a' aUTEe;.
Ta Ka6apIOIJEVa Al1l..laTa, EcpOOOV XPllOIJ,JoTTOlllSoUV v,a cipOEUO'l, Sa tXOUV TO avaAoya
xapaKTI"lplOTIKel, TTOU Sa KaSopla6ouv OTTO TO Yrr. fEwpyia~, IJE Til OUl..IcpWVIl yvWI..IIl TIl~
aplJOOla~ YTTIlPEaia~ TOU YTT. YVEia~, KOI Sa IJETPWVTOI OUOTIll..laTlKci aTTO TOV apJ,Joolo
cpopta TOU EPYOU, I..IE Til aUVEX~ TTapaKOAouST)O'l TWV apl..l0oiwv YTTIlPEalWV
IlEPI13ciAAoVTO~ KOI YVIEIV~e; TIl~ NOlJapXlaK~~ AUTOOloiKIlOll~ KuKAciowv.
H KaTOAAIlAoTIlTO TOU VEpOU ciPOEUOT)~ EivOi auvcipTT)Oll T'l~ KoMIEPVE,a~ aAA6. KOI TWV
_ EoacplKWV xapaKTT)prOTIKWV.

r;..

fla TIlV Ul06ETIlOll TWV aTTalTOUI..IEVWV rrOIOTlKWV xapaKTIlplOTlKWV TWV TTpOe; cipoEUOll
AUl..lelTWV va A'l<PSOUV UTT' 04-'T) 01 aKOAouSOI TTapaVOVTE~:
TTpoaTOoia TIl~ O'lI..lOO'lae; uyEiae;
TTpooraoia TOU TTEpl136.MoVToe;
rrpooraoia TWV KaMIEPVEIWV
aTTooox~ aTTO TOUe; XP~OTE~ Kal TO KOIVO
ETTioll~ 6a TTpErrEI va AIlCPSOUV UTTOlJl'l 01 ouvaTOTIlTE~ aTToPPocpT)all~ TOU EOcicpou~ OTI~
OUYKEKPIIJEVE~ TTOOOTT)TE~ AUJ,JelTWV Kal auyKEVTpWOEWV a~WTOU KOI cpwocpopou.
Til OXET1Krl I..IEAtT'l cipoEUOllS 6a EyKpivEI 11 /)JvOll nOAEOOOlJia~ nEpl13ciAAovTo~
NOlJapXlaK~S AUTooloiKIloll<;·
ETTE~EPvau~tvwv AUIJc:iTWV UTO «toacpo~» Via TI')V
ElTavaq>0pTlUIl. E~TTAoUTlu~o TOU unoyElou uopocpopou opi~oVTa Ka8w~ Kal 11
ola8EUI') aun1.Jv lJiuw yEWTPtlUEWV EI07TiEUI')~ KaT' Eu8Eiav UTOV Uopocpopo

0.41 AlTOKAEiETat 11 ola8EuIl TWV
Opi~OVTa.
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ATTOj..laKpuvOll TWV acppwv Kal Tile; IAUOe; aTTO TIe; aVOIKTte; OE~aj..lEVte; KaJ cppEana.
LUVExte; TTMOlj..lO 8tOEWV OUYKtVTPWOllC; aKa8apOlWV KOI
EYKaTaoraOlle; va OlaTIlPElTOI IOlalTEpa Ka8apoc;.

YEVIKa

0 XWpOe;

Tile;

MEIWOll OTO EAaXIOTO m8av6TllTC~ cOTOxiac; TOU E~OTTAIOlJOU, lJE OUVETT~ OUVT~PllOtl erno
E~EIOIKEU~EVO TTPOOWTTlKO.
ETTapK~e; OUVT~PtlOtl TOU OIKTUOU aTToxtTEUolle; KaJ EAEYXOe; TOU KEVTplKOU cppEaTiou
EIOOOOU.
(ATTO EME/4JIl oUVT~Pllolle; ~ KaKo OXEOlaOj..lO TOU OIKTUOU aTToxtTEUOtle;, TTapayovTaJ
atpla, KUpIWe; UOp08EIO, TTOU OIOXETEUOVTaI OTO KEVTplKO CPPEaTlo EIOOOOU).
LUVEX~e; TTapaKOAOu8tl0tl TWV xapaKTIlPlonKwv T!l<; AaOTTtle; OTtlV OE~aj..lEV~ aEplo~oU.
LU)(V~ TTapaKoAou8tl01") Ttle; AEITOupYlae; TOU TTaxuvT~.
oE~a~Evte; va AtlCP8Ef j..Itplj..lva KaTa TOV uopauAIKo
UTTOAOylOj..lO TOUe;, WOTE va E~aocpaAi~ETal OTI TO AUlla10 OEV TTapa~tvouv OTaOlJ,Ja.
Na aTTocpEUx80uv 10 j..IEyaAa EAEu8Epa UlIJtl KaraVTIl TWV UTTEPXEIAIOTWV, v,a va ~tlV
Otl~IOUPYEiraJ EVTOVIl ola1Opax~ KOI EKTTOJ,JTT~ OTOYOVIOIWV.

0.48 LTIe; OWAIlVWOEIe;, aywyoue; KOI

0.49 OAa Ta 80pu!3woll

~Ilxav~~ara (YEW~TpIEe;, CPUOOllT~PEC;,

KA.TT). va !3piOKOVTaJ EVTOe;

tlX0j..lOVWj..IEVOU OIKioKOU.
0.50 Na uTTapXEI EcpEopEia OTOV E~OTTAIOj..lO Tile; EYKaraOraOtlC; (TTX aVTAIEe;, EOXOpEe;,
aEpOOUJ,JTTlEOTEe; KA.TT) TOUAaXIOTOV KaTa 50%.
0.51 To y~TTEOO Ttle; EyKaTaoraolle; (E.E./\ - BIOKA) va aTTo~ovw8Ei OTTTlKO OTTO Tie; yupw
EKTaoEIe; Kal TtlV EUpun:pl") TTEPIOX~, ~E TIlv Ollj..llOupyia m:pl~ETP!KO EVOe; cppaKTIl
TTEpicppa~IlC; KOI aVE j..IOCPPOKTtl, TTOU ea aTTOTEAEITOI aTTO i5tvopa ~tl cpuMof3oAa KOI
TOxuau~~ avapplXWlJEVa EV0tlj..lIKO cpUTO. Ta cpUTO va cpUTEUTOUV (oEvopa/8oj..lvOI) OE
avaAoyia 3: 1 KaJ 0 CPUTEUTIKOe; OUVOEO~Oe; va EIVOI 2x2 m OE !3apoe; TPIWV (3) OElpWV
TOUAOXIOTOV.
H TTEpicppa~Il aUT~ va Eival TTAOTOUe; 7m KOI TTtpav TI")e; OTTTIK~e; aTTo~6vwOlle; va Ej..ITTOoi~EI
TIlv 0ll~loupyia KUj..IaTlO~ou OTIC; OE~aj..lEVEc; oEUTEpo!3a8j..1lac; Ka8i~Il0lle; KCI ETTOlJtvwe; KaJ
crUIJ!3aAEI crTIlv aTToooTlKOTEPll AEIToupyiac; Tile;.

Na yiVEI KaTOMtlAtl ola~opcpwotl KOI <pUTEUOI") OEvi5pWV. KaMwTTlOTlKWV cpUTWV KOI
TTpaOIVOU OTOV Xwpo EOWTEplKeI TI")e; TTEpicppa~~c;, KaTa TTpOTi~tlOll EIOWV TI")C; TOTTlK~e;
~wpioae;.
H OAD cpUTOKaAuym va yiVEI oUIJg?wva WE IJEAETO ECPapuoyOe TTOU Sa EyKpl8Ei aTTO TOV
/)Jvon ~aowv Nouou KuKA.aowv.
MEpoe TWV Ka80pwv ETTECEpyaoutvwv AUUeITWV eo
TTOTlOua TWV OEVOpWV, KaMwTTlOTIKWV cpUTWV KaJ
EyKaTaOraOtle;·

XPOOlUOTTOID80uv Kal v,a TO
TTpaorvou crTOV Xwpo Tile;

0.52 0 XwpOC; KaTaOKEU~e; KOI AEIToupyiac; TOU tpyou va tXEI TTEpi<ppa~Il KOI KEVTPIK~ TTopra
TTOU va KA.EIOWVEI j..IE aa<paAEla, y,a erno<puy~ aTUTTWV ETTIOKEWEWV aTOj..lWV Ttle; TTEpIOX~e;
aTTouoia TOU Epya~o~EvoU TTpOOWTTlKOU ~ Kal yla aTTOcpuy~ !3avoaAIO~WV.
0.53 I:TOv xwpo TI")e; EYKaTaOTaolle; KOI OTllv yupw TTEPIOX~ TOU tpyou va olaocpaAi~ETaI Il
TTA~PtlC; EAEU8Epia Kivtl0tle; ETTlcpavElaKwv VEpWV Kal tl aVE~TTooIOTIl oTTooTpoyylOIl Tile;
TTEpIOXrle;·
0.54 Na TTpo!3AEcp8Ei TO avoAoyo aUTo~aTOTTOI'lj..lEVO IlAEKTpoTTapaywy6 ~EUYOC; yla TIe;
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OUOAEIToupyia Tile; ~ovooae; ETTE~Epyaoiae;, 0 ap~OOIOe; <pOpEae; AElToupyiae; TOU EPYOU
yVWOTOTTOIEi OTIe; UTTIlPEoiEe; aUTEe; ra ETTaVop8wTIKO ~ETpa TTOU TTpOOTi8ETai va AOI3EI Kal
TO OUYKEKPI~EVO Xpovooloypa~~a v,a TIlV OAOKA~PWOIl TOUe;.
Ta uErpa aUTO Kal TO xpovooloypauua ECPapuoyr'Jc TOUC EyKpiVOVTaI UE ATTocpaon TOU
Nouopxn KUKAOOWV E<pOOOV Il OlopKEla OAOKA~pWO~e; TOUe; uTTEPl3aivEI TOV Eva lJ~va. H
T~PIlOIl TWV ~ErPWV Kal TOU XPovoolaypo~~aTOe; Elval EU8lJVIl TOU <popEa TOU EpyOU, TTOU
OUVTOOOEI Kal OXETIK~ EK8EOll ~ETO Tllv OAOKA~PWOIl TWV ~Erpwv. 01 OXETIKEe; EK8EOEIe;
KpaTOUVTaI OTO apXEio Tile; EyKaTooraolle; Kal aTToTEAoUV, ~a~i ~E oAa ra oAAa OTOIXEia, TO
IOTOPIKO AEIToupyiae; Tile;. To apXEio aUTO Sa Eival OTIl 0lo8EOll TWV ouvap~oolwv
No~apXlaKwv Kal nEpl<pEpElaKwv YTTIlPEOIWV Ka8we; Kal TWV !::JVOEWV TWV ouvap~oolwv
YTTOUpyEiwv.
£1) ll£pl!3aMov TOC TT£PIOXr)C - Euaioenra oTolxda TOU - EIl>IKa TTpocHaTwou£v£c
{wv£c
v~ooe; T~voe; aV~KEI OTIe; BOpEIEe; KUKAOOEe;. Eival Vlloi ~E I3poxwoEIe; Kal AO<pWOEIe;
E~OpOEIe; Kal EvaAaOOOIJEVEe; KAiOEIe;. rEWTEKTOVIKO aV~KEI OTIlV ATTIKO-KuKAaOIK~ ~WVIl
IJE yEWAOylKO uTTo13a8po aTTOTEAOU~EVO aTTo Eva I310TIKo, KEpOOTIAl3lKO, YVEUO'IOEIO~
TTOP<PUPITIKO ypaviTIl TTOU KaTo 8EOEIe; ~EraTTiTTTEI OE ypavoolopiTIl EWe; olopiTll, ~E
~op~apa Kal OXIOTOAI80ue;. LTIlV TTEPIOX~ TOU EPYOU ETTlKpaTOUv TTPOOlVOI 0XlmoAl80l,
<puMiTEe;, xaAa~iTEe;, TTUPITIO~Op~apa, YTTOPXOUV 1~Il~aToYEv~ TTETpWlJara OTO vll0i.
YTTOPXEI KaMIEpY~OIIJIl Yll Eoa<pIKwv oxrwaTlo~wv, aMoul3laKo, aUTox80va,

H

KOAou131aKo EOO<PIl.
To KAi~a TOU VIlOlOU Eival ~TT10 IJEooYElaKo ~E EKTETa~EVIl ~IlP~ TTEpiooo Kal xalJllA~
I3poxoTTTwoll. H 8EPIJOKpaoia OEV TTapOUO'IO~EI E~OpOEIe; Kal 01 OVEIJOI TTOU ETTlKPaTOUV
Eival Kupla l3opElae; Il ~opEloavaTOAIK~e; Kal l3opEloouTIK~e; O/VOEWe;. To OIKOOUOTlllJa
Tile; ElVai TO TUTTIKO KUKAaoiTIKO, we; TTpOe; TIlV TTavioa Kal Til XAwpioa, Kupla ~IlPO<pUTIKO
OTOIXEia, <ppuyava KTA. OlaOEXOVTaI aKOAUlTTEe; IJEYOAEe; EKTOOEIe; ~E TTETpWOEe;
UTTOmpWlJa OTTOU Kal Il KUKAaoiTIKIl TTavioa. H 8aAOOO'la TTEplOXrl Tile; T~vou £ival aTTO
TIe; KAaOlKEe; alyaloTTEAayiTIKEe; aVTlTTpOOWTTEUOEIe; Tile; ~EOOYElaKrle; OAIYOTpO<pIK~e;
80Aaooae;.
OAO TO Vlloi aTTO TTAEUpOe; TTEpl~aMovTIK~e; KpivETai EUaio8llTo, UTTOPXEI mo
vOTloavaToAIKo T~~lJa TOU VIlOlOU TTEPIOX~ TTPOTElVO~EVIl oro EupwTTa'iKo OIKooiKTUO
NATURA 2000 IJE KWOIKO GR 4220019. H TTEPIOX~ TOU EPYOU I3pioKETai lJaKplO aTTo
Tllv TTEP/OX~ aUT~.
£2) Mtrpa Kal tpva Via Tn l>JaTrlpnOO TWV avWTtpW OTOIXdwv, Kal £TTi TTAtov OPOI :

,

ApKOUV ra ~Erpa Tile; TTapaypo<pou 0, TTOU 8a TTPETTEI va TIlPll80uv IJE 0xoAaoTIKoTllra

}\TTaITEiTai 10iaiTEPll ETTI~EAEla OTIlV T~PIlOIl Tile; TTOIOTIlTae; EKpO~e;, OEOO~EVOU OTI TO Vlloi
Kal Il TTEPIOX~ aV~KEI OTIlV TTEpll3aMovTIKO EUaio81lTIl ~WVIl TWV KuKAoowv.
ETTi TTAtOV
a) loxuouv 01 OlaTO~EIe; TOU N, 3028/02 «fla TIlV TTpooraoia TWV APXalOTrlTWV Kal EV
yEVEI Tile; nOAITIOTIK~e; KAIlPovO~,Oe;». LE TTEpimwoll TTOU KaTO TIe; EpyaoiEe; I3PE80uv
apxaia 01 EpyaoiEe; olaKOTTTOVTa1 Kal E<pap~O~OVTaI 01 OIKEiEe; olaTo~EIe; TOU No~ou
aUTOU
13) loxuouv 01 olaTo~EIe; TOU N. 2971/01 «nEpi AIYlaAou TTapaAiae; Kal OMEe; OlaTO~EIe;.
fla TO AOYO aUTO ooa Epya (XEpoaio T~~lJa uTT08aAOOOlOU, Kal OUVOOO Epya) yivouv
OTOV alYlaAO 8a TUXOUV TWV EyKpioEWV aplJooiwe; Tile; KT'1~aTlK~e;.
y) fla ooa Epya ~ T~rllJara ~ T~~~aT(] TOUe; TUXOV arraITEITaI aTTO TIe; IOXUOUOEe; OIKEiEe;
TTOAEOOO~IKEe;
OlaTO~EIe;
EyKplOIl Tile; ap~oolae; ETTlTpoTTrle; nOAEOOO~IKOU
APXITEKTOVIKOU EAtvxou (TTEpav TWV KTlplaKwv TTOU 8a AIl<PSEi OTTWOO~TTOTE) 8a
AIl<P8Ei Il EYKPIO~ Tile; OTTWOO~TTOTE TTplV TIlV EVap~1l TWV EpyaOlwv.
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XpOVIKO ~l(laT/'HJa Via TO orroio laxuEI Il XOPllVOU~EVIl tVKplall rrEpl~aMovTIKWV
opwv - npourr09taEIS Via TIlV ava9EwPlla~ TIlS

(11)

01 avwTEpw avacpEpOIJEVOI TTEpl~aMovTIKOi OPOI IOXUOUV IJEXPI 31- 12 -2020 KOI IJE T1"!V
TTPOOTTOBEOll on :
1) aUToi 8a TrlPOUVTai IJE aKpil3Ela,
2) Ba 'rllpEiTOI KOI TO TTEPIEXOIJEVO TIl~ OXEnK~~ IJEAETIl~ (MnE) apB.16 rou TTivaKO 2 TIl~
69269/90/K.Y.A, OTTW~ IOXUE/, TTOU OUVOOEUEI TIlv TTapouoa EKTO~ TWV OlllJEiWV TTOU
EPXOVTOI OE aVTiBEOlllJE TOU<; TTapaTTClvw TTEpll3aAAovnKou<; opou~.
~)

H UTTOPAIl8Eioa MnE Sa TTPETTEI OE Ko8E EAEYXO va PpiOKETOI oro xwpo TIl<; EyKaTaOraOll<;
KOI va ETTIOEIKVUETOI OE Ka8E apIJ6olo oUlJcpwva IJE Tllv KEilJEVIl VOIJ08EOia.

B) H IJIl T~PllOll opou /opwv TIl~ TTapouoa~ aTTocpaO'f'}<;, OUVETTOYETOI TTEpav TWV KUpWOEWV
arro OME~ OIOTO~EI~ TIl~ KEiIJEVIl<; VOIJOBEola<;, Tllv ETTlPOA~ OTOU~ UTTEU8uvou~ TWV
TTpO~AErroIJEvWV aTTo TI<; OlaTo~EI~ TWV opBpwv 28, 29 KOI 30 TOU N. 1650/86 KUpWO'EWV,
OTTW<; IOXUEI IJE TO N. 3010/02.

KaTa TIl<; rrapouoa<; aTTocpaOIl<; IJTTOPEI va aOKf'}8EI TTPOOCPUY~ IJEOa OE 45 IllJtPE~ aTTo
Tllv EKOOO~ TIl~ arro OTTOIOVO~TTOTE TTOU tXEI EWOIJO OUlJcptpov EVWTrlOV TOU Yrroupyou
nEXOLlE

To NOlJapXlaKo rUIJ~OUA'O NOlJapXlaK~<; AUroOIOIKIlO'Il<; KUKAOOWV OTO OlTOIO
KOIVOTTOIEITOI 11 rrapouO'a, UTToXPEouml O'TIl OllIJOO'loTToillO'~ TIl~, oUlJcpwva IJE TO
avacpEpOIJEVa O'm op8pa 3 TIl<; KYA 75308/5512/90(<PEK 6918), OTTW~ IO)(UEI.

rUVnUUEva:
1 aVTITuTTO M.n.E

o rENIKOr rPAMMATEAr
EO'. Alavour)
1. APXEio .61 nE.Xn
2. <P. YTTo8EOllt)
3. n. nOAUXpOVOKIl

XAPAAAMnor KOKKINOr
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nJNAKAI: AnO.dEKTQN
1. ynEXQt:.E
Ll!vOrt nEpl~aMovTIKOU LXEOlaOIJOU
naTrtoiwv 147 TK 11251 A0HNA
2. YTTOUPYEio nOAITIOIJOU
a. KA' EriKA ETTalJEIVWVOa 10 - T.K. 10555 A0HNA
~. E<p0pEia Eva'\iwv ApxaloT~TwV
KaMIOTTtprt 30 TK 11742 A0HNA
3. NOlJapXlaKo LUIJ~OU'\IO
Kuuoowv N.A.K (Via l)IlJjOUiEUU'1) ENTAY0A
4. YTT. YyEiac; KOI npovolac;
!::JVOrt YYIEIV~C; nEpl~aMovToc;
APIOTOTEAOUC; 17 T.K 10183 A0HNA
5. !::JVOrt LlrtlJoOiwv 'Epywv (TIJ. yopauA. 'Epywv)
nEpl<ptpEla N. Alyaiou (IJE <paK.) ENTAY0A
6. !::JVOrt YyEiac; nEpl<pEpElac;
NOTiou Alyaiou - ENTAY0A
7.

NOlJaPXlaK~ AUTOOIOiKrt0rt Kuuoowv
a) ETTapXEio T~vou 84 200 THNO
~) !::JVOrt TE)(VIKWV YTTrtPEOIWV
y) !::JVOrt lloAEOOolJiac; IlEPI~dMOVTOC; (TIJ.
0) !::JVOrt Yy'EIVriC; NOIJ. AUTOOIOiKrt0rtC;
ENTAY0A

nEpl~/vTO~)

8. TYLlK N. Kuuaowv ENTAY0A
9. Ll~IJO Trivou
a) rpacpEio .d'WaPXou
~) TE)(VIK~ YTTrtPEOia Ll~IJOU (IJE <paK.)
T.K. 84 200THNO
1O.

EIOIK~ YTTrtPEOia LllaXEip10rtC;
nEn NOTiou Alyaiou
AKT~ naTTayou 46 ENTAY0A

11.

KTrtlJaTIK~ YTTrtPEoia N. Kuuoowv
ENTAY0A

~-~ 12. YopoOUVaIJIK~

/"

r. ZEPl3ac; - N. rKUVrtC; - B. ra~plrtAioou K' LIA E.E
Ka E. MIXart,\ioou
. Hpwoou ATTIKOU 7 T.K. 145 61 KHCI>II:rA
riA ENHMEPOI:H
YTTOUpyEio Alyaiou
q>IAEMrivwv 9 TK. 10557 A0HNA

