ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Κατασκευή ̟αιδικών χαρών
στην Τ.Κ Αµισιανών και
την Τ.Κ Παλαιοχωρίου

ΜΕΛΕΤΗ 1015/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

110.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελ. : 1015/ 2017
ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

παιδικών χαρών
στην Τ.Κ Αμισιανών και
την Τ.Κ Παλαιοχωρίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη (η οποία εκπονήθηκε κατ’ εντολή Δημάρχου) προβλέπεται να
ανακατασκευαστούν δύο υπάρχουσες παιδικές χαρές, η μία στην Τ.Κ. Αμισιανών και η δεύτερη
στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση καταλληλότητας χώρου και
λειτουργίας τους από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών του Δήμου Παγγαίου.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνουν εργασίες χωματουργικές και καθαιρέσεων,
σκυροδετήσεις, επενδύσεις-επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες για τη δημιουργία
διαδρόμων-όδευσης πεζών πλάτους 1.50μ., καθώς και δάπεδο ασφαλείας από ανακυκλώμενο
πλαστικό και τέλος κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές που αφορούν στην τοποθέτηση εξοπλισμούπαιχνιδιών, κιγκλιδωμάτων και σχαρών.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 18.6 του άρθρου 18 της ΕΣΥ της παρούσας
μελέτης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει την έκδοση
πιστοποιητικού συμμόρφωσης διαπιστευμένου φορέα για κάθε παιδική χαρά, όπως ορίζεται στο
άρθρο 11 της υπ’ αριθ. 28492/2009 (Β΄931) απόφασης του ΥΠ. ΕΣ.
Η συνολική απαιτούμενη πίστωση εκτέλεσης του έργου θα ανέλθει στο ποσόν των
110.000,00 €, θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ελευθερούπολη 23 Φεβρουαρίου 2017
Η Συντάξασα

Ζώνιου Ουρανία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ/Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ : Κατασκευή παιδικών χαρών
στην Τ.Κ Αμισιανών και
την Τ.Κ Παλαιοχωρίου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1015/2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Α.Τ. Ε.Μ.

ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΟΣΟ

ΤΙΜΗ

ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΡΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΛΙΚΗ

ΑΝΑΘΕΩΡ.

Ι. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1

2

3

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδειςημιβραχώδεις
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων με την καθαρή μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης

ΟΙΚ 20.02

1

μ3

190,00

5,00

950,00

ΟΙΚ 2112

ΟΙΚ
20.04.01

2

μ3

10,00

22,45

224,50

ΟΙΚ-2122

ΟΙΚ
22.10.01

3

μ3

14,00

30,20

422,80

ΟΙΚ 2226

Άθροισμα Ι

1.597,30

ΙΙ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

2

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου , διάστρωση
και συμπύκνωση σκυροδέματος C12/15
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΟΙΚ
32.01.03
ΟΙΚ 38.03

3

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας δομικών
πλεγμάτων S500 ή S500s

ΟΙΚ
38.20.03

6

Ν.ΟΙΚ
73.93

7

1

4

Λείανση - τρίψιμο άνω επιφάνειας σκυροδέματος

4
5

μ3
μ2
χλγ.
μ2

104,00

8.736,00

41,00

84,00
15,70

1.735,00

1,07

1.856,45

500,00

1,50

750,00

ΟΙΚ 3213
ΟΙΚ 3816

643,70

Άθροισμα ΙΙ

ΟΙΚ 3873

ΟΙΚ 7373.1

11.986,15

1

ΙΙΙ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

8

μ2

152,00

22,50

3.420,00

2

Δάπεδο ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό Ν.ΟΙΚ 7397 9

μ2

500,00

55,00

27500,00

ΟΙΚ 73.11

ΟΙΚ 7397

30.920,00

Άθροισμα ΙΙΙ
ΙV. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
1

2
3

Κιγκλιδώματα εξωστών
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με
ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου

ΟΙΚ
77.71.01

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής χαλύβδινες
ηλεκτροσυγκολλητές

ΥΔΡ
11.02.02

4

Παραδοσιακή βρύση με πέτρα

5

Διάτρητος μεταλλικός κύλινδρος κάδος

7

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με
αναγραφές και συμβολή
Στύλος πινακίδων απόι γαλβανισμένο
σιδηροσωλήνα

8

Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας

9

Μονάδα αναρρίχισης τύπου δένδρου

6

10
11
12
13

ΟΙΚ 55.21

Κούνια 3/θέσια (2παιδιων & 1νηπιων) ξύλινη
Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα
Πανέλ Δραστηριοτήτων "Λαβύρινθος"
Αντικατάσταση φορέα ελατηρίου

10

μ
μ2

11

Ν.ΟΙΚ 7312
ΠΡΣ
Β 11.13
ΟΔΟ Ε
8.2.2
ΟΔΟ Ε
10 .1
ΠΡΣ
Β 10.4
ΠΡΣ
Β.12.2
Ν.ΠΡΣ
Β.12.12
ΠΡΣ
Β12.20
N. ΠΡΣ
Β 12.3
N. ΠΡΣ
Β 12.3

104,00

50,50
10,70

192,00

12

5.252,00

ΟΙΚ 5521

ΟΙΚ 7771

2.054,40

1.315,00

3,10

4.076,50

ΥΔΡ 6752

χλγ.
ΟΙΚ4307

13

τεμ

1,00

350,00

350,00

14

τεμ

6,00

220,00

1.320,00

ΟΙΚ 5104

15

μ2

8,00

133,00

1064,00

ΟΙΚ 6541

16

τεμ

2,00

31,10

62,20

17 τεμ

6,00

190,00

1.140,00

18 τεμ

1,00

1.100,00

1.100,00

19 τεμ

1,00

1300,00

1.300,00

20 τεμ

1,00

1.000,00

1.000,00

21 τεμ

1,00

1.100,00

1.100,00

22 τεμ

2,00

280,00

560,00

ΟΔΟ 2653
ΟΙΚ 5104
ΟΙΚ 5104
ΟΙΚ 5104
ΟΙΚ 5104
ΟΙΚ 5104
ΟΙΚ 5104

Α/Α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Αντικατάσταση καθίσματος παιδιών
14 πιστοποιημένο με αλυσίδες
Αντικατάσταση πατώματος μύλου και σετ
15 ρουλεμάν αυτού

N. ΠΡΣ
Β 12.19
N. ΠΡΣ
Β 12.21

Α.Τ. Ε.Μ.

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟ

ΤΙΜΗ

ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ

23 τεμ

2,00

100,00

200,00

24 τεμ

1,00

285,00

285,00

ΟΛΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθερούπολη 23/02/2017
Ο Προιστάμενος ΔΤΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΜΙΔΗΣ
Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΑΝΑΘΕΩΡ.
ΟΙΚ 5104
ΟΙΚ 5104

Άθροισμα ΙV
ΣΥΝΟΛΟ
Προστίθεται O.E. &Γ.Ε. 18%
Άθροισμα
Απρόβλεπτες Δαπάνες 15%
ΣΥΝΟΛΟ ( Πρός Δημοπράτηση)
Πρόβλεψη αναθεώρησης
Άθροισμα
Προστίθεται Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%
Απαιτούμενη πίστωση εκτέλεσης του έργου

ΚΩΔΙΚΟΣ

20.864,10
65.367,55 €
11.766,16
77.133,71
11.570,06
88.703,77
5,91
88.709,68
21.290,32
110.000,00 €

Ελευθερούπολη 23/02/2017
Η Συντάξασα
Ουρανία Ζώνιου
Διπλ.Αρχιτέκτων Μηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΤΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛ. 1015/2017

ΕΡΓΟ : Κατασκευή παιδικών
χαρών στην Τ.Κ Αμισιανών και
την Τ.Κ Παλαιοχωρίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ NET OIK – EKΔΟΣΗ 3.0

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις
οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης
που ορίζονται στη διακήρυξη.
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες
περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν
στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του
έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης
και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή
διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την
απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.
1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή
διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται
στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1
Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους,
δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με
τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία,
η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους
υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού
του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2
Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη,
κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των
εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες
πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών,
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων
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1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής
εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και
τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων
εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων,
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για
την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών,
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου,
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των
δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα
με τους όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής
σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς
ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου,
η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων
υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις
ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών
τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία
και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των
χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί
από το Δημόσιο
(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις
λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Εργου.

1.3.9

Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων,
της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής
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1.3.10

1.3.11

1.3.12
1.3.13
(α)
(β)
(γ)
(δ)

(ε)

1.3.14

ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και
μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής
των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ.
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά
επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα,
τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η
απομάκρυνσή τους από το Εργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού
που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία.
Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων,
μηχανημάτων κ.λπ.
Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),
στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εμποδίων,
στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.&
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης
του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος
του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας
και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
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1.3.15

1.3.16
1.3.17

1.3.18

1.3.19
1.3.20

1.3.21

1.3.22
1.3.23
1.3.24
1.3.25

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων
εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης
επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης
κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς
και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου
του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα,
προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το
τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους ορίζεται.
Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.
Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων
εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την
διατήρησή τους.
Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης
να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες
σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου,
όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς
όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη
δημοπράτησης.
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1.3.26
1.3.27
1.3.28

1.4

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι,
δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών,
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και
το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει
βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει
τον Κύριο του Έργου.
2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων
βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη
των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων
ανοχών.
Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική
του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για
την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης,
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν
Περιγραφικό Τιμολόγιο.
Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς
και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος
Τιμολογίου.
Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου
άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο
Τιμολόγιο.
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2.1.6
2.2

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
•
•

•

•

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή
κρουστικού εξοπλισμού.
Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην
κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους
πάνω από 0,50 m3.
Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς
σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των
150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν
αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση
των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2
ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα
προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου
απαιτείται.
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας
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-

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση
στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις
πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών
ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του
παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους
κουφώματος.
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή
σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια
που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους
των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία,
θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε
άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί
Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο
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εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη,
τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με
τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές
εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και
επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης
από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Είδος
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

2,60

Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα

2,80
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α/α

7.

8.

9.

Είδος
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4.

Συντελεστής
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – μελανό
Τεφρόχρουν – μελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αμαρύνθου
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
Διονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωμο
Χιονόλευκο
10

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαμίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωμο
Γκρι με λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωμο
καφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με
λευκό τσιμέντο.
2.2.5.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων
και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι
εργασίες
κατασκευής
επίπεδης
επιφάνειας
γυψοσανίδων
τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο
78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του
τιμολογείται με το άρθρο 79.55.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*]
παραπλέυρως
της
αναγραφόμενης
τιμής
σε
ΕΥΡΩ
δεν
συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης
του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται
οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ^ 5 km
Εκτός πόλεως
οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km
- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη
αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και
χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)

0,28
0,21

0,20
0,19
0,25
0,21
0,22
0,20
0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του
αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι
εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο
άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν
τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που
επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).
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Β.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**]
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. ΑΡΘΡΟ OIK 20.02
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων
κλπ χώρων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων
για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και
την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς
κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης
μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη
από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των
παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές
αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε
μέση απόσταση έως 30 m.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και
μετά την εκσκαφή.
Εργασία
Τ1= 2,80
Μεταφορά από απόσταση 10 χλμ
Τ2=(0,19+0,03)*10= 2,20
Τιμή /m3
Τ=Τ1+Τ2 = 5,00
Τιμή άρθρου + [κόστος μεταφοράς* απόσταση μεταφοράς]
ΕΥΡΩ

5,00 €

(Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά)

2. ΑΡΘΡΟ OIK 20.04.01
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και
εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή
εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με
την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και
την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και
μετά την εκσκαφή.
20.04.01

σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122
Εργασία
Τ1= 20,25
Μεταφορά από απόσταση 10 χλμ
Τ2=(0,19+0,03)*10= 2,20
Τιμή /m3
Τ=Τ1+Τ2 = 22,45
Τιμή άρθρου + [κόστος μεταφοράς* απόσταση μεταφοράς]

ΕΥΡΩ

22,45 €

( Εικοσι δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά)

3.ΑΡΘΡΟ OIK 22.10.01
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος
παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού
και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση των προϊόντων, οτεμαχισμόςτων ευμεγέθων στοιχείων
σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
22.10.01

Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)πραγματικού όγκου προ της
καθαιρέσεως
Εργασία
Τ1= 28,00
Μεταφορά από απόσταση 10 χλμ
Τ2=(0,19+0,03)*10= 2,20
Τιμή /m3
Τ=Τ1+Τ2 = 30,20
Τιμή άρθρου + [κόστος μεταφοράς* απόσταση μεταφοράς]
ΕΥΡΩ

30,20 €

( Τριάντα ευρώ και είκοσι λεπτά)

2) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
1. ΑΡΘΡΟ OIK 32.01
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση
αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την

15

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις
ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα
επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά
την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.

β.
γ.

Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης
του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό
σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του
σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται
ότι
στην
τιμή
ανά
κατηγορία
σκυροδέματος
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας
τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η
περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης
χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη
συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της
άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων
μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου,
στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή,
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την
θέση σκυροδέτησης.

ε.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός
από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
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Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
32.01.03

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3213
3

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m ).
ΕΥΡΩ

84,00 €

(Ογδόντα τέσσερα ευρώ)

2. ΑΡΘΡΟ OIK 38.03
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων,
φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε
στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00
m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των
χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η
εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ

15,70 €

(Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

3.ΑΡΘΡΟ OIK 38.20
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος,
μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και
διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του
ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα
οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει
αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται
στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και
θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη
της τοποθέτησης του οπλισμού.
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Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα
περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις
διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά
τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα
μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά
την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την
Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των
ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
B500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

B500Α
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

Ονομ.
διατομή
2
(mm )

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C

√

√
√
√
√
√

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα
ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα
τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή
αυτών.
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
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• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
38.20.03

Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΥΡΩ

1,07 €

(Ένα ευρώ και μηδέν επτά λεπτό)

4. ΑΡΘΡΟ Ν. OIK 73.93
Λείανση – τρίψιμο άνω επιφάνειας σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ7373.1
Λείανση-τρίψιμο με χρήση ειδικού στροφείου (ελικοπτεράκι) της άνω επιφάνειας
σκυροδέματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία των απαιτούμενων υλικών για
την λείανση-τρίψιμο της άνω επιφανείας του σκυροδέματος, καθώς και η
εργασία για την παράδοση αυτού σε χρήση. Η τελική επιφάνεια δεν θα
παρουσιάζει καμία ανωμαλία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) διαμορφωμένης επιφάνειας
ΕΥΡΩ

1,50€

(Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά)

3) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
1. ΑΡΘΡΟ OIK 73.11
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας
άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2
των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm
αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες,
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

22,50€

(Εικοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά)

2. ΑΡΘΡΟ Ν. OIK 7397
Δάπεδο ασφαλείας από ανακυκλώμενο υλικό
Δάπεδο ασφαλείας κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων
φυσικού ελαστικού και
έγχρωμης (πράσινης ή σκούρας κόκκινης)
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πολυουρεθάνης. Το δάπεδο αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500
x 500 mm ή 1000 x 1000 mm και έχει ειδικό βάρος 660 kg/m2.
To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177.
Εφ’ όσον η κατασκευή προτείνεται για νηπιαγωγείο, επιλέγεται το πάχος των
40 mm. Με βάρος 26,60 kg/m2 για ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177 ίσο με 1350
mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της
έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να
προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές είναι
ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων
υδάτων.
Το δάπεδο ασφαλείας συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με τα σχέδια
της μελέτης, για απόληξη του δαπέδου («σκάρπο» ειδικό τεμάχιο) ή γωνιακό
ειδικό τεμάχιο.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση
του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων
πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της
εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177 σύμφωνα με
πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας.
Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση ελαφρώς
οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 150 mm. (Β100 πρώην Β160 με μονή
στρώση δομικού πλέγματος S500s), χυτού επί τόπου έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η δαπάνη για την κατασκευή της
βάσης ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή
του παρόντος άρθρου. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάνω
στη βάση σκυροδέματος γίνεται με κόλλα πολυουρεθάνης, με κατανάλωση
αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής της κόλλας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται
η προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων πλακών-κόλλας και κάθε είδους υλικών
και μικρουλικών για την κατασκευή δαπέδου ασφαλείας από ανακυκλωμένο
ελαστικό .
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) έτοιμου τοποθετημένου δαπέδου ασφαλείας.
ΕΥΡΩ

55,00€

(Πενήντα πέντε ευρώ)

4) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΄Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
1. ΑΡΘΡΟ OIK 55.21
Κιγκλιδώματα εξωστών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5521
Κιγκλιδώματα εξωστών κλπ. από ξυλεία τύπου Σουηδίας, ευθύγραμμα, απλού
σχεδίου, με ύψος μέχρι 1,00 m, με κουπαστή 9x9cm, κάτω πέλμα 6x6 cm ή
ανάλογο, ορθοστάτες (άν χρειάζονται) 12x12 cm και κιγκλίδες τορνευτές ή με
ορθογωνική διατομή 5x5 cm ή αναλόγη σε απόσταση μεταξύ τους έως 15 cm το
πολύ, με απλή διαμόρφωση όλων των τμημάτων και σύνδεση του
κιγκλιδώματος με σιδηρούς συνδέσμους είτε σύνδεση σε άλλη ξύλινη ή λίθινη
κατασκευή, με αντηρίδες από σιδηρά ελάσματα και τσιμεντοκονία και εν γένει
υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) κατακορύφου πλήρους επιφανείας.
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ΕΥΡΩ

50,50 €

(Πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά)

2. ΑΡΘΡΟ OIK 77.71.01
Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματοςβάσεως νερού η διαλύτη ενός
η δύο συστατικών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Απόξεση,
αστάρι,
ξερόζιασμα,
σπατουλάρισμα,
στοκαρίσματα,
ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο
συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου
και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.71.01

ΕΥΡΩ

10,70 €

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα
αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου.
(Δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

3. ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 11.02.02
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του
πλαισίου έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της
εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου
έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων
κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με
βάση τους πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές
εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών
μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
11.02.02

Εσχάρες
καναλιών
ηλεκτροσυγκολλητές,

υδροσυλλογής,

χαλύβδινες,
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Εσχάρες χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ08-07-01-02 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές"
ΕΥΡΩ

3,10 €

(Τρία ευρώ και δέκα λεπτά)

4.ΑΡΘΡΟ Ν. OIK 7312
Παραδοσιακή βρύση με πέτρα
Για την κατασκευή μιας παραδοσιακής βρυσης σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
υποδείξεις της υπηρεσίας, επενδεδυμένη με πέτρα, μαζί με τη λεκάνη αποχέτευσης σε
όλο το μήκος της.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εξής εργασίες:
1. σκελετός της βρύσης από οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 σύμφωνα με το σχέδιο και
τις οδηγίες της επίβλεψης.
2. Επένδυση των κατακόρυφων τοίχων με πέτρα της περιοχής Ακροβουνίου
3. Επένδυση του δαπέδου της λεκάνης και της στέψης των τοίχων με πέτρα της
περιοχής Ακροβουνίου
4. Υδραυλική εγκατάσταση με βρύση ορειχάλκινη ή χυτοσιδηρή παραδοσιακή και
αποχέτευση των νερών μετά της παροχής νερού και των αναγκαίων υλικών και της
εργασίας πλήρως τοποθετημένα σύμφωνα με τα λεπτομερή σχέδια και τις οδηγίες του
επιβλέποντα.
(1 τεμ.)

Ενδείξεις εργασιών

Μον
.

Μήκο
ς

Πλάτος

Ύψο
ς

Ποσ
ότητ
α

Εκσκαφή θεμελίων &
τάφρων χωρίς χρήση
μηχ.μέσων
Λιθοδομές θεμελίων
με ασβ/μα1: 2 1/2των
150 kgr τσιμέντου
Λίθινο θεμέλιο

Κατασκευή
λιθοδομής
δύο
όψεων
Eπίστρωση
με
χονδρόπλακες
ορθογωνισμένες δια
χειρός Καβάλας
Άνω μέρος βρύσης
Πλαίνά βρύσης
Γούρνα βρύσης

Αρ.Τι
μ.
20.04
.01

Κωδ.
Αναθ
.
ΟΙΚ
2122

Τιμή

Δαπάνη

22,65

22,20

m

1.50

1.30

0.50

0.98

M3

1.50

0.90

0.50

0.68

43.05
.01

OIK
4305

78,00

53,04

M3

1.50

0.40

1.05

0.63

43.22

OIK
4307

106,00

66,78

M2
M2
M2

1.05
0.80
0.16

2*0,45
0,40
0.23+0.60+0.
23

73.11

ΟΙΚ
7311

28,28

26,58

0,45
0,32
0,17
0,94

Πάγκοι από μάρμαρο
γκρί, πάχους 4 εκ.
Γούρνα βρύσης

M2

0.60

Πλαίνά βρύσης

M2

0.40

0.60+0.40+0.
23
2* 0.23

0.74
0.18
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ΥδραυλικάΑποχέτευση
Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος ½’

m

3.00

0.92

75.76
.03

OIK
7578

130,00

119,60

3.00

Σχ.ΑΤ
ΗΕ
8036.
1
Σχ.ΑΤ
ΗΕ
8138.
12
Σχ.ΑΤ
ΗΕ
8104.
1
Σχ.ΑΤ
ΗΕ
8042.
1.9
Σχ.ΑΤ
ΗΕ
8072

ΗΛΜ
5

5,99

17,97

ΗΛΜ
11

11,75

11,75

ΗΛΜ
11

6,09

6,09

ΗΛΜ
8

6,40

19,20

ΗΛΜ
11

5,00

5,00

Κρουνός
εκροής
ορειχάλκινος ½’

τεμ

1

Συρταρωτή
βαλβίδα
(βάνα) ορειχάλκινη

τεμ

1

Πλαστικός
Φ125

m

Σωλήνας

Μεταλλική
σχάρα
δαπέδου
επιχρωβμιωμένη Φ25

3.00

τεμ

3.00

1,00

60,01
348,21
350,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΥΡΩ

350,00 €

(Τριακόσια πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά)

5. ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Β 11.13
Διάτρητος μεταλλικός κυλινδρικός κάδος
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση διάτρητου μεταλλικού κάδου με εξωτερικό
σκελετό από λάμες και ηλεκτροστατική βαφή όλων των στοιχείων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

220,00 € (Διακόσια είκοσι ευρώ)

6.ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Ε 8.2.2
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με
υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1
Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως
αντανα-κλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων
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σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου
AlMg2 ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται
πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και
φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της
οποίος καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και
φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την
ημερομηνία κατασκευής της.
• η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την
ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της
επιφάνειας της
• τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.
• η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση
τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ
φθορών
• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης
• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η
αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται)
•
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.
Ε-8.2.2 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα
από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)

ΕΥΡΩ

133,00 € (Εκατόν τριάντα τρία ευρώ)

7. ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Ε 10.1
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ.
διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm,
πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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• η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με
στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’
(ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση
χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)
• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους
50 cm και διαμέτρου 30 cm
• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να
παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15
(εργασία και υλικά)
•
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’).
ΕΥΡΩ

31,10 €

(Τριαντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά)

8. ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Β 10.4
Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής
ξυλείας
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104
Καθιστικά με σκελετό από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα
αποτελούμενο από τρείς διαδοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,15 x
0,05 m και δύο στοιχεία πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,15 x
0,05 m, συνδεόμενα με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

190,00 € (Εκατό ενενήντα ευρώ)

9. ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Β.12.2
Μονάδα αναρρίχησης τύπου δένδρου
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας αναρρίχησης τύπου
δένδρου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Κατασκευή από ξυλεία με μεταλλικούς συνδέσμους και στηρίγματα
- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να
αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με
υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την
υπεριώδη ακτινοβολία.
- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια
ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο
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- Χειρολαβές τεμάχια σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου, στηριζόμενες με
μεταλλικές λάμες συγκολλημένες στα άκρα τους σε ξύλινες δοκούς διατομής
90x90 mm
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους
30 cm ή με χλοοτάπητα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ 1.100,00 €

(Χίλια Εκατό ευρώ)

10. ΑΡΘΡΟ Ν. ΠΡΣ Β 12.12
Κούνια 3/θεσια (2 παιδιών & 1 νηπίων)
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας τεσσάρων
θέσεων από ξύλο, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να
αποκτήσουν λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με
υδατοδιαλυτές, μη τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την
υπεριώδη ακτινοβολία.
- Δοκός ανάρτησης ξύλινη, διατομής 90x125 mm
- Aλυσίδες μήκους 1,15 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να
αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων.
- Κουζινέτα, σε απόσταση 530 mm, αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου,
ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο,
στηριζόμενα στην κεντρική δοκό της κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με
παξιμάδι ασφαλείας, κατά τρόπο ώστε να μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν
κινείται η κούνια.
- Καθίσματα ασφαλείας, από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m
από το έδαφος (θέση ηρεμίας), με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους
ορθοστάτες της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους απόσταση 0,70 m.
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους
30 cm ή με χλοοτάπητα.
ΕΥΡΩ

1300,00 € (Χίλια τριακόσια ευρώ)

11. ΑΡΘΡΟ ΠΡΣ Β 12.20
Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας σκάλας - τσουλήθρας με
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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- Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με μεταλλικούς
συνδέσμους και στηρίγματα και τελική βαφή με μη τοξικά υδατοδιαλυτά
χρώματα, υψηλής αντοχής στις περιβαλλοντικές δράσεις
- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια
ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο
- Σκάλα από σιδηροσωλήνες, με 8 σκαλοπάτια 0,40 x 0,11 m,
ηλεκτροσυγκολλημένα, το τελευταίο των οποίων, σε ύψος περίπου 1,90 m από
το έδαφος, διαμορφωμένο ως πλατύσκαλο
- Αύλακας κυλίσεως μήκους 3,20 m, κατασκευασμένος από FIBER GLASS ή
γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm.
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους
30 cm ή με χλοοτάπητα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ

1.000,00 €

(Χίλια ευρώ)

12. ΑΡΘΡΟ Ν. ΠΡΣ 12.3
Πάνελ Δραστηριοτήτων «Λαβύρινθος»
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104

Γενικές διαστάσεις
Ύψος

1150 mm

Μήκος

1000 mm

Πλάτος

100 mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας
Μήκος

4000 mm

Πλάτος

3100 mm

Ύψος πτώσης

-

Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες

2 παιδιά
Παιχνίδι

Δραστηριότητες

κινούμενων
στοιχείων

Ηλικιακή ομάδα

≥ 1 έτους
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Καταλληλότητα για
ΑΜΕΑ

Ναι

Τεχνική περιγραφή
Το όργανο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1 ως 8 ετών και έχει δυνατότητα
εξυπηρέτησης έως 2 άτομα. Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να
επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης και τη
συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.
Αποτελείται από:
•
•
•
•

Δύο (2) δοκάρια
Ένα (1) χρωματιστό πάνελ που προσαρμόζεται το παιχνίδι 'μονοπάτι'
Δύο (2) μπάρες με ενσωματωμένες μπάλες λειτουργώντας ως αριθμητήριο
Ένα (1) χρωματιστό περιστρεφόμενο πάνελ κομμένο σε λέιζερ ώστε στο εσωτερικό του
να σχηματίζεται λαβύρινθος έχοντας μια μπίλια με αποτέλεσμα να παιδιά να
προσπαθούν να βρουν το σωστό μονοπάτι. Το πάνελ λαβυρίνθου καλύπτεται από
διάφανη επιφάνεια από μεθακρυλικό.
Υλικά κατασκευής

Το έγχρωμο πάνελ και το περιστρεφόμενο πάνελ κατασκευάζονται από ξυλεία
ιδιαίτερα υψηλής αντοχής HPL, και πάχους 12 και 18mm.
Τα δοκάρια (95mm x 95mm) κατασκευάζονται από σύνθετη ξυλεία, η οποία δεν
έχει υποστεί επεξεργασία με χρώμιο ή αρσενικό. Η σύνθετη ξυλεία είναι πλήρως
λειασμένη (χωρίς αγκίδες), ενώ έχει μεγάλη αντοχή και διασταλτική
σταθερότητα. Τα δοκάρια προστατεύονται από τη φθορά που προκαλείται από
τους μύκητες, τα έντομα και τους τερμίτες.
Οι σωλήνες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλων διατομής
Φ26,9, κάτι που εγγυάται την αντοχή και την αξιοπιστία του εξοπλισμού.
Οι σφαίρες, στο εκπαιδευτικό παιχνίδι κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο ή
μέταλλο.
Τα εξαρτήματα συναρμογής, κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα και
προστατεύονται από πολυαμυδικά, αντιβανδαλικά καλύμματα.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

1.100,00 €(Χίλια Εκατό ευρώ)

13. ΑΡΘΡΟ Ν. ΠΡΣ Β 12.3
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Αντικατάσταση φορέα ελατηρίου κομπλέ HPL
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104
Ο φορέας ελατηρίου κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm σε
μορφή ζώου (σκυλάκι , παπακι, κτλ). Σε κατάλληλες θέσεις θα είναι
τοποθετημένες πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς .
Για την σύνδεση του φορέα με την βάση θα υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένο
μεταλλικό έλασμα (στραντζαριστό) πάχους 4mm. Το έλασμα θα έχει διπλή
διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικού του ‘Π’ θα
είναι τοποθετημένος ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers)
κατασκευασμένοι από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο πάχους 19mm. Στις
τέσσερις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος θα είναι στερεωμένο
το κάθισμα του οργάνου.
Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα θα υπάρχει κάθισμα από
HPL τύπου MEG πάχους 12mm, διαστάσεων 325 x 300mm. Το κάθισμα θα
είναι στερεωμένο στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κοχλιών Μ8x25
ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την
επιφάνεια του καθίσματος.

ΕΥΡΩ

280,00 € (Διακόσια ογδόντα ευρώ)

14. ΑΡΘΡΟ Ν ΠΡΣ Β 12.19
Αντικατάσταση καθίσματος παοδιών πιστοποιημένο με αλυσίδες
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104
Το κάθισμα παιδιών πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176
και κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους
2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και
άνετο στη χρήση. Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο
άξονα μέσω θερμογαλβανισμένων αλυσίδων (DIN 766) .
ΕΥΡΩ

100,00 € (Εκατό ευρώ)

15. ΑΡΘΡΟ Ν. ΠΡΣ Β12.21
Αντικατάσταση πατώματος μύλου και σετ ρουλεμάν αυτού
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104
Η πλατφόρμα περιστροφής είναι κατασκευασμένη από πλακάζ θαλάσσης
πάχους 21mm επενδυμένη με ειδική αντιολισθητική επιφάνεια και έχει διάμετρο
περίπου 1600mm.
Σετ ρουλεμάν -ένα κωνικό κάτω και ένα απλό άνω- διαμέτρου εξωτερικής
Φ80mm και εσωτερικής Φ40mm που χρησιμοποιείται στους μύλους .
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ΕΥΡΩ

285,00 € (Διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ)

Συντάχθηκε
Ελευθερούπολη 23/2/2017
Ουρανία Ζώνιου
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.
Ελευθερούπολη 23/2/2017
Μαρμίδης Στέργιος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
∆.Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1015/2017

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ̟αιδικών χαρών

στην Τ.Κ Αµισιανών και
την Τ.Κ Παλαιοχωρίου

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο της Γενικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων
Το τεύχος αυτής της Γενικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων α̟οτελεί ̟ρότυ̟ο τεύχος και
̟εριλαµβάνει τους γενικούς, διευκρινιστικούς όρους ̟ου, σε συνδυασµό µε τους όρους των
υ̟ολοί̟ων τευχών δηµο̟ράτησης και στοιχείων της µελέτης, θα κατασκευαστούν τα ̟άσης
φύσεως έργα των ΟΤΑ α̟' τον Ανάδοχο ̟ου θα αναδειχθεί, ή θα ε̟ιλεγεί.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων.
Η εκτέλεση των ̟αρα̟άνω έργων, διέ̟εται:
α) Α̟ό τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
β) Α̟ό τα «̟ρότυ̟α τεύχη» δηλαδή τις εγκεκριµένες Αναλύσεις τιµών-τιµολογίων,
τεχνικών Προδιαγραφών, Συγγραφών Υ̟οχρεώσεων και αναλύσεις τιµών µονάδος εργασιών
του µελετητή του έργου.
γ) Α̟ό τον Αστικό Κώδικα και τη λοι̟ή νοµοθεσία του Κράτους για θέµατα ̟ου δεν
ρυθµίζονται µε τα ανωτέρω.
Παρατηρείται ότι οι διατάξεις ̟ερί εκτελέσεως των δηµοσίων έργων είναι «δηµοσίας τάξης»
και συνε̟ώς είναι δεσµευτικές και υ̟οχρεωτικής εφαρµογής στις συµβάσεις εκτελέσεως α̟ό την
«δηµοσίου έργου» ανεξάρτητα α̟ό την ̟ηγή χρηµατοδοτήσεώς του (δηλ. τακτικού
̟ροϋ̟ολογισµού ∆ήµων και Κοινοτήτων, δηµοσίων ε̟ενδύσεων κλ̟).
Άρθρο 3ο : Οι συµβάσεις για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων - Συµβατικά στοιχεία των
συµβάσεων και σειρά ισχύος.
Με τη σύµβαση κατασκευής ∆ηµοτικού και Κοινοτικού έργου ο Ανάδοχος του έργου
υ̟οχρεώνεται να το εκτελέσει ό̟ως καθορίζεται στη σύµβαση, και να το συντηρεί µέχρι την
οριστική ̟αράδοσή του και ο κύριος του έργου να εκ̟ληρώνει όλες τις λοι̟ές, σύµφωνα µε τη
σύµβαση, υ̟οχρεώσεις του και να καταβάλει στον Ανάδοχο την αµοιβή του σύµφωνα µε τη
σύµβαση (εργολαβικό αντάλλαγµα).
Οι συµβάσεις εκτελέσεως δηµοσίων έργων είναι αµφοτεροβαρείς δηλ. οι συµβαλλόµενοι
έχουν δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις.
Συστατικά στοιχεία των συµβάσεων είναι τα εξής:
α) Όλα τα στοιχεία του «φακέλου του έργου» βάσει του ο̟οίου δηµο̟ρατήθηκε η εκτέλεσή
του ή ανατέθηκε α̟' ευθείας χωρίς δηµο̟ρασία. Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται στην Ειδική
Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων ή στη διακήρυξη του έργου. Σε κάθε ̟ερί̟τωση στοιχεία του φακέλου
του έργου είναι:
α1) Τα τεύχη της µελέτης του έργου (τεχνικά, οικονοµικά, συµβατικά) και οι
εγκριτικές της µελέτης α̟οφάσεις του κυρίου του έργου.
α2) Τα ̟ρότυ̟α τεύχη του ανωτέρω άρθρου 2, ̟αραγρ. 1, εδάφ. γ, τα συναφή ̟ρος
την κατηγορία του έργου (οικοδοµικά, οδο̟οιίας, υδραυλικά, αναλύσεις µελετητή κλ̟).
α3) Η διακήρυξη δηµο̟ρασίας εκτελέσεως του έργου και
α4) Οι α̟οφάσεις του κυρίου του έργου για τη χρηµατοδότηση και την εκτέλεσή
του.

β) Όλα τα στοιχεία της «̟ροσφοράς» του αναδόχου ̟ου υ̟οβλήθηκαν κατά τη
δηµο̟ρασία του έργου ή τα στοιχεία βάσει των ο̟οίων καταρτίσθηκε η σύµβαση, σε ̟ερί̟τωση
α̟' ευθείας ανάθεσης.
γ) Η α̟όφαση του κυρίου του έργου µε την ο̟οία κατακυρώθηκε (εγκρίθηκε) η
δηµο̟ρασία ή ανατέθηκε η εκτέλεσή του α̟' ευθείας.
δ) Το εργολαβικό συµφωνητικό για συµβάσεις ̟ου καταρτίζονται µε α̟' ευθείας
ανάθεση (για συµβάσεις ̟ου καταρτίζονται κατό̟ιν δηµο̟ρασίας το εργολαβικό συµφωνητικό
α̟οτελεί το ε̟ιβεβαιωτικό στοιχείο των συµβάσεων).
ε) Τα στοιχεία των συµβάσεων αλληλοσυµ̟ληρώνονται. Τα οικονοµικά και λοι̟ά
στοιχεία της «̟ροσφοράς» του αναδόχου, ό̟ως εγκρίθηκαν α̟ό τον κύριο του έργου,
υ̟οκαθιστούν τα αντίστοιχα στοιχεία του φακέλου του σχετικού έργου.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχουν ασυµφωνίες µεταξύ των διαφόρων στοιχείων του φακέλου
καθορίζεται ̟αγίως ότι ε̟ικρατέστερο θα είναι το στοιχείο ̟ου ̟ροηγείται κατά την κατωτέρω
σειρά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις, στη ∆ιακήρυξη της ∆ηµο̟ρασίας:
α) Η διακήρυξη της δηµο̟ρασίας
β) Το έντυ̟ο του Τιµολογίου - Προσφοράς (εφ' όσον υ̟άρχει)
γ) Το έντυ̟ο της Προσφοράς εκ̟τώσεως (εφ' όσον υ̟άρχει)
δ) Το έντυ̟ο του Προϋ̟ολογισµού - Προσφοράς (εφ' όσον υ̟άρχει)
ε) Το τιµολόγιο µελέτης του έργου
στ) Ο ̟ροϋ̟ολογισµός της µελέτης
ζ) Η τεχνική Περιγραφή µαζί µε την εγκεκριµένη Τεχνική µελέτη του έργου,
η) Η Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων
θ) Η ̟αρούσα Γενική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων
ι) Οι Πρότυ̟ες Τεχνικές Προδιαγραφές του ισχύουν, για το υ̟' όψιν έργο
ια) Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου ό̟ως αυτό τελικά θα εγκριθεί α̟ό την
Υ̟ηρεσία
ιβ) Οι αναλύσεις τιµών και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια ̟ου ισχύουν κατά την
εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 4ο : Ενηµέρωση όσων µετέχουν σε δηµο̟ρασία ε̟ί της µελέτης του έργου και το̟ικών
συνθηκών εκτελέσεως του.
Η συµµετοχή στη δηµο̟ρασία µε την υ̟οβολή ̟ροσφοράς α̟οτελεί αµάχητο τεκµήριο
ότι οι διαγωνιζόµενοι:
α) Έχουν ε̟ισκεφτεί και ̟λήρως ελέγξει τη φύση και την το̟οθεσία του έργου και ότι
έχουν ̟λήρη γνώση των γενικών και το̟ικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι
αφορά στις ̟άσης φύσεως ̟ηγές λήψεως υλικών, ό̟ως αυτές καθορίζονται στην Ε.Σ.Υ. στις
θέσεις ̟ροσωρινής η οριστικής α̟όθεσης ̟ροϊόντων εκσκαφής, στις µεταφορές, διάθεση,
διαχείριση και α̟οθήκευση υλικών, δυνατότητας εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει
̟ροσω̟ικού, νερού, ηλεκτρικού και
οδών ̟ροσ̟ελάσεως, στις συνήθεις κρατούσες
µετεωρολογικές συνθήκες, στις διακυµάνσεις της στάθµης των ̟οταµών, χειµάρρων, ̟αλίρροιες
ή ̟αρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τό̟ο των έργων, στη διαµόρφωση και κατάσταση του
έδαφος, στο είδος, την ̟οιότητα και ̟οσότητα των ευρισκοµένων στην ̟εριοχή καταλλήλων
εκµεταλλεύσιµων υλικών, στο είδος και στα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υ̟ηρεσίες ̟ου θα
α̟αιτηθούν ̟ριν α̟ό την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και σε οιασδή̟οτε άλλα
θέµατα, τα ο̟οία κατά οιονδή̟οτε τρό̟ο µ̟ορούν να ε̟ηρεάσουν τις εργασίες, την ̟ρόοδο ή
το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της συµβάσεως.
β) Ότι έχουν µελετήσει και είναι ̟λήρως ενήµεροι ε̟ί της µελέτης του έργου και ε̟ί
̟άντων των στοιχείων του φακέλου ̟ου αναγράφονται στο άρθρο 3 της ̟αρούσης και
γ) Ότι α̟οδέχονται και αναλαµβάνουν ανε̟ιφύλακτα να εκτελούν όλες τις υ̟οχρεώσεις

τους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.
Παράλειψη του διαγωνιζοµένου να ενηµερωθεί ̟λήρως ε̟ί όλων των ανωτέρω και να
συγκεντρώσει κάθε δυνατή ̟ληροφορία ̟ου αφορά στους όρους της συµβάσεως, δεν τον
α̟αλλάσσει α̟ό την ευθύνη αν ανακηρυχθεί ανάδοχος για την ̟λήρη συµµόρφωση του ̟ρος
τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί να ε̟ικαλεστεί άγνοια των
στοιχείων του «φακέλου του έργου» και των το̟ικών συνθηκών εκτελέσεως αυτού.
Άρθρο 5ο : Τό̟ος διαµονής - αντίκλητος του αναδόχου.
Κατά την υ̟ογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την
ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την ̟λήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή
των στοιχείων αυτών δηλώνεται υ̟οχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα
υ̟ηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε κοινο̟οίηση ̟ου γίνεται στην ̟αλαιότερη διεύθυνση ̟ου έχει
δηλώσει ο ανάδοχος, ε̟ιφέρει όλα τα νόµιµα α̟οτελέσµατά της.
Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο ̟αρα̟άνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την ̟αραλαβή των
εγγράφων εξουσιοδοτηµένο ̟ρος τούτο ̟ρόσω̟ο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας
υ̟ηρεσίας, το ο̟οίο εγκρίνεται α̟ό τη διευθύνουσα υ̟ηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου
συνοδεύεται α̟ό δήλωση και του εξουσιοδοτούµενου ̟ροσώ̟ου ότι α̟οδέχεται τον γενόµενο
διορισµό του. Κάθε κοινο̟οίηση ̟ρος αυτόν θεωρείται ότι γίνεται ̟ρος τον ανάδοχο.
Αντικατάσταση του ̟ροσώ̟ου αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της ̟αρα̟άνω
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την α̟οδοχή του νέου ̟ροσώ̟ου α̟ό τη
διευθύνουσα υ̟ηρεσία. Η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία έχει ̟άντοτε το δικαίωµα να ζητά την
αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την ̟αραλαβή εγγράφων ή α̟ουσιάζει συστηµατικά α̟ό
την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο ανάδοχος είναι
υ̟οχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο ̟ρόσω̟ο (άρθρο 135
Ν. 4412/2016).
Άρθρο 6ο : ∆ιεύθυνση των έργων α̟ό τον ανάδοχο
Η διεύθυνση των έργων α̟ό την ̟λευρά του αναδόχου στους τό̟ους κατασκευής τους
γίνεται α̟ό τεχνικούς ̟ου έχουν τα κατάλληλα ̟ροσόντα και είναι α̟οδεκτοί α̟ό την
διευθύνουσα υ̟ηρεσία. Η ε̟ί του τό̟ου των έργων ̟αρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού
υ̟αλλήλου του αναδόχου είναι υ̟οχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του
κατασκευαζόµενου έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο
καθορίζεται µε α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη.
Προ κειµένου για έργα ̟ροϋ̟ολογισµού ̟άνω α̟ό τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00) ευρώ, η
αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων ̟ροσόντων και
̟είρας, α̟ό τους ο̟οίους ένας (1) τουλάχιστον ̟ρέ̟ει να είναι δι̟λωµατούχος ανώτατου
εκ̟αιδευτικού ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον ̟τυχιούχος ανωτάτου τεχνολογικού
εκ̟αιδευτικού ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το ̟ροσω̟ικό ̟ου α̟οτελεί την ελάχιστη στελέχωση,
α̟αιτείται ̟ροσκόµιση στη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού
φορέα, στην ο̟οία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. Η ̟αράβαση
των διατάξεων του άρθρου αυτού α̟οτελεί ̟ειθαρχικό αδίκηµα για τον οικονοµικό φορέα, τα
στελέχη και τους υ̟αλλήλους της, καθώς και για τους υ̟αλλήλους της διευθύνουσας υ̟ηρεσίας.
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µ̟ορεί να καθορίζεται ή και
να ανα̟ροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών ε̟ί τό̟ου των έργων, ανάλογα µε τον
̟ροϋ̟ολογισµό και τη φύση του εκτελούµενου έργου. (άρθρο 139 του Ν. 4412/2016)
Άρθρο 7ο : Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Σε ̟ροθεσµία δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος µε

βάση την ολική και τις τµηµατικές ̟ροθεσµίες, συντάσσει και υ̟οβάλλει στη ∆ιευθύνουσα
Υ̟ηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.
Η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκα̟έντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα
και µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιήσει τις ̟ροτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά µε την
κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας, την ε̟ίτευξη των
χρονικών οροσήµων της σύµβασης και µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των
̟ιστώσεων. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα α̟οτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Αν η
Έγκριση δεν γίνει µέσα στην ̟ιο ̟άνω ̟ροθεσµία ή αν µέσα στην ̟ροθεσµία αυτή δεν ζητήσει
γρα̟τά η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµ̟ληρώσεις, το
χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Ανα̟ροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος
εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι ̟ροθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ̟οσότητες των εργασιών. Η
έναρξη των εργασιών του έργου α̟ό µέρους του αναδόχου δεν µ̟ορεί να καθυστερήσει ̟έρα
των τριάντα (30) ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω
̟ροθεσµιών µε υ̟αιτιότητα του αναδόχου συνε̟άγεται την ε̟ιβολή των διοικητικών και
̟αρε̟όµενων χρηµατικών κυρώσεων, α̟οτελεί λόγο έκ̟τωσης του αναδόχου και για τα
αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής α̟οτελεί ̟ειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016.
Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα α̟οτελεί το αναλυτικό ̟ρόγραµµα κατασκευής του
έργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου η ο̟οία καθορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης και ̟άντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες ̟ου ̟ροβλέ̟εται να
εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού ̟ίνακα ̟ου
̟εριλαµβάνει την ̟ιο ̟άνω χρονική ανάλυση των ̟οσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών
και συνοδεύεται α̟ό γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Σε έργα ̟ροϋ̟ολογισµού άνω
του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υ̟οχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων
µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα µικρότερου ̟ροϋ̟ολογισµού µ̟ορεί να
̟ροβλέ̟εται η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα
έγγραφα της σύµβασης.
4.O ανάδοχος κατασκευής του έργου υ̟οχρεούται ε̟ίσης µέσα σε ένα (1) µήνα α̟ό την
υ̟ογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υ̟οβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο
ο̟οίο θα ̟εριγράφονται λε̟τοµερώς τα ̟λήρη στοιχεία στελεχών, εξο̟λισµού και
µηχανηµάτων ̟ου θα ̟εριλαµβάνει η εργοταξιακή ανά̟τυξη για την εκτέλεση του έργου.
(άρθρο 145 του Ν. 4412/2016)
Άρθρο 8ο: Ηµερολόγιο ̟ροόδου των εκτελουµένων ε̟ί µέρους εργασιών
Για κάθε εργολαβία, µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα
δι̟λότυ̟α αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµ̟ληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται,
µε συνο̟τικό τρό̟ο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθµητικά στοιχεία για το α̟ασχολούµενο ̟ροσω̟ικό κατά κατηγορίες, καθώς και το
̟ροσω̟ικό σε ηµεραργία λόγω υ̟ερηµερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιµο̟οιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω
υ̟ερηµερίας του εργοδότη,
δ) θέση και ̟εριγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις ο̟οίες δεν υ̟άρχει
̟ρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και ̟έρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξο̟λισµού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Ε̟ίσης καταγράφονται τρο̟ο̟οιήσεις ή ̟ροβλήµατα
µε τις ρυθµίσεις και τον σχετικό εξο̟λισµό,
η) τα ̟ροσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες,

θ) τις εργαστηριακές δοκιµές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες ̟ου ̟ροκαλούν
καθυστερήσεις, ε̟ίσης ̟εριλαµβάνεται ο χρόνος ̟ροσωρινής αναστολής ή ε̟ανάληψης
εργασιών
αα) τις εντολές και ̟αρατηρήσεις των οργάνων ε̟ίβλεψης,
ββ) έκτακτα ̟εριστατικά και
γγ) σηµαντικές ε̟ισκέψεις ή ε̟ικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή το̟ικές αρχές ή ̟αρόδιους
ιδιοκτήτες,
δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό ̟ληροφοριακό στοιχείο.
Το ηµερολόγιο τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου, υ̟ογράφεται α̟ό τον εκ̟ρόσω̟ό του και
α̟ό εντεταλµένο όργανο της ε̟ίβλεψης όταν αυτό ̟αρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα
α̟οκο̟τόµενο φύλλο ̟εριέρχεται στη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία εντός ε̟τά (7) ηµερών, µε
µέριµνα του εντεταλµένου οργάνου της ε̟ίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο α̟οτελούν ̟ληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές
συνθήκες, τη δύναµη α̟ασχολούµενου ̟ροσω̟ικού και µηχανηµάτων και γενικά για την
̟αροχή εικόνας ̟ροόδου του έργου.
Η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία µ̟ορεί ̟άντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο
συµ̟ληρωµατικών ̟ληροφοριών ή άλλων στοιχείων ̟ου ̟ροσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο
ή να ζητήσει α̟ό τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί
αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί α̟ό τη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία να καταγράφονται γεγονότα
ή καταστάσεις µε σκαριφήµατα, φωτογραφίες, καταγραφές µε video ή άλλες µεθόδους
καταγραφής ο̟τικών µέσων. Σε µεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική
ενότητα θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται χωριστές ηµερήσιες αναφορές ̟ροόδου ή ηµερολόγιο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. Στις ̟ερι̟τώσεις µικρών έργων µ̟ορεί η
∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία να ορίσει την τήρηση του ηµερολογίου κατά άλλο συνο̟τικότερο
τρό̟ο, την τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα ή και τη µη τήρηση
ηµερολογίου.
Εφόσον ο ανάδοχος ̟αραλεί̟ει την υ̟οχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου,
ε̟ιβάλλεται ειδική ̟οινική ρήτρα ̟ου καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη και δεν µ̟ορεί να
είναι µικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των ̟εντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα
̟αράλειψης, αναλόγως µε το ύψος της συµβατικής δα̟άνης του έργου. Η ειδική ̟οινική ρήτρα
ε̟ιβάλλεται α̟ό τη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία, ύστερα α̟ό ειδική ̟ρόσκληση του Προϊσταµένου
της, στην ο̟οία ο ε̟ιβλέ̟ων αναφέρει εγγράφως την ̟αράλειψη τήρησης. (άρθρο 146 του Ν.
4412/2016)
Άρθρο 9ο : Τιµολόγιο εργασιών
1. Οι καθοριζόµενες α̟ό το Τιµολόγιο της συµβάσεως τιµές µονάδος εργασιών
αναφέρονται σε εργασίες ̟ου έχουν ̟λήρως ̟εραιωθεί, αντα̟οκρίνεται α̟ολύτως στους όρους
της συµβάσεως και έχουν ε̟ιµετρηθεί ό̟ως καθορίζεται α̟' αυτή (στις σχετικές -̟ροδιαγραφές
κλ̟).
Για ̟ιστο̟οιούµενες ηµιτελείς εργασίες, στον αντίστοιχο λογαριασµό του Αναδόχου θα
εφαρµόζονται τιµές µονάδος µικρότερες των τιµών του τιµολογίου, ανάλογα µε το µέγεθος και
το είδος των εργασιών ̟ου υ̟ολεί̟ονται για τη συµ̟λήρωση ε̟ί µέρους εργασιών των οικείων
κονδυλίων ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στη σύµβαση.
2. Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου της συµβάσεως α̟οτελούν συµβατικώς ̟λήρη
α̟οζηµίωση του αναδόχου για την ̟εριγραφόµενη εργασία και καλύ̟τουν όλες τις δα̟άνες

του, άµεσες και έµµεσες, µε µόνη εξαίρεση τις κείµενες διατάξεις για αναθεώρηση τιµών,
ανεξάρτητα α̟ό το κόστος ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε για την κατασκευή της, τον τρό̟ο και
συνθήκες ̟ου εκτελέσθηκε (δια µηχανικών µέσων η δια χειρός κλ̟), την εκτελεσθείσα ̟οσότητα
κλ̟.
3. Η ανάλυση τιµών ̟ου τυχόν συνοδεύει το τιµολόγιο και ο τρό̟ος εκτελέσεως της
εργασίας ̟ου ̟εριγράφεται στην ανάλυση, οι α̟οδόσεις του εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού, το
είδος και οι α̟οδόσεις του µηχανικού εξο̟λισµού, οι ̟οσότητες των υλικών και εφοδίων κλ̟,
είναι στοιχεία ενδεικτικά και όχι καθοριστικά της εργασίας του τιµολογίου ̟ου αφορούν.
4. Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου ̟εριλαµβάνουν κάθε α̟αιτούµενη δα̟άνη ή
ε̟ιβάρυνση για την έντεχνη και ό̟ως καθορίζεται α̟ό τη σύµβαση εκτέλεσης της εργασίας,
ενδεικτικώς και όχι ̟εριοριστικώς µνηµονεύονται οι κάτωθι ε̟ί µέρους δα̟άνες. .
α)
Οι κάθε φύσεως δα̟άνες, οι συναφείς µε το εργατοτεχνικό ̟ροσω̟ικό
εκτελέσεως του έργου δηλ. η καθαυτό αµοιβή του µε τις ε̟αυξήσεις για νυκτερινή, υ̟ερωριακή
η ε̟ικίνδυνη εργασία κλ̟, όλες οι ε̟ιβαρύνσεις για κύρια ασφάλιση (ΙΚΑ) και τις, σύµφωνα µε
το νόµο, υ̟οχρεωτικές ασφαλίσεις και κλαδικά ταµεία, οι δα̟άνες για τη µεταφορά και
ε̟αναφορά του εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού του έργου α̟ό τον τό̟ο διαµονής του στα
εργοτάξια ή την κατασκευή καταλυµάτων στεγάσεώς τους µετά των συναφών εγκαταστάσεων
για στοιχειώδη διαβίωση (φωτισµό, ύδρευση, θέρµανση) κλ̟.
β)
Οι κάθε φύσεως δα̟άνες για την ̟αραγωγή ή ̟ροµήθεια α̟ό το εµ̟όριο των
υλικών και εφοδίων ̟ου χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου µε τις δα̟άνες
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών, κυρίων και ενδιάµεσων, µέχρι τον τό̟ο της
χρησιµο̟οιήσεώς τους, δηλαδή οι δα̟άνες για την ίδρυση και λειτουργία εργοταξίων,
λατοµείων και ορυχείων, α̟οθηκών ή χώρων ενα̟οθέσεως υλικών µετά της διαµορφώσεως
αυτών, µονάδων ̟αραγωγής σκυροδεµάτων ή ̟ροκατασκευασµένων στοιχείων ή τεχνικών
ογκολίθων κλ̟, ή δηµιουργία συνεργείων συντηρήσεως µηχανικού εξο̟λισµού, ξυλουργείων,
µηχανουργείων κλ̟ και οι δα̟άνες δια την α̟οζηµίωση των ιδιοκτητών των γη̟έδων ό̟ου θα
εγκατασταθούν αυτά.
γ)
Οι δα̟άνες για την ̟ροµήθεια ή µίσθωση, µεταφορά στον τό̟ο του έργoυ,
λειτουργία, συντήρηση και ε̟ισκευή του αναγκαίου µηχανικού εξο̟λισµού για την εκτέλεση
του έργου.
δ)
Οι δα̟άνες για τον εργαστηριακό έλεγχο των ̟αραγοµένων .ή ̟ροµηθευόµενων
α̟ό τον ανάδοχο υλικών και εφοδίων και (εφόσον καθορίζεται στη σύµβαση) οι δα̟άνες για
την ίδρυση και λειτουργία, κοντά στο έργο, εργαστήριο δοκιµασίας υλικών και εφοδίων.
Ε̟ίσης οι δα̟άνες εργαστηριακών ελέγχων του κατασκευαζόµενου έργου σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κατά την ηµέρα της δηµο̟ρασίας εγκυκλίους.
ε)
Οι δα̟άνες κατασκευής και συντηρήσεως των οδών ̟ροσ̟ελάσεως ̟ρος τους
χώρους ̟.χ. α̟οθέσεων ̟ροϊόντων εκσκαφών.
στ)
Οι δα̟άνες συντηρήσεως του έργου µέχρι της οριστικής ̟αραλαβής του,
σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 27 της ̟αρούσης.
Άρθρο 10ο : Γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου
Στις τιµές του ̟ροϋ̟ολογισµού και του τιµολογίου, τόσο της υ̟ηρεσίας όσο και της
̟ροσφοράς, ̟εριλαµβάνεται κάθε σχετική δα̟άνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της
εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης. Στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης συµ̟εριλαµβάνεται ̟οσοστό
γενικών εξόδων και οφέλους, ̟ου ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως ̟ηγής
χρηµατοδότησης στο ο̟οίο συµ̟εριλαµβάνεται η µε αρ.̟ρωτ. 8371/ 27.7.2016 συµφωνία
µεταξύ Εργολη̟τικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, ό̟ως ισχύει ή τυχόν µελλοντικές
συµφωνίες
Στα γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου, για τα ο̟οία αυτός αµείβεται σύµφωνα µε

το νόµο ̟εριλαµβάνονται αφ' ενός όλες οι δα̟άνες, άµεσες ή έµµεσες και ε̟ιβαρύνσεις του
αναδόχου για τις ο̟οίες αυτός δεν α̟οζηµιώνεται µε τις τιµές του τιµολογίου της συµβάσεως
και οι ο̟οίες είναι αναγκαίες για την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη
σύµβαση και αφ’ ετέρου το κέρδος του.
2. Ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι δα̟άνες και ε̟ιβαρύνσεις:
α) Οι δα̟άνες σε ̟ροσω̟ικό, οικήµατα κλ̟ για την ίδρυση και λειτουργία γραφείου του
αναδόχου, για την ε̟ίβλεψη για λογαριασµό του της εκτελέσεως του έργου και την εκ̟λήρωση
των συναφών συµβατικών του υ̟οχρεώσεων (χαράξεις ε̟ί του εδάφους, τήρηση ηµερολογίου,
σύνταξη ε̟ιµετρήσεων, βιβλίο καταµετρήσεων αφανών εργασιών, ̟ρωτοκόλλων αφανών
εργασιών, λογαριασµών - ̟ιστο̟οιήσεων κλ̟).
β) Οι δα̟άνες για την α̟οκατάσταση ζηµιών, ̟ου τυχόν έγιναν α̟ό υ̟αιτιότητα του
αναδόχου στο έργο ή α̟ό το έργο σε τρίτους, καθώς και οι δα̟άνες α̟οζηµιώσεων ̟ου
καταβλήθηκαν γι' αυτές.
γ) Οι δα̟άνες για την έκδοση εγγυητικών ε̟ιστολών, για τη δηµο̟ρασία του έργου,
συµφωνητικού κλ̟.
3. Για έργο ̟ου εκτελείται κατά το α̟ολογιστικό σύστηµα, εν όλω ή εν µέρει,
̟ροκαθορίζεται λε̟τοµερώς στη σχετική σύµβαση ̟οιες δα̟άνες βαρύνουν το έργο (τον κύριο
του έργου) και ̟οιες τον ανάδοχο.
Άρθρο 11ο : Πρωτόκολλα αφανών εργασιών - Ε̟ιµετρήσεις - Κατασκευαστικά σχέδια
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται ε̟ί τό̟ου όλα τα αναγκαία
στοιχεία για την ε̟ιµέτρηση των ̟οσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα ε̟ί τό̟ου
ε̟ιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται α̟ό κοινού α̟ό την ε̟ίβλεψη του άρθρου 136 του Ν.
4412/2016 και τον εκ̟ρόσω̟ο του αναδόχου, καταχωρούνται σε ε̟ιµετρητικά φύλλα εις
δι̟λούν, ̟ου υ̟ογράφονται α̟ό τα δύο µέρη και καθένα ̟αίρνει α̟ό ένα αντίγραφο. Ειδικά
για την ̟ερί̟τωση της ̟αραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί
Ε̟ιτρο̟ή, στην ο̟οία συµµετέχουν υ̟οχρεωτικά ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας
και ε̟ιβλέ̟ων.
Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική ̟ερίοδο ̟ου ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης, ο ανάδοχος συντάσσει ε̟ιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες
̟ου εκτελέσθηκαν τον ̟ροηγούµενο µήνα. Η ε̟ιµέτρηση ̟εριλαµβάνει για κάθε εργασία
συνο̟τική ̟εριγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των
̟ρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών ̟ου εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία
γι’ αυτό ε̟ιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία α̟ευθείας
καταµέτρησης των εργασιών ή των ̟ρωτοκόλλων αφανών εργασιών.
Οι ε̟ιµετρήσεις, συνοδευόµενες α̟ό τα αναγκαία ε̟ιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε
έντυ̟η και ηλεκτρονική µορφή, υ̟οβάλλονται, α̟ό τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία
για έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του ε̟οµένου της εκτελέσεώς τους
µηνός, αφού υ̟ογραφούν α̟ό αυτόν µε την ένδειξη «ό̟ως συντάχθηκαν α̟ό τον ανάδοχο».
Οι ε̟ιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δα̟άνη του αναδόχου και υ̟όκεινται
στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας, ο ο̟οίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική α̟όφαση
της τελευταίας.
Η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία, µέσα σε σαράντα ̟έντε (45) ηµέρες α̟ό την υ̟οβολή των
ε̟ιµετρήσεων α̟ό τον ανάδοχο, έχει την υ̟οχρέωση να ̟ροβεί σε έλεγχο και διόρθωση των
υ̟ολογισµών, να εγκρίνει τις ε̟ιµετρήσεις και να κοινο̟οιήσει στον ανάδοχο τις ε̟ιµετρήσεις
̟ου έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινο̟οίηση αυτή θεωρείται ̟ράξη της διευθύνουσας
υ̟ηρεσίας κατά την έννοια της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν. 4412/2016 και ο
ανάδοχος, εάν δεν α̟οδέχεται τις διορθώσεις, µ̟ορεί να ασκήσει το ̟ροβλε̟όµενο δικαίωµα
της ένστασης.

Εάν οι υ̟οβαλλόµενες ε̟ιµετρήσεις ̟αρουσιάζουν ελλείψεις, ̟ου καθιστούν αδύνατο
τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία ε̟ιστρέφει τις ε̟ιµετρήσεις στον
ανάδοχο µέσα στην ̟ιο ̟άνω ̟ροθεσµία των σαράντα ̟έντε (45) ηµερών και τον καλεί για την
συµ̟λήρωση των συγκεκριµένων ελλείψεων. Τα στοιχεία ̟ου λεί̟ουν και κρίνονται
α̟αραίτητα α̟ό τη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία ̟ρέ̟ει να αναφέρονται στην ̟ρόσκληση
συγκεκριµένα και αριθµηµένα. Ο ανάδοχος µέσα σε ένα µήνα υ̟οχρεούται να ε̟ανυ̟οβάλλει
τις ε̟ιµετρήσεις συµ̟ληρώνοντας όλα τα στοιχεία ̟ου του ζητήθηκαν µε την ̟ρόσκληση. Μετά
την ̟ιο ̟άνω ε̟ανυ̟οβολή των ε̟ιµετρήσεων, η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία δεν µ̟ορεί να τις
ε̟ιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο ̟ρος συµ̟λήρωση, αλλά υ̟οχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα
να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινο̟οιήσει στον ανάδοχο.
Οι ε̟ιµετρήσεις, εάν δεν ε̟ιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµ̟λήρωση
µέσα στην ̟ιο ̟άνω ̟ροθεσµία των σαράντα ̟έντε (45) ηµερών ή εάν, µετά την ε̟ανυ̟οβολή
τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινο̟οιηθούν στον ανάδοχο, µέσα στην
̟ιο ̟άνω µηνιαία ̟ροθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υ̟ό την έννοια ότι
µ̟ορούν να συµ̟εριληφθούν α̟ό τον ανάδοχο σε ε̟όµενο λογαριασµό.
Οι ε̟ιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες α̟ό τη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία ή αυτοδίκαια
εγκεκριµένες, µ̟ορεί να ελεγχθούν εκ νέου α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟ροσωρινής ̟αραλαβής και αν
δια̟ιστωθεί η ύ̟αρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι
ε̟ιστρε̟τέο ύστερα α̟ό σύνταξη αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
̟αράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες ε̟ιµετρήσεις
υ̟όκεινται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας σε ε̟όµενο λογαριασµό.
Όταν ̟ρόκειται για εργασίες, η ̟οσοτική ε̟αλήθευση των ο̟οίων δεν είναι δυνατή στην
τελική µορφή του έργου, ό̟ως εργασίες ̟ου ̟ρόκειται να ε̟ικαλυφθούν α̟ό άλλες και δεν
είναι τελικά εµφανείς, ̟οσότητες ̟ου ̟αραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα ̟αρόµοια, ο
ανάδοχος υ̟οχρεούται να καλέσει την ε̟ιτρο̟ή της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 136 του Ν.
4412/2016, και τον ε̟ιβλέ̟οντα, ̟ροκειµένου να ̟ροβούν α̟ό κοινού στην καταµέτρηση ή
ζύγιση και να συντάξουν ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αφανών εργασιών ή ̟ρωτόκολλο ζυγίσεως
αντίστοιχα. Το ̟ρωτόκολλο αυτό, υ̟ογραφόµενο α̟ό τον ανάδοχο, τον ε̟ιβλέ̟οντα και τα
µέλη της ε̟ιτρο̟ής, α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την ̟ιστο̟οίηση των σχετικών εργασιών. Η
̟ρόσκληση της αναδόχου ̟ρος τη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία ̟ρέ̟ει να γίνεται για µεν την α̟ό
κοινού ζύγιση τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα ̟ριν α̟ό αυτήν, για δε τη λήψη των
στοιχείων υ̟αίθρου τουλάχιστον ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν τη διενέργειά τους. Η µη
αντα̟όκριση των εντεταλµένων οργάνων στην ̟ρόσκληση µ̟ορεί να α̟οτελεί λόγο
υ̟ερηµερίας του κυρίου του έργου και ε̟ιφέρει ̟ειθαρχικές ̟οινές στους υ̟εύθυνους.
Το ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής εργασιών συνοδεύει υ̟οχρεωτικά την ε̟ιµέτρηση των
σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν ̟ροσβάλλεται αυτοτελώς
̟αρά µόνο α̟ό κοινού µε την ̟ροσβολή της εγκριτικής ̟ράξης της ε̟ιµέτρησης.
Ειδικώς ο χαρακτηρισµός των εδαφών ̟ου κατασκευάζεται το έργο, γίνεται α̟ό δύο ή
̟ερισσότερους τεχνικούς υ̟αλλήλους, ̟ου ορίζονται α̟ό τη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία. Ο ορισµός
της ε̟ιτρο̟ής αυτής ανακοινώνεται στην ̟ροϊσταµένη αρχή, η ο̟οία µ̟ορεί να ορίσει και
άλλον υ̟άλληλο να συµµετέχει στο έργο της ε̟ιτρο̟ής. Η ̟ροϊσταµένη αρχή µ̟ορεί σε κάθε
̟ερί̟τωση να ορίσει άλλη ε̟ιτρο̟ή για ε̟ανέλεγχο και χαρακτηρισµό εδαφών. Σε ̟ερί̟τωση
̟ου δεν ε̟αρκεί το τεχνικό ̟ροσω̟ικό ή σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας να ληφθεί α̟όφαση, λόγω
διαφωνίας των υ̟αλλήλων ̟ου ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω χαρακτηρισµός εδαφών
γίνεται κατά τον ̟ροσφορότερο τρό̟ο µε α̟όφαση της ̟ροϊσταµένης αρχής.
∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη ̟εράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι
υ̟οχρεωµένος να υ̟οβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία ε̟ί µέρους ε̟ιµετρήσεις ̟ου λεί̟ουν
και την «τελική ε̟ιµέτρηση», δηλαδή τελικό συνο̟τικό ̟ίνακα ̟ου ανακεφαλαιώνει τις
̟οσότητες όλων των τµηµατικών ε̟ιµετρήσεων και των ̟ρωτοκόλλων ̟αραλαβής εργασιών.

Αν αυτές έχουν ελεγχθεί α̟ό τη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία, οι ̟οσότητες τίθενται ό̟ως
διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θερα̟είας.
Η καταχώρηση αυτή στην τελική ε̟ιµέτρηση δεν α̟οτελεί ̟αραίτηση του αναδόχου α̟ό τέτοιες
αιτήσεις ή ενστάσεις ̟ου έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε ̟αρέχει το δικαίωµα σε αυτόν να
υ̟οβάλει νέες. Για τις ε̟ιµέρους ε̟ιµετρήσεις, ̟ου δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί α̟ό την υ̟ηρεσία,
καταχωρούνται οι ̟οσότητες των ε̟ιµετρήσεων ό̟ως συντάχθηκαν α̟ό τον ανάδοχο ̟ριν α̟ό
τον έλεγχο της υ̟ηρεσίας. Η τελική ε̟ιµέτρηση υ̟ογράφεται α̟ό τον ανάδοχο µε την ένδειξη
«ό̟ως συντάχθηκε α̟ό τον ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία έχει υ̟οχρέωση να ̟ροβεί
στον έλεγχο της τελικής ε̟ιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες α̟ό την υ̟οβολή της και να
κοινο̟οιήσει στον ανάδοχο την ελεγµένη και διορθωµένη ε̟ιµέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της
̟αραγράφου 2 έχει εφαρµογή για την τελική ε̟ιµέτρηση.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟οβληθεί α̟ό τον ανάδοχο τελική ε̟ιµέτρηση, το αργότερο
εντός δύο µηνών α̟ό την κοινο̟οίηση ̟ρος αυτόν της βεβαίωσης ̟εραίωσης των εργασιών,
ε̟ιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµ̟ληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ̟οινική ρήτρα
̟οσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) ε̟ί του συνολικού ̟οσού ̟ου έχει καταβληθεί στον ανάδοχο
µέχρι τότε για την όλη σύµβαση. Η ̟οινική ρήτρα ε̟ιβάλλεται µε α̟όφαση της διευθύνουσας
υ̟ηρεσίας και για έξι (6) το ̟ολύ µήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα α̟ό την ε̟ιβολή της
̟οινικής ρήτρας και µετά την ̟άροδο του χρόνου ε̟ιβολής της, η τελική ε̟ιµέτρηση
συντάσσεται α̟ό την υ̟ηρεσία ̟ου µ̟ορεί να χρησιµο̟οιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και
συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δα̟άνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική ε̟ιµέτρηση
̟ου συντάσσεται µε αυτόν τον τρό̟ο κοινο̟οιείται στον ανάδοχο.
Μαζί µε την τελική ε̟ιµέτρηση ο ανάδοχος µ̟ορεί να υ̟οβάλει και κάθε άλλο αίτηµά
του ̟ου σχετίζεται µε δικαίωµά του α̟ό την εκτέλεση της σύµβασης, αν αυτό δεν έχει
α̟οσβεστεί και η σχετική αξίωση ̟αραγραφεί, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 173 του Ν.
4412/2016 ή αν το σχετικό δικαίωµα δεν έχει α̟οσβεστεί ή χαθεί α̟ό κά̟οια άλλη αιτία. Μετά
την υ̟οβολή της τελικής ε̟ιµέτρησης, ο ανάδοχος µ̟ορεί να εγείρει σχετικές α̟αιτήσεις µόνο
για οψιγενείς αιτίες.
Στις ̟ερι̟τώσεις συµβάσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ουν ̟ληρωµή µε κατ’ α̟οκο̟ή τίµηµα, τελική
ε̟ιµέτρηση είναι η ε̟ιβεβαίωση κατασκευής των ε̟ιµέρους εργασιών ̟οιοτικά και ̟οσοτικά,
ό̟ως ̟ροβλέ̟ονται στη σύµβαση. Για την ̟ραγµατο̟οίηση των τµηµατικών ̟ληρωµών
εφαρµόζονται ε̟ιµέρους ̟οσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τµήµατα του έργου, ό̟ως ορίζεται
στη σύµβαση.
Αρθρο 12ο : Σήµανση ζώνης καταλήψεων έργων – ̟ροσαρµογή – συµ̟ληρωµατικές µελέτες
α) Ο ανάδοχος έχει υ̟οχρέωση χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση, να ̟ροβαίνει, ̟αρουσία
εκ̟ροσώ̟ου, στη σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων και γενικά σε κάθε α̟αιτούµενη
εργασία υ̟αίθρου και γραφείου για την ε̟ί του εδάφους εφαρµογή της εγκεκριµένης µελέτης.
Η σήµανση αυτή θα στηρίζεται στις συγκεκριµένες µελέτες και στη λήψη τυχόν α̟αιτουµένων
συµ̟ληρωµατικών στοιχείων, ̟ου ο έλεγχος εφαρµογής της µελέτης το καθιστά α̟αραίτητο,
στις έγγραφες οδηγίες της υ̟ηρεσίας και στις εγκεκριµένες α̟ό το Υ̟ουργείο ∆ηµοσίων Έργων
̟ροδιαγραφές εκ̟ονήσεως µελετών.
β) Οι αναγκαίες ̟ροσαρµογές και συµ̟ληρώσεις των στοιχείων της οριστικής µελέτης
̟ραγµατο̟οιούνται α̟ό τον ανάδοχο κατό̟ιν γρα̟τής εντολής της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας.
Άρθρο 13ο : Πηγές λήψεως υλικών
Οι θέσεις των ̟ηγών λήψεως υλικών εφόσον αυτές θα ̟αραχωρηθούν α̟ό τον εργοδότη
καθορίζονται στο τεύχος της τεχνικής ̟εριγραφής του έργου.
Αν α̟ό τα ̟ράγµατα ̟ροκύ̟τει αδυναµία χρησιµο̟οιήσεως εν όλω ή εν µέρει των
̟ηγών αυτών λήψεως υλικών ̟ου συµβατικά καθορίζονται, ο ανάδοχος υ̟οχρεούνται να

ανεύρει και να ̟ροτείνει άλλες ̟ηγές ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν µόνο µετά της έγκριση α̟ό την
∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία. Στην ̟ερί̟τωση αυτή θα κανονίζονται τιµές µονάδος νέων εργασιών
για τυχόν ε̟ί ̟λέον η ε̟ί έλλατον δα̟άνες.
Αν δεν καθορίζονται α̟ό την σύµβαση οι ̟ηγές λήψεως υλικών ο ανάδοχος
υ̟οχρεούται να ανεύρει και να δηλώσει στη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία τις ̟ηγές ̟ου θα
χρησιµο̟οιήσει για την κατασκευή του έργου. Η χρησιµο̟οίηση των ̟ηγών αυτών, ̟ου δεν θα
έχουν καµία ε̟ί̟τωση στις τιµές ̟ου ̟ροσέφερε για την εκτέλεση των ε̟ί µέρους εργασιών θα
γίνει µόνο µετά την έγκριση της ∆ιευθύνουσας Y̟ηρεσίας.
Α̟αραιτήτως ̟ριν α̟ό τη λήψη αδρανών η άλλων φυσικών υλικών (ε̟ιχώσεων κλ̟)
α̟ό τις ̟ροτεινόµενεc θέσεις ̟ρέ̟ει µε δα̟άνες και ευθύνη του αναδόχου να συντάσσεται και
να εγκρίνεται σχετική µελέτη ̟εριβαλλοντικών ε̟ι̟τώσεων.
Άρθρο 14ο : Προέλευση υλικών εφοδίων κλ̟ ενσωµατούµενων στο έργο
Για τα ενσωµατούµενα στο εγκεκριµένο έργο υλικά, εφόδια, µηχανικό και ηλεκτρικό
εξο̟λισµό κλ̟ θα τηρούνται α̟ό τον ανάδοχο οι διατάξεις της Ε.Ε.
Άρθρο 15ο : Υλικά του κυρίου του έργου ευκολίες ̟ροσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου̟ροστατευτικές κατασκευές
α) Ο ανάδοχος έχει υ̟οχρέωση να φυλάττει µε τα έξοδά του τα µηχανήµατα, εργαλεία
κλ̟, ̟ου ̟αραδίνει σ' αυτόν ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωµάτωση.
β) Όλες οι α̟αιτούµενες ̟ροσωρινές εγκαταστάσεις (υ̟όστεγα α̟οθηκεύσεως, θάλαµοι
διαµονής, εργαστήρια, γραφεία κλ̟, για την εκτέλεση των -εργασιών της εργολαβίας) θα
ανεγερθούν µε την φροντίδα, την ευθύνη και τα έξοδα του αναδόχου, σε θέσεις ̟ου
ε̟ιτρέ̟ονται α̟ό την υ̟ηρεσία και τις λοι̟ές αρµόδιες αρχές.
γ) Ο κύριος του έργου µετά α̟ό έγγραφη αίτηση του αναδόχου θα κάνει όλα τα
α̟αραίτητα διαβήµατα στις αρµόδιες αρχές στις ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει να α̟ευθύνεται α̟' ευθείας ο
ανάδοχος, για την ε̟ίσ̟ευση των σχετικών διαδικασιών και για να αρθούν όλα τα ενδεχοµένως
εµ̟όδια ̟ου θα ̟ροκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου α̟ό τρίτους.
Ο κύριος του έργου θα φροντίσει µετά α̟ό σχετικές ενέργειες του αναδόχου, να
̟αρασχεθεί στον ανάδοχο µε τις δα̟άνες του (του αναδόχου) ελεύθερος ο α̟αιτούµενος χώρος
για την εγκατάσταση του εργoταξίoυ και την α̟όθεση ή α̟οθήκευση των υλικών.
δ) Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου α̟αιτείται αντιστήριξη ή ̟ροστασία γειτονικής κατασκευής
(̟.χ. δικτύων Ο.Κ.Ω. κλ̟) ο ανάδοχος έχει υ̟οχρέωση να ̟ροβαίνει στις α̟αραίτητες
κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου µέτρου µε την έγκριση της Υ̟ηρεσίας για την
α̟οφυγή ̟ροκλήσεως ζηµιών ̟ρος τρίτους και ̟ρος το έργο. Για τις ζηµίες ̟ου τυχόν θα
συµβούν α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος είναι ο ανάδοχος, τον ο̟οίον και βαρύνουν ό̟ως
καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα 20 και 27.
Άρθρο 16ο : Τιµές µονάδος νέων εργασιών
α) Α̟ό τον νόµο έχει ̟ροβλεφθεί ότι για τον κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών
θα εφαρµόζονται τα άρθρα των εγκεκριµένων ή συµβατικών αναλυτικών τιµολογίων
(αναλύσεις τιµών), και για ̟αρεµφερείς εργασίες µε τις συµβατικές, οι τιµές µονάδος νέων
εργασιών θα κανονίζονται ανάλογα µε αυτές. ∆ιευκρινίζεται ότι τα άρθρα αυτά θα
εφαρµόζονται άσχετα α̟ό τα µέσα ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των
εργασιών (δηλαδή µικρό ή µεγάλο αριθµό µηχανηµάτων γνωστών ή άλλων τύ̟ων, καινούρια ή
όχι, εργατικά χέρια εν όλω ή εν µέρει, µικρή ή µεγάλη ̟οσότητα εργασίας κλ̟).
β) Στην Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων δυνατόν να αναφέρονται ̟οια εγκεκριµένα ή
συµβατικά τιµολόγια Αναλύσεις τιµών) ισχύουν για τις τιµές µονάδος νέων εργασιών του
έργου.

Οι ε̟ιµετρήσεις νέων εργασιών και ο υ̟ολογισµός των δα̟ανών θα συντάσσονται βάσει των
όρων της συµβάσεως. Εάν τούτο είναι ανέφικτο τότε θα συντάσσονται κατά τρό̟ο ̟ου θα
συµφωνείται µεταξύ της υ̟ηρεσίας και του αναδόχου ̟ρο της κατασκευής της σχετικής
εργασίας.
Εάν δεν έχει γίνει τέτοια συµφωνία θα συντάσσονται µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται
σχετικά στην τεχνική Ε̟ιστήµη.
Άρθρο 17ο : Κίνδυνος του έργου
Μέχρι την οριστική ̟αραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες α̟ό
ο̟οιαδή̟οτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υ̟αιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου
ή αν ̟ροβλέ̟εται διαφορετικά στη σύµβαση.
Ως «εκτελούµενο έργο» στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση νοούνται:
α) Το κύριο έργο.
β) Όλα όσα συµβάλλουν στην εκτέλεση του έργου δηλ. τα εργοτάξια, λατοµεία, ορυχεία,
εγκαταστάσεις, µηχανικός εξο̟λισµός, µεταφορικά µέσα, α̟οθήκες κλ̟ καθώς και το
εργατοτεχνικό ̟ροσω̟ικό.
Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα ̟ρολη̟τικά µέτρα:
α) Η αντιστήριξη και η ̟ερίφραξη των σκαµµάτων ̟ρος α̟οτρο̟ή κατα̟τώσεων και
κατολισθήσεων για την ασφάλεια των εργαζοµένων και την α̟οφυγή ζηµιών στις γειτονικές
ιδιοκτησίες και στο ίδιο έργο.
β) Η ̟ερίφραξη, σήµανση, φωτισµός κλ̟, ̟ου α̟αιτούνται σύµφωνα και µε το άρθρο
ο
24 της ̟αρούσης, όταν εκ των εκτελούµενων έργων, της ενα̟οθέσεως υλικών ε̟ί οδών κλ̟
δηµιουργούνται κίνδυνοι δια τα τροχοφόρα και τους διερχόµενους.
γ) Η κατά το δυνατόν υ̟εύθυνη ενηµέρωση του αναδόχου για την ύ̟αρξη ή µη αγωγών
κλ̟ των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ύδρευσης, Α̟οχέτευσης, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Φωταερίου κλ̟)
σύµφωνα και το άρθρο 24 της ̟αρούσης.
δ) Η διενέργεια αµµοχαλικοληψίας α̟ό την κοίτη ξερο̟όταµων και χειµάρρων α̟ό
θέσεις αρκούντως α̟οµακρυσµένες α̟ό οδικές ή σιδηροδροµικές γέφυρες ή άλλα τεχνικά, όταν
υ̟άρχει κίνδυνος εκθεµελιώσεως των βάθρων των.
Σηµειώνεται ότι α̟ό την έντονη αµµοχαλικοληψία υ̟οβαθµίζεται η κοίτη των ξερο̟όταµων
και χειµάρρων και η υ̟οβάθµιση και εκθεµελίωση των βάθρων εκδηλώνεται κατά τις µεγάλες
̟ληµµύρες.
Οι δα̟άνες για την ̟ρόληψη των ζηµιών-βλαβών ή για την α̟οκατάσταση αυτών ή για
την καταβολή α̟οζηµιώσεως σ' όσους ζηµιώθηκαν βαρύνουν α̟οκλειστικά και εξ ολοκλήρου
τον ανάδοχο καθώς και η συναφής αστική και ̟οινική ευθύνη, Ε̟ι̟ρόσθετα δεν δικαιούται να
διεκδικήσει καµία α̟οζηµίωση ακόµη και για την ενδεχόµενη σταλία των µηχανηµάτων του ή
για του εργατοτεχνικού του ̟ροσω̟ικού.
Αν κατά τη κατασκευή του έργου και µέχρι της οριστικής ̟αραλαβής του έργου
α̟οδειχθούν, µε αναµφισβήτητα στοιχεία, σφάλµατα στις ̟ιστο̟οιήσεις ̟ου εισέ̟ραξε ο
ανάδοχος, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα µέχρι να ρυθµιστεί το όλο θέµα να
̟αρακρατήσει α̟ό τις κατατεθείσες εγγυητικές ε̟ιστολές το αντίστοιχο ̟οσό.
Ο ανάδοχος α̟αλλάσσεται της ευθύνης του µόνον στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία είχε
υ̟οδείξει εγγράφως στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υ̟ηρεσία τα τυχόν σφάλµατα της µελέτης ή τα
λη̟τέα µέτρα για α̟οφυγή µελλοντικών ζηµιών, ̟λην όµως η Υ̟ηρεσία δεν έ̟ραξε τί̟οτα
αλλά τουναντίον τον διέταξε εγγράφως να συνεχίσει τις εργασίες ̟αρά τις αντιρρήσεις του.
Για τα έργα ειδικής κατηγορίας και για συγκεκριµένες βλάβες-ζηµιές µ̟ορεί να
καθορισθεί α̟ό τη σύµβαση ότι η δα̟άνη ̟ρολήψεως ή α̟οκαταστάσεως των θα βαρύνει τον
κύριο του έργου (̟χ η αντιστήριξη αγωγών των οργανισµών κοινής ωφελείας, η α̟οκατάσταση
των τοµών των οδοστρωµάτων κλ̟).

Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 18ο : Ασφάλιση ̟ροσω̟ικού
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να λαµβάνει εγκαίρως και αµελλητί όλα τα αναγκαία µέτρα
για την α̟οτρο̟ή ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό ̟ροσω̟ικό του έργου και να εφαρµόζει
̟ιστά τις διατάξεις του κανονισµού ασφαλείας κατά εργατικών ατυχηµάτων καθώς και όλες τις
υ̟οδείξεις των αρµοδίων κρατικών οργάνων (του Υ̟ουργείου Εργασίας, των Αστυνοµικών
Αρχών κλ̟).
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ασφαλίζει εις το ΙΚΑ δια κύρια ασφάλιση όλο ανεξαιρέτως
το α̟ασχολούµενο α̟' αυτόν στο έργο ̟ροσω̟ικό.
Ο ανάδοχος είναι ε̟ίσης υ̟οχρεωµένος να ασφαλίζει όλο το εργατοτεχνικό ̟ροσω̟ικό
του έργου στα αναγνωρισµένα α̟ό το κράτος ταµεία κλαδικής ή ε̟ικουρικής ασφαλίσεως (̟.χ.
ταµείο ξυλουργικών εργασιών).
Οι δα̟άνες για την κατά το ανωτέρω ασφάλιση ̟εριλαµβανόµενες στην ̟ροσφορά του
αναδόχου, βαρύνουν α̟οκλειστικά και εξ' ολοκλήρου αυτόν, ο ο̟οίος υ̟έχει εκ ολοκλήρου
και την αστική και ̟οινική ευθύνη για τυχόν ε̟ισυµβαίνοντα στο έργο εργατικά ατυχήµατα.
Άρθρο 19ο : Τήρηση νόµων, αστυνοµικών και λοι̟ών διατάξεων
Ο ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος για την τήρηση των νόµων κλ̟, έχει την υ̟οχρέωση να
ανακοινώσει, αµελλητί, στη ∆/νουσα υ̟ηρεσία, τις κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου
α̟ευθυνόµενες σ' αυτόν σχετικές οδηγίες και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά µε τα µέτρα
ελέγχου και ασφαλείας, ̟ου του υ̟οδεικνύονται.
Άρθρο 20ο: Γενικές υ̟οχρεώσεις του αναδόχου
1.Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και
τις σύµφωνες ̟ρος αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου.
2.Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των
διαφόρων µερών του έργου, ό̟ως ̟ροκύ̟τουν α̟ό τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της
µελέτης, τα ο̟οία δεν ε̟ιδέχονται τρο̟ο̟οιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις
διατάξεις του ̟αρόντος.
3.Οι έγγραφες εντολές ̟ου δίνονται α̟ό το αρµόδιο όργανο για τη συµ̟λήρωση ή
τρο̟ο̟οίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156
του Ν. 4412/2016, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων συµ̟ληρωµατικών εργασιών, είναι
υ̟οχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει α̟οζηµίωση ή αύξηση
τιµών για µεταβολές στα έργα ̟ου έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές
βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή ε̟ιφέρει µείωση ̟οσοτήτων ή διαστάσεων,
καταβάλλεται µόνο η αξία των ̟οσοτήτων των εργασιών ̟ου έχουν ̟ράγµατι εκτελεσθεί χωρίς
να α̟οκλείεται εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία.
4.Κατ' εξαίρεση, σε ε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις, η εντολή της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας για
τρο̟ο̟οιήσεις ή συµ̟ληρώσεις µ̟ορεί να δίνεται και ̟ροφορικά στον τό̟ο των έργων. Στην
̟ερί̟τωση αυτή ̟ρέ̟ει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ηµερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή
αυτή δίνει ο ε̟ιβλέ̟ων, οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υ̟ηρεσία,
για την έκδοση κανονικής εντολής η ο̟οία εκδίδεται εντός τριών εργασίµων ηµερών α̟ό την
ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφορο̟οιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του
ε̟ιβλέ̟οντα, ο ανάδοχος α̟οζηµιώνεται για τις εργασίες ̟ου έχει εκτελέσει, σύµφωνα µε την
εντολή της ε̟ίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υ̟ηρεσίας.
5.Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέσει για το έργο
όλο το α̟αιτούµενο ̟ροσω̟ικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, α̟οθηκευτικούς χώρους,
εργαλεία και ο̟οιαδή̟οτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε ̟ερί̟τωση βαρύνεται µε όλες τις

α̟αιτούµενες δα̟άνες για την ολοκλήρωση του έργου, ό̟ως είναι οι δα̟άνες των µισθών και
ηµεροµισθίων του ̟ροσω̟ικού, οι δα̟άνες όλων των εργοδοτικών ε̟ιβαρύνσεων, οι δα̟άνες
για τη µετακίνηση του ̟ροσω̟ικού του, οι δα̟άνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής,
φύλαξης, φθοράς τους κ.λ̟., οι δα̟άνες λειτουργίας, συντήρησης, α̟όσβεσης, µίσθωσης
µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή ε̟ιβαρύνσεις,
οι δα̟άνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σηµείων, καταµετρήσεων,
δοκιµών, ̟ροσ̟ελάσεων ̟ρος το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και
διάλυσης εργοταξίων, οι δα̟άνες α̟οζηµιώσεων ζηµιών στο ̟ροσω̟ικό του, στον κύριο του
έργου ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δα̟άνη α̟αραίτητη για την καλή και
έντεχνη εκτέλεση του έργου.
6.Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και ο̟οιεσδή̟οτε άλλες νόµιµες ε̟ιβαρύνσεις βαρύνουν
τον ανάδοχο, ό̟ως ισχύουν κατά το χρόνο ̟ου δηµιουργείται η υ̟οχρέωση καταβολής τους.
Κατ’ εξαίρεση, φόροι του ∆ηµοσίου, λοι̟ά τέλη ̟ου βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό
αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο ̟ου ίσχυαν κατά το χρόνο υ̟οβολής της
̟ροσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο
εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο ̟ροηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή
τις ̟αρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
7.Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισµών για την ̟ρόληψη ατυχηµάτων στο ̟ροσω̟ικό του ή στο
̟ροσω̟ικό του φορέα του έργου ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων Προστασίας
του ̟εριβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υ̟οχρεωµένος να εκ̟ονεί µε
ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη ̟ροσωρινής σήµανσης έργων
κ.λ̟.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Ο ανάδοχος υ̟έχει την ̟λήρη και α̟οκλειστική
ευθύνη για κάθε ζηµία ̟ου ̟ροκαλείται ̟ρος οιονδή̟οτε α̟ό την ̟αράβαση των ̟αρα̟άνω
υ̟οχρεώσεων, ευθυνόµενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών α̟οζηµιώσεων.
Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα Προστασίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), ό̟ως αυτό ρυθµίζεται µε τις α̟οφάσεις του Υφυ̟ουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ∆Ι ΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 266),
∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), στο χρονοδιάγραµµα των
εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τρο̟ο̟οιήσεις ή άλλες αναγκαίες ανα̟ροσαρµογές των
µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου.
8.Ανεξάρτητα α̟ό την υ̟οχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το ̟ροσω̟ικό ̟ου α̟αιτείται
για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η διακήρυξη µ̟ορεί να ορίζει
κατ’ εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού ̟ροσω̟ικού κατά ειδικότητα και βαθµίδα εκ̟αίδευσης, ̟ου
̟ρέ̟ει να διαθέτει κατ' ελάχιστο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύµβασής του. Ο αριθµός
αυτός ̟ροσαρµόζεται, σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις του έργου, µε βάση το χρονοδιάγραµµα
κατασκευής του. Η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία µ̟ορεί ̟άντα να διατάσσει την α̟οµάκρυνση του
̟ροσω̟ικού ̟ου κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του
αναδόχου.
9.Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις ̟ληρωµές των α̟οδοχών του ̟ροσω̟ικού ̟ου έχει ̟ροσλάβει
και χρησιµο̟οιεί στο έργο, η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία µετά α̟ό γρα̟τή όχληση των
ενδιαφεροµένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δεκα̟έντε (15)
ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία
συντάσσει καταστάσεις ̟ληρωµής των οφειλοµένων και ̟ληρώνει α̟ευθείας τους δικαιούχους
α̟ό τις ̟ιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε
εφαρµογή της ̟αραγράφου αυτής µ̟ορεί να ̟ληρωθούν οι α̟οδοχές µέχρι και των τριών (3)
τελευταίων µηνών ̟ριν α̟ό την όχληση των ενδιαφεροµένων. Προϋ̟όθεση της ̟ληρωµής είναι
να υ̟άρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του α̟οδεικνυόµενη ή ό̟ως
̟ροκύ̟τει α̟ό υ̟οβληθέντα ή συντασσόµενο εκ της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας λογαριασµό.

10.Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµο̟οίηση ̟ηγών αδρανών
υλικών ή άλλων υλικών, ̟ου δεν ̟ροέρχονται α̟ό το εµ̟όριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
α̟ό τη σύµβαση. Οι ̟ηγές αυτές, ̟ριν α̟ό τη χρησιµο̟οίησή τους, ̟ρέ̟ει να εγκριθούν α̟ό τη
διευθύνουσα υ̟ηρεσία, ̟ου µ̟ορεί να α̟αγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή α̟ρόσφορων για
τα έργα ̟ηγών. Αν δια̟ιστωθεί ότι ο ανάδοχος εµ̟ορεύεται τα εξορυσσόµενα α̟ό τις ̟ηγές
αυτές του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκ̟τωτος µε α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντος φορέα.
11.Τα υλικά ̟ου ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή ̟ροέρχονται α̟ό καθαίρεση
̟αλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος α̟οζηµιώνεται για τις δα̟άνες
εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να ̟αίρνει τα
κατάλληλα µέτρα, για να α̟οτρα̟εί ή να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών
κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµο̟οίηση των υλικών α̟ό τον ανάδοχο γίνεται µετά α̟ό
έγγραφη συναίνεση της υ̟ηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό ̟ρωτόκολλο µεταξύ της
διευθύνουσας υ̟ηρεσίας και του αναδόχου.
12.Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ειδο̟οιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία αν κατά
την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή ο̟οιαδή̟οτε έργα τέχνης. Στην ̟ερί̟τωση
αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή
διακο̟ή τους α̟ό αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του ̟αρόντος νόµου.
13.Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να µην ̟αρεµ̟οδίζει την εκτέλεση ο̟οιωνδή̟οτε άλλων
έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, ̟ου είναι δυνατόν να ε̟ηρεάζονται α̟ό τις
εργασίες της εργολαβίας του, να ̟ροστατεύει τις υ̟άρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις
α̟ό κάθε βλάβη ή διακο̟ή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να α̟οκαθιστά
ή να συµβάλει στην άµεση α̟οκατάσταση των βλαβών ή διακο̟ών.
14.Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να εξασφαλίσει την α̟ρόσκο̟τη άσκηση της ε̟ίβλεψης στα
εργοστάσια ̟ου κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους ̟ου
κρίνει α̟αραίτητο η διευθύνουσα υ̟ηρεσία. Ο διευθύνων α̟ό µέρους της αναδόχου
ε̟ιχείρησης τα έργα υ̟οχρεούται, µετά α̟ό ειδο̟οίηση της υ̟ηρεσίας, να συνοδεύει τους
υ̟αλλήλους ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν, διευθύνουν ή ε̟ιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για
ε̟ίβλεψη, έλεγχο ή ε̟ιθεώρηση στον τό̟ο των έργων ή στους άλλους τό̟ους ̟αραγωγής, καθώς
και των συµβούλων και εµ̟ειρογνωµόνων.
15.Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος κάθε τρίµηνο
να συντάσσει και να στέλνει στην ̟ροϊσταµένη αρχή, µέσω της διευθύνουσας υ̟ηρεσίας,
συνο̟τικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την ̟ορεία του έργου, αναλόγου ̟εριεχοµένου µε
τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υ̟ηρεσίας ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 8 του άρθρου
136. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήµατα του αναδόχου, ούτε ως ̟αραιτήσεις α̟ό
δικαιώµατά του και οι α̟αντήσεις ε̟’ αυτών δεν συνιστούν βλα̟τικές ̟ράξεις, κατά την έννοια
της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 21ο : Σήµανση κατά το στάδιο εκτελέσεως εργασιών
Ο ανάδοχος έχει υ̟οχρέωση ό̟ως στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις στις ο̟οίες
εκτελούνται οι εργασίες, ̟ροβαίνει στην το̟οθέτηση των α̟αιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση
των έργων (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Οικοδοµικά κλ̟), σηµάτων και ̟ινακίδων γενικά
ασφαλείας και έχει την ε̟ιµέλεια για την συντήρηση αυτών κατά το χρόνο δωρεάν
συντηρήσεως των έργων.
Για την σήµανση αυτή ο ανάδοχος θα εφαρµόσει τις διατάξεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην
Πρότυ̟η Τεχνική Προδιαγραφή σηµάνσεως εκτελουµένων έργων.
Σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου τα έργα α̟αιτούν τη λήψη ̟ερισσοτέρων ή διαφορετικών µέτρων,
τότε ο ανάδοχος θα συντάσσει µελέτη, µε δα̟άνη του κυρίου του έργου, για τη σήµανση κάθε
θέσεως εκτελoυµένoυ έργου και θα εφαρµόζει τη µελέτη αυτή ύστερα α̟ό τυχόν συµ̟λήρωση

και έγκριση της ∆ιευ/σας τα έργα υ̟ηρεσίας. Η έγκριση αυτή θα ̟ρέ̟ει να χορηγείται στον
ανάδοχο εντός τριών (3) ηµερών α̟ό της υ̟οβoλής της εν λόγω µελέτης σηµάνσεως.
Ό̟ου υ̟άρχει ανάγκη θα χρησιµο̟οιούνται και τροχονόµοι υ̟άλληλοι του αναδόχου,
για ασφαλή καθοδήγηση ̟εζών και τροχοφόρων, για την ασφαλή και α̟ρόσκο̟τη κυκλοφορία
στις οδούς και στις ̟αρακαµ̟τηρίους και στις ̟ροσ̟ελάσεις.
Για εργασίες ε̟ί κεντρικών αρτηριών (χαρακτηριζόµενες ως κεντρικές µόνον α̟ό τη
∆/νουσα Υ̟ηρεσία σε συνεργασία µε τον κύριο του έργου) οι τροχονόµοι υ̟άλληλοι του
αναδόχου και η σταλία των µηχανηµάτων ̟ου α̟αιτούνται για την άµεση αντιµετώ̟ιση
̟ροβληµάτων η τη ταχύτατη κατασκευή της εργασίας, θα ̟ληρώνονται µε το α̟ολογιστικό
σύστηµα.
Τα ανωτέρω µέτρα λαµβάνονται µε ευθύνη και δα̟άνες του αναδόχου (εκτός αν η
δα̟άνη αλλιώς ορίζεται) ο ο̟οίος έχει και την ευθύνη, ̟οινική και αστικά για κάθε ατύχηµα
̟ου οφείλεται στη µη ή στην ̟ληµµελή λήψη των α̟αραιτήτων µέτρων.
Άρθρο 22ο : Πινακίδες ενδεικτικές του έργου ̟ου κατασκευάζεται
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται σε ένα µήνα α̟ό την εγκατάστασή του στο έργο να
̟ροµηθευτεί και να το̟οθετήσει καλαίσθητες ̟ινακίδες ενδεικτικές του έργου ̟ου
κατασκευάζεται. Οι διαστάσεις των ̟ινακίδων, ο αριθµός αυτών, οι αναγραφόµενες ενδείξεις
(ονοµασία έργου, κύριος έργου, διευθύνουσα υ̟ηρεσία, µελετητής ανάδοχος, ̟ροϋ̟ολογισµός
έργου και xρoνoλογίες ενάρξεως και ̟εραίωσης), ο χρωµατισµός, τρό̟ος στηρίξεως και οι
θέσεις το̟οθετήσεώς των θα καθορισθούν κατά την εγκατάσταση του αναδόχου α̟ό τη
∆ιευθύνουσα το έργο Υ̟ηρεσία. Οι δα̟άνες ̟ροµηθείας µεταφοράς και το̟οθετήσεως των
̟ινακίδων αυτών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και ̟εριλαµβάνονται ανηγµένως στις τιµές
µονάδος του τιµολογίου (µελέτης ή ̟ροσφοράς) και τα γενικά του έξοδα. Στην ̟ερί̟τωση µη
συµµορφώσεως του αναδόχου στην καθοριζοµένη ανωτέρω µηνιαία ̟ροθεσµία η ∆ιευθύνουσα
το έργο Υ̟ηρεσία δικαιούται να ̟ροβεί στην ̟ροµήθεια, µεταφορά και το̟οθέτησή τους σε
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
Άρθρο 23ο: Ενα̟όθεση υλικών ε̟ί δηµοσίων οδών
α) Η ενα̟όθεση α̟ό τον ανάδοχο υλικών κατασκευής, εφοδίων κλ̟ στο κατάστρωµα
δηµοσίων οδών σε κοινοχρήστους χώρους στη χερσαία ζώνη λιµένων κλ̟ ε̟ιτρέ̟εται µόνο
κατό̟ιν εγγράφου εγκρίσεως της ∆ιευθύνουσας το έργο υ̟ηρεσίας όταν τούτο είναι
ανα̟όφευκτο και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι η ̟οσότητα ̟ου θα ενα̟οτίθεται δεν θα είναι
µεγαλύτερη α̟' όση µ̟ορεί να αναλωθεί σε µία µέρα και ότι ο ανάδοχος θα λαµβάνει τ'
α̟αραίτητα µέτρα τόσο για την ασφάλεια όσο και για την, εις το ελάχιστο, ̟αρακώλυση της
ελευθέρας κυκλοφορίας, εκτός εάν τύχει ιδιαίτερης ̟ρος τούτο εγγράφου εγκρίσεως της
∆/νουσας υ̟ηρεσίας, µε ̟ροηγούµενη ̟λήρη αιτιολόγηση.
Προκειµένου για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τα µέτρα ασφαλείας κλ̟ ισχύει η Πρότυ̟η
Τεχνική Προδιαγραφή σηµάνσεως εκτελουµένων έργων και γενικά, όσα αναφέρονται στο
̟ροηγούµενο άρθρο 22.
Η α̟όθεση υλικών εκσκαφών στο κατάστρωµα ή τα ̟εζοδρόµια δηµοσίων οδών ή χώρων
δηµοσίας χρήσεως (̟.χ. ̟άρκα, ̟λατείες ή σε χερσαία ζώνη λιµένος κλ̟) ε̟ιτρέ̟εται ε̟ίσης
µόνο κατό̟ιν εγγράφου αδείας της ∆ιευθύνουσας το έργο υ̟ηρεσίας ό̟ου ορίζεται η έκταση
της α̟οθέσεως, ο χρόνος ̟αραµονής των υλικών κλ̟. Σε ε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις η έγκριση για
την ενα̟όθεση δίδεται α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα µηχανικό µε σχετική αναγραφή στο ηµερολόγιο
του έργου.
Άρθρο 24ο: Eγκαταστάσεις ε̟ιχειρήσεων και Οργανισµών Koινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)
α) Ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να έχει υ̟όψη του ότι είναι ενδεχόµενο στην ̟εριοχή του έργου

να υ̟άρχουν εναέριες ή υ̟όγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. οι ο̟οίες ̟ρέ̟ει να
µετατο̟ισθούν α̟ό τις υ̟ηρεσίες τους.
β) Οι εργασίες για τις ανωτέρω µετατο̟ίσεις, ̟ου µ̟ορούν να είναι ̟ροσωρινές ή και
µόνιµες αν τυχόν εµ̟ί̟τουν. σε εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υ̟άρχουν άλλοι λόγοι, θα
εκτελούνται µε τη φροντίδα των οργανισµών αυτών (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλ̟) και καµία οικονοµική ή
τεχνική ανάµειξη θα έχει µ' αυτές ο ανάδοχος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.
Ο ανάδοχος όµως έχει την υ̟οχρέωση να διευκολύνει α̟ροφασίστως την εκτέλεση των
ανωτέρω εργασιών, σύµφωνα και µε το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, δικαιούµενος αναλόγου
̟αρατάσεως ̟ροθεσµίας όχι όµως και α̟οζηµιώσεως στην ̟ερί̟τωση ̟ου τυχόν καθυστερήσει
λόγω εκτελέσεως των µετατο̟ίσεων α̟ό τους οργανισµούς και ε̟ηρεάσει υ̟ερβαλλόντως και
δυσανάλογα ̟ρος την εγκεκριµένη ̟ροθεσµία εκτελέσεως των εργασιών το ̟ρόγραµµα
κατασκευής.
γ) Προκειµένου για ̟ροσωρινές µετατο̟ίσεις, τις α̟αιτούµενες εργασίες, µ̟ορεί
κατό̟ιν εντολής της υ̟ηρεσίας να τις εκτελέσει και ο ανάδοχος, ̟ληρωνόµενος µε τις
συµβατικές τιµές µονάδος.
δ) Η υ̟ηρεσία ε̟ίσης µ̟ορεί να αναθέσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στον
ανάδοχο την εκτέλεση εργασιών µετατο̟ίσεως δικτύων (̟.χ. υδρεύσεως κλ̟) ̟ου ανήκουν Π.χ.
σε Κοινότητες η ∆ήµους και ̟ου δεν µ̟ορούν να εκτελεστούν α̟ό αυτές λόγω οικονοµικής ή
άλλης αδυναµίας. Οι εργασίες αυτές θα ̟ληρωθούν µε συµβατικές ή νέες τιµές µονάδος.
ε) Περαιτέρω ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει, σύµφωνα µε το άρθρο 18 της ̟αρούσης, να ̟αίρνει
όλα τα κατάλληλα µέτρα για την α̟οφυγή ̟ροκλήσεως ζηµιών στα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και µάλιστα
̟ροκειµένου για υ̟όγεια δίκτυα θα ̟ρέ̟ει, ̟ριν αρχίσει τις εργασίες, να φροντίσει να του
χορηγηθεί σχετική άδεια α̟ό τον αντίστοιχο οργανισµό ή και α̟ό την αρµόδιο στρατιωτική
αρχή, αν ̟ρόκειται για ̟αραµεθόριο ̟εριοχή.
στ) Οι δα̟άνες µετατο̟ίσεως των αγωγών (δικτύων) των Ο.Κ.Ω. καταβάλλονται σε
βάρος των ̟ιστώσεων του έργου.

Άρθρο 25ο: Ηµιτελείς εργασίες
∆εν ε̟ιτρέ̟εται ούτε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ούτε µετά την
α̟ο̟εράτωση αυτού, να ̟αραµένουν ηµιτελείς εργασίες, οι ο̟οίες ενδέχεται να ̟ροκαλέσουν
ζηµία στο εκτελούµενο έργο η στα εκτελεσθέντα έργα ή σε ̟αρακείµενες θέσεις. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται
ε̟ίσης η χρονική µετάθεση εκτελέσεως των εργασιών σε σχέση µε το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου εκτός αν ̟ροηγηθεί ειδική έγκριση της αρµόδιας
υ̟ηρεσίας.

Άρθρο 26ο: Μητρώο έργου
Μέσα σε δύο (2) µήνες α̟ό τη βεβαιωµένη ̟εράτωση του έργου, υ̟οβάλλεται α̟ό τον
ανάδοχο η τελική ε̟ιµέτρηση και το µητρώο του έργου, το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει τα βασικά
στοιχεία του έργου «ό̟ως κατασκευάστηκε».
Με α̟όφαση του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται το
̟εριεχόµενο του «µητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι ̟ίνακες, τα ηλεκτρονικά
δεδοµένα και τα λοι̟ά στοιχεία ̟ου το συνοδεύουν, καθώς και η µορφή των στοιχείων αυτών.
Με ̟ροεδρικό διάταγµα ̟ου εκδίδεται µε ̟ρόταση του ίδιου Υ̟ουργού καθορίζονται οι
κυρώσεις ̟ου ε̟ιβάλλονται στον ανάδοχο σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής του µητρώου, η
διαδικασία ε̟ιβολής των κυρώσεων, τα αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 27ο: Συντήρηση των έργων
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον ο̟οίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και
υ̟οχρεούται στη συντήρησή του, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν.
4412/2016 και την ̟αρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 και µετά την ̟άροδο του ο̟οίου
ενεργείται η οριστική ̟αραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκα̟έντε (15) µήνες, υ̟ό την ε̟ιφύλαξη
των οριζοµένων στα έγγραφα της σύµβασης στην ̟ερί̟τωση ̟ου κριτήριο ανάθεσης της
σύµβασης ήταν η ̟ροσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα οριζόµενα στην ̟ερί̟τωση στ' της
̟αρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.
Σε εντελώς ειδικές ̟ερι̟τώσεις µ̟ορεί µε τα συµβατικά τεύχη να ορίζεται µεγαλύτερος
χρόνος εγγύησης ενδεχοµένως και µε ιδιαίτερο αντάλλαγµα, όχι όµως µεγαλύτερος α̟ό τρία (3)
έτη. Για έργα ̟ροϋ̟ολογισµού δηµο̟ράτησης µέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η φύση
των εργασιών το ε̟ιτρέ̟ει ή για έργα ̟ου δεν νοείται µακροχρόνια συντήρησή τους, µ̟ορεί µε
τα συµβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης µικρότερος των δεκα̟έντε (15) µηνών. Ο
χρόνος εγγύησης αρχίζει α̟ό τη βεβαιωµένη ̟εράτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο (2) µήνες
α̟ό αυτή υ̟οβληθεί α̟ό τον ανάδοχο η τελική ε̟ιµέτρηση, άλλως α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου
υ̟οβλήθηκε ή µε ο̟οιονδή̟οτε άλλο τρό̟ο συντάχθηκε η τελική ε̟ιµέτρηση.
Κατά το χρόνο εγγύησης και υ̟οχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος
να ε̟ιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανο̟οιητική κατάσταση και να α̟οκαθιστά
κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την α̟οκατάσταση βλαβών κλο̟ών ή βανδαλισµών α̟ό τη
χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ̟οιότητα του έργου εκτελούνται µε έγκριση της
υ̟ηρεσίας και η δα̟άνη α̟οδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται α̟ό την
υ̟ηρεσία.
Αν ο ανάδοχος ̟αραλεί̟ει τις υ̟οχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το
χρόνο εγγύησης, οι α̟αραίτητες εργασίες µ̟ορεί να εκτελεσθούν α̟ό την υ̟ηρεσία µε
ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο σε βάρος και για λογαριασµό του υ̟όχρεου αναδόχου ή ό̟ως αλλιώς
̟ροβλέ̟εται στα συµβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε
ειδικό τεύχος ο µορφότυ̟ος του ο̟οίου και η συχνότητα καταγραφής ̟ροβλέ̟εται στα
συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε την διευθύνουσα υ̟ηρεσία.
Οι δα̟άνες συντηρήσεως του έργου βαρύνουν τον ανάδοχο, ̟εριλαµβανόµενες στην
αµοιβή ̟ου καταβάλλεται σ' αυτόν σύµφωνα µε την ̟ροσφορά του.
Η ε̟ιτρο̟ή οριστικής ̟αραλαβής του έργου ελέγχει κατά τη διάρκεια της ̟αραλαβής
και την κατάσταση της συντηρήσεως του έργου.
Εάν η συντήρηση του έργου έγινε ̟ληµµελώς η ε̟ιτρο̟ή αναβάλλει την ̟αραλαβή
µέχρι συντελέσεως άρτιας συντηρήσεως.

Ελευθερού̟ολη, 23-2-2017
Συντάχθηκε
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ΕΡΓΟ: Κατασκευή ̟αιδικών χαρών

στην Τ.Κ Αµισιανών και
την Τ.Κ Παλαιοχωρίου

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της ̟αρούσας Ε.Σ.Υ.
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και
ειδικούς όρους και τις συµ̟ληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές µε βάση τα ο̟οία θα εκτελεστεί α̟ό τον Ανάδοχο το έργο, ̟ου αναφέρεται στην ε̟ικεφαλίδα και ̟εριγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασµό µε τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υ̟οχρεώσεων κατασκευής
∆ηµοσίων Έργων (Γ.Σ.Υ) ̟ου εγκρίθηκε µε την Α.67 (Αρ.Γ.Γ.∆/257/679/Φ4/11-3-74) Εγκύκλιο
Α̟όφαση του Υ̟ουργείου ∆ηµοσίων 'Έργων, ό̟ως αυτή ισχύει µετά την έκδοση του
Ν.4412/2016, σε συνδυασµό µε τα υ̟όλοι̟α συµβατικά τεύχη, τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου
ισχύουν, τα διαγράµµατα, µελέτες, τυ̟ικές διατοµές κλ̟ ̟ου θα χορηγηθούν α̟ό την Υ̟ηρεσία
καθώς και µε τις έγγραφες οδηγίες της.

Άρθρο 2ο: Αντικείµενο της Εργολαβικής Σύµβασης.
2.1
Αντικείµενο της ̟αρούσης Ε.Σ.Υ. είναι οι εργασίες ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν για την
Κατασκευή ̟αιδικών χαρών στην Τ.Κ Αµισιανών και την Τ.Κ Παλαιοχωρίου.
2.2
Αναλυτικά τα ανωτέρω έργα ̟εριγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των
εγκεκριµένων τευχών δηµο̟ράτησης.
2.3
Ε̟ισηµαίνεται ότι η εκτέλεση του ανωτέρω αντικειµένου θα ̟ροχωρήσει µε την σαφή υ̟οχρέωση ότι θα τηρηθούν οι ̟εριβαλλοντικοί όροι ̟ου καθορίστηκαν µε την υ̟’ αριθµό
………………. α̟όφαση της ∆/νσης ΠΕΧΩ της Περιφ. Α.Μ.-Θράκης για το έργο του θέµατος,
καθώς και η Περιβαλλοντική Νοµοθεσία χωρίς την α̟αίτηση καµίας ̟ρόσθετης α̟οζηµίωσης
του Αναδόχου για την τήρηση των ̟αρα̟άνω ̟εριβαλλοντικών όρων.
Άρθρο 3ο: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων.
3.1
Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να εκτελέσει τα διάφορα έργα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρούσας και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Ο Ανάδοχος
διατηρεί την ̟λήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων.
3.2
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρµογή της εγκεκριµένης µελέτης καθώς και για την ̟οιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υ̟εύθυνος είναι ο
Ανάδοχος και ο̟οιοσδή̟οτε έλεγχος ασκηθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία δεν α̟αλλάσσει καθόλου τον
Ανάδοχο α̟ό την ευθύνη του.
3.3.
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο µόνος υ̟εύθυνος για την εκλογή και χρησιµο̟οίηση
των α̟αραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της
̟αρούσης Συγγραφής, τις σχετικές ̟ροδιαγραφές και τα λοι̟ά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη και
σχέδια.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροµηθεύσει µε δική του δα̟άνη όλα τα υλικά, εργατικά
και µηχανήµατα ̟ου είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη µεταφορά
τους α̟ό τις ̟ηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει ε̟ίσης να ε̟ισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δα̟άνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι ̟αντός κινδύνου.

3.4
Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λε̟τοµερειακά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης καθώς και µε τυχόν συµ̟ληρωµατικά κατά το στάδιο της
κατασκευής ̟ου θα εγκριθούν α̟ό τον Εργοδότη.
Για όλες τις εργασίες ̟ου θα εκτελεστούν ισχύουν οι ̟ροδιαγραφές ̟ου αναφέρονται στο
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών ̟ου εγκρίθηκαν µε την ∆ΙΠΑ∆/οικ/273/30-07-2012 Α̟όφαση του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
και ό̟ου δεν αναφέρονται, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο τιµολόγιο της Υ̟ηρεσίας.
3.5
Ρητά καθορίζεται ότι οι τιµές του τιµολογίου ̟ροσφοράς α̟οτελούν την ̟λήρη α̟οζηµίωση του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου και καµία ̟ρόσθετη α̟οζηµίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος α̟ό τις δυσκολίες ̟ου θα αντιµετω̟ίσει κατά το στάδιο της κατασκευής.
3.6
Ο̟οιαδή̟οτε ζηµιά στο έργο είτε στα µηχανήµατα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια,
λατοµεία κ.λ.̟.), ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, ̟λην ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο ο̟οίος είναι υ̟οχρεωµένος και να την
α̟οκαταστήσει.
3.7
Ο̟οιασδή̟οτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή
και σε ̟εριουσίες τρίτων ̟ου οφείλονται σε αµέλεια ή υ̟αιτιότητα του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου, βαρύνουν α̟οκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο.
3.8
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα α̟αιτούµενα µέτρα
ασφαλείας ̟ου ε̟ιβάλλονται α̟ό τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, καθώς και
κάθε άλλο µέτρο ̟ου αναφέρεται στους διεθνείς κανονισµούς ̟ρόληψης ατυχηµάτων και στις
οδηγίες και τους κανονισµούς της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.
3.9
Σε ̟ερί̟τωση χρησιµο̟οίησης υ̟εργολάβων, για την εκτέλεση ο̟οιασδή̟οτε φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος ̟αραµένει µόνος και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για τις υ̟όψη εργασίες, έστω
και αν οι υ̟εργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υ̟ηρεσίας.
Άρθρο 4ο: Τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου ισχύουν.
Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριµένες τεχνικές ̟ροδιαγραφές του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών υ̟άρχουν όροι, διατάξεις, ̟εριορισµοί και αριθµητικά όρια ̟ου ̟ιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση µε τα αναφερόµενα στην ̟αρούσα
Ε.Σ.Υ. ή µε τους όρους του Τιµολογίου για ένα και το αυτό θέµα, ισχύ έχουν κατά σειρά οι όροι
και διατάξεις του Τιµολογίου και της ̟αρούσας Ε.Σ.Υ.
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος για την ̟ιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων ̟ου
καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα
άρθρα του Τιµολογίου.
∆ιευκρινίζεται ότι όλα τα έργα ̟ου υ̟εισέρχονται στην ̟αρούσα σύµβαση υ̟όκεινται
στις διατάξεις των κανονισµών ̟ου ισχύουν, και τις σχετικές µε αυτούς εγκυκλίους και α̟οφάσεις.

Άρθρο 5ο: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση.
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 6ο: Σύµβαση κατασκευής του έργου.
Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα υ̟ογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο
135 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7ο: Προθεσµίες.
1. Για την ̟εράτωση του όλου έργου, ορίζεται συνολική ̟ροθεσµία έξι (6) µήνες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης.
2. ∆εν καθορίζονται τµηµατικές ̟ροθεσµίες.
3. Ενδεικτικές τµηµατικές ̟ροθεσµίες θα διαµορφωθούν και οριστικο̟οιηθούν α̟ό το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αραγράφου 4 του άρθρου
147 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8ο: Πρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) κατασκευής του έργου.
8.1
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να συντάξει και υ̟οβάλει στην Υ̟ηρεσία ̟ρόγραµµα ̟ου θα
̟εριλαµβάνει όχι µόνο τους χρόνους εκτελέσεως των α̟αιτουµένων εργασιών αλλά και εκείνους
των α̟αραιτήτων ̟ροεργασιών, δοκιµών κ.λ.̟. ό̟ως α̟αιτείται ή ορίζεται στην ̟αρούσα και
στα άλλα τεύχη της Συµβάσεως, κατά τέτοιο τρό̟ο ώστε να γίνεται σαφές ότι ̟εριελήφθησαν σ'
αυτό όλες οι α̟αιτούµενες δραστηριότητες άµεσες ή έµµεσες, για την εµ̟ρόθεσµη κατασκευή του
έργου.
8.1.1 Κατά την κατάρτιση του ̟ρογράµµατος θα ληφθεί υ̟όψη, ότι δεν θα ̟ρέ̟ει κατά τη κατασκευή, να ̟αρεµ̟οδίζονται βασικές λειτουργίες στην ̟εριοχή, ώστε να δυσµενο̟οιηθεί η υφιστάµενη κατάσταση, έστω και ̟ροσωρινώς σε κανένα σηµείο της ̟εριοχής, εξ αιτίας της κατασκευής των έργων.
Ε̟ίσης κατά την κατάρτιση του ̟ρογράµµατος θα ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν, τα κατασκευαζόµενα έργα έναντι κατακλίσεων α̟ό ύδατα τάφρων ή εξ άλλων αιτιών.
8.2
Το ̟ρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) ̟ου καλύ̟τεται γενικά α̟ό το άρθρο 145 του
Ν.4412/2016, θα ̟εριλαµβάνει:
8.2.1 Λε̟τοµερειακή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου µε διάκρισή τους σε δραστηριότητες µε ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες µε ευθύνη της Υ̟ηρεσίας Ε̟ίβλεψης.
Η ̟αρα̟άνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και α̟ό εκτίµηση ή υ̟ολογισµό της διάρκειας ̟ου φαίνεται αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας.
8.2.2 Ε̟ισύρετε η ̟ροσοχή ότι, η διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων α̟ό άλλους φορείς
εκτός α̟ό τον Ανάδοχο, θα ̟ρέ̟ει να είναι λογικές και να έχουν ̟εριθώρια (καθορισµός µεγίστων - ελάχιστων) ό̟ου δεν καθορίζονται σαφώς στα τεύχη της ̟αρούσας Σύµβασης.
8.2.3 Πλήρη αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για κάθε δραστηριότητα
µε ανάλυση της, κατά µονάδα χρόνου, ̟αραγωγικής κατασκευαστικής του δυνατότητας για τις
εργασίες του Τιµολογίου, ή και τις ̟ροεργασίες (̟ου δεν ̟ροβλέ̟ονται στο Τιµολόγιο).
8.2.4 ∆ιευκρίνηση του τρό̟ου ̟ου θα ε̟ιτευχθούν οι ̟ροθεσµίες ̟.χ.
* ∆ραστηριότητα
Γενικές εκσκαφές
* Συνολική ̟οσότητα
................... µ3
* Συνολική διάρκεια
................... ηµερολογιακές ηµέρες
* Προβλε̟όµενη κατασκευαστική
δυνατότητα
................... µ3 ανά εργάσιµη ηµέρα
* Προβλε̟όµενος βαθµός
̟ροσ̟άθειας
Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κ.υ. για
7ωρη εργασία ανά ηµέρα και ̟έντε
εργάσιµες ηµέρες την εβδοµάδα.
Οι ̟οσότητες θα είναι αυτές ̟ου δηµο̟ρατούνται µε ένα εύλογο ̟εριθώριο της ε̟άρκειας
χρονικής ασφάλειας για τυχόν µεταβολή τους.
8.2.5 Ειδικά για τις µελέτες ̟ου θα υ̟οβάλει ο Ανάδοχος ( όταν α̟αιτείται) θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβλέ̟εται διάστηµα ίσο ̟ρος 30 ηµέρες, για κάθε ανεξάρτητη έγκριση α̟ό την Υ̟ηρεσία (και µε
την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν λεί̟ουν στοιχεία α̟ό την υ̟οβαλλόµενη µελέτη).

8.3
Με βάση την ̟αρα̟άνω µεθοδολογία θα υ̟ολογισθούν οι α̟αιτούµενοι χρόνοι κατά
δραστηριότητα και θα υ̟οβληθούν α̟ό τον ανάδοχο τα ̟αρακάτω:
8.3.1 ∆ιάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης (PERT - CPM), (δεν α̟αιτείται).
8.3.2 Γραµµικό διάγραµµα (GANTT) ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τα ̟ροηγούµενα, µε αναφορά στους
υ̟εύθυνους κάθε δραστηριότητας στο ο̟οίο ε̟ί ̟λέον θα α̟εικονίζονται ̟οσότητες και δα̟άνες
ανά µήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο των ̟ροβλε̟όµενων δα̟ανών για εργασίες ανά µήνα.
8.3.3 Πρόγραµµα µε µορφή σχηµατικής κάτοψης (δεν α̟αιτείται).
8.3.4 Πίνακα κατ' είδος εργασίας συνο̟τικά (̟.χ. εκσκαφές, ε̟ιχώµατα κ.λ.̟. ανάλογα µε τη
φύση και κατηγορία του έργου) των ̟ρος εκτέλεση ανά µήνα ̟οσοτήτων εργασιών και µηνιαίας
̟ροβλε̟όµενης α̟ορρόφησης ̟ιστώσεων για το σύνολο του έργου (θα ̟εριλαµβάνει εργασίες
Ο.Ε. - Γ.Ε., µελέτες, ̟ροβλε̟όµενη αναθεώρηση, ̟ροκαταβολές, α̟οσβέσεις, Φ.Π.Α. κ.λ.̟. και στο
τέλος του ̟ίνακα θα φαίνεται το ανα̟όσβεστο µέρος της ̟ροκαταβολής).
Στον υ̟όψη ̟ίνακα θα ̟ροβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για τη συµ̟λήρωση ̟οσοτήτων εργασιών και δα̟ανών ̟ου θα εκτελούνται κάθε µήνα και θα συµ̟ληρώνονται µετά την
εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριµένου µηνός.
8.3.5 Πίνακας α̟αιτούµενου µηχανικού εξο̟λισµού και χρονοδιάγραµµα α̟ασχόλησής του
στο έργο.
8.3.6 Πίνακα διαθέσιµου µηχανικού εξο̟λισµού µε τις α̟οδόσεις του κάθε µηχανήµατος.
8.3.7 Τεχνική έκθεση ̟ου θα τεκµηριώνει τα ̟αρα̟άνω.
8.4
Ε̟ισηµαίνεται ότι οι τυχόν σηµαντικές και συνολικές ̟ροθεσµίες εκτέλεσης του έργου, θα
̟αρθούν σαν υ̟οχρεωτικοί χρονικοί ορίζοντες α̟ό τους ο̟οίους θα ̟εράσει το διάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης των ̟αρα̟άνω ̟αρ. 2 και 3.
8.5
Ο Ανάδοχος µετά την υ̟ογραφή της Σύµβασης και µέσα σε διάστηµα δέκα ̟έντε (15) ηµερολογιακών ηµερών θα συντάξει και θα υ̟οβάλει ̟ρος έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου".
8.5.1 Το χρονοδιάγραµµα αυτό δεν θα υ̟ερβαίνει τις τυχόν ̟ροβλε̟όµενες α̟οκλειστικές και
ενδεικτικές τµηµατικές ̟ροθεσµίες και θα ακολουθεί τις οδηγίες της Υ̟ηρεσίας. Οι ̟ληροφορίες
και µορφές του χρονοδιαγράµµατος τούτου δεν θα είναι λιγότερες α̟ό εκείνες ̟ου ̟εριγράφονται στις ̟αρ.2 και 3.
8.5.2 Σε ̟ερί̟τωση ̟αρατηρήσεων της Υ̟ηρεσίας ε̟ί του χρονοδιαγράµµατος ̟ου θα υ̟οβληθεί, το χρονοδιάγραµµα της ̟αρα̟άνω ̟αρ.5 θα ανασυνταχθεί και θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλάβει τις
̟αρατηρήσεις αυτές.
8.5.3 Παράλειψη ή αµέλεια ως ̟ρος την άρτια, λε̟τοµερή και ̟λήρη ανάλυση κατά τα ̟αρα̟άνω, συνε̟άγεται τη διαδικασία της έκ̟τωσης ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το άρθρο 191 του
Ν.4412/2016.
8.5.4 Μετά την υ̟οβολή του ̟ρογράµµατος η Υ̟ηρεσία εγκρίνει αυτό ό̟ως υ̟οβλήθηκε, ή
ό̟ως θα το τρο̟ο̟οιήσει, µέσα σε δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την υ̟οβολή του.
8.6.1 Μετά την κατά ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, σύµφωνα µε τα ̟ροηγούµενα, οριστικο̟οίηση του
χρονοδιαγράµµατος, ̟ου ό̟ως θα διαµορφωθεί θα α̟οτελεί και τον ̟ίνακα εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υ̟οβάλει στην Υ̟ηρεσία τριµηνιαία έκθεση ̟ροόδου στην ο̟οία θα
φαίνεται η ̟ρόοδος των εργασιών και η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του Έργου.
Ε̟ίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφορο̟οιήσεων.
8.6.2 Ε̟ί ̟λέον ο ανάδοχος οφείλει µαζί µε την ̟αρα̟άνω τριµηνιαία έκθεση ̟ροόδου να υ̟οβάλει στην ε̟ίβλεψη και σε ̟έντε (5) αντίτυ̟α:
8.6.2.1 Αντίγραφο του χρονοδιαγράµµατος (GANTT), ό̟ως αυτό οριστικο̟οιήθηκε σύµφωνα µε
τη ̟ραγµατική κατάσταση ως ανωτέρω µε ένδειξη της ̟ορείας των εργασιών σε σχέση µε τις αρχικές ̟ροβλέψεις (εγκεκριµένο ̟ρόγραµµα).
8.6.2.2 Αντίγραφο του αρχικού ̟ίνακα δραστηριοτήτων µε ̟ροσθήκη σε ειδική στήλη ̟αρατηρήσεων, των µεταβολών ̟ου έχουν γίνει στις αρχικές ̟ροβλέψεις, δηλαδή ανακεφαλαιωτικά το µέρος ̟ου εκτελέσθηκε, αυτό ̟ου υ̟ολεί̟εται, την τυχόν µεταβολή του ρυθµού κ.λ.̟.

Τα ̟αρα̟άνω στοιχεία (ανά τριµηνιαία υ̟οβολή) είναι ε̟ιβοηθητικά για τον έλεγχο της
̟ορείας των εργασιών του αναδόχου, και για την σύγκριση µε την ̟ορεία ̟ου ε̟ιβάλλεται για
την άρτια και έγκαιρη α̟ο̟εράτωση του έργου. Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία ̟ου δεσµεύουν
τον ανάδοχο και όχι την Υ̟ηρεσία, σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτή συµφωνήσει, ή δεν αντιδράσει.
8.7
Ο Ανάδοχος, υ̟οχρεούται µέσα σε ένα µήνα α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υ̟οβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο ο̟οίο θα ̟εριγράφονται λε̟τοµερώς τα
̟λήρη στοιχεία στελεχών, εξο̟λισµού και µηχανηµάτων, ̟ου θα ̟εριλαµβάνει η εργοταξιακή
ανά̟τυξη για την εκτέλεση του έργου (άρθρο 145 ̟αρ. 4 του Ν. 4412/2016).
8.8
Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να υ̟οβάλει στην αρχή κάθε µήνα σε ̟έντε σειρές αντίγραφο του ̟ρογράµµατος σε µορφή σχηµατικής κάτοψης ̟ου αναφέρεται στην ̟αρ.8.3.3. στο
ο̟οίο θα α̟εικονίζονται οι εργασίες σύµφωνα µε τα ̟αρακάτω:
1. Οι α̟εικονιζόµενες µε λευκό χρώµα, εργασίες θα είναι αυτές ̟ου δεν εκτελούνται ακόµα
2. Οι α̟εικονιζόµενες µε α̟λή διαγράµµιση, εργασίες θα είναι οι ̟ρος εκτέλεση του τρέχοντα µήνα.
3. Οι α̟εικονιζόµενες µε ροµβοειδή διαγράµµιση, εργασίες θα είναι οι ̟εραιωµένες τον τελευταίο µήνα.
4. Οι α̟εικονιζόµενες µε µαύρο χρώµα, εργασίες θα είναι οι ̟αλιές ̟εραιωµένες (̟ριν τον
τελευταίο µήνα).
Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει κάθε µήνα να υ̟οβάλει σε ̟έντε σειρές αντίγραφο του ̟ίνακα ̟ου αναφέρεται στην ̟αρ.7.3.4 συµ̟ληρωµένο µε τα στοιχεία των εκτελεσθεισών εργασιών και ̟ιστώσεων ̟ου έχουν α̟ορροφηθεί µέχρι τον τρέχοντα µήνα.
8.9
Η Υ̟ηρεσία ε̟ιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να ζητήσει την συνυ̟οβολή µαζί
µε τα ̟ροηγούµενα και άλλων στοιχείων (ό̟ως ̟.χ. διαγράµµατα κατασκευής των τεχνικών και
λοι̟ών ε̟ί µέρους έργων µε έγχρωµες ενδείξεις του µέρους ̟ου εκτελέσθηκε κ.λ.̟.) ̟ου είναι ε̟ιβοηθητικά για να σχηµατισθεί ̟λήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής σε κάθε χρονική ̟ερίοδο,
̟ροόδου του έργου, σε σύγκριση ̟άντα µε τις αρχικές ̟ροβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος.
8.10 Σε ̟ερί̟τωση ανάγκης τρο̟ο̟οίησης του αρχικού εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος για
τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις κείµενες διατάξεις (̟αράταση, αύξηση του αντικειµένου) θα συντάσσεται νέο ̟ροσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα για το ο̟οίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις ̟αρα̟άνω ̟αραγράφους.
Άρθρο 9ο: Ποινικές ρήτρες.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου γίνει υ̟έρβαση της ολικής συµβατικής ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του έργου
ε̟ιβάλλονται στον Ανάδοχο ̟οινικές ρήτρες και λοι̟ές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 148 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 10ο: Προσωρινές καταλήψεις – α̟αλλοτριώσεις.
Αν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου ̟ροκύψουν ο̟οιεσδή̟οτε δυσχέρειες λόγω
α̟αιτούµενων α̟αλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδο̟οιεί την Υ̟ηρεσία έγκαιρα, για την λήψη
των α̟αραίτητων µέτρων και οδηγιών.
Τυχόν καθυστερήσεις, ̟ου θα ̟ροκύψουν α̟' την ανωτέρω αιτία, λαµβάνονται υ̟όψη
µόνο αν ̟ράγµατι ε̟έδρασαν στην ̟ρόοδο της κατασκευής του έργου.
Άρθρο 11ο: Χρόνος εγγύησης - Παραλαβή του έργου.
11.1. Χρόνος εγγυήσεως

Ο χρόνος υ̟οχρεωτικής συντήρησης των έργων σύµφωνα µε το άρθρο 171 του
Ν.4412/2016 ορίζεται σε δέκα ̟έντε (15) µήνες χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα ̟ρος τον Ανάδοχο.
Μετά το ̟έρας των εργασιών ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην εργολαβία αυτή εκδίδεται βεβαίωση ̟εραίωσης του έργου.
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά τον χρόνο εγγυήσεως
να τα διατηρεί σε άριστη κατάσταση και να ε̟ανορθώνει µε δικές του δα̟άνες κάθε φθορά ̟ου
̟ροέρχεται α̟ό την κυκλοφορία ή άλλα αίτια, εκτός α̟ό την ̟ερί̟τωση ζηµιών α̟ό ανώτερη
βία για την ο̟οία ̟ροβλέ̟ει το σχετικό άρθρο 157 του Ν.4412/2016.
11.2. Παραλαβή του έργου
Για την ∆ιοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 169 του Ν.4412/2016 ενώ για
την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 170 και 172 αντιστοίχως του Ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας.
α. Με την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι α̟οδέχεται ότι είναι
α̟όλυτα ενήµερος της φύσης και το̟οθεσίας του έργου, των γενικών και το̟ικών συνθηκών εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους ̟ηγές λήψης υλικών, θέσεις ̟ροσωρινής ή οριστικής α̟όθεσης ̟ροϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και α̟οθήκευση υλικών, ύ̟αρξη εργατοτεχνικού γενικά ̟ροσω̟ικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν
υ̟άρχοντος δικτύου ύδρευσης και α̟οχέτευσης της ̟εριοχής, του φόρτου της υ̟άρχουσας κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ̟οιότητα και ̟οσότητα των υλών ̟ου µ̟ορούν να συναντηθούν ̟άνω και κάτω
α̟ό το έδαφος κ.λ.̟.
β. Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις ̟ου ενδέχεται να
χρειαστούν µε τους διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται µε γνώση της Ε̟ίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται µέσω της ∆ιευθύνουσας το έργο Υ̟ηρεσίας ή µε κοινο̟οίηση των εγγράφων στην Ε̟ίβλεψη, τα δε
̟ορίσµατα συσκέψεων κ.λ.̟. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενηµερωτικές αναφορές ̟ου θα υ̟οβάλλονται µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες και θα ε̟ισυνά̟τονται ξανά στις µηνιαίες ενηµερώσεις του
χρονοδιαγράµµατος ̟ου ̟ροβλέ̟ει το άρθρο 8.
γ. Ε̟ίσης µε την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι α̟οδέχεται ότι
είναι α̟όλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας τα ο̟οία θα α̟αιτηθούν ̟ριν α̟ό την
έναρξη και κατά την ̟ρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και ο̟οιαδή̟οτε άλλα ζητήµατα, τα ο̟οία
κατά ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο, µ̟ορούν να ε̟ηρεάσουν τις εργασίες, την ̟ρόοδο ή το κόστος αυτών,
σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.
δ. Ακόµα µε την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι α̟οδέχεται ότι
έχει µελετήσει, µε σκο̟ό να συµµορφωθεί, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης καθώς και
τα λοι̟ά στοιχεία του έργου, τα ο̟οία ̟εριλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης του έργου και
ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύµβασής του.
ε. Παράλειψη του αναδόχου ̟ρος ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή ̟ληροφορία ̟ου αφορά τους όρους της σύµβασης, δεν α̟αλλάσσει αυτόν α̟ό την ευθύνη για την ̟λήρη συµµόρφωσή
του ̟ρος τη σύµβαση.
στ. Ε̟ισηµαίνεται ότι, ̟ροκειµένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την ̟αρούσα εργολαβία ̟ροθεσµία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υ̟οχρεωθεί σε συνεχή εργασία µέχρι και ολόκληρο
24ωρο (τρεις βάρδιες), µη εξαιρουµένων Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόµενη αυτή συνεχή
εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία α̟οζηµίωση, έστω και αν διαταχθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των τµηµάτων ή όλου του έργου ̟ριν λήξουν οι αντίστοιχες µερικές ή ολικές ̟ροθεσµίες.
Άρθρο 13ο: Προστατευτικά µέτρα κυκλοφορίας.

13.1 Οι α̟αιτούµενες εργασίες σήµανσης και εξο̟λισµού εκτρο̟ών ή ̟αρακάµψεων της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου εάν α̟αιτηθεί θα εκτελούνται βάσει µελέτης συντασσόµενης α̟ό τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή) και εγκρινόµενης α̟ό την Υ̟ηρεσία.
13.2 Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να ̟ροβαίνει
στην το̟οθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των α̟αιτούµενων ̟ροσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών ̟ινακίδων και σηµάτων κ.λ.̟ σύµφωνα τα
άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήµανσης έργων εκτελουµένων εκτός ή εντός κατοικηµένων ̟εριοχών, ̟ου εγκρίθηκαν αντίστοιχα µε τις α̟οφάσεις ΒΜ5/30428/1980 και
ΒΜ5/30058/1983 του ΥΠ∆Ε (ΦΕΚ 589 Β/8Ο και 121Β/83) καθώς και τροχονόµων για την α̟ρόσκο̟τη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις ̟αρακαµ̟τήριες και ̟ροσ̟ελάσεις και γενικά σε
όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των ̟εζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ̟οινικά και αστικά για κάθε
ατύχηµα λόγω των έργων, µη εξαιρουµένων και αυτών ̟ου εκτελούνται α̟ολογιστικά.
13.3 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος εκτελέσει ̟ληµµελώς τη σήµανση υ̟όκειται σε ανέκκλητη
̟οινική ρήτρα 30 € για κάθε κακώς το̟οθετηµένο σήµα, ή µη το̟οθετηµένο στη θέση ̟ου ε̟ιβάλλεται.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν ̟ροβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σηµάνσεως ̟ου αναφέρθηκε
ανωτέρω, η Υ̟ηρεσία ανεξάρτητα α̟ό την εφαρµογή των κυρώσεων των ̟ροβλε̟όµενων α̟ό τις
κείµενες διατάξεις "̟ερί δηµοσίων έργων" στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνεται και η ̟ερί εκ̟τώσεως του
εργολάβου κύρωση, µ̟ορεί να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, ο ο̟οίος δεν ̟αύει και στην ̟ερί̟τωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα
̟ου θα συµβεί α̟ό την αµέλειά του αυτή. Η δα̟άνη για την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου
εργασίας εκ̟ί̟τει α̟ό τον Λογαριασµό του.
Άρθρο 14ο: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας.
Ο ανάδοχος οφείλει να ̟άρει, χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση, τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να µη ̟αρεµ̟οδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων και ̟εζών (α̟ό τη διακίνηση των µηχανικών µέσων, την εκτέλεση των έργων, την α̟όθεση
υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.̟.), ό̟ως ̟.χ. κατασκευή
µικρού µήκους οδών ̟αράκαµψης ή ̟ροσ̟ελάσεων ̟εζών ̟ρος οικοδοµές ή αγρούς.
Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να έχει υ̟όψη του ότι δεν µ̟ορεί να κυκλοφορεί όχηµα βάρους µεγαλύτερου α̟ό
εκείνο για το ο̟οίο έχει υ̟ολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να α̟οφευχθεί η καταστροφή του .
Για το λόγο αυτό ̟ρέ̟ει ̟ροηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να εξακριβώνει
την αντοχή του οδοστρώµατος και των καταστρωµάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων
της οδού.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος, ̟άντα µετά α̟ό συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες
ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.̟. ή να βρει ο̟οιοδή̟οτε άλλο τρό̟ο διαβάσεως.
Ο̟ωσδή̟οτε είναι υ̟οχρεωµένος να συντηρεί τους δρόµους ̟ου χρησιµο̟οιεί, σε όλη τη διάρκεια της ̟λήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση εκ µέρους του ∆ηµοσίου.

Άρθρο 15ο: Μέτρα ̟ροστασίας των κατασκευών και εργασίες ̟αραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω.
κ.λ.̟.
α. Κάθε είδους εργασίες ό̟ως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.̟.
θα ̟ρέ̟ει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη ̟ροσοχή στις ̟εριοχές ό̟ου υ̟άρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης ̟ου ̟αραµένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδοµές, οδοστρώµατα, ̟εριφράξεις,
τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισµών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων ό̟ως

αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανοµής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.̟. Η ε̟ιζητούµενη ιδιαίτερη ̟ροσοχή α̟οσκο̟εί στο να α̟οφευχθούν ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.̟. για τις ο̟οίες ο ανάδοχος είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος. Ό̟ου η ε̟ίβλεψη κρίνει ότι α̟αιτείται αντιστήριξη των ̟αρειών της εκσκαφής του
χάνδακα των σωληνώσεων (̟.χ. λόγω κυκλοφορίας οχηµάτων ή οικοδοµής κοντά στο όρυγµα), ο
ανάδοχος υ̟οχρεούται να εφαρµόσει το κατάλληλο σύστηµα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη
α̟οζηµίωση.
β. Ο̟οιαδή̟οτε ζηµία, η ο̟οία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρό̟ο µε τον
ο̟οίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού των έργων, βαρύνει
α̟οκλειστικά τον ανάδοχο, ο ο̟οίος είναι υ̟οχρεωµένος να την α̟οκαταστήσει µε δα̟άνες του.
γ. Καµία αξίωση του αναδόχου α̟ό τις ̟αρα̟άνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει α̟οδεκτή.
Οι τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες, ανεξάρτητα α̟ό τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, µεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης µε τα χέρια.
δ. Ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να έχει υ̟όψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους κατάληψης
των έργων και κοντά σ' αυτά, ̟ιθανό να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης
κ.λ.̟. Έτσι, θα ̟αραστεί ανάγκη, ̟αράλληλα ̟ρος τις εργασίες κατασκευής των έργων ̟ου θα
εκτελούνται α̟ό αυτόν, να εκτελεστούν α̟ό τις αρµόδιες εταιρείες ή Οργανισµούς, Υ̟ηρεσίες ή
και τον ίδιο και εργασίες για τη µετατό̟ιση στύλων ή την α̟οµάκρυνση γραµµών κ.λ.̟.
ε. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις ̟αρα̟άνω εταιρείες, Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας κ.λ.̟. για την ε̟ίσ̟ευση της α̟οµάκρυνσης των ̟ιο ̟άνω εµ̟οδίων,
να διευκολύνει α̟ροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να ̟ροβάλει ο̟οιαδή̟οτε αξίωση α̟οζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες ̟ου ̟αρουσιάζονται
στο κυρίως έργο του α̟ό την εκτέλεση των ̟αραλλήλων εργασιών α̟οµάκρυνσης στύλων, µετατό̟ισης γραµµών κ.λ.̟. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα
µέτρα για να α̟οφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των ̟ιο ̟άνω εταιρειών.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τυχόν συµβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν ο̟ωσδή̟οτε τον ανάδοχο.
Άρθρο 16ο: Εργασίες ̟ου εκτελούνται α̟ό την Υ̟ηρεσία ή άλλους αναδόχους.
Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να µη ̟αρεµ̟οδίσει την εκτέλεση εργασιών α̟ό την Υ̟ηρεσία
ή α̟ό άλλους εργολή̟τες ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό τον κύριο του έργου σε εργασίες ̟ου δεν
̟εριλαµβάνονται στην σύµβασή του.
Αντίθετα, υ̟οχρεώνεται να τους διευκολύνει µε τα µέσα ̟ου αυτός χρησιµο̟οιεί (ικριώµατα κ.λ.̟.), ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσής των εργασιών, ώστε να µη ̟αρεµβάλει κανένα
εµ̟όδιο στις εργασίες ̟ου εκτελούνται α̟ό την Υ̟ηρεσία ή άλλους αναδόχους.
Κατά τον ίδιο τρό̟ο θα ̟ρέ̟ει να συµ̟εριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους εργολάβους
των εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ̟ου θα εργάζονται στην ̟εριοχή ή τις ̟αρυφές
της ̟εριοχής του έργου.
Άρθρο 17ο: Προστασία βλάστησης – Περιβάλλοντος.
α. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροφυλάσσει και ̟ροστατεύει την υ̟άρχουσα
βλάστηση, ό̟ως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω α̟ό το χώρο ̟ου του διατίθεται α̟ό την Υ̟ηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υ̟εύθυνος για κάθε ζηµιά ̟ου
θα ̟ροκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κο̟ής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, α̟όθεσης υλικών, κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή κατα̟άτησης φυτεµένων ̟εριοχών α̟ό µηχανικά µέσα ή ̟ροσωρινά έργα εκτρο̟ής κ.λ.̟. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να διευκολύνει τους κατοίκους της ̟εριοχής για την µετάβασή τους στους αγρούς, ̟αίρνοντας τα κατάλληλα µέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση α̟οχέτευσης αγρών κ.λ.̟.) και για την α̟οφυγή άµεσων ή έµµεσων ζηµιών ή
̟ρόκλησης ̟ληµµυρών. Η Υ̟ηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υ̟οχρέωση για καταβολή δα̟ανών ή α̟οζηµιώσεων για τις ̟αρα̟άνω αιτίες.

β. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συµµορφώνεται
̟λήρως ̟ρος την εγκύκλιο Υ̟. ∆.Ε. Γ2-∆2/0/3/192/εγκ.Α213/5-12-75 καθώς και µε την υ̟’ αριθµό ………………. Α̟όφαση έγκρισης ̟εριβαλλοντικών όρων και την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νοµοθεσία.
Πριν την έναρξη της κατασκευής να ειδο̟οιηθούν εγγράφως οι Αρχαιολογικές Υ̟ηρεσίες(Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου)
γ. Σε ̟ερί̟τωση ζηµιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού ̟εριβάλλοντος, ̟ου δεν
̟ροβλέ̟ονται α̟ό την εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή α̟ό τυχόν εγκεκριµένες α̟ό την Υ̟ηρεσία τρο̟ο̟οιήσεις της), ο ανάδοχος, ανεξάρτητα α̟ό τις ο̟οιεσδή̟οτε ευθύνες ̟ου θα µ̟ορούν
να ̟ροκύψουν γι' αυτόν, είναι υ̟οχρεωµένος να α̟οκαταστήσει τα υ̟άρχοντα έργα ή το φυσικό
̟εριβάλλον στην κατάσταση ̟ου βρισκόταν ̟ριν α̟ό την εγκατάσταση του, µε δα̟άνες του, χωρίς να δικαιούται ο̟οιασδή̟οτε χρηµατικής α̟οζηµίωσης ή ̟αράτασης ̟ροθεσµίας.
δ. Γίνεται ειδική ε̟ισήµανση ότι ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει, κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών, να α̟οφεύγει να τραυµατίζει τον ̟εριβάλλοντα χώρο µε ̟ρόσθετες εκσκαφές (̟έρα α̟ό αυτές ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στη µελέτη) ή µε α̟όρριψη διαφόρων ̟ροϊόντων ορυγµάτων.
Ο̟οιεσδή̟οτε α̟οθέσεις ̟ροϊόντων εκσκαφών θα ̟ρέ̟ει να γίνονται σε θέσεις ̟ου να µη
δηµιουργούν ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόβληµα στο ̟εριβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων
Αρχών και της Υ̟ηρεσίας.
ε. Ανάλογη φροντίδα θα ̟ρέ̟ει να δοθεί α̟ό τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστάσεις
̟αραγωγής ή λήψης αδρανών υλικών σχετικά µε τις ̟εριβαλλοντικές τους ε̟ι̟τώσεις.
Άρθρο 18ο: Ειδικές υ̟οχρεώσεις του Αναδόχου.
18.1
Στις υ̟οχρεώσεις του Αναδόχου ̟ου δεν συνε̟άγονται ιδιαίτερη αµοιβή ̟εριλαµβάνονται:
α.
Όλες οι δα̟άνες ̟ου µνηµονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου.
β.
Η το̟οθέτηση ̟ινακίδων µε την αναγραφή της ε̟ωνυµίας του έργου κ.λ.̟. σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 της ̟αρούσας (σύµφωνα ̟άντα µε οδηγίες της ∆/νσας υ̟ηρεσίας).
γ.
Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών ̟ου θα χρειασθούν για
την εκτέλεση των εργασιών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρούσα σύµβαση. Ε̟ίσης οι τυχόν δα̟άνες
µίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών αυτών οδών.
∆ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υ̟ηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση να εξασφαλίσει
στον Ανάδοχο καµία διευκόλυνση ή κάλυψη δα̟άνης σχετιζόµενη µε δρόµους ̟ροσ̟έλασης,
ανεξάρτητα α̟ό τις δυσκολίες ̟ου µ̟ορεί να ̟ροκύψουν α̟ό την έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος,
σε ̟ερί̟τωση έλλειψής τους, είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσαρµόσει την τεχνολογία, τα µέσα, το
̟ρόγραµµα κ.λ.̟. στις δεδοµένες το̟ικές συνθήκες ̟ροκειµένου να εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα α̟ό τις τυχόν ε̟ι̟λέον δα̟άνες για τις ο̟οίες η Υ̟ηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καµία α̟οζηµίωση.
Ε̟ίσης ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος µε δα̟άνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους
χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η Υ̟ηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµία
καθυστέρηση ή τρο̟ο̟οίηση του ̟ρογράµµατος ή καταβολή α̟οζηµιώσεως ̟ου σχετίζονται µε
τέτοια ̟ροβλήµατα, ενώ ̟αράλληλα για τις α̟οθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε
θέσεις και κατά τρό̟ο ̟ου να µη δηµιουργηθούν ̟ροβλήµατα στο ̟εριβάλλον και να έχουν την
έγκριση των αρµοδίων Αρχών και της Ε̟ίβλεψης.
δ.
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ενηµερώσει µετά την εγκατάστασή του και χωρίς ε̟ιβάρυνση του κυρίου του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας και το Φάκελο Ασφάλειας και
Υγείας (Φ.Α.Υ.).
ε. Οι δα̟άνες εκ̟όνησης Προγράµµατος Ποιότητας Έργων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Πρότυ̟ο ISO 10005: 1995 η σε κά̟οιο άλλο α̟ό τα διεθνώς α̟οδεκτά Πρότυ̟α, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει
να υ̟οβάλλει εντός δύο µηνών α̟ό την έναρξη του έργου, αν το έργο εµ̟ί̟τει στις υ̟οχρεώσεις
σύνταξης ΠΠΕ.

18.2
Όλες οι δα̟άνες για την εκ̟λήρωση των ̟αρα̟άνω υ̟οχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων
̟ου ̟ροβλέ̟ονται ρητά σε άλλα άρθρα της ̟αρούσας, του Τιµολογίου και των λοι̟ών Όρων
∆ηµο̟ράτησης, καταβάλλονται α̟ό τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υ̟όψη στις
τιµές ̟ροσφοράς για την εκτέλεση του έργου. Οι χρόνοι για την εκ̟λήρωση των ειδικών υ̟οχρεώσεων, ό̟ως και οι α̟αιτούµενοι για τις α̟αντήσεις ή εγκρίσεις της Υ̟ηρεσίας, συµ̟εριλαµβάνονται στις κατά το άρθρο 7 ̟ροθεσµίες εκτέλεσης του έργου.
18.3
Ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων ̟ου
α̟αιτούνται α̟ό το νόµο για την εφαρµογή των ε̟ιβαλλοµένων µέτρων ασφαλείας σε όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016.
18.4
Ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της ̟ερί εργατών
και εργασίας Νοµοθεσίας, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται µεθοδικά, για α̟οφυγή άµεσων ή έµµεσων ζηµιών ή ατυχηµάτων. Η Υ̟ηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υ̟οχρέωση για καταβολή α̟οζηµίωσης για τις ανωτέρω αιτίες.
18.5
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καµία αντίρρηση, τυχόν ηµιτελείς εργασίες
̟ου έχουν εκτελεστεί µε ̟αλαιότερη εργολαβία ή α̟ό ∆ηµόσιες Υ̟ηρεσίες να ̟αραλάβει και να
ενσωµατώσει τα υ̟άρχοντα ε̟ί τό̟ου υλικά, µηχανισµούς, συσκευές κ.λ.̟. η ̟ροµήθεια των ο̟οίων έχει γίνει µε άλλη εργολαβία ή α̟' το ∆ηµόσιο κ.λ.̟.
∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα α̟οζηµιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες µε τις τιµές
µονάδας του Τιµολογίου, χωρίς καµία ̟ρόσθετη α̟οζηµίωση λόγω ειδικών δυσχερειών δυσµενών συνθηκών κ.λ.̟.
Ε̟ίσης θα ενσωµατώσει κατά ̟ροτεραιότητα τα τυχόν ̟αραδοθησοµένα σ' αυτόν υλικά,
συσκευές κ.λ.̟.
18.6 Τέλος, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος µε δα̟άνες του, να εξασφαλίσει την έκδοση ̟ιστο̟οιητικού συµµόρφωσης δια̟ιστευµένου φορέα για κάθε ̟αιδική χαρά, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο
11 της υ̟’ αριθ. 28492/2009 (Β΄931) α̟όφασης του ΥΠ. ΕΣ.
Άρθρο 19ο: Αδρανή υλικά – ∆ανειοθάλαµοι – Α̟όθεση υλικών
19.1. Λατοµεία – Ορυχεία.
α. Για τη λήψη των α̟αιτούµενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών λατοµείου (ο̟ωσδή̟οτε ασβεστολιθικής ̟ροέλευσης) ή ορυχείου κ.λ.̟., η Υ̟ηρεσία δεν θα ̟αραδώσει
στον ανάδοχο κανένα λατοµείο ή ορυχείο.
Οι θέσεις ̟ου αναφέρονται στην µελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων εγκαταστάσεως και τρό̟ου οργανώσεως και λειτουργίας (τρό̟ος εκµεταλλεύσεως, έκταση και µορφή α̟οκαλύψεως, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.̟.) ανήκει στον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος ε̟οµένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιµο̟οιήσει τις κατάλληλες ̟ηγές
αδρανών υλικών, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή ακόµα µε ̟ροµήθεια
α̟ό τις ήδη λειτουργούσες ε̟ιχειρήσεις λατοµείων.
Για την ̟ερί̟τωση αυτή η Υ̟ηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υ̟οχρέωση για να α̟αλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για ̟αραγωγή υλικών ̟ρος χρήση του αναδόχου. Έτσι οι τιµές ̟ροσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του έργου ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν όλες τις α̟αιτούµενες α̟ό ο̟οιοδή̟οτε λόγω ̟ρόσθετες δα̟άνες για την ̟ροµήθεια α̟ό ιδιωτικά ή κοινοτικά
λατοµεία των αργών υλικών ̟ου θα είναι αναγκαία ή για την µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για
την ̟αραγωγή αυτών και ακόµα και τις τυχόν ε̟ιβαρύνσεις ̟ου θα α̟αιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων ̟ηγών (και α̟ό άλλη ̟ροηγούµενη ή ε̟όµενη εργολαβία µε
τις σχετικές ε̟ιβαρύνεις ̟ου α̟αιτούνται για την εµ̟ρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου)
αφού ̟αρθούν υ̟όψη όλες οι δεσµεύσεις και ̟εριορισµοί ̟ου ε̟ιβάλλονται για την ̟ροστασία
του ̟εριβάλλοντος.
β. Στις τιµές της ̟ροσφοράς του αναδόχου ̟εριλαµβάνονται οι δα̟άνες κατασκευής και
συντήρησης των οδών ̟ροσ̟έλασης ̟ου θα α̟αιτηθούν και µεταφορών των υλικών ̟ου θα ̟αρθούν α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ̟ηγή.

Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καµία αξίωση για ̟ληρωµή άλλης α̟οζηµίωσης, λόγω ̟ρόσθετων τυχόν µεταφορών, ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών εµφανίσεων ή λατοµείων, α̟οκάλυψης και δηµιουργίας ή εκµετάλλευσης και α̟όδοσης τούτων κ.λ.̟.
γ. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ̟οιότητα και το σύµφωνο ̟ρος τις
̟ροδιαγραφές (σκληρότητα, κοκκοµετρική διαβάθµιση, ̟λαστικότητα κ.λ.̟.) των κάθε είδους
υλικών ̟ου µ̟αίνουν στις εργασίες, γιατί εξυ̟ακούεται ότι µε την υ̟ογραφή της σύµβασης, ανέλαβε την υ̟οχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα υλικά. Ο̟οιοσδή̟οτε έλεγχος γίνεται α̟ό την Υ̟ηρεσία δεν α̟αλλάσσει τον ανάδοχο α̟ό αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα α̟ό τα α̟οτελέσµατα αυτού. Συνε̟ώς, αν ορισµένες ̟ηγές υλικών είναι, ή
α̟οβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες για την ̟αροχή δόκιµων υλικών, ̟ρέ̟ει ο ανάδοχος ̟αρακολουθώντας τούτο α̟ό δική του υ̟οχρέωση, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες ̟ηγές.
Τα ̟αρα̟άνω α̟οτελούν συµβατική υ̟οχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην α̟οκλειστική ευθύνη του.
19.2. ∆ανειοθάλαµοι υλικών ε̟ιχωµάτων και αµµοχάλικων.
α. Για την λήψη των α̟αιτούµενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και αµµοχάλικων, υλικών, η Υ̟ηρεσία δεν θα ̟αραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαµο ή ορυχείο.
Οι θέσεις ̟ου αναφέρονται στη Μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων δανειοθαλάµων υλικών ε̟ιχωµάτων ή αναχωµάτων και αµµοχάλικων, τρό̟ου
οργανώσεως της εκµεταλλεύσεως κ.λ.̟., α̟οτελεί υ̟οχρέωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος ε̟οµένως θα φροντίσει να βρει και χρησιµο̟οιήσει τις κατάλληλες ̟ηγές αδρανών υλικών, ̟ου βρίσκονται στην εγγύτερη α̟όσταση α̟ό το έργο, είτε µε µίσθωση, είτε µε
αγορά των καταλλήλων θέσεων ή ακόµα µε καταβολή των δικαιωµάτων χρήσεως λειτουργούντων κοινοτικών ή ιδιωτικών δανειοθαλάµων ή ορυχείων. Για την ̟ερί̟τωση αυτή η Υ̟ηρεσία
δεν αναλαµβάνει καµία υ̟οχρέωση για να α̟αλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για ̟αραγωγή
υλικών ̟ρος χρήση του αναδόχου. Έτσι, οι τιµές ̟ροσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή
του έργου ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν όλες τις α̟αιτούµενες δα̟άνες α̟ό ιδιωτικούς ή κοινοτικούς δανειοθαλάµους ή ορυχεία των υλικών ̟ου είναι αναγκαία ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την ̟αραγωγή αυτών και ακόµη και τις τυχόν ε̟ιβαρύνσεις ̟ου θα α̟αιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων ̟ηγών (και α̟ό άλλη ̟ροηγούµενη ή ε̟όµενη εργολαβία µε τις σχετικές ε̟ιβαρύνσεις ̟ου α̟αιτούνται για την εµ̟ρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του
έργου) αφού ̟αρθούν υ̟όψη όλες οι δεσµεύσεις και ̟εριορισµοί ̟ου ε̟ιβάλλονται για την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος.
β. Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να γνωρίσει εγγράφως και εγκαίρως στην Ε̟ίβλεψη τις θέσεις λήψης δανείων και γενικότερα τις ̟ηγές δανείων.
Μέσα σε ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό τη γνωστο̟οίηση ο ανάδοχος θα εκτελέσει δειγµατοληψίες
ελέγχου καταλληλότητας.
Στη συνέχεια, και ̟άντως όχι αργότερα α̟ό 20 ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό τη γνωστο̟οίηση των θέσεων, θα υ̟οβάλλονται στην Ε̟ίβλεψη:
- ∆ιαγράµµατα το̟ογραφικά των θέσεων δανειοληψίας µε εκτίµηση των κατά θέση ̟οσοτήτων ̟ου θα ̟αρθούν.
- Σχέδια εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφόσον ̟ρόκειται είτε για δανειοθαλάµους α̟ό
δηµόσιους χώρους είτε για δανειοθαλάµους α̟ό ιδιωτικούς χώρους και µάλιστα σε κοίτες χειµάρρων, στα ο̟οία να φαίνεται η ελαχιστο̟οίηση της ̟εριβαλλοντικής όχλησης και η διασφάλιση των υδραυλικών α̟αιτήσεων.
γ. Σε κάθε όµως ̟ερί̟τωση και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Υ̟ηρεσία, µε
σκο̟ό την ελαχιστο̟οίηση του µεταφορικού έργου, διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει τον ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες θέσεις ή ακόµη και να ̟ροµηθευθεί υλικά α̟ό υφιστάµενους εγγύτερα δανειοθαλάµους ή ορυχεία τα ο̟οία η Υ̟ηρεσία κρίνει κατάλληλα.
δ. Στις τιµές της ̟ροσφοράς του αναδόχου ̟εριλαµβάνονται οι δα̟άνες κατασκευής και
συντήρησης των οδών ̟ροσ̟έλασης ̟ου θα α̟αιτηθούν. Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί

καµιά αξίωση για ̟ληρωµή άλλης α̟οζηµίωσης λόγω δυσµενών συνθηκών µίσθωσης ή άλλης
ο̟οιασδή̟οτε αιτίας.
19.3. Α̟όθεση – διαχείριση υλικών
Σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ µε αριθµ. 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και ̟ρόγραµµα για
την εναλλακτική διαχείριση των α̟οβλήτων α̟ό εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ)», εξαιρούνται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της, χώµα και άλλα φυσικά υλικά ̟ου έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι τα υλικά
αυτά θα χρησιµο̟οιηθούν στη φυσική τους κατάσταση στο χώρο α̟ό τον ο̟οίο έγινε η εκσκαφή.
Για τα υ̟όλοι̟α υλικά (α̟όβλητα α̟ό εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις) ανεξάρτητα α̟ό
τη µορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα ε̟ιµέρους υλικά α̟ό τα ο̟οία συντίθενται, καθώς και σε
στερεά α̟όβλητα ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την κο̟ή µαρµάρων ̟ου ̟ροορίζονται για οικοδοµικές
εργασίες και ̟ερίσσεια σκυροδέµατος, εφόσον δεν καλύ̟τονται α̟ό άλλες νοµοθετικές ̟ράξεις, ο
ανάδοχος του έργου είναι υ̟οχρεωµένος ̟ριν την έναρξη των εργασιών να ̟ροσκοµίσει σύµβαση µε εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.
Παράλληλα σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ως άνω ΚΥΑ ισχύει :
«β) Ως ̟ρος τα δηµόσια έργα:
β.1) Η διαχείριση της ̟ερίσσειας υλικών εκσκαφών ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό δηµόσια έργα:
είτε ̟εριλαµβάνεται ως όρος στην α̟όφαση έγκρισης των ̟εριβαλλοντικών όρων του έργου, σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, είτε ̟εριλαµβάνεται ως όρος στην σύµβαση
ανάθεσης του έργου
β.2) Η διαχείριση των α̟οβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υ̟οδοµών ή κτιριακών έργων
̟ου ̟ροέρχονται α̟ό δηµόσια έργα:
είτε ̟εριλαµβάνεται ως όρος στην α̟όφαση έγκρισης των ̟εριβαλλοντικών όρων του έργου, σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ,είτε ̟εριλαµβάνεται ως όρος στην σύµβαση
ανάθεσης του έργου
β.3) Ο διαχειριστής των α̟οβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υ̟οδοµών ή κτηριακών
έργων µετά α̟ό την α̟ο̟εράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υ̟ηρεσία
̟ου ε̟ιβλέ̟ει το έργο, βεβαίωση ̟αραλαβής των α̟οβλήτων α̟ό εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 3, (εδ. α.3) του ̟αρόντος άρθρου.
4. Η µη τήρηση των υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τα εδάφια α και β της ̟αρ. 3, συνε̟άγεται την ε̟ιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε την κείµενη κατά ̟ερί̟τωση σχετική νοµοθεσία.»
Άρθρο 20ο: Σκυροδέµατα.
α. Σε ̟ερί̟τωση ό̟ου οι µελέτες των τεχνικών ̟ου θα συνταχθούν α̟ό τον ανάδοχο γίνονται
σύµφωνα µε το ΕΚΩΣ 2000 οι κατηγορίες σκυροδέµατος θα έχουν χαρακτηριστική αντοχή, ̟ου
θα αντα̟οκρίνεται στις νέες κατηγορίες αυτού. Σύµφωνα µε αυτές οι χαρακτηριστικές αντοχές
θα είναι αντίστοιχα ίσες :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
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β. Σαν κριτήριο α̟οδοχής των σκυροδεµάτων αυτής της εργολαβίας ορίζεται η θλι̟τική αντοχή
κυβικών δοκιµίων ακµής 15 εκ. και ηλικίας 28 ηµερών (σύµφωνα µε το Κ.Τ.Σ. 1997)
γ. Ειδικότερα για όλα τα θέµατα τα σχετικά µε την τεχνολογία και την α̟οδοχή του σκυροδέµατος αυτής της εργολαβίας θα ισχύει ο ‘’Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97’’ ̟ου εγκρίθηκε µε την ∆14/19164/28.3.97 α̟όφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 315 Β' / 17-4-97).
δ. Οι τιµές µονάδος της ̟ροσφοράς του αναδόχου αναφέρονται
(1) Σε ο̟οιαδή̟οτε σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών ανάλογη ̟ρος τις α̟αιτήσεις του έργου.
(2) Σε χρησιµο̟οίηση, ό̟ου ήθελε α̟αιτηθεί (ανάλογα µε την οργάνωση του αναδόχου τις ανάγκες του έργου και το ̟ρόγραµµα εκτέλεσης), αντλητού σκυροδέµατος.
(3) Σε ο̟οιαδή̟οτε κατηγορία τσιµέντου ονοµαστικής αντοχής 35 και 45 Ν/χλστ2 (σύµφωνα µε
το Π∆ 244/1980) ήθελε χρησιµο̟οιηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου. Για τις εργασίες σκυροδέµατος κάτω α̟ό τον υ̟όγειο ορίζοντα είναι δυνατό, αν θα συναντηθούν δυσµενείς συνθήκες
υ̟ογείων νερών, να χρησιµο̟οιηθεί και ο τύ̟ος IV (PORΤLAND SULFATE RESISTING) µετά
α̟ό έγκριση της Υ̟ηρεσίας.
Στην ̟ερί̟τωση αυτή θα είναι δυνατή η τρο̟ο̟οίηση της τιµής ̟ροσφοράς του αναδόχου, ώστε
να ̟ληρωθεί η ε̟ί ̟λέον δα̟άνη µόνο για την ̟ροµήθεια ε̟ί τό̟ου αυτού του τσιµέντου µε σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ.
(4) Στην εκλογή ο̟οιασδή̟οτε ̟εριοχής εργασιµότητας του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου και τις υ̟όλοι̟ες το̟ικές συνθήκες.
ε. Οι α̟οζηµιώσεις της ̟αραγράφου 13.7.8. του νέου κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος
συµ̟ληρώνεται ως εξής :
(α) Η ̟ληρωµή του αναδόχου για το σκυρόδεµα της ̟αρτίδας ̟ου ̟αρουσίασε µειωµένη αντοχή,
ό̟ως αυτή έχει υ̟ολογισθεί µε τις διατάξεις του νέου Κ.Τ.Σ., ̟ρέ̟ει να γίνει όχι µε τη συµβατική
τιµή µονάδος, διότι αυτή αντιστοιχεί στην κατηγορία σκυροδέµατος ̟ου αναφέρεται στη σύµβαση, αλλά µε νέα µικρότερη τιµή µονάδος, ̟ου θα αντιστοιχεί στην κατηγορία σκυροδέµατος της
συγκεκριµένης ̟αρτίδας. (̟.χ. εάν η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τη σύµβαση κατηγορία σκυροδέµατος
ήταν C 20/25 και ̟ροέκυψε, βάσει της χαρακτηριστικής αντοχής της ̟αρτίδας, κατηγορία σκυροδέµατος ̟αρτίδας µε F̟=23 Μpα, ό̟ου F̟ = Χ6 – 1,60*S (1ος κανόνας α̟οδοχής) Κριτήριο Α
τότε η ̟ληρωµή θα γίνει µε τιµή µονάδος ̟ου αντιστοιχεί σε σκυρόδεµα C 16/20), ̟.χ. (C 16/20)
20 < 23 < 25 (C20/25).
(β) Θα ε̟ιβληθεί στον ανάδοχο ρήτρα για την ̟αρα̟άνω µειωµένη αντοχή της ̟αρτίδας, και
συγκεκριµένα θα γίνει ̟ερικο̟ή της συµβατικής αξίας της ̟αρτίδας κατά ̟οσοστό ίσο µε το ε̟τα̟λάσιο της διαφοράς της ανωτέρω ευρεθείσης χαρακτηριστικής αντοχής της ̟αρτίδας σκυροδέµατος (F̟) α̟ό τη συµβατική χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος (̟.χ. για το ανωτέρω ̟αράδειγµα το ̟οσοστό της ̟ερικο̟ής της συµβατικής αξίας της ̟αρτίδας θα είναι (25 - 23 ) . 7 = 2
. 7 = 14 %). Σε ̟ερί̟τωση εφαρµογής του 3ου κανόνα α̟οδοχής, Κριτήριο Β τότε, F̟=Χ12 1,57*S.

Ύστερα α̟ό τα ̟αρα̟άνω διευκρινίζεται ότι ∆ΕΝ θα ̟ληρωθεί στον ανάδοχο η δα̟άνη των τυχόν ̟λαστικο̟οιητικών (ρευστο̟οιητικών ή υ̟ερρευστο̟οιητικών), ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει για
να αντα̟οκριθεί ̟ρος τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, αυτός δε είναι µόνος υ̟εύθυνος για την
ε̟ιλογή της ̟λέον οικονοµικής και σύµφωνης µε τους Κανονισµούς και τις ανάγκες του έργου
σύνθεσης σκυροδέµατος.
Τα τυχόν ̟λαστικο̟οιητικά ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει κατά ̟ερί̟τωση ο ανάδοχος:
α) Θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορισθούν στη µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος, ̟ου θα γίνει για τις
διάφορες κατηγορίες αντοχής του σκυροδέµατος, σε ένα α̟ό τα αναγνωρισµένα εργαστήρια
σκυροδέµατος (θα δίνονται τα εξής στοιχεία : Τύ̟ος ̟λαστικο̟οιητικού, αναλογία µίξης, οδηγίες
χρήσης κλ̟)
β) Θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό ̟ιστο̟οιητικά ελέγχου, ότι δεν ε̟ηρεάζουν δυσµενώς τις ιδιότητες αντοχής, συστολής, ξήρανσης, ερ̟υσµού, ταχύτητας, ̟ήξης και ̟ροστασίας του ο̟λισµού α̟ό τη διάβρωση.
γ) Όµοια δεν θα ̟ληρωθεί στον ανάδοχο η δα̟άνη χρησιµο̟οίησης άλλων ̟ρόσµικτων σκυροδέµατος (αερακτικών, στεγανωτικών, ε̟ιβραδυντικών, η ε̟ιταχυντικών σκλήρυνσης και αντι̟αγετικών κλ̟) ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου και το ̟ρόγραµµα εκτέλεσης των έργων. Τα
̟ρόσµικτα αυτά θα ̟ρέ̟ει να ̟ληρούν τις α̟αιτήσεις ̟ου αναφέρθηκαν για τα ̟λαστικο̟οιητικά.
Για όλες τις κατηγορίες εργοταξιακού σκυροδέµατος αντοχής C16/20 και ανώτερης, ο ανάδοχος
θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος κάθε κατηγορίας, για διάφορες ̟εριοχές εργασιµότητας του σκυροδέµατος, ανάλογα ̟ρος τις α̟αιτήσεις του τµήµατος του έργου,
στο ο̟οίο ̟ρόκειται να χρησιµο̟οιηθεί.
α) Οι µελέτες σύνθεσης θα ̟ρέ̟ει να γίνουν α̟ό κατάλληλο εργαστήριο σκυροδέµατος, αν δεν
ε̟αρκεί το εργαστήριο του αναδόχου.
β) θα ̟ρέ̟ει να γίνουν τουλάχιστον οι ακόλουθες µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος, ̟ου θα συνοδεύονται και α̟ό τις αντίστοιχες "καθήσεις" :
Ι. Σκυρόδεµα C16/20 µε µέγιστο κόκκο αδρανούς ̟ερί̟ου Φ 30 χλστ.
Ι.Ι. Σκυρόδεµα C16/20 µε µέγιστο κόκκο αδρανούς ̟ερί̟ου Φ 16 χλστ.
Ι.Ι.Ι. Σκυρόδεµα C 20/25 µε µέγιστο κόκκο αδρανούς ̟ερί̟ου Φ 16 χλστ.
γ) Για όλες τις ̟αρα̟άνω µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος θα ̟ρέ̟ει να δοθούν ε̟ί ̟λέον και
καµ̟ύλες ανά̟τυξης της αντοχής α̟ό 3 έως 28 µέρες για δοκίµια ̟ου συντηρούνται σε υγρό θάλαµο (δοκιµές 3, 7 και 28 ηµερών).
Για την ̟ερί̟τωση χρησιµο̟οίησης "έτοιµου σκυροδέµατος" µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν τα
στοιχεία µελέτης σύνθεσης σκυροδέµατος της ε̟ιχείρησης ̟αραγωγής σκυροδέµατος (αν οι µελέτες αυτές έχουν γίνει α̟ό κά̟οιο ε̟ίσηµο εργαστήριο σκυροδέµατος), εφ' όσον αυτά ̟ληρούν τις
α̟αιτήσεις της ̟αρ. 22.9 και εφ' όσον αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες ̟αραγωγής µ' αυτές ̟ου
̟ρόκειται να εφαρµοσθούν στο έργο (̟οσότητες και ̟ροέλευση αδρανών, τσιµέντου κλ̟).
Σε κάθε ̟ερί̟τωση όµως δεν θα γίνουν δεκτές µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος ̟ου έχουν συνταχθεί ένα τρίµηνο ή ̟ερισσότερο ̟ριν α̟ό την ηµέρα δηµο̟ράτησης του έργου. (1) Έτοιµο σκυρόδεµα
Πριν α̟ό την έγχυση του σκυροδέµατος ο ̟ροµηθευτής ̟ρέ̟ει να ̟αραδίνει στον Ανάδοχο δελτίο α̟οστολής για κάθε ̟οσότητα σκυροδέµατος, ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον τα
̟αρακάτω :
- Το όνοµα εργοστασίου ̟αραγωγής
- Τον χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου α̟οστολής
- Την ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού
- Το όνοµα του αναδόχου ή την ε̟ωνυµία της αναδόχου εταιρίας
- Το έργο και την το̟οθεσία του έργου
- Την ̟οσότητα του σκυροδέµατος σε κυβικά µέτρα
- Τον χρόνο φορτώσεων και την υ̟ογραφή α̟οστολέως
- Την ονοµαστική αντοχή
- Το εργάσιµο του σκυροδέµατος στην στιγµή της ε̟ί τό̟ου ̟αραδόσεως
- Τον τύ̟ο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου ̟ου έχει χρησιµο̟οιηθεί

- Την ελάχιστη ̟εριεκτικότητα σε τσιµέντο
- Την µέγιστη διάµετρο αδρανών
- Την χρήση ̟ροσθέτων
Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να ̟ροβλέ̟εται χώρος για να ̟ροστεθούν κατά την άφιξη του ετοίµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο και τα εξής:
- Ώρα αφίξεως του ετοίµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο
- Ώρα συµ̟ληρώσεως της διαστρώσεως του σκυροδέµατος
Για λόγους ανθεκτικότητας του σκυροδέµατος ο λόγος (Ν/Τ) νερού ̟ρος τσιµέντο ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί στην εργολαβία αυτή σε ο̟λισµένο σκυρόδεµα για τις κατηγορίες C16/20 και άνω,
(στην ̟οσότητα νερού δεν θα υ̟ολογίζεται το νερό ̟ου θα α̟ορροφάτε α̟ό τα αδρανή) δεν θα
̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει το 0,60.
Προκατασκευασµένα στοιχεία
Το δελτίο α̟οστολής ̟ρέ̟ει να ̟ιστο̟οιεί ότι η κατασκευή, η σήµανση και η µεταχείριση των
̟ροκατασκευασµένων στοιχείων έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της ̟αραγγελίας.
Πρέ̟ει να δίδονται οι ̟αρακάτω ̟ληροφορίες :
- Ηµεροµηνίες κατασκευής και α̟οστολής
- Σηµάνσεις χαρακτηρισµού για κάθε στοιχείο ̟ου ̟εριλαµβάνεται στην ̟αραγγελία. - Έλεγχος
σύνδεσης ̟ροκατασκευασµένων στοιχείων
Οι ανοχές σχετικά µε την θέση και τις διαστάσεις των στηρίξεων και των συνδέσεων ελέγχονται
κατά την διάρκεια της κατασκευής.
Οι ανοχές αυτές αντιστοιχούν σε µία ̟ιθανή α̟όκλιση ∆L µιας διάστασης L σε σχέση µε την ονοµαστική της τιµή µέσα σε µια διατοµή. Οι α̟οκλίσεις ̟ου µ̟ορούν να γίνουν δεκτές είναι οι ακόλουθες, εκτός και αν ορίζονται διαφορετικά στην οριστική µελέτη του έργου ̟ου θα εγκριθεί
α̟ό την Υ̟ηρεσία
α) Ανοχές διαστάσεων διατοµών σκυροδέµατος (ύψος δοκού ή ̟λάκας, ̟λάτος δοκού ή ̟άχος
κορµού ̟λακοδοκού, διαστάσεις διατοµής υ̟οστυλώµατος).
L < 400 MM
∆L = 0,05 L
L > 400 MM
∆L = 20 MM
β) Ανοχές στατικών υψών
L < 200 MM
∆L = 0,075L
200 < L < 400 MM
∆L = 0,05L + 5 MM
L > 400 MM
∆L = 25 MM
γ) Ανοχές α̟όκλισης της συνισταµένης των δυνάµεων ̟ροέντασης α̟ό την ονοµαστική τους θέση ∆L = 0,05 L και µέχρι 25 ΜΜ
Οι κατάλληλες κάθε φορά ανοχές ̟ροδιαγράφονται, ελέγχεται δε ότι οι ανοχές αυτές δεν έχουν
ξε̟εραστεί σε βάρος της ασφάλειας σε ̟ερισσότερο α̟ό το 5% των ̟ερι̟τώσεων. Η κατάσταση
των ε̟ιφανειών ̟ου ̟ρέ̟ει να δεχθούν νω̟ό σκυρόδεµα, τσιµεντοκονία ή κόλλα ̟ρέ̟ει να ελέγχεται (καθαριότητα, τραχύτητα για τους αρµούς διακο̟ής σκυροδετήσεως, ε̟εξεργασία ε̟ιφανειών).
Ο έλεγχος αυτός των ε̟ιφανειών ̟ρέ̟ει να γίνεται ̟ριν το̟οθετηθούν τα στοιχεία, αν είναι αδύνατο να γίνει µετά την το̟οθέτηση.
Σύνδεση ̟ροκατασκευασµένων στοιχείων
Στην τεχνική ̟εριγραφή του έργου θα ̟ρέ̟ει να ̟εριγράφεται µε ιδιαίτερη ακρίβεια ο τρό̟ος
συναρµολόγησης των ̟ροκατασκευασµένων στοιχείων.
Για την ̟ροθεσµία αφαίρεσης των καλου̟ιών των ̟ροκατασκευασµένων στοιχείων ισχύουν τα
αναφερόµενα στα DIN.
Τα καλού̟ια των ̟ροκατασκευασµένων στοιχείων θα γίνουν α̟ό σιδηρότυ̟α και θα κατασκευάζονται ιδιαίτερα ανθεκτικά και δύσκαµ̟τα.

Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να είναι αρκετά στεγανά, ώστε να µη διαφεύγει τσιµεντο̟ολτός κατά την δόνηση.
Ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει να ̟ροσέξει ιδιαίτερα, ώστε τα ̟ροκ/σµένα στοιχεία κατά τη µεταφορά και
α̟οθήκευση να µην υ̟οστούν ζηµίες ή λεκιάσµατα, γιατί στις ̟ερι̟τώσεις αυτές τα στοιχεία θα
α̟ορρί̟τονται και δεν θα ε̟ιτρα̟εί η το̟οθέτησή τους στο έργο.
Ηµερολόγιο εργασιών
Για κάθε εργολαβία, µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα δι̟λότυ̟α αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµ̟ληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται, µε συνο̟τικό τρό̟ο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθµητικά στοιχεία για το α̟ασχολούµενο ̟ροσω̟ικό κατά κατηγορίες, καθώς και το ̟ροσω̟ικό σε ηµεραργία λόγω υ̟ερηµερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιµο̟οιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω υ̟ερηµερίας του εργοδότη,
δ) θέση και ̟εριγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις ο̟οίες δεν υ̟άρχει ̟ρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και ̟έρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξο̟λισµού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Ε̟ίσης καταγράφονται τρο̟ο̟οιήσεις ή ̟ροβλήµατα µε
τις ρυθµίσεις και τον σχετικό εξο̟λισµό,
η) τα ̟ροσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες,
θ) τις εργαστηριακές δοκιµές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες ̟ου ̟ροκαλούν καθυστερήσεις, ε̟ίσης ̟εριλαµβάνεται ο χρόνος ̟ροσωρινής αναστολής ή ε̟ανάληψης εργασιών
αα) τις εντολές και ̟αρατηρήσεις των οργάνων ε̟ίβλεψης,
ββ) έκτακτα ̟εριστατικά και
γγ) σηµαντικές ε̟ισκέψεις ή ε̟ικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή το̟ικές αρχές ή ̟αρόδιους ιδιοκτήτες,
δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό ̟ληροφοριακό στοιχείο.

Άρθρο 21ο: Ορατές ε̟ιφάνειες α̟ό σκυρόδεµα.
Όλες οι ορατές ε̟ιφάνειες α̟ό σκυρόδεµα θα κατασκευασθούν µε λήψη ιδιαίτερων µέτρων ε̟ίτευξης ε̟ιφανειακού τελειώµατος υψηλής ̟οιότητας.
Προς ε̟ίτευξη τούτου
α) Τα ε̟ιφανειακά τελειώµατα σε ορατές ε̟ιφάνειες α̟ό σκυρόδεµα θα κατασκευασθούν µε ιδιαίτερη ε̟ιµέλεια µε χρήση σιδηροτύ̟ων ή ξυλοτύ̟ων ειδικής ε̟ένδυσης µε κόντρα ̟λακέ
(τύ̟ου BETOFORM ή αναλόγου) για τη µόρφωση α̟ολύτως λείων ε̟ιφανειών, χωρίς ανωµαλίες
στις ενώσεις ή άλλες κάθε είδους ̟αραµορφώσεις ή ατέλειες.
β) Θα χρησιµο̟οιηθεί η ̟λέον ̟ροωθηµένη τεχνολογία ε̟ί του θέµατος µε ̟ολύ µικρό αριθµό
χρήσεων του κόντρα ̟λακέ ̟ου τυχόν θα χρησιµο̟οιηθεί, µε εξαιρετική ε̟ιµέλεια διαµόρφωσης

των τύ̟ων, µε χρησιµο̟οίηση ειδικών υλικών διευκολυντικών της α̟οξήλωσης, µε χρησιµο̟οίηση ειδικών συνδεσµολογίων των ικριωµάτων και των τύ̟ων για την α̟ολύτως ακριβή, σύµφωνα
µε τα σχέδια, µόρφωση των τύ̟ων κ.λ.̟.
γ) Θα δοθεί όλως ιδιαίτερη ̟ροσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέµατος (µε την ̟ιθανή
χρήση ειδικών ̟ροσθέτων βελτιωτικών του σκυροδέµατος) και την άκρως ε̟ιµεληµένη δόνηση
αυτού, σε συνδυασµό και µε την ακριβή το̟οθέτηση των ο̟λισµών, ώστε να διατίθενται κενά µεταξύ των ο̟λισµών ̟ου είναι αναγκαία για τη δόνηση, ώστε να α̟οκτηθεί η ε̟ιζητούµενη α̟ολύτως λεία και ενιαίας ̟αρουσίασης όψη των ορατών ε̟ιφανειών α̟ό σκυρόδεµα, χωρίς κηλίδες
και χωρίς αλλοίωση του χρώµατος.
δ) Για την ενιαία ̟αρουσίαση της α̟όχρωσης και εµφάνισης των ορατών ε̟ιφανειών των έργων,
ε̟ισηµαίνεται η ανάγκη λε̟τοµερούς µελέτης της σύνθεσης του σκυροδέµατος, ̟ριν α̟ό την έναρξη διάστρωσης και στη συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής αναλλοίωτης µέχρι το τέλος
της εργασίας µε σταθερή ̟ηγή αδρανών, σταθερή ̟ροέλευση και κατηγορία τσιµέντου κλ̟.
ε) Για ε̟ιφάνειες διαφορετικών δοµικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιµο̟οιηθούν διαφορετικά υλικά κατασκευής ξυλότυ̟ου, µε ένα α̟ό τα ακόλουθα είδη:
(Ι) Ξυλότυ̟ος µε ειδικά φύλλα ενισχυµένου κόντρα-̟λακέ και ̟λαστική ε̟ένδυση της ε̟ιφάνειας.
(Ι.Ι) Ξυλότυ̟ος ό̟ως ̟αρα̟άνω αλλά χωρίς ̟λαστική ε̟ένδυση
(ΙΙΙ) Σιδηρότυ̟ος
Α̟αγορεύεται ανάµιξη των υλικών (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) στην κατασκευή του ξυλότυ̟ου της ε̟ιφάνειας ενιαίου δοµικού στοιχείου.
στ) Τα φύλλα α̟ό ενισχυµένο κόντρα-̟λακέ θα ̟ρέ̟ει να έχουν καθαρή διαµόρφωση των άκρων τους, χωρίς φθορές, α̟οτµήσεις, σ̟ασίµατα, ̟αραµορφώσεις της ε̟ιφάνειας, χρωµατικές
διαφορο̟οιήσεις, ̟ου µ̟ορούν κατά την κρίση της Υ̟ηρεσίας να ε̟ηρεάσουν το χρώµα του ε̟ιφανειακού τελειώµατος του σκυροδέµατος. 'Όλα τα ακατάλληλα, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω,
φύλλα α̟αγορεύεται να χρησιµο̟οιηθούν για την κατασκευή του ξυλότυ̟ου, εάν δε διαφύγουν
της ̟ροσοχής της υ̟ηρεσίας και χρησιµο̟οηθούν, θα α̟οµακρυνθούν κατά την τελική ε̟ιθεώρηση του ξυλοτύ̟ου ̟ου θα γίνει ̟ριν α̟ό την σκυροδέτηση, ανεξάρτητα α̟ό τις συνέ̟ειες ̟ου
θα έχουν στην µετακίνηση και ξανατο̟οθέτηση των ο̟λισµών, α̟οξήλωση ικριωµάτων, καθυστερήσεις κ.λ.̟, γιατί διευκρινίζεται, ότι ο ανάδοχος είναι α̟όλυτα υ̟εύθυνος για την ακριβή
τήρηση αυτών ̟ου ̟ροδιαγράφονται ̟αρα̟άνω, για να ̟ροκύψουν τα ̟ροβλε̟όµενα υψηλής
̟οιότητας ε̟ιφανειακά τελειώµατα του σκυροδέµατος.
ζ) Ό̟ου ̟ροβλέ̟εται χρήση διακοσµητικών ̟ήχεων (σκοτιών) στην ε̟ιφάνεια του σκυροδέµατος, αυτές θα το̟οθετηθούν στις ακριβείς θέσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη µελέτη και θα α̟οτελούνται α̟ό ̟λανισµένες ̟ρωτοχρησιµο̟οιούµενες διατοµές α̟ό κατάλληλο ξύλο µε τις ακριβείς διαστάσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στη µελέτη ή και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υ̟ηρεσίας, χωρίς
φθορές κ.λ.̟. ό̟ως αναφέρεται στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο. Και για τις διακοσµητικές ̟ήχεις
̟αίζει σ̟ουδαίο ρόλο η χρησιµο̟οίηση κατάλληλου διευκολυντικού α̟οξήλωσης κλ̟.
Ε̟ίσης αναφέρεται ότι, σε ̟ερί̟τωση κατασκευής τεχνικού έργου α̟ό σκυρόδεµα µε στοιχεία
̟ροκατασκευασµένα και στοιχεία χυτά ε̟ί τό̟ου, θα ̟ρέ̟ει όλες οι ε̟ιφάνειες των κατασκευών
α̟ό σκυρόδεµα να έχουν οµοιοχρωµία και να µην ξεχωρίζουν α̟ό το διαφορετικό χρώµα ή α̟ό
την διαφορετική ε̟ιφανειακή ε̟εξεργασία τα διάφορα κοµµάτια µεταξύ τους. Γι' αυτό ο ανάδοχος ̟ρέ̟ει ανάλογα να δώσει ιδιαίτερη ̟ροσοχή στην ε̟ιλογή όλης της ̟οσότητας αδρανών,
τσιµέντου, υλικού διαµορφώσεως ξυλοτύ̟ου και διευκολυντικού υλικού α̟οξηλώσεως.
Ε̟ίσης αναφέρεται ότι, στην ̟ερί̟τωση κατασκευής τοίχων αντιστηρίξεως των ̟ροσβάσεων,
̟ρέ̟ει για την αισθητική αρτιότητα της κατασκευής οι τοίχοι να φέρουν στις ίδιες θέσεις και α̟οστάσεις, ό̟ου είναι οι ορθοστάτες των κιγκλιδωµάτων, κατακόρυφες εγκο̟ές (σκοτίες) διαστάσεων ̟ερί̟ου 4,00 εκ. ̟λάτους και 3 εκ. βάθους. Τέλος µέριµνα θα ̟ρέ̟ει να ̟αρθεί για την κατασκευή των αρµών των τοίχων, οι ο̟οίοι θα ̟ρέ̟ει να κατασκευασθούν ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως
µε χρήση ειδικών υλικών και µεθολογία κατασκευής (̟.χ PLI, ASTIK, PLAST I-JOINT,
FLEXCELL κλ̟). Τα κιγκλιδώµατα ε̟ί τοίχων θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβλέ̟ονται κατά ανάλογο τρό̟ο
̟ρος τα κιγκλιδώµατα των γεφυρών.

Άρθρο 22ο: Τσιµέντα.
22.1 Οι τύ̟οι τσιµέντου ̟ου ε̟ιτρέ̟εται να χρησιµο̟οιηθούν στην ̟αρούσα εργολαβία είναι οι
ακόλουθοι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆ 244/1980
α.Τύ̟ος Ι Πόρτλαντ (PORTLAND)
β.Τύ̟ος ΙΙα Πόρτλαντ ελληνικού τύ̟ου
γ.Τύ̟ος IV Πόρτλαντ ανθεκτικό σε θειικά (PORTLAND SULFATE RESISTING), ̟ου ̟ροβλέ̟εται να χρησιµο̟οιηθεί σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου ήθελαν συναντηθεί δυσµενείς συνθήκες υ̟όγειων νερών.
Ε̟ίσης είναι δυνατή και η χρησιµο̟οίηση των υ̟όλοι̟ων τύ̟ων τσιµέντου του Π.∆ 244/1980,
αν τυχόν ήθελε υ̟άρξει αιτιολογηµένη ̟ρόταση σύµφωνα µε τις συνθήκες του έργου α̟ό τη µελέτη σύνθεσης και µετά α̟ό έγκριση της Υ̟ηρεσίας.
22.2 Τα τσιµέντα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ρόσφατης ̟αραγωγής και σύµφωνα µε το Π∆ 244/1980, να φέρονται δε στο εργοτάξιο και να α̟οθηκεύονται σε ειδικά σιδηρά
"σιλός".
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροβλέ̟εται χρησιµο̟οίηση ̟ερισσοτέρων τύ̟ων ή και κατηγοριών τσιµέντου και εφ' όσον ̟ροβλέ̟εται σύγχρονη χρησιµο̟οίησή τους σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα εκτέλεσης του έργου, τότε θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβλεφθεί το̟οθέτηση διαφορετικών "ΣΙΛΟΣ" για τα διάφορα είδη µε σαφείς ενδείξεις διαχωρισµού. Για µικρο̟οσότητες τσιµέντου είναι δυνατό να ε̟ιτρα̟εί κατό̟ιν εγκρίσεως της υ̟ηρεσίας να ̟ροσκοµισθεί στο εργοτάξιο µέσα σε χάρτινους σάκους µε ανέ̟αφη την σφραγίδα ασφαλείας και να το̟οθετηθεί µέχρι τη χρησιµο̟οίησή του σε
α̟οθήκες, ό̟ου θα ̟ροστατεύεται τελείως α̟ό την υγρασία και τις καιρικές µεταβολές.
22.3 Οι α̟οθήκες χαρτοσάκκων τσιµέντου θα ̟ρέ̟ει να είναι κλειστές, αλλά να αερίζονται καλά.
Η α̟οθήκευση θα ̟ρέ̟ει να γίνεται ̟άνω σε ξύλινα δά̟εδα, ̟ου θα βρίσκονται τουλάχιστον
0,30 µ. ψηλότερα α̟ό το έδαφος, ώστε να µην κινδυνεύει το τσιµέντο α̟ό τις βροχές και την υγρασία.
22.4 Όµοια ̟ρέ̟ει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη ̟ρόβλεψη, ώστε να υ̟άρχει ̟άντοτε στο εργοτάξιο αρκετή ̟οσότητα τσιµέντου για την α̟ρόσκο̟τη ̟ρόοδο των έργων και την ̟ρόληψη
κάθε έλλειψής τους. ∆ηλώνεται δε σαφώς, ότι κάθε καθυστέρηση των έργων α̟ό αυτή την αφορµή θα βαρύνει τον ανάδοχο και µόνον αυτόν.
22.5 Ε̟ί ̟λέον ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οθηκεύσει χωριστά τις διάφορες ̟ροµήθειες τσιµέντου, σε τρό̟ο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγµή η δειγµατοληψία τους και κατ' ακολουθία ο
εντο̟ισµός των α̟οτελεσµάτων αυτής σε τελείως καθορισµένη ̟οσότητα. Τσιµέντο ̟ου έχει υ̟οστεί βλάβη α̟ό την ̟ολυκαιρία ή ̟εριέχει όγκους ή βώλους ̟ου έχουν σκληρυνθεί τόσο, ώστε να
µην διαλύονται µε ελαφριά συµ̟ίεση του χεριού, θα α̟οµακρύνεται αµέσως α̟ό το εργοτάξιο.
22.6 Η Υ̟ηρεσία µ̟ορεί να ζητήσει ανά 50 τόνους τσιµέντου εργαστηριακή δοκιµή του τσιµέντου, σύµφωνα ̟ρος τις διατάξεις του Π.∆ 244/1980, µε φροντίδα και δα̟άνες του Αναδόχου.
22.7 Τσιµέντο ακατάλληλο ή µη σύµφωνο ̟ρος το ̟αρα̟άνω Π.∆ θα α̟οµακρύνεται αµέσως α̟ό
το εργοτάξιο.
Άρθρο 23ο: Εργαστηριακοί έλεγχοι.
Γενική ̟αρατήρηση
Ο ανάδοχος του έργου, ως άµεσα και κυρίως υ̟εύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των διαφόρων εργασιών, υ̟οχρεούται να ̟ροβαίνει στους α̟αραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους και
εργαστηριακές δοκιµές του έργου ή τµηµάτων του, ό̟ως καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτελώντας ̟ρος τούτο, αντι̟ροσω̟ευτικούς δειγµατολη̟τικούς ελέγχους.
Όλες οι ανωτέρω δοκιµασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Ε̟ιβλέ̟ουσας Υ̟ηρεσίας
του Εργοδότη, σε καταλλήλως αναγνωρισµένα Εργαστήρια δοκιµών και Ποιοτικού ελέγχου, µε
µέριµνα και µε δα̟άνες του αναδόχου και µε έγκριση της Ε̟ιβλέ̟ουσας Υ̟ηρεσίας του Εργοδότη.

Σχετικά µε τον ελάχιστο αριθµό των ελέγχων εφαρµογή έχουν τα κατωτέρω ̟ου ε̟έχουν
θέση συµβατικού στοιχείου.
Α. Συµ̟υκνώσεις
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα ̟αρακάτω:
1. Σκάφης ορυγµάτων ή εδράσεως ε̟ιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή µικρότερου αυτοτελούς τµήµατος σε κάθε κλάδο οδού ∆οκιµή 1
2. Ε̟ιχωµάτων και στρώσεως εξυγιάνσεως ανά 1.000 Μ3 συµ. όγκου ∆οκιµή 1
3. Υ̟οβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθερο̟οιουµένων σε κάθε στρώση ανά 300 µ. µήκους κλάδου οδού ∆οκιµή 1
4. Βάσεων σταθερο̟οιουµένων µε τσιµέντο ανά 200 µ. κλάδου οδού ∆οκιµή 1
5. Ασφαλτικών ε̟ιστρώσεων ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού ∆οκιµή 1
Β. Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα ̟αρακάτω:
1. Σε αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα), οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 Μ3
∆οκιµή 1
2. Σε αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών (̟.χ.Β.4500, ̟.χ. λε̟τά σκυροδέµατα κ.λ.̟.) ανά 200 Μ3 ∆οκιµή 1
Γ. Έλεγχοι ̟λαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα ̟αρακάτω:
1. Σε αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ3 ∆οκιµές 3
2. Σε αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3 ∆οκιµή 1
3. Σε στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3 ∆οκιµή1
∆. ∆οκίµια σκυροδέµατος
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα ̟αρακάτω:
1. Για ̟αρτίδα σκυροδέµατος έως 150m3 οµάδα α̟ό 6 δοκίµια.
2. Για ̟αρτίδα σκυροδέµατος µεγαλύτερη των 150m3 οµάδα α̟ό 12 δοκίµια.
3. Για µικρές σκυροδετήσεις µέχρι 20m3 οµάδα α̟ό 6 δοκίµια.
Ε. Υγεία ̟ετρωµάτων
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα ̟αρακάτω:
Για τα κάθε είδους αδρανή α̟ό την ίδια ̟ηγή ανά 10.000 Μ3 ή κλάσµα αυτών, αν ̟ρόκειται για ̟ηγή α̟ό την ο̟οία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ̟οσότητα, ∆οκιµή 1.
ΣΤ. Έλεγχος ̟ροσδιορισµού υγρασίας
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου της µελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα ̟αρακάτω:
Για τα αδρανή των βάσεων των σταθερο̟οιουµένων µε τσιµέντο ανά δύο ώρες εργασίας
∆οκιµή 1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην ̟ερίοδο της κανονικής ̟αραγωγής και εκτελέσεως των
έργων και όχι στην ̟ερίοδο των ̟ρο̟αρασκευαστικών εργασιών, ο̟ότε οι εκτελούµενες ̟ολλα̟λές δοκιµές για τη ρύθµιση της ̟αραγωγής δεν λαµβάνονται υ̟όψη στον ελάχιστο ό̟ως ανωτέρω αριθµό δοκιµών.
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται, µε ευθύνη και µε δα̟άνες του, να ̟αρουσιάζει και να κοινο̟οιεί στην Ε̟ιβλέ̟ουσα το έργο Υ̟ηρεσία του Εργοδότη, εντός δύο (2) ηµερών α̟ό τον έλεγχο,
τα α̟οτελέσµατα, και να υ̟οβάλλει τα α̟αραίτητα ̟ιστο̟οιητικά ̟οιοτικού ελέγχου και εργαστηριακών δοκιµών ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί, καταλλήλως υ̟ογεγραµµένα και θεωρηµένα α̟ό το Εργαστήριο, ̟ου εκτέλεσε τις δοκιµασίες αυτές.
Ο̟οιοσδή̟οτε έλεγχος ή δοκιµασία, ̟ου θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, δεν θα
̟αρέχει στον ανάδοχο το δικαίωµα να ̟ροβάλλει αξίωση ή αίτηµα, ε̟ιζητώντας ̟αράταση ̟ροθεσµίας για χρονικό διάστηµα ανάλογο µε αυτό ̟ου θα χρειασθεί, για να δια̟ιστωθεί ότι τα υλικά ή η εργασία είναι ή δεν είναι δόκιµα.
Άρθρο 24ο: Ποιοτικός έλεγχος των έργων.
24.1. Το δικαίωµα του ̟οιοτικού ελέγχου.
Ο ̟οιοτικός έλεγχος των υλικών, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε τετελεσµένα τµήµατα ή
φάσεις των εργασιών, α̟οτελεί αναφαίρετο δικαίωµα της Υ̟ηρεσίας και α̟οσκο̟εί στον έλεγχο
της ̟οιότητας των ̟άσης φύσεως χρησιµο̟οιουµένων υλικών, στους τρό̟ους και µεθόδους χρήσεως αυτών και στο ότι οι εργασίες αντα̟οκρίνονται στους ισχύοντες Κανονισµούς, τις Προδιαγραφές, τα σχέδια και τους λοι̟ούς όρους της Σύµβασης.
Η έκταση και η ̟υκνότητα των ελέγχων ̟ου ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρούνται ως τα ελάχιστα.
Η Υ̟ηρεσία έχει το δικαίωµα να ̟ραγµατο̟οιήσει α̟εριόριστο αριθµό ελέγχων ο̟οιουδή̟οτε είδους, σε ο̟οιοδή̟οτε είδος υλικού ή τµήµα των κατασκευών, εκδίδοντας τις κατάλληλες
̟ρος τούτο εντολές ̟ρος το Εργαστήριο του αναδόχου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο α̟ό τα µέχρι
τότε α̟οτελέσµατα του ελέγχου.
Όλες οι µελέτες συνθέσεως των σκυροδεµάτων ή άλλων συµµικτών υλικών ̟ου ορίζονται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές συντάσσονται α̟ό τον Ανάδοχο δια του εργαστηρίου του. Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση, να ̟ροσκοµίσει εις το εργαστήριο τις α̟αραίτητες ̟οσότητες υλικών (αδρανή , τσιµέντο, νερό κ.λ.̟.) ̟ου ̟ρόκειται να χρησιµο̟οιήσει στο
έργο, για την εκτέλεση των µελετών σύνθεσης.
Ο ανάδοχος κοινο̟οιεί στην Υ̟ηρεσία όλα τα α̟οτελέσµατα οιωνδή̟οτε εργαστηριακών
δοκιµών ή ελέγχων ̟οιότητας α̟ό τα ο̟οία θα φαίνεται το σύµφωνο ̟ρος τις εκάστοτε ισχύουσες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκτελεί οιουσδή̟οτε ελέγχους ̟οιότητας κρίνει αυτή αναγκαίους και δι' ιδίων µέσων. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο ανάδοχος ̟αρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση ̟ρος την Υ̟ηρεσία χωρίς καµία ιδιαίτερη α̟οζηµίωση.
24.2. Ειδο̟οίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων α̟ό την Υ̟ηρεσία
και γνωστο̟οίηση α̟οτελεσµάτων.
Για όλους του ελέγχους ̟ου θα εκτελεί η Υ̟ηρεσία η ̟ροειδο̟οίηση δεν είναι αναγκαία.
Η Υ̟ηρεσία υ̟οχρεώνεται να κοινο̟οιεί τα α̟οτελέσµατα των ελέγχων στην ̟ερί̟τωση
̟ου θα ζητήσει τούτο έγγραφα ο ανάδοχος και στην ̟ερί̟τωση ̟ου θα δια̟ιστώσει α̟όκλιση
των υλικών ή των κατασκευών α̟ό τις ̟ροδιαγραφές, κανονισµούς κ.λ.̟.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση η κοινο̟οίηση των α̟οτελεσµάτων θα γίνεται στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα.

24.3 ∆ικαιώµατα του αναδόχου για ε̟ανάληψη ελέγχων ̟ου εκτελούνται α̟ό
την Υ̟ηρεσία.
Σε ̟ερι̟τώσεις ελέγχων ̟ου εκτελούνται α̟ό την Υ̟ηρεσία είναι δυνατόν ο ανάδοχος να
έχει ζητήσει µε αίτησή του να ̟αίρνεται κατά τη δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα
(αντιδείγµα) το ο̟οίο θα συσκευάζεται και θα α̟οστέλλεται ταυτόχρονα µε το δείγµα στο εργαστήριο της Υ̟ηρεσίας.
Για την ̟ερί̟τωση αµφιβολιών και υ̟οβολής ένστασης α̟ό τον ανάδοχο (̟ου θα ̟ρέ̟ει
να αναγραφεί αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιµή,
̟αρουσία του αναδόχου ή άλλου εξουσιοδοτηµένου εκ̟ροσώ̟ου του αναδόχου, στα εργαστήρια
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ' όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως α̟ό τον ανάδοχο στην ένστασή του, το α̟οτέλεσµα της ο̟οίας θα είναι υ̟οχρεωτικό για
τον ανάδοχο (ακόµα και αν δεν ̟αραστεί στην δοκιµή). Κατά το µέσο διάστηµα µέχρι την οριστικο̟οίηση του ελέγχου, σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δεν µ̟ορεί να συνεχίσει τις εργασίες του.
Ο ανάδοχος δικαιούται ε̟ίσης να ζητήσει ε̟ανάληψη των ελέγχων ̟ου οδήγησαν σε δυσµενή α̟οτελέσµατα και έγιναν α̟ό την Υ̟ηρεσία χωρίς να ̟ροειδο̟οιηθεί, αν και είχε ζητήσει
τούτο εγγράφως. Η ε̟ανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντι̟αράσταση.
24.4. Σχέση ̟οιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ̟οιότητα και
αρτιότητα των υλικών και κατασκευών του έργου.
Ο κάθε είδους ̟οιοτικός έλεγχος του έργου δεν α̟αλλάσσει τον ανάδοχο α̟ό την ευθύνη,
γιατί αυτός είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υ̟εύθυνος για την ̟οιότητα και την αρτιότητα
των υλικών των κατασκευών του έργου.
Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία ̟ροκύ̟τουν α̟οτελέσµατα α̟ό τον ̟οιοτικό έλεγχο, ̟ου
δεν ικανο̟οιούν τις α̟αιτήσεις της συµβάσεως, θα κινείται η διαδικασία α̟όρριψης ̟ληµµελών
εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016 και τους λοι̟ούς όρους της
Σύµβασης.
Άρθρο 25ο: Μελέτες και σχέδια των έργων - Εφαρµογή των σχεδίων - Αντιµετώ̟ιση ασυµφωνίας στοιχείων σχεδίων.
25.1
Για το υ̟ό εκτέλεση έργο έχει συνταχθεί ̟ρόσφατη µελέτη, κατασκευαστικά σχέδια και ο
ανάδοχος µ̟ορεί να κάνει χρήση αυτής.
25.2
Με την υ̟ογραφή της Συµβάσεως θα ̟αραδοθούν στον ανάδοχο α̟' την Ε̟ιβλέ̟ουσα
Υ̟ηρεσία όλα τα α̟αραίτητα για την εκτέλεση της ̟αρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέδια
̟ου ̟αρέχονται στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης.
25.3
Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρµόσει ̟ιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να ̟ροβεί
στις κατωτέρω ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση:
α.
Να ̟ροβεί στον αριθµητικό έλεγχο των διαστάσεων ̟ου αναγράφονται στα σχέδια, σε
̟ερί̟τωση δε ασυµφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα α̟ό τον κύριο του έργου την α̟αιτούµενη διασαφήνιση ή διόρθωση.
β.
Να µεταφέρει τις υψοµετρικές αφετηρίες α̟ό τα σηµεία εξαρτήσεως µέχρι τη θέση εκάστου ε̟ί µέρους έργου.
γ.
Να ̟ασσαλώσει τους άξονες των τεχνικών έργων καθώς και τους άξονες των διαµήκων
έργων σύµφωνα µε τα στοιχεία των χαραχθέντων αξόνων, και µε τις ενδείξεις ̟ου αναγράφονται
στα σχέδια της Μελέτης, µε σύγχρονη ̟ροσαρµογή των χαράξεων στις το̟ικές συνθήκες α̟ό µικροµεταθέσεις των αξόνων κ.λ.̟., να χωροσταθµήσει τους άξονες ̟ου ̟ασσάλωσε, να συντάξει τις
µηκοτοµές του εδάφους, να µεταφέρει τα στοιχεία της Μελέτης (υψόµετρα ̟υθµένα, ορυγµάτων

κ.λ.̟.) στις ανωτέρω µηκοτοµές του εδάφους, και να λάβει τυχόν συµ̟ληρωµατικά το̟ογραφικά
στοιχεία.
δ.
Να κάνει εγκαίρως τις τυχόν α̟αιτούµενες ̟ροσαρµογές συµ̟ληρώσεις και εφαρµογές
των σχεδίων των έργων εξ' αιτίας τυχόν µεταβολών των αξόνων.
Τα α̟οτελέσµατα των ανωτέρω εργασιών θα υ̟οβάλλονται α̟' τον ανάδοχο στην Ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία υ̟ό µορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυ̟α.
Η Ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες α̟ό της υ̟οβολής των, και τότε µόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών.
Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί α̟ό την ∆/νουσα Υ̟ηρεσία ε̟ί των, ενηµερωµένων µε
τα στοιχεία της α̟οτύ̟ωσης, σχεδίων της µελέτης, θα εγκριθεί α̟ό την Προϊσταµένη Υ̟ηρεσία και θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο ̟ριν την έναρξη των εργασιών . Η ̟ροαναφερόµενη διαδικασία µ̟ορεί να γίνει και τµηµατικά.
Η Προϊσταµένη Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ε̟ιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συµβατικών εργασιών.
Με δεδοµένη τη φύση του έργου, η διαδικασία αυτή µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιείται τµηµατικά, για κάθε µία αυτοτελή οµάδα έργων ̟ου α̟αρτίζουν τη Σύµβαση, βάσει του χρονοδιαγράµµατος του έργου.
25.4

Τρο̟ο̟οιήσεις σχεδίων της Μελέτης
Εάν κατά την κατασκευή των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατά το χρόνο εκτελέσεως
του έργου, ̟αραστεί ανάγκη τρο̟ο̟οιήσεων ή βελτιώσεων των εγκεκριµένων µελετών, θα καλείται ο µελετητής ̟ου τις συνέταξε ̟ροκειµένου να διατυ̟ώσει τις α̟όψεις του.
Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρµόζονται στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου κατά τη διάρκεια του
έργου δια̟ιστωθούν µεγάλες α̟οκλίσεις στις ̟οσότητες των εργασιών της εγκεκριµένης µελέτης.
Εφόσον κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριµένων µελετών αυτές θα εγκρίνονται µε
α̟όφαση της αρµόδιας Προϊσταµένης Αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 144 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 26ο: ∆ιαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωµετρίας.
26.1. Γενικοί όροι.
Ρητώς συµφωνείται ότι ο ανάδοχος ανέλαβε δια της συµβάσεως την εκτέλεση του έργου
σύµφωνα µε τη γεωµετρία και τις διαστάσεις των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών, ό̟ως
φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης και τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Κατ' ακολουθία, δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή αιτία, καµία
υ̟έρβαση διαστάσεων στα ̟άχη, στα ύψη και ̟λάτη, στις οριογραµµές, στις κλίσεις και στα λοι̟ά στοιχεία ̟ου συνιστούν την γεωµετρία των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών.
∆ιευκρινίζεται εδώ, ότι ο ανάδοχος δεν µ̟ορεί να ε̟ικαλεσθεί ως αιτία αναγκαίας αυξήσεως διαστάσεων το γεγονός ότι τα µηχανικά µέσα ̟ου χρησιµο̟οιεί δεν ε̟ιτρέ̟ουν την κατασκευή τέτοιων διαστάσεων, γιατί ο ανάδοχος ανέλαβε µε τη Σύµβαση την εκτέλεση του έργου
σύµφωνα µε τις διαστάσεις των σχεδίων, ενώ οι τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες α̟ό τις διαστάσεις των σχεδίων, α̟' την έκταση των εργασιών και α̟' τη δυνατότητα ή α̟' το
συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (βαρέων, µεσαίων, ελαφρών) ή εκτέλεσης των εργασιών µε
εργατικά χέρια.
Ε̟οµένως, έργα µε διαστάσεις µεγαλύτερες α̟ό τις διαστάσεις ̟ου δείχνονται στα σχέδια,
ε̟ιµετρούνται µε τις διαστάσεις των σχεδίων και βάσει των οριζοµένων στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

26.2. Έλεγχοι γεωµετρίας.

Η Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα α̟εριορίστου ελέγχου της γεωµετρίας των έργων, για
τη δια̟ίστωση της ορθής εφαρµογής των σχεδίων της Μελέτης.
Η έκταση και η ̟υκνότητα των ελέγχων ενα̟όκειται κατά α̟όλυτο τρό̟ο στην Υ̟ηρεσία.
Η µέριµνα και οι αντίστοιχες δα̟άνες συλλογής των α̟αραίτητων στοιχείων, τα ο̟οία σε
κάθε ̟ερί̟τωση υ̟όκεινται σε έλεγχο της Υ̟ηρεσία ανήκει στον ανάδοχο.
Σε ̟ερί̟τωση α̟οκλίσεων ̟ου υ̟ερβαίνουν τις ανοχές, η Ε̟ίβλεψη διατάζει τη διακο̟ή
των εργασιών και τη συµµόρφωση του αναδόχου µε τους όρους της Σύµβασης.
26.3 Αρχείο γεωµετρικού ελέγχου.
Όλα τα στοιχεία των γεωµετρικών ελέγχων, ό̟ως χωροσταθµίσεις, διατοµές, σχέδια κ.λ.̟.,
εάν α̟αιτηθούν, θα τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο και θα χρησιµεύουν και σαν ε̟ιµετρητικά και
καταµετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών, τηρουµένων των διατάξεων των ̟αρ.25.1 και 25.2 του
̟αρόντος άρθρου.
Άρθρο 27ο: Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια.
27.1
Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται, µετά την εγκατάστασή του ε̟ί τό̟ου του έργου, να ̟ροβεί
στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άµεση ̟εριοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδο̟οιώντας γι' αυτό την Υ̟ηρεσία. Οι καταλαµβανόµενοι χώροι ̟ου βρίσκονται µέσα στην ̟εριοχή ιδιοκτησίας του κυρίου του έργου θα ̟ρέ̟ει
να είναι της έγκρισης της Υ̟ηρεσίας.
27.2
Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να εκτελέσει µε δα̟άνες του όλα τα έργα ̟ου θα α̟αιτηθούν
για τη διαµόρφωση των εργοταξίων και για τις ̟ροσ̟ελάσεις ̟ρος του χώρους αυτών.
Ε̟ίσης υ̟οχρεούται να µην εµ̟οδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών.
27.3
Πριν α̟ό την ̟αράδοση για χρήση κάθε τµήµατος του έργου, ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται
να το κενώσει α̟ό τα υλικά, µηχανήµατα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις µε δα̟άνες του και
να το ̟αραδώσει στην Υ̟ηρεσία καθαρό.
27.4
Κάθε δα̟άνη σχετική µε την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη διαµόρφωση ̟ροσ̟ελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας α̟οζηµίωσης ή ̟αράτασης ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του
έργου λόγω τυχόν ανε̟άρκειας των χώρων εργοταξίων, ή α̟ό ο̟οιαδή̟οτε άλλη σχετική αιτία,
γιατί κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των το̟ικών συνθηκών.
27.5
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και µέχρι την
ηµέρα ̟εραίωσής των να διατηρεί τον χώρο καθαρό και α̟αλλαγµένο α̟ό ξένα ̟ρος το έργο
̟ροϊόντα εκσκαφών ή άλλα αντικείµενα.
Κάθε αξίωσή του για α̟οζηµίωση ̟ρος α̟οµάκρυνσή τους, δεν θα γίνει α̟οδεκτή.
27.6
Ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται στην εξεύρεση, µε δική του φροντίδα, ευθύνη και δα̟άνες, των
καταλλήλων θέσεων και εγκαταστάσεων για την α̟οθήκευση των κάθε είδους υλικών, µε σκο̟ό
τη συµµόρφωσή του ̟ρος τις συµβατικές υ̟οχρεώσεις του ̟αραγωγής υλικών και της α̟ρόσκο̟της και εµ̟ρόθεσµης εκτέλεσης των εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών
σε αυτό δεν ε̟ιτρέ̟ουν, κατά την α̟όλυτη κρίση της Υ̟ηρεσίας, την α̟όθεση υλικών σ' αυτές,
τότε θα α̟οτίθενται µόνο τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να ̟ροκύ̟τει δικαίωµα του Αναδόχου για α̟οζηµίωση, λόγω ̟ρόσθετων ή ̟λάγιων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.̟.,
γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές ̟εριλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εργασιών.

Άρθρο 28ο: Έλεγχος ̟ροσκοµιζοµένων ειδών και υλικών.

28.1
Γενικά όλα τα ̟ροσκοµιζόµενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωµάτωσή τους σ' αυτό, θα ̟ληρούν τις α̟αιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα
των όρων της σύµβασης.
Η ̟οιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύµφωνα µε τις ̟ροδιαγραφές, ό̟ως ορίζεται στην
̟αρούσα Ε.Σ.Υ., στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στο Τιµολόγιο Προσφοράς και στους λοι̟ούς όρους δηµο̟ράτησης.
28.2
Προέλευση υλικών
Για την ̟ροέλευση των έτοιµων ή ηµικατεργασµένων ̟ροϊόντων ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται να χρησιµο̟οιήσει τα ̟ροϊόντα αυτά, α̟ό τη Βιοµηχανία Χωρών του Ενιαίου Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και τα ̟ροϊόντα να είναι σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου.

Άρθρο 29ο: Μηχανήµατα και µέσα.
29.1α Ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δα̟άνες, υ̟οχρεώνεται να ̟ροµηθεύσει και
µεταφέρει ε̟ί τό̟ου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία κ.λ.̟. για την εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση
του έργου.
29.1β Αν, ̟αρ' όλα αυτά, και κατά την α̟όλυτη κρίση της Υ̟ηρεσίας, δεν κριθούν ε̟αρκή τα
µηχανικά κ.λ.̟. µέσα ̟ου εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµ̟ρόθεσµη ̟εραίωση των εργασιών,
τότε ο ανάδοχος υ̟οχρεώνεται, µέσα σε δεκαήµερη ̟ροθεσµία α̟ό γρα̟τή εντολή της Υ̟ηρεσίας, να ενισχύσει τον ε̟ί τό̟ου υ̟άρχοντα µηχανικό εξο̟λισµό κ.λ.̟. σύµφωνα µε τις υ̟οδείξεις
της Υ̟ηρεσίας.
Άρθρο 30ο: Αρτιότητα των κατασκευών.
α. Ο καθορισµός των ο̟οιοδή̟οτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών ̟ου
̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα σχέδια και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης, δεν α̟αλλάσσει τον ανάδοχο
α̟ό την υ̟οχρέωση να ̟άρει όλα τα α̟αραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση
των ε̟ί µέρους εργασιών ̟ου συνθέτουν το έργο.
β. Για την εφαρµογή των ̟αρα̟άνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται
κάτι στα σχέδια ή τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Υ̟ηρεσίας,
κάθε α̟λό ή σύνθετο τµήµα του έργου ̟ρέ̟ει να είναι άρτιο τόσο ως ̟ρος την κατασκευή κα άµεµ̟τη εµφάνισή του, όσο και ως ̟ρος την άµεση σύνδεσή του µε τα λοι̟ά τµήµατα του έργου
(εσωτερικά ή γειτονικά).
Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, υ̟οχρεούνται ο ανάδοχος κατασκευής του έργου να
ασφαλίζει την κατασκευή του έργου κατά ̟αντός κινδύνου, ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ερι̟τώσεων ζηµιών α̟ό ανωτέρα βία (άρθρο 144 του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 31ο: Παραλαβή υλικών µε ζύγιση.
Για την ̟αραλαβή των υλικών ̟ου γίνεται µε ζύγιση, συντάσσεται τρι̟λότυ̟ο ζύγισης
και ̟αραλαβής.
Το ̟αρα̟άνω τρι̟λότυ̟ο θα υ̟ογράφεται α̟ό τον ή τους αρµόδιους υ̟αλλήλους της
Υ̟ηρεσίας, ̟ου είναι ε̟ί τό̟ου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντι̟ρόσω̟ό του.
Άρθρο 32ο: Τρό̟ος ε̟ιµέτρησης εργασιών.
32.1 Οι τελικές ε̟ιµετρήσεις συντάσσονται µετά την ̟εραίωση του έργου.
32.2 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται ε̟ί τό̟ου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ε̟ιµέτρηση των ̟οσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα ε̟ί τό̟ου ε̟ιµετρητικά
στοιχεία λαµβάνονται α̟ό κοινού α̟ό την ε̟ίβλεψη του άρθρου 136 και τον εκ̟ρόσω̟ο του αναδόχου, καταχωρούνται σε ε̟ιµετρητικά φύλλα εις δι̟λούν, ̟ου υ̟ογράφονται α̟ό τα δύο µέ-

ρη και καθένα ̟αίρνει α̟ό ένα αντίγραφο. Ειδικά για την ̟ερί̟τωση της ̟αραλαβής φυσικού
εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Ε̟ιτρο̟ή, στην ο̟οία συµµετέχουν υ̟οχρεωτικά ο
Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας και ε̟ιβλέ̟ων.
32.3 Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική ̟ερίοδο ̟ου ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, ο
ανάδοχος συντάσσει ε̟ιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες ̟ου εκτελέσθηκαν τον ̟ροηγούµενο µήνα. Η ε̟ιµέτρηση ̟εριλαµβάνει για κάθε εργασία συνο̟τική ̟εριγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των ̟ρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών ̟ου εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό ε̟ιµετρητικά σχέδια,
στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία α̟ευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των
̟ρωτοκόλλων της ̟αραγράφου 3.
Οι ε̟ιµετρήσεις, συνοδευόµενες α̟ό τα αναγκαία ε̟ιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυ̟η
και ηλεκτρονική µορφή, υ̟οβάλλονται, α̟ό τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία για έλεγχο
το αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του ε̟οµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού υ̟ογραφούν α̟ό αυτόν µε την ένδειξη «ό̟ως συντάχθηκαν α̟ό τον ανάδοχο».
Οι ε̟ιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δα̟άνη του αναδόχου και υ̟όκεινται στον έλεγχο
της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας, ο ο̟οίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική α̟όφαση της τελευταίας.
32.4 Κατά τα λοι̟ά ισχύει ο Ν.4412/2016 (άρθρο 151).
Άρθρο 33ο: Πιστο̟οιήσεις – Λογαριασµοί.
Οι ̟ιστο̟οιήσεις και λογαριασµοί για τις εργασίες ̟ου θα εκτελεστούν θα συντάσσονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 34ο: Αναθεώρηση τιµών.
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας των έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις ̟ου ισχύουν
την ηµέρα ̟ου θα γίνει η δηµο̟ρασία.

Άρθρο 35ο: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.̟. αναδόχου.
Το ̟οσοστό για γενικά και ε̟ισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.̟. είναι δέκα οκτώ στα
εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, ̟ου υ̟ολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και των Νέων τιµών. Η δα̟άνη για το Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
Άρθρο 36ο: Φωτογραφίες και έγχρωµες διαφάνειες του έργου (slides)
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να εκτυ̟ώσει έγχρωµες φωτογραφίες των στοιχείων του
έργου, κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς και στην τελική µορφή του, ό̟ως το έργο
θα κατασκευασθεί τελικά.
Άρθρο 37ο: Σύνταξη µητρώου του έργου.
Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να συντάξει το µητρώο του νέου έργου σύµφωνα µε τις εντολές
και τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας.
Το µητρώο συντάσσεται και υ̟οβάλλεται στην ∆/νουσα Υ̟ηρεσία µαζί µε την τελική ε̟ιµέτρηση.
Η δα̟άνη για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και ̟εριλαµβάνεται στα Γενικά του Έξοδα.
ΑΡΘΡΟ 38ο: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

Πέρα α̟ό όσα αναφέρονται στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016 σχετικά µε το ̟ροσω̟ικό
ισχύουν και οι, στις ε̟όµενες ̟αραγράφους, αναφερόµενοι όροι.
1. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο ̟αρα̟άνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την ̟αραλαβή των εγγράφων εξουσιοδοτηµένο ̟ρος τούτο ̟ρόσω̟ο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υ̟ηρεσίας,
το ο̟οίο εγκρίνεται α̟ό τη διευθύνουσα υ̟ηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται α̟ό
δήλωση και του εξουσιοδοτούµενου ̟ροσώ̟ου ότι α̟οδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε
κοινο̟οίηση ̟ρος αυτόν θεωρείται ότι γίνεται ̟ρος τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του ̟ροσώ̟ου
αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της ̟αρα̟άνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει
µόνο µετά την α̟οδοχή του νέου ̟ροσώ̟ου α̟ό τη διευθύνουσα υ̟ηρεσία. Η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία έχει ̟άντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την ̟αραλαβή εγγράφων ή α̟ουσιάζει συστηµατικά α̟ό την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην
̟ερί̟τωση αυτή ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο ̟ρόσω̟ο.
2. Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες α̟ό την υ̟ογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου , θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο ̟ροϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου.
3. Για την έγκριση του ̟αρα̟άνω ̟ροϊσταµένου του εργοταξιακού γραφείου, ο Ανάδοχος θα
υ̟οβάλλει στην Υ̟ηρεσία, ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή της Σύµβασης, όλες τις ̟ληροφορίες, ̟ιστο̟οιητικά και λοι̟ά λε̟τοµερή στοιχεία, ̟ου θα αφορούν τα ̟ροσόντα και την ̟είρα του. Η Υ̟ηρεσία µ̟ορεί κατά την α̟όλυτη κρίση της να µην δώσει την έγκρισή της για τον ̟ροτεινόµενο
Μηχανικό, σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα α̟αραίτητα ̟ροσόντα
και ̟είρα ή δεν είναι κατάλληλος για την ̟αρα̟άνω θέση. Ο ̟ροϊστάµενος του εργοταξιακού
γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση θα υ̟άρχει µόνιµα τεχνικός διερµηνέας.
Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου θα είναι α̟οκλειστικής α̟ασχόλησης για το υ̟όψη έργο και η α̟ουσία του α̟ό το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε
λόγους ̟ου έχουν να κάνουν µε εκτός εργοταξίου α̟ασχόληση ̟ου αφορά στο υ̟όψη έργο.
Όταν ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου α̟ουσιάζει ως ανωτέρω θα υ̟άρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του ̟ου θα είναι Μηχανικός εκ του υ̟ολοί̟ου ̟ροσω̟ικού και θα έχει
εγκριθεί α̟ό την υ̟ηρεσία.
4. Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου, θα είναι ̟λήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο να εκ̟ροσω̟εί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, ̟εριλαµβανοµένης της ̟αραλαβής των εντολών, ειδο̟οιήσεων, οδηγιών ή ̟αρατηρήσεων της Υ̟ηρεσίας ε̟ί τό̟ου του 'Εργου και της υ̟ογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, ̟ου η υ̟ογραφή
του ̟ροβλέ̟εται ε̟ί τό̟ου του έργου (̟αραλαβές, ε̟ιµετρήσεις, ηµερολόγια κλ̟.).
5. Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή των α̟αιτουµένων µέτρων ̟ροστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο Προϊστάµενος αυτός ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει στην Υ̟ηρεσία υ̟εύθυνη δήλωση, µε την ο̟οία να α̟οδέχεται το
διορισµό του και τις ευθύνες του.
6. Η Υ̟ηρεσία δύναται κατά την α̟όλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για
τον ορισµό ο̟οιουδή̟οτε α̟ό τα ̟αρα̟άνω ̟ρόσω̟α, ο̟ότε ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να το
α̟οµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε άλλο, του ο̟οίου ο διορισµός θα υ̟όκειται ε̟ίσης
στην έγγραφη έγκριση της Υ̟ηρεσίας.
Ε̟ίσης η Υ̟ηρεσία µ̟ορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε ̟ρόσθετο ̟ροσω̟ικό,
όταν κατά την κρίση της είναι α̟αραίτητο.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υ̟όψη ̟ροσώ̟ων του Αναδόχου σε καµιά ̟ερί̟τωση δεν
α̟αλλάσσει τον τελευταίο α̟ό τις ευθύνες του και τις υ̟οχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος ̟αραµένει
̟άντοτε α̟οκλειστικά και εξ ολοκλήρου υ̟εύθυνος α̟έναντι στην Υ̟ηρεσία.
Άρθρο 39ο: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σχετικά µε την εκλογή του ̟ροσω̟ικού, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να συµµορφωθεί και
̟ρος τα ̟αρακάτω:
Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και α̟οτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη, στην ο̟οία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δηµοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα ελέγχεται
η διανοµή τους.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να αντα̟οκριθεί στις υ̟οχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υ̟ηρεσία µ̟ορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική συµ̟εριφορά να
του ε̟ιβάλει και ̟ρόστιµο µέχρι του δι̟λασίου της δα̟άνης για ̟ροσω̟ικό ̟ου ενώ θα έ̟ρε̟ε
κατά τα ανωτέρω να υ̟άρχει ελλεί̟ει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το ̟ροσω̟ικό αυτό είναι µόνιµο
ή ̟εριστασιακό ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου.
Η ̟αρουσία του ανωτέρω ̟εριγραφόµενου ̟ροσω̟ικού θα ελέγχεται αδιάλει̟τα α̟ό την
∆/νουσα υ̟ηρεσία και σε ̟ερί̟τωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης ̟λην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή.
Η Υ̟ηρεσία µ̟ορεί να διατάσει την στελέχωση του εργοταξίου µε ̟ρόσθετο ̟ροσω̟ικό όταν κατά την κρίση της είναι α̟αραίτητο.

Άρθρο 40ο: ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆εν α̟αιτείται
2. ΕΥΚΟΛΙΕΣ
α. 'Ένα κατάλληλο αυτοκίνητο µε οδηγό για την µεταφορά των δειγµάτων ̟οιοτικού ελέγχου και
τη λήψη των σχετικών α̟οτελεσµάτων.
Το αυτοκίνητο αυτό θα ̟αραχωρείται στην ε̟ίβλεψη µόνον στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρθηκαν
̟αρα̟άνω.
Στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία το κεντρικό εργαστήριο ελέγχου βρίσκεται στην ̟εριοχή της
Καβάλας, ή σε άλλη ̟εριοχή εκτός Καβάλας, τότε η ̟αρα̟άνω µεταφορά δειγµάτων µ̟ορεί να
αναφέρεται στην µεταφορά µέχρι το αεροδρόµιο ή το Σιδηροδροµικό Σταθµό για τη µεταφορά
των δειγµάτων µε το αντίστοιχο µέσο, ανάλογα µε την ε̟ιλογή της Υ̟ηρεσίας (̟ου θα είναι συνάρτηση του µεγέθους του δείγµατος και των ̟ροβληµάτων ή και δα̟άνης µεταφοράς του µε το
αερο̟λάνο και του αντιµετω̟ιζόµενου βαθµού ε̟είγοντος, αλλά ̟άντοτε κατά την α̟όλυτη κρίση της). Οι δα̟άνες α̟οστολής των δειγµάτων (µε ο̟οιοδή̟οτε κατάλληλο, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, µέσο) µέχρι το κεντρικό εργαστήριο ̟εριλαµβάνονται στις υ̟οχρεώσεις του αναδόχου,
για τις ο̟οίες δεν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη αµοιβή.
Άρθρο 41ο: ΕΠΙΒΛΕΨΗ
41.1 Ο ανάδοχος υ̟όκειται στον έλεγχο της Υ̟ηρεσίας, ̟ου εκ̟ροσω̟είται α̟ό το ̟ροσω̟ικό
Ε̟ίβλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να ε̟ιτρέ̟ει ελεύθερα την είσοδο στον ε̟ιβλέ̟οντα
και σε όλους τους εντεταλµένους για την ε̟ίβλεψη του έργου υ̟αλλήλους της Υ̟ηρεσίας στα εργοτάξια, λατοµεία, α̟οθήκες, εργοστάσια κ.λ.̟. Το ίδιο ισχύει και για ό̟οιον άλλον, στον ο̟οίο
η Υ̟ηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.
41.2 Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να συµµορφώνεται ̟ρος τις έγγραφες εντολές της Υ̟ηρεσίας, ̟ου δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υ̟ηρεσία
ε̟ιβλέ̟ει το έργο δεν α̟αλλάσσει τον ανάδοχο α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ευθύνη, ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τις
συµβατικές του υ̟οχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις, κ.λ.̟., ούτε εξασθενίζει τις
̟λήρεις και α̟οκλειστικές ευθύνες του και υ̟οχρεώσεις του ̟ου ε̟ιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµο̟ρασίας, της ̟αρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των λοι̟ών Τευχών ∆ηµο̟ράτησης.
41.3 Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την ε̟ίβλεψη και το ̟ροσω̟ικό της Υ̟ηρεσίας Ε̟ίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κ.λ.̟.

Άρθρο 42ο: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΕΡΓΟΥ
Εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών το αργότερο α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης και
ο̟ωσδή̟οτε ̟ριν α̟ό την έναρξη εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να
έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο την α̟οτύ̟ωση της µορφής του φυσικού εδάφους (̟ασάλωση
άξονα, έλεγχος υ̟αρχουσών υψοµετρικών αφετηριών ή και εγκατάσταση νέων εφόσον τούτο
α̟αιτείται, λήψη διατοµών, α̟οτύ̟ωση υφισταµένων έργων ε̟ένδυσης και λοι̟ά) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου, θα ενηµερώσει τα σχέδια της µελέτης και θα κατασκευάσει τυχόν ̟ροτεινόµενες µηκοτοµές των αγωγών. Τα ̟αρα̟άνω θα υ̟οβληθούν στην ∆/νουσα Υ̟ηρεσία ̟ρος
έγκριση. Ειδικά για την ̟ερί̟τωση της ̟αραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Ε̟ιτρο̟ή, στην ο̟οία συµµετέχουν υ̟οχρεωτικά ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας και ε̟ιβλέ̟ων. Η ̟ροαναφερόµενη διαδικασία µ̟ορεί να γίνει και τµηµατικά για ολοκληρωµένα τµήµατα έργου, αλλά ̟άντως ̟ριν την αναφερόµενη στην αρχή του ̟αρόντος άρθρου, ̟ροθεσµία και ̟ριν την έναρξη εργασιών για κάθε τµήµα.
Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί α̟ό την ∆/νουσα Υ̟ηρεσία ε̟ί των, ενηµερωµένων µε τα
στοιχεία της α̟οτύ̟ωσης, σχεδίων της µελέτης, θα εγκριθεί α̟ό την Προϊσταµένη Υ̟ηρεσία και
θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο ̟ριν την έναρξη των εργασιών. Η ̟ροαναφερόµενη διαδικασία µ̟ορεί να γίνει και τµηµατικά.
Η Προϊσταµένη Υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ε̟ιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συµβατικών
εργασιών.

Άρθρο 43ο: Α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
1. Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισµών για την ̟ρόληψη ατυχηµάτων στο ̟ροσω̟ικό του, ή στο ̟ροσω̟ικό του φορέα του έργου, ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστο̟οιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή ε̟αγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016)
2. Στα ̟λαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται :
α. Να εκ̟ονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη ̟ροσωρινής σήµανσης έργων
κλ̟.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 ̟αρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα ̟ροστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ), ό̟ως αυτό ρυθµίζεται µε τις α̟οφάσεις 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 τρο̟ο̟οιήσεις ή άλλες αναγκαίες ανα̟ροσαρµογές
των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 144).
γ. Να ε̟ιβλέ̟ει ανελλι̟ώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκ̟αιδεύει 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.
Για την σωστή εφαρµογή της ̟αρ.γ στους αλλοδα̟ούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η
γνώση α̟ό αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται α̟αραίτητη ώστε να µ̟ορούν να κατανοούν
την αναγκαιότητα και τον τρό̟ο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών
̟ερι̟τώσεων ό̟ου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).

(* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 ̟αρ.1 σε συνδυασµό µε το ̟αράρτηµα 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 ̟ου ρυθµίζονται α̟ό αυτόν ό̟ως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆
294/88, Π∆ 17/96, κλ̟.)

3. Σύµφωνα µε τα ̟ροαναφερόµενα της ̟αρ. 2, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας ̟ριν α̟ό την έναρξη των εργασιών,
την εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση, ̟ροκειµένου για εργοτάξιο µε ̟ροβλε̟όµενη διάρκεια εργασιών ̟ου θα υ̟ερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο ο̟οίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα
̟ερισσότεροι α̟ό 20 εργαζόµενοι ή ο ̟ροβλε̟όµενος όγκος εργασίας θα υ̟ερβαίνει τα 500
ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 ̟αρ. 12 και 13). Η γνωστο̟οίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το
̟αράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β.
Να ακολουθήσει τις υ̟οδείξεις / ̟ροβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα ο̟οία α̟οτελούν
τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3
̟αρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η ο̟οία ενσωµατώθηκε στο
Ν.4412/2016 (αρ. 138 ̟αρ.7).
γ. Να ανα̟τύξει, να ̟ροσαρµόσει και να συµ̟ληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν ̟αραλήψεις ̟ου θα δια̟ιστώσει ο ίδιος ή ̟ου θα του ζητηθούν α̟ό την Υ̟ηρεσία), σύµφωνα µε την
µεθοδολογία ̟ου θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις
ιδιαιτερότητές του, κλ̟ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, ̟ολιτική
ασφάλειας, οργάνωση, εξο̟λισµός, κλ̟).
δ. Να ανα̟ροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να ̟εριληφθούν σε αυτά εργασίες ̟ου θα ̟ροκύψουν
λόγω τρο̟ο̟οίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις ο̟οίες θα α̟αιτηθούν τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 ̟αρ.9) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η ο̟οία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ.
138 ̟αρ.7).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆305/96 (αρ.
3 ̟αρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµ̟ληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ α̟οσκο̟εί στην ̟ρόληψη και στον ̟εριορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους
και για τα άλλα εµ̟λεκόµενα µέρη ̟ου ̟αρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ α̟οσκο̟εί στην ̟ρόληψη και στον ̟εριορισµό των κινδύνων για όσους
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την ε̟ισκευή του έργου.
1. Το ̟εριεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 ̟αρ.5-7) και στις
ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9) του(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι ο̟οίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/2016.

2. Η υ̟οχρέωση εκ̟όνησης ΣΑΥ ̟ροβλέ̟εται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 ̟αρ.4), όταν :
α. Α̟αιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα α̟ασχοληθούν ̟ερισσότερα του
ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες ̟ου ̟ρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96
(αρθ.12 ̟αράρτηµα ΙΙ).
γ. Α̟αιτείται εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση στην αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, ε̟ιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και
υγείας
(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου α̟ό την αρµόδια Ε̟ιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7
̟αρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. ̟ρωτ. 10201/27-32012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως α̟αραίτητο στοιχείο για την ̟ροσωρινή και την οριστική ̟αραλαβή
κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η ο̟οία ενσωµατώθηκε
στο Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172).
4. Μετά την α̟ο̟εράτωση 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 ̟αρ.11) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (̟αρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκ̟όνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ ̟εριλαµβάνονται
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. ̟ρωτ. ∆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 υ̟οχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο α̟ασχολήσει λιγότερους α̟ό 50
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 ̟αρ.1 και αρ.12 ̟αρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν α̟ασχολήσει στο έργο
50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 ̟αρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα ̟αρα̟άνω καθήκοντα µ̟ορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην ε̟ιχείρηση ή σε άτοµα
εκτός της ε̟ιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υ̟ηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της ε̟ιχείρησης γίνεται εγγράφως α̟ό τον ανάδοχο και
αντίγραφό της κοινο̟οιείται στην το̟ική Ε̟ιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε α̟αραίτητα
α̟ό αντίστοιχη δήλωση α̟οδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα ̟λαίσια των υ̟οχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υ̟οχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γρα̟τή εκτίµηση ̟ρος τον ανάδοχο, α̟ό τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµ̟εριλαµβανοµένων εκείνων ̟ου αφορούν οµάδες εργαζοµένων ̟ου εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους
Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ. 1 α και ̟αρ.3-8).

2. Βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο ο̟οίο θα αναγράφουν τις
υ̟οδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 ̟αρ.1 και αρ.17
̟αρ.1).
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να λαµβάνει ενυ̟όγραφα γνώση των υ̟οδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται
α̟ό την αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γρα̟τές υ̟οδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 ̟αρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις α̟όψεις του και να τις κοινο̟οιεί
και στην Ε̟ιτρο̟ή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκ̟ρόσω̟ο των εργαζοµένων των
ο̟οίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας η διαφορά ε̟ιλύεται α̟ό τον ε̟ιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο ο̟οίο θα ̟εριγράφεται η αιτία και η ̟εριγραφή του ατυχήµατος και
να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ.2β).
Τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται για την α̟οτρο̟ή ε̟ανάληψης ̟αρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υ̟οδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες ε̟ιθεωρήσεις εργασίας, στις ̟λησιέστερες
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον ο̟οίο υ̟άγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός
24 ωρών και εφόσον ̟ρόκειται ̟ερί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα
όλα τα στοιχεία ̟ου δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος
Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων ̟ου είχαν ως συνέ̟εια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 ̟αρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 ̟αρ.9).

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν
α̟αιτείται εκ των ̟ροτέρων γνωστο̟οίηση στην αρµόδια ε̟ιθεώρηση εργασίας, ̟ριν την έναρξη
των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 ̟αρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α
130646/1984 του (τ.) Υ̟ουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την ̟αρα̟άνω Υ.Α, α̟ό τις κατά τό̟ους ∆/νσεις, Τµήµατα ή
Γραφεία Ε̟ιθεώρησης Εργασίας και συµ̟ληρώνεται α̟ό τους ε̟ιβλέ̟οντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υ̟ηρεσίας, α̟ό τους υ̟όχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα α̟οτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, α̟ό το αρµόδιο όργανο ελέγχου ό̟ως ο ε̟ιθεωρητής εργασίας, κλ̟ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την
Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.̟ρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων
Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την ̟ιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, ̟ρέ̟ει αυτό να συσχετίζεται µε
το Η Μ Α.
Στα ̟λαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµ̟λουτισµός του ΣΑΥ και ε̟ίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται ̟αρα̟οµ̟ή των αναγραφόµενων
υ̟οδείξεων / δια̟ιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.

Με τον τρό̟ο αυτό διευκολύνεται και ε̟ιτυγχάνεται ο στόχος της ̟ρόληψης του ατυχήµατος.

4.
Α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα ̟αρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και ̟ερίφραξη του ̟εριβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε
ιδιαίτερη ̟ροσοχή στη σήµανση και ̟ερίφραξη των ε̟ικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆
305/96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Α, ̟αρ. 18.1).
β. Τον εντο̟ισµό και τον έλεγχο ̟ροϋ̟αρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτρο̟ή τυχόν υ̟αρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών
έξω α̟ό το εργοτάξιο, ώστε να ̟αρέχεται ̟ροστασία στους εργαζόµενους α̟ό τον κίνδυνο ηλεκτρο̟ληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II,
̟αρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλ̟) και τα α̟αιτούµενα µέτρα ̟ροστασίας των εργαζοµένων α̟ό τους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆
305/96 (αρ.12, ̟αραρτ. IV µέρος Α, ̟αρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώ̟ισης εκτάκτων καταστάσεων ό̟ως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, ̟υρασφάλεια, εκκένωση χώρων α̟ό τους εργαζόµενους, ̟ρόληψη - αντιµετώ̟ιση ̟υρκαγιών & ε̟ικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύ̟αρξη ̟υροσβεστήρων, κλ̟. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, ̟αραρτ. IV µέρος Α, ̟αρ.3, 4, 810), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση ̟αροχής ̟ρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξο̟λισµού (ύ̟αρξη χώρων ̟ρώτων βοηθειών, φαρµακείου, α̟οχωρητηρίων, νι̟τήρων, κλ̟) : Π∆ 1073/81
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αράρτ. IV µέρος Α, ̟αρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους ό̟ως : ̟ροστατευτικά κράνη, µ̟ότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες
ασφαλείας, γυαλιά, κλ̟, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των ̟ροτέρων σχετικά µε τους κινδύνους
α̟ό τους ο̟οίους τους ̟ροστατεύει ο εξο̟λισµός 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 τρο̟ο̟.
αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,̟αρ.γ).

4.2
Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα
εκφόρτωση – ενα̟όθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί
̟αράγοντες κλ̟

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται :

ασφαλείας, φόρτωση -

α. Να ̟ροβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκο̟ό την ασφαλή διέλευση των
̟εζών και των οχηµάτων α̟ό την ̟εριοχή 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 «Υ̟οχρεώσεις και µέτρα για
την ασφαλή διέλευση των ̟εζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους ̟όλεων και οικισµών ̟ου ̟ροορίζονται για την κυκλοφορία ̟εζών »
Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και
την τρο̟. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις α̟αιτήσεις ασφάλειας ̟ου αφορούν σε εργασίες ενα̟όθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τµήµατος οδού και ̟εζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και η τρο̟. αυτού: Ν.
3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
α̟αιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των
κινητών ̟ροβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλ̟
: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,̟αραρτ.IVµέρος Α, ̟αρ.2), Ν.3850/10 (αρ.
31,35).
δ. Να ̟ροβεί στα α̟αραίτητα µέτρα ασφάλειας ̟ου αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, α̟οθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78,
Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Α ̟αρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τρο̟. αυτού :
Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα ̟ροστασίας των εργαζοµένων ̟ου αφορούν :
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) ̟ροφυλάξεις της οσφυϊκής
χώρας και της ράχης α̟ό χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆
397/94, δ) ̟ροστασία α̟ό φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς ̟αράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 3641), Π∆ 82/10.

4.3
Μηχανήµατα έργων / Εξο̟λισµοί εργασίας
αυτών.

- α̟οδεικτικά στοιχεία

Οι εξο̟λισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00
(αρ.2).
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 λοι̟ού εξο̟λισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλ̟ ) : Π∆ 1073/81
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τρο̟. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (̟αραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.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 ̟αραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ,
̟αρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Α̟οδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Α̟οδεικτικά ̟ληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, ̟αραρτ. IV, µέρος Β΄,
τµήµα ΙΙ, ̟αρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (̟αραρτ. II,̟αρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξο̟λισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο ο̟οίο θα καταχωρούνται τα α̟οτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆
89/99 (αρ. 4α ̟αρ.3 και 6).
7. Πιστο̟οιητικό ε̟ανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και
αρ.4. ̟αρ.7 ).

5.Νοµοθετήµατα ̟ου ̟εριέχουν ̟ρόσθετα α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο, τα ο̟οία τηρούνται κατά ̟ερί̟τωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, ̟έρα α̟ό τα ̟ροαναφερόµενα, ̟ρόσθετα α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά ̟ερί̟τωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών
του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω α̟αιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα ̟αρακάτω 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 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94
και οι τρο̟. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12,
̟αραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, ̟αρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τρο̟. αυτής : Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τρο̟. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλ̟), 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, ̟αρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τρο̟. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τρο̟. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τρο̟. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ. IV
µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ. 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 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, ̟αραρτ.IV µέρος Α ̟αρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.4-6,14 ).

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκο̟ής & λοι̟ές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ.
ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Α̟όφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.

5.5
Κατασκευή
κλ̟.)

δοµικών

έργων

(κτίρια,

γέφυρες,

τοίχοι

αντιστήριξης, δεξαµενές,

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ. 12).

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοι̟ών υ̟ογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υ̟όγειοι σταθµοί ̟αραγωγής ενέργειας και εργασίες ̟ου εκτελούνται στα υ̟όγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης
φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω α̟ό την ε̟ιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τρο̟. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τρο̟. 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 τρο̟. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 ̟αραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.10).

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα
(Υ̟οθαλάσσιες
εκσκαφές,
διαµόρφωση
̟υθµένα
θαλάσσης,
κατασκευή ̟ροβλήτας κλ̟ µε χρήση ̟λωτών ναυ̟ηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81
(αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 ̟αρ.4 ̟αραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, ̟αραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ ̟αρ.8.3 και ̟αρ.13).

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις ̟ου ̟εριλαµβάνουν τα α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

Άρθρο 44ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιµών και αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια.
α. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδας θα χρησιµο̟οιούνται τα νέα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια και τα αντίστοιχα ̟εριγραφικά τιµολόγια του Υ̟ουργείου ΠΕΧΩ∆Ε, ό̟ως αυτά θα ισχύουν κατά την ηµέρα δηµο̟ράτησης του έργου.
β. Για την αναθεώρηση τιµών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιµολογίου τα στον Προϋ̟ολογισµό αναγραφόµενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων Αναλύσεων Τιµών, ό̟ου η σύντµηση
Υ∆Ρ δηλώνει την Ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Έργων, η σύντµηση Ο∆Ο σηµαίνει την Ανάλυση
Τιµών και Περιγραφικό Τιµολόγιο Έργων Οδο̟οιίας, η σύντµηση ΟΙΚ σηµαίνει την ανάλυση
τιµών έργων οικοδοµικών και η σύντµηση ΗΛΜ την Ανάλυση Τιµών Ηλεκτροµηχανολογικών
Έργων.

Ελευθερού̟ολη, 23-2-2017
Συντάχθηκε

Ελευθερού̟ολη, 23-2-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ.

Ουρανία Ζώνιου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε./Β

Μαρµίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ̟αιδικών χαρών
στην Τ.Κ Αµισιανών και
την Τ.Κ Παλαιοχωρίου
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1015/2017

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ.)

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
Το ̟αρόν τεύχος του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας αφορά στο έργο «Κατασκευή ̟αιδικών
χαρών στην Τ.Κ Αµισιανών και την Τ.Κ Παλαιοχωρίου.
1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Πρόκειται να γίνουν εργασίες χωµατουργικές και καθαιρέσεων, σκυροδετήσεις, ε̟ενδύσειςε̟ιστρώσεις µε χονδρό̟λακες ακανόνιστες για τη δηµιουργία διαδρόµων-όδευσης ̟εζών
̟λάτους 1.50µ., καθώς και δά̟εδο ασφαλείας α̟ό ανακυκλώµενο ̟λαστικό και τέλος
κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές ̟ου αφορούν στην το̟οθέτηση εξο̟λισµού-̟αιχνιδιών,
κιγκλιδωµάτων και σχαρών.

1.3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα κατασκευαστεί στην Τ.Κ. Αµισιανών και στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου του ∆ήµου
Παγγαίου, στον Νοµό Καβάλας.
1.4 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος Παγγαίου

1.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.
Ουρανία Ζώνιου, Αρχιτέκτων Μηχ/κός, ∆ήµος Παγγαίου, Φρίξου Πα̟αχρηστίδη 137Α
Ελευθερού̟ολη
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ

2.1 ΣΤΑ∆ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η κατασκευή του έργου θα γίνει κατά τα εξής στάδια:
 Εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών και α̟όρριψη ̟εριττών ̟ροϊόντων
εκσκαφής.
 Σκυροδετήσεις
 Ε̟ενδύσεις, ε̟ιστρώσεις
 Ξύλινες- µεταλλικές κατασκευές

2.2 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πριν την έναρξη οιονδή̟οτε εργασιών γίνεται η χωροθέτηση του εργοταξίου και
κατασκευάζονται όλες οι α̟αραίτητες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, καθώς και η ̟ερίφραξη
και ασφάλιση του χώρου ό̟ου θα ανεγερθεί το κτίριο ώστε να µην είναι δυνατή η είσοδος σε
αυτό οιουδή̟οτε µη εξουσιοδοτηµένου ̟ροσώ̟ου.

Οι εκσκαφές γίνονται στα ̟ροβλε̟όµενα βάθη και ̟λάτη της εγκεκριµένης µελέτης. Τα
̟ροϊόντα εκσκαφής θα διαλέγονται και τα µεν κατάλληλα για ε̟ανε̟ίχωση θα ενα̟οτίθενται
σε θέσεις εντός

του ιδίου

γη̟έδου ̟ου θα εγκρίνει η Υ̟ηρεσία, τα δε ακατάλληλα θα

α̟ορρί̟τονται σε θέσεις ̟ου οµοίως εγκρίνει η Υ̟ηρεσία. Συγχρόνως γίνεται η εξεύρεση
δανειοθαλάµων (µε έγκριση της Υ̟ηρεσίας) για τη λήψη δανείων για συµ̟λήρωση των
ε̟ιχώσεων.

Τα υλικά κατασκευής θα ̟εριλαµβάνουν ̟λακίδια δα̟έδων, κουφώµατα α̟ό αλουµίνιο,
γυψοσανίδες, σιδηρές θύρες κλ̟. Θα κατασκευαστούν ε̟ίσης οι ηλεκτρικές και υδραυλικές
εγκαταστάσεις ό̟ου είναι α̟αραίτητο.

3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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•

Κατολισθήσεις

•

Καταρρεύσεις

•

Υ̟οχωρήσεις ̟ρανών
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

•

Ανατινάξεις

3.2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
•

Σύγκρουση οχηµάτων

•

Σύγκρουση οχήµατος -σταθερού εµ̟οδίου

•

Ανατρο̟ή οχηµάτων

•

Ανεξέλεγκτη κίνηση -Βλάβες συστηµάτων

•

Συσκευές ανύψωσης

•

Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα

•

Συσκευές κο̟ής

3.3 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ
•

Εργασία σε ικριώµατα

•

Κενά δα̟έδων

•

Πέρατα δα̟έδων

•

Κατεδαφίσεις

•

Ανοίγµατα

3.4 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΕΙΣ -ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
•

Προµήθεια-µεταφορά & φύλαξη εκρηκτικών

•

Ανατινάξεις βράχων

•

Φιάλες οξυγόνου

•

Ελαιοδοχεία -Υδραυλικά συστήµατα

3.5 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ
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•

Κατά την κατεδάφιση οικοδοµικών στοιχείων

•

Κατά τη φορτοεκφόρτωση µεταφερόµενων υλικών

•

Κατά τη χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

3.6 KΙΝ∆ΥΝOΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

•

Κατά τις ασφαλτοστρώσεις η χρήση ̟ίσσας

•

Εκρήξεις α̟ό φλόγιστρα και οξυγονοκολλήσεις.

3.7 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
•

Α̟ό ̟ροϋ̟άρχοντα εναέρια ή υ̟όγεια δίκτυα

•

Α̟ό το δίκτυο ηλεκτροδότησης του έργου

•

Α̟ό ηλεκτροκίνητα εργαλεία

3.8 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
•

Κατά τις εργασίες συγκόλλησης

•

Κατά τη χρήση ασφάλτου -̟ίσσας

3.9 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
•

Θόρυβος -δονήσεις

•

Σκόνη

•

Υ̟αίθρια εργασία -καύσωνας

•

Συγκολλήσεις

4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Κατά τις εκσκαφές θα ληφθούν όλα τα α̟αραίτητα µέτρα ̟ροστασίας των εργαζοµένων
(εκσκαφές µε κλίση σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, α̟όθεση ̟ροϊόντων εκσκαφών σε
α̟όσταση µεγαλύτερη του 1.00 µέτρου α̟ό τα χείλη εκσκαφών, κράνη, γάντια και µ̟ότες για
τους εργαζοµένους ό̟ου αυτά είναι α̟αραίτητα). Ο εκσκαφέας θα µεταφερθεί και θα
στερεωθεί στο ̟ρος εκσκαφή έδαφος. Θα ληφθεί µέριµνα για α̟οµάκρυνση τυχόν
̟αρακειµένων καλωδίων υψηλής τάσης. Θα ληφθεί µέριµνα για την τήρηση ασφαλών
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α̟οστάσεων των εργαζοµένων των µη εχόντων σχετική εργασία, α̟ό τον χώρο κυκλοφορίας
και εργασίας του εκσκαφέα και των φορτηγών. Θα ληφθούν µέτρα για την α̟οτρο̟ή
κινδύνου κατολίσθησης και α̟οκολλήσεων των εδαφών του σκάµµατος των θεµελίων µε την
̟λήρη αντιστήριξη των ̟ρανών του σκάµµατος µε τα κατάλληλα οικοδοµικά υλικά.

Τα µηχανήµατα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν στο έργο θα έχουν καλή κατάσταση λειτουργίας, θα
ελέγχονται α̟ό κατάλληλο ̟ροσω̟ικό σύµφωνα µε το Π.∆. 1 073/81 άρθρο 56, 78, 79 και το
̟ροσω̟ικό χειρισµού θα έχει τις α̟αιτούµενες άδειες βάση του Π.∆. 31/90 και την
α̟αιτούµενη ειδίκευση.

Θα δηµιουργηθούν ασφαλείς κλίµακες για την άνοδο και κάθοδο των εργαζοµένων στις
εκσκαφές σύµφωνα µε το Π.∆. 1 073/81 άρθρο 43. Τέλος, όλο το ̟ροσω̟ικό θα είναι
εφοδιασµένο µε κράνη, γάντια και µ̟ότες.

Θα ληφθούν όλα τα α̟αραίτητα µέτρα για την α̟οφυγή εκρήξεων, το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα
εργάζεται στις ανατινάξεις και στις µεταλλικές κατασκευές θα είναι ειδικευµένο και έµ̟ειρο,
̟λήρως εξο̟λισµένο και εφοδιασµένο µε κράνη.

Θα ληφθούν όλα τα α̟αραίτητα µέτρα για την α̟οφυγή ̟τώσης υλικών και το ̟ροσω̟ικό θα
είναι εφοδιασµένο µε κράνη όταν εργάζεται σε ε̟ικίνδυνα σηµεία του έργου.

Θα ληφθούν όλα τα α̟αραίτητα µέτρα για την α̟οφυγή εκδήλωσης ̟υρκαγιάς.

Θα ληφθούν όλα τα α̟αραίτητα µέτρα για την α̟οφυγή ηλεκτρο̟ληξίας.

4.2 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.2.1 ∆ΙΟ∆ΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Περιµετρικά του έργου υ̟άρχει άνεση χώρου και συνε̟ώς η ̟ρόσβαση στις θέσεις εργασίας
δεν ̟αρουσιάζει καµία δυσκολία.

4.2.2 ∆ΙΟ∆ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.
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Η διέλευση και ̟αραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου και στις θέσεις ό̟ου εκτελούνται
εργασίες α̟αγορεύεται εκτός α̟ό το εξουσιοδοτηµένο ̟ροσω̟ικό για την κατασκευή του
έργου.

4.2.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΧΡΗΣΤΩΝ.

Θα δηµιουργηθεί ̟λησίον του έργου (εντός της ̟ερίφραξης του εργοταξίου) α̟οθηκευτικός
χώρος για τα υλικά του έργου. Η α̟οκοµιδή των αχρήστων θα γίνεται µε µηχανικά µέσα.

4.2.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Τα υλικά ̟ου ενέχουν κίνδυνο για τους εργαζοµένους θα ̟εριφράσσονται ή θα καλύ̟τονται
µε ̟ροστατευτικά ̟ανώ και θα α̟οµακρύνονται α̟ό το εργοτάξιο µε χρήση ̟ροστατευτικών
εξαρτηµάτων (γάντια, µάσκες κ.λ.̟.).

4.2.5 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Θα ληφθεί µέριµνα για την δηµιουργία ̟ρόχειρου W.C. στον ακάλυ̟το χώρο του εργοταξίου.

Το ̟ρόχειρο φαγητό θα γίνεται στις θέσεις των εργασιών. Τα α̟ορρίµµατα και τα
υ̟ολείµµατα τροφών θα α̟ορρί̟τονται στον ̟ροβλε̟όµενο κάδο α̟ορριµµάτων, θα
µεταφέρονται σε ̟λαστικές σακούλες στον χώρο α̟όθεσης α̟ορριµµάτων της κοινότητας.

Στο εργοτάξιο θα διαµορφωθεί µικρό φαρµακείο µε τα α̟αραίτητα είδη ̟ρώτων βοηθειών. Σε
εµφανή θέση δί̟λα στο φορητό φαρµακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο
του ̟λησιέστερου φαρµακείου, του αγροτικού ιατρείου ̟ου καλύ̟τει την ̟εριοχή καθώς και
τα τηλέφωνα του Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας. Ε̟ίσης θα υ̟άρχει διαθέσιµο αυτοκίνητο
για ̟αροχή βοήθειας µετακίνησης.

4.2.6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Θα υ̟άρχουν 2, τουλάχιστον, κινητά τηλέφωνα, τα ο̟οία θα χρησιµο̟οιεί το κύριο
̟ροσω̟ικό του αναδόχου για τις ανάγκες του έργου.

-6-

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφάλειας όλου του έργου σχετικά µε τα
µέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων κατά την εκτέλεση των έργων, ̟ρος
α̟οφυγή ο̟οιουδή̟οτε ατυχήµατος. Είναι δυνατόν, α̟ό το υ̟όλοι̟ο ̟ροσω̟ικό του έργου,
να ορισθούν και βοηθοί του τεχνικού υγείας και ασφάλειας.

Καθήκοντα και ευθύνες υ̟ευθύνου υγείας και ασφάλειας
 Ο υ̟εύθυνος ασφάλειας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την ε̟ίβλεψη της
εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα ̟ρος τις ισχύουσες διατάξεις ̟ερί ασφάλειας και
υγείας των εργαζοµένων .
 'Έχει άµεση ε̟ικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς, ό̟ως Τροχαία- Αστυνοµία, Πρώτες
Βοήθειες, Το̟ική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς µαζικής ενηµέρωσης και
τους βιοµηχανικούς χώρους ̟ου ε̟ηρεάζονται α̟ό τις εργασίες.
 Πρόγνωση και λύση ̟ροβληµάτων ̟ου ̟ροκύ̟τουν στο έργο ό̟ως: ανασφαλείς
συνθήκες στο εργασιακό ̟εριβάλλον, το̟ικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου
και των εργαζοµένων.
 Συσκέ̟τεται µε τους µηχανικούς του εργοταξίου ̟ληροφορώντας τους για το βαθµό
των µέτρων ασφάλειας ̟ου εφαρµόζονται.
 Οργανώνει ελέγχους ασφάλειας στο εργοτάξιο, ώστε να ε̟ιβεβαιώνεται η διατήρηση
και ε̟ιβολή των µέτρων ασφάλειας.
 Ε̟ιβεβαιώνει την ύ̟αρξη του κατάλληλου ̟ροσω̟ικού εξο̟λισµού ασφάλειας για
κάθε εργαζόµενο.
 Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών , ε̟ισκέ̟τεται τις θέσεις εργασίας του εργοταξίου
και αναφέρει τις ό̟οιες α̟οκλίσεις ε̟ισηµαίνονται.
 Ερευνά τα ατυχήµατα και διατηρεί ηµερολόγιο καταγραφής τους για την εξαγωγή
συµ̟ερασµάτων ̟ρος α̟οφυγή άλλων ̟αρόµοιων .
 Αναφέρει στον ∆ιευθυντή του εργοταξίου κάθε ̟αράβαση και τις ̟ροτεινόµενες
διορθωτικές ενέργειες.
 Ε̟ιβεβαιώνει ότι το ̟ροσω̟ικό του εργοταξίου είναι ενήµερο σχετικά µε τις ̟ρώτες
βοήθειες ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟αρέχονται.
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5.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
Όταν ̟ρόκειται να εκτελεσθεί µία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην ο̟οία
συµµετέχει όλο το κύριο ̟ροσω̟ικό, ώστε να ενηµερωθεί σχετικά µε τα ̟ροβλήµατα ̟ερί
ασφάλειας. Αντικείµενο της σύσκεψης θα είναι ο συντονισµός του κυρίως ̟ροσω̟ικού α̟ό
τον υ̟εύθυνο ασφάλειας και υγείας, καθώς και η σύνταξη της σχετικής αναφοράς, η ο̟οία
̟ρέ̟ει να υ̟ογράφεται α̟ό όλους τους συµµετέχοντες.

Ο υ̟εύθυνος ασφάλειας σε συνεργασία µε τους άλλους ειδικούς, θα εκτελεί ελέγχους, ώστε να
εξασφαλίζει τη συµµόρφωση για τα α̟αιτούµενα µέτρα ασφάλειας. Αν ο υ̟εύθυνος
ασφάλειας ̟αρατηρήσεις ο̟οιαδή̟οτε µη συµµόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη µε την
̟αρουσία όλων των µελών ̟ου εµ̟λέκονται. Αντικείµενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της
µη συµµόρφωσης και η α̟όφαση για τη διορθωτική ενέργεια ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιηθεί.
Ακολούθως, αν ο υ̟εύθυνος ασφάλειας βρίσκει ότι στη διάρκεια της ε̟ιθεώρησης οι
διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί, ̟ρέ̟ει να το αναφέρει άµεσα στον
εργοταξιάρχη.

5.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Όταν δια̟ιστώνεται κά̟οια µη συµµόρφωση ως ̟ρος την ασφάλεια, ο υ̟εύθυνος ασφάλειας
συντάσσει και υ̟ογράφει µία αναφορά ̟αράβασης κανόνων ασφάλειας, ό̟ου ̟εριγράφεται
η δια̟ιστωµένη κατάσταση και δίνονται οι α̟αιτούµενες εντολές οι σχετικές µε τις
διορθωτικές ενέργειες ̟ου ̟ρέ̟ει να εκτελεστούν. Η αναφορά δίδεται στον άµεσα υ̟εύθυνο
της θέσεως εργασίας και κοινο̟οιείται στον υ̟εύθυνο του εργοταξίου.

Ο ̟αραλή̟της της ̟ροαναφερόµενης αναφοράς ̟ρέ̟ει να υλο̟οιήσει αµέσως τις
υ̟οδεικνυόµενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο υ̟εύθυνος ασφάλειας ε̟ιθεωρεί και
ε̟ιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. Θα καταγραφεί τότε στην αναφορά η
ηµεροµηνία της ενέργειας.

Αν συµβούν ατυχήµατα, ̟ρέ̟ει να αναφερθούν αµέσως στον υ̟εύθυνο ασφάλειας. Η
κοινο̟οίηση ̟ρέ̟ει να γίνει την ίδια µέρα ̟ου συνέβη το ατύχηµα, ώστε να γίνουν οι
α̟αραίτητες έρευνες. Ο υ̟εύθυνος ασφάλειας συµ̟ληρώνει το έντυ̟ο αναφοράς ατυχήµατος
και συγχρόνως διενεργεί έρευνα για τα αίτια και τα µέτρα ̟ου ̟ρέ̟ει να ληφθούν για την
α̟οφυγή στο µέλλον ̟αρόµοιων ατυχηµάτων .
Όλα τα έγγραφα σχετικά µε τα θέµατα ασφάλειας ̟ρέ̟ει να αρχειοθετούνται,

όλα τα

ατυχήµατα ̟ρέ̟ει να εξετάζονται και να αναλύονται και η αναφορά ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλεται
στον εργοταξιάρχη ̟ρος έλεγχο και ενηµέρωση.
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5.4 ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Όλοι οι εργαζόµενοι ̟ρέ̟ει να συµµορφώνονται µε τα µέτρα ασφάλειας ̟ου καθιερώνονται
στο εργοτάξιο, ώστε να ̟ροστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα µέρη.

Τα µέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα :
 Χρήση του εξο̟λισµού ασφάλειας και άλλων ̟ροστατευτικών µέσων ̟ου ̟αρέχονται.
 Άµεση αναφορά στον υ̟εύθυνο ασφάλειας για έλλειψη εξο̟λισµού ασφάλειας και
ε̟ικίνδυνες συνθήκες εργασίας.
 ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η µετακίνηση ή τρο̟ο̟οίηση του εξο̟λισµού ασφάλειας και των
̟ροστατευτικών µέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση.
Ελευθερού̟ολη, 23-2-2017
Συντάχθηκε

Ελευθερού̟ολη, 23-2-2017

Ουρανία Ζώνιου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ.

Μαρµίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΡΓΟ: « Κατασκευή ̟αιδικών χαρών
στην Τ.Κ Αµισιανών και
την Τ.Κ Παλαιοχωρίου»

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1015/2017

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ.)

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
Το ̟αρόν τεύχος του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας αφορά στο έργο «Κατασκευή ̟αιδικών
χαρών στην Τ.Κ Αµισιανών και την Τ.Κ Παλαιοχωρίου
1.2 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα κατασκευαστεί στην Τ.Κ. Αµισιανών και στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου του ∆ήµου
Παγγαίου, στον Νοµό Καβάλας.

1.3 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος Παγγαίου.

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.
Ουρανία Ζώνιου, Αρχιτέκτων Μηχ/κός, ∆ήµος Παγγαίου, Φρίξου Πα̟αχρηστίδη 137Α
Ελευθερού̟ολη

1.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.
Ο ανάδοχος του έργου και µετά την διοικητική ̟αραλαβή αυτού, ο χρήστης του έργου.

2. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ
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2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Πρόκειται να γίνουν εργασίες χωµατουργικές και καθαιρέσεων, σκυροδετήσεις, ε̟ενδύσειςε̟ιστρώσεις µε χονδρό̟λακες ακανόνιστες για τη δηµιουργία διαδρόµων-όδευσης ̟εζών
̟λάτους 1.50µ., καθώς και δά̟εδο ασφαλείας α̟ό ανακυκλώµενο ̟λαστικό και τέλος
κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές ̟ου αφορούν στην το̟οθέτηση εξο̟λισµού-̟αιχνιδιών,
κιγκλιδωµάτων και σχαρών.

2.2 ΣΧΕ∆ΙΑ «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ»
Θα ε̟ισυναφθούν σε ̟αράρτηµα µετά την ολοκλήρωση του έργου.

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες ε̟ισηµάνσεις, οι ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται υ̟όψη καθ'
όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και α̟ευθύνονται στους µεταγενέστερους χρήστες και
τους συντηρητές/ε̟ισκευαστές του.
Οι ε̟ισηµάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θέσεις δικτύων
Ύδρευσης
Ηλεκτροδότησης (υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης)
Πυρόσβεσης
Λοι̟ών δικτύων εντός των δοµικών στοιχείων του έργου (µη ορατών)
Λοι̟ών δικτύων στον ̟εριβάλλοντα χώρο του έργου ̟ου έχουν εντο̟ιστεί ή µε ο̟οιονδή̟οτε
τρό̟ο έχουν γίνει γνωστά και εκτιµάται ότι θα ̟ρέ̟ει να ληφθούν υ̟όψη κατά ενδεχόµενες
µεταγενέστερες εργασίες.

2. Σηµεία των κεντρικών διακο̟τών
Για τη γενική διακο̟ή των διαφόρων ̟αροχών της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου 1.

3. Θέσεις υλικών ̟ου υ̟ό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να ̟ροκαλέσουν κίνδυνο

4. Άλλες ζώνες κινδύνου

5. Καθορισµός συστηµάτων ̟ου ̟ρέ̟ει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία
(για λόγους ̟.χ. εξαερισµού, α̟αγωγής βλα̟τικών ̟αραγόντων, α̟οµάκρυνσης υδάτων
κ.λ̟.)
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4. ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
(Καταγράφονται στοιχεία ̟ου α̟οσκο̟ούν στην ̟ρόληψη και α̟οφυγή κινδύνων κατά τις
ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, καθαρισµού, ε̟ισκευής κ.λ̟. - καθ' όλη τη
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρό̟ο εκτέλεσης των
εργασιών).

4.1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Ο τεχνικός ασφάλειας και υγείας φροντίζει για την εκ̟αίδευση δύο τουλάχιστον εργοδηγών
σε θέµατα ̟ρώτων βοηθειών, ώστε να ̟αρέχονται ̟ρώτες βοήθειες σύµφωνα µε τους
κανονισµούς.

Θα υ̟άρχουν φαρµακεία µε ε̟αρκή εφόδια ̟ρώτων βοηθειών, για την ̟ερί̟τωση
µικροατυχηµάτων στο εργοτάξιο.

Αν ένας εργαζόµενος τραυµατιστεί ή ̟ροκύψει άλλο σοβαρό ̟ρόβληµα υγείας, ̟ρέ̟ει να
κληθεί κατάλληλη βοήθεια µε τηλέφωνο ή άλλο τρό̟ο. Αν δια̟ιστωθεί ότι η αιτία του
ατυχήµατος είναι ηλεκτρο̟ληξία ή φωτιά, ο σχετικός κίνδυνος θα α̟οµακρυνθεί ̟ριν τη
̟αροχή βοήθειας στο θύµα.

∆ια̟ιστώνεται η κατάσταση του θύµατος ως ̟ρος τις αισθήσεις του. Πρέ̟ει να α̟οφεύγεται
όσο το δυνατόν η µετακίνησή του εκτός αν ̟ρέ̟ει να α̟οµακρυνθεί α̟ό κά̟οιο κίνδυνο. Ο
̟αθών διατηρείται ζεστός και στεγνός και να ελεγχθεί ο σφυγµός του. Αν δια̟ιστωθεί ότι το
θύµα ανα̟νέει µε δυσκολία, ̟ρέ̟ει να εφαρµοσθεί ̟ίεση στην ̟ληγή. Αν η αιµορραγία είναι
α̟ό ̟όδι ή χέρι, ̟ρέ̟ει το άκρο να βρίσκεται σε ύψος για να µειωθεί η αιµορραγία.

4.2 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα κατάλληλα ̟ροειδο̟οιητικά σήµατα και αφίσες το̟οθετούνται στις θέσεις εργασίας. Οι
εργαζόµενοι θα ενηµερώνονται µέσω αυτών των σηµάτων και αφισών, για τους κινδύνους
̟ου αφορούν την εργασία τους. Οι αφίσες ασφάλειας θα είναι σε µορφή σκίτσων, σύµφωνα µε
τους κανονισµούς ασφάλειας.
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4.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο ̟ροσω̟ικός ̟ροστατευτικός εξο̟λισµός κάθε εργαζόµενου ̟ρέ̟ει να είναι τέτοιου τύ̟ου
και σε κατάσταση τέτοια, ώστε να µην τον εκθέτει σε κινδύνους.

Όταν υ̟άρχει κίνδυνος ε̟αφής µε κινούµενα µέρη µηχανηµάτων ή µε ενεργο̟οιηµένο
εξο̟λισµό, ή ό̟ου η διαδικασία εργασίας είναι τέτοια ̟ου υ̟άρχει ̟αρόµοιος κίνδυνος:
 Τα ρούχα των εργαζοµένων θα εφαρµόζουν στο σώµα
 ∆εν θα

φοριούνται κολιέ, βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δαχτυλίδια ή ̟αρόµοια

αντικείµενα
 Τα µαλλιά κεφαλής και ̟ροσώ̟ου θα ̟εριορίζονται ή θα έχουν τέτοιο µήκος ώστε να
α̟οφεύγεται η ̟ερί̟τωση να ̟ιαστούν στη διάρκεια της εργασίας.
 Οι εργαζόµενοι ̟ου χειρίζονται µηχανήµατα κάτω α̟ό συνθήκες ό̟ου υ̟άρχει
κίνδυνος τραυµατισµού των ̟οδιών, θα φορούν ̟ροστατευτικά υ̟οδήµατα.
 Οι εργαζόµενοι ̟ου εκτίθενται σε κίνδυνο κινούµενων οχηµάτων θα φέρουν
ευδιάκριτη ένδυση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
 Όλοι οι εργαζόµενοι θα φέρουν υ̟οδήµατα κατάλληλα για την ̟ροστασία τους. Η
σόλα και τα τακούνια των ̟α̟ουτσιών θα είναι α̟ό κατάλληλο υλικό, ώστε να
α̟οφεύγεται ο κίνδυνος ολίσθησης. Υ̟οδήµατα ̟ου έχουν φτάσει σε σηµείο φθοράς
τέτοιο ̟ου δεν ̟αρέχουν την α̟αιτούµενη ̟ροστασία, δεν θα χρησιµο̟οιούνται.
 Όλοι οι εργαζόµενοι θα φέρουν ̟ροστατευτικά κράνη σε όλους τους χώρους ό̟ου
είναι ενδεχόµενος ο κίνδυνος ̟τώσης ή εκτόξευσης αντικειµένων .
 Όταν οι εργαζόµενοι εργάζονται σε υψηλά σηµεία ̟ρέ̟ει να εφοδιάζονται και να
χρησιµο̟οιούν ζώνες ασφαλείας ή άλλες συσκευές ̟ροστασίας α̟ό ̟τώση.
 Όταν οι εργαζόµενοι είναι εκτεθειµένοι σε κίνδυνο ηλεκτρο̟ληξίας, θα φέρουν µη
αγώγιµο ̟ροστατευτικό εξο̟λισµό στο κεφάλι, ̟ου θα έχει την κατάλληλη αντίσταση
για την υ̟άρχουσα τάση.
 Ό̟ου οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε δυνατούς ανέµους ή άλλες συνθήκες ̟ου ίσως
ε̟ιφέρουν την α̟ώλεια του εξο̟λισµού αυτού, θα δένεται µε τρό̟ο ώστε να
εξασφαλίζεται η σταθερότητά του.
 Όλα τα άτοµα ̟ου χειρίζονται υλικά ̟ου ενδεχοµένως τραυµατίσουν ή ερεθίσουν τα
χέρια, θα φέρουν ̟ροσω̟ικό ̟ροστατευτικό εξο̟λισµό, κατάλληλο για την α̟οφυγή
τέτοιων τραυµατισµών .
 Είναι υ̟οχρεωτικά για κάθε εργαζόµενο ̟ου χειρίζεται ή εκτίθεται σε υλικό το ο̟οίο
ενδεχοµένως να ̟ροκαλέσει τραυµατισµό ή ερεθισµό των µατιών η χρήση καταλλήλων
γυαλιών, ̟ροστατευτικών καλυµµάτων ̟ροσώ̟ου ή άλλου τέτοιου είδους ̟ροστασία
για τα µάτια, κατάλληλα για την εργασία ̟ου εκτελείται.
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 Ο ̟ροσω̟ικός ̟ροστατευτικός εξο̟λισµός θα διατηρείται σε καλή κατάσταση α̟ό
ά̟οψη υγιεινής και λειτουργίας.

4.4 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ο εξο̟λισµός ̟υρόσβεσης θα συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της
αρµόδιας αρχής.

4.5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Τα µηχανήµατα και ο εξο̟λισµός θα φέρουν κατάλληλη ̟ροστασία ώστε να α̟οφεύγεται η
ε̟αφή των εργαζοµένων µε κινούµενα τµήµατα αυτών και να ̟αρεµ̟οδίζεται η ̟ρόσβαση
των εργαζοµένων σε χώρους λειτουργίας ̟ου θεωρούνται ε̟ικίνδυνοι.

Τα ̟ροστατευτικά µέσα θα είναι σχεδιασµένα, κατασκευασµένα, εγκατεστηµένα και
συντηρηµένα ώστε να είναι ικανά να εκτελούν α̟οδοτικά τις λειτουργίες για τις ο̟οίες
̟ροορίζονται

Οι ̟εριστρεφόµενοι άξονες, σύνδεσµοι και δακτύλιοι, βίδες και κοχλίες, θα ̟ροστατεύονται
ό̟ου είναι ενδεχόµενη η ε̟αφή µε εργαζοµένους.

Όλοι οι τροχοί λείανσης θα φέρουν ̟ροστατευτικό κάλυµµα ε̟αρκούς αντοχή.

Σε εργασίες τροχίσµατος -µονταρίσµατος σωλήνων ε̟ιβάλλεται η χρήση ειδικών γαντιών και
µάσκας.

Η συντήρηση µηχανισµού ή εξο̟λισµού σε κίνηση α̟αγορεύεται όταν η ε̟αφή µε τα
κινούµενα µέρη µ̟ορεί να τραυµατίσει τους εργαζοµένους.

Οι µεταφερόµενες κλίµακες θα ε̟ιθεωρούνται ̟ριν τη χρήση και δεν θα χρησιµο̟οιούνται
κλίµακες µε χαλαρά ή σ̟ασµένα σκαλο̟άτια ή άλλες ε̟ικίνδυνες ατέλειες.

4.6 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ
Οι σανίδες των σκαλο̟ατιών θα ε̟ιθεωρούνται και θα δοκιµάζονται ̟ριν α̟ό κάθε
εγκατάσταση. ∆εν θα χρησιµο̟οιείται σκαλωσιά ̟ου έχει υ̟οστεί ζηµιές µέχρις ότου
ε̟ισκευασθεί και ενισχυθεί. Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση.
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Α̟αγορεύεται η χρήση κουτιών, τούβλων, τσιµεντόλιθων ή άλλων ασταθών αντικειµένων για
το σκο̟ό αυτό.

Πριν τη συναρµολόγηση στο εργοτάξιο, κάθε τµήµα της ̟ροκατασκευασµένης σκαλωσιάς θα
ε̟ιθεωρείται για τυχόν ελαττώµατα και τα ελαττωµατικά τµήµατα δεν θα χρησιµο̟οιούνται.
Οι σκαλωσιές θα ανεγείρονται και θα α̟οσυναρµολογούνται α̟ό αρµόδιους εργαζοµένους ή
υ̟ό την ε̟ίβλεψή τους. Μετά τη συναρµολόγησή της και ̟ριν τη χρήση της, η σκαλωσιά θα
ε̟ιθεωρείται α̟ό µηχανικό ασφαλείας ή άτοµο ̟ου ορίζεται α̟ό αυτόν .

Οι σκαλωσιές ύψους 3 µέτρων ή ̟ερισσότερο ̟άνω α̟ό το έδαφος θα είναι εφοδιασµένες µε
κιγκλιδώµατα ασφαλείας στις ανοικτές ̟λευρές τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Θα
εγκαθίστανται ̟ροστατευτικά γείσα στις ανοικτές ̟λευρές των σκαλωσιών ̟ροκειµένου να
α̟οφεύγεται η ̟τώση εργαλείων, υλικών ή του εξο̟λισµού.

Ό̟ου α̟ασχολούνται εργαζόµενοι σε ̟λατφόρµες ή εργάζονται σε ύψος ό̟ου το ύψος του
κιγκλιδώµατος ή του τοίχου έχει µειωθεί, θα εγκατασταθούν ̟ρόσθετα κιγκλιδώµατα ή θα
φοριούνται ζώνες ασφαλείας.

Όλες οι ζώνες ασφαλείας θα έχουν ̟ιστο̟οιητικά ό̟ως α̟αιτείται α̟ό τις σχετικές διατάξεις.
Ασφαλή µέσα ̟ρόσβασης θα ̟αρέχονται σε όλα τα ε̟ί̟εδα της σκαλωσιάς.

Στη σκαλωσιά θα υ̟άρχει ̟άντα µόνο το υλικό ̟ου χρησιµο̟οιείται τη στιγµή εκείνη και
̟οτέ δεν θα υ̟ερφορτώνεται

4.7 ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο κινητός εξο̟λισµός θα διατηρείται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η λειτουργία,
ε̟ιθεώρηση, ε̟ισκευή, συντήρηση και τρο̟ο̟οίηση θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες
του κατασκευαστή.

Συντήρηση και ε̟ισκευή κινητού εξο̟λισµού θα γίνεται µόνο όταν ο εξο̟λισµός δεν είναι σε
λειτουργία, εκτός ό̟ου η συνεχής λειτουργία του εξο̟λισµού είναι α̟αραίτητη για τη
διαδικασία συντήρησης και αφού ̟αρέχονται ασφαλή µέσα γι' αυτό.

Ο κινητός εξο̟λισµός θα είναι εφοδιασµένος µε:
Ευδιάκριτο ̟ροειδο̟οιητικό σήµα.
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Τρό̟ο φωτισµού της διαδροµής ̟ου διανύει, µ̟ροστά και ̟ίσω, όταν λειτουργεί κατά τις
̟εριόδους ανε̟αρκούς φωτισµού και δυσµενών ατµοσφαιρικών συνθηκών .
Πρόσθετα φώτα ό̟ου είναι α̟αραίτητα για τον ε̟αρκή φωτισµό του χώρου εργασίας γύρω
α̟ό τον ειδικό εξο̟λισµό.
Έναν Καθρέ̟τη ή Kαθρέ̟τες, ̟αρέχοντας στον χειριστή µη ̟αρα̟οιηµένη θέα ̟ίσω α̟ό το
όχηµα ή σύµ̟λεγµα οχηµάτων.

Το δά̟εδο του κινητού εξο̟λισµού θα διατηρείται ελεύθερο α̟ό υλικά, εργαλεία ή
αντικείµενα τα ο̟οία:
-α̟οτελούν κίνδυνο για ̟τώση
-̟αρεµ̟οδίζουν τον έλεγχο του οχήµατος
-α̟οτελούν κίνδυνο για το χειριστή ή άλλους ε̟ιβάτες στην ̟ερί̟τωση ατυχήµατος.

Κανένας εργαζόµενος δεν θα ε̟ιβιβάζεται, ούτε θα εγκαταλεί̟ει όχηµα, ενόσω αυτό βρίσκεται
σε κίνηση, εκτός σε ̟ερί̟τωση έκτακτης ανάγκης.

Κανένας εργαζόµενος δεν θα χειρίζεται κινητό εξο̟λισµό, εκτός εάν ο χειριστής:
-είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατάλληλης κατηγορίας ό̟ου αυτό α̟αιτείται α̟ό
νοµοθετικές διατάξεις.
-γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας ̟ου αφορούν το όχηµα και έχει ειδικευτεί να χειρίζεται τον
εξο̟λισµό.

Όταν ο χειριστής έχει εύλογο λόγο να ̟ιστεύει ότι ο εξο̟λισµός ή το φορτίο είναι ε̟ικίνδυνο,
̟ρέ̟ει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα.

4.8 ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
4.8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι εργοδότες ̟ρέ̟ει να διαθέτουν ένα καλά σχεδιασµένο ̟ρόγραµµα ασφάλειας ̟ου να
εξασφαλίζει ότι όλα τα ανυψωτικά µέσα και µηχανισµοί ε̟ιλέγονται, εγκαθίστανται,
εξετάζονται, δοκιµάζονται, συντηρούνται, λειτουργούν και α̟οσυναρµολογούνται:
-µε σκο̟ό την α̟οφυγή ̟ιθανού ατυχήµατος
-σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις των εθνικών νόµων, κανονισµών και ̟ροδιαγραφών .

Κάθε ανυψωτικό µέσο µαζί µε τα δοµικά στοιχεία του, ̟ροσαρτήσεις, αγκυρώσεις και
υ̟οστηρίγµατα θα ̟ρέ̟ει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σωστά, να είναι α̟ό σταθερό
υλικό και να έχει ε̟αρκή αντοχή για το σκο̟ό ̟ου χρησιµο̟οιείται.
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Κάθε ανυψωτικό µέσο και µηχανισµός όταν αγοράζεται θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό
οδηγίες χρήσης και ̟ιστο̟οιητικό ελέγχου α̟ό αρµόδιο ̟ρόσω̟ο ή εγγύηση συµφωνίας µε
τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς ̟ου αφορούν:
-το µέγιστο φορτίο ασφαλούς εργασίας
-τα ασφαλή φορτία εργασίας για διάφορες ακτίνες, εάν η ανυψωτική µηχανή έχει µεταβλητή
ακτίνα.
-τις συνθήκες χρήσης, στις ο̟οίες το µέγιστο ή διάφορα φορτία ασφαλούς εργασίας µ̟ορούν
να µετακινούνται.

Κάθε ανυψωτικό µέσο και µηχανισµός ̟ου έχει ένα µοναδικό φορτίο ασφαλούς εργασίας
̟ρέ̟ει να το αναγράφει καθαρά σε εµφανές σηµείο σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και
κανονισµούς.

Κάθε ανυψωτικό µέσο και µηχανισµός ̟ου έχει µεταβλητό ασφαλές φορτίο εργασίας ̟ρέ̟ει
να εφοδιάζεται µε δείκτη φορτίου και άλλα µέσα, ̟ου να δείχνουν καθαρά στον χειριστή κάθε
µέγιστο ασφαλές φορτίο εργασίας και τις συνθήκες ̟ου αυτό εφαρµόζεται.

Όλα τα ανυψωτικά µέσα ̟ρέ̟ει να υ̟οστηρίζονται ε̟αρκώς και ασφαλώς. Τα
χαρακτηριστικά αντοχής βάρους του εδάφους, ̟άνω στο ο̟οίο λειτουργεί η ανυψωτική
συσκευή, ̟ρέ̟ει να εξετάζονται ̟ριν τη χρήση.

4.8.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σταθερά ανυψωτικά µέσα ̟ρέ̟ει να εγκαθίστανται α̟ό αρµόδια ̟ρόσω̟α έτσι ώστε
 να µην µ̟ορεί να µετακινηθούν α̟ό φορτίο, δόνηση ή άλλες ε̟ιδράσεις
 ο χειριστής να µην εκτίθεται σε κίνδυνο α̟ό φορτία, συρµατόσχοινα ή τύµ̟ανα
 ο χειριστής να µ̟ορεί να έχει ορατότητα της ζώνης των εργασιών ή να ε̟ικοινωνεί
µέσω τηλεφώνου, σηµάτων ή άλλων κατάλληλων µέσων µε όλα τα σηµεία
φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Ανάλογα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει α̟όσταση
τουλάχιστον 60 cm ή ̟ερισσότερο µεταξύ των κινούµενων τµηµάτων ή των φορτίων των
ανυψωτικών µέσων και :
 σταθερών αντικειµένων στον ̟εριβάλλοντα χώρο, ό̟ως τοίχων και στύλων.
 ηλεκτρικών αγωγών.
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Η α̟όσταση α̟ό ηλεκτρικούς αγωγούς ̟ρέ̟ει να είναι µεγαλύτερη σε υψηλές τάσεις
σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς.

Η αντοχή και η σταθερότητα των ανυψωτικών µέσων ̟ρέ̟ει να ̟ροβλέ̟ει και την ε̟ίδραση
των δυνάµεων του ανέµου, στις ο̟οίες µ̟ορεί να εκτεθούν.

Καµιά µεταβολή στην κατασκευή ή ε̟ισκευή δεν µ̟ορεί να γίνει σε τµήµα του ανυψωτικού
µέσου, η ο̟οία µ̟ορεί να ε̟ηρεάσει την ασφάλειά του, χωρίς την άδεια και ε̟ίβλεψη
αρµοδίου ̟ροσώ̟ου.

4.8.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ
Τα ανυψωτικά µέσα και τα τµήµατα του ανυψωτικού µηχανισµού, ό̟ως ορίζεται α̟ό
εθνικούς νόµους και κανονισµούς, ̟ρέ̟ει να εξετάζονται και να δοκιµάζονται α̟ό αρµόδιο
̟ρόσω̟ο:
 ̟ριν χρησιµο̟οιηθούν για ̟ρώτη φορά.
 µετά την ανέγερση σε εργοτάξιο.
 σε διαστήµατα καθορισµένα α̟ό εθνικούς νόµους και κανονισµούς.
 µετά α̟ό κάθε σηµαντική µετατρο̟ή ή ε̟ισκευή.

Ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο ̟ρέ̟ει να διεξάγονται οι έλεγχοι και οι δοκιµές α̟ό το αρµόδιο
̟ρόσω̟ο και τα φορτία δοκιµής ̟ου ̟ρέ̟ει να εφαρµόζονται για τα διάφορα είδη
ανυψωτικών µέσων και µηχανισµών ̟ρέ̟ει να είναι σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και
κανονισµούς.

Τα α̟οτελέσµατα των ελέγχων και δοκιµών στα ανυψωτικά µέσα και µηχανισµούς ̟ρέ̟ει να
καταγράφονται σε καθορισµένη µορφή και σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και
κανονισµούς, να είναι διαθέσιµα στην αρµόδια αρχή, στους εργοδότες και τους εργαζοµένους
ή τους αντι̟ροσώ̟ους τους.

4.8.4.ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Κανένα ανυψωτικό µέσο δεν ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιείται α̟ό εργαζόµενο ̟ου:
 είναι κάτω των 18 χρονών.
 δεν θεωρείται κατάλληλος α̟ό ιατρικής ά̟οψης.
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 δεν έχει εκ̟αιδευθεί ε̟αρκώς σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς
ή δεν έχει τα κατάλληλα ̟ροσόντα.

Το ανυψωτικό µέσο ή µηχανισµός δεν ̟ρέ̟ει να ε̟ιβαρύνεται ̟άνω α̟ό το ασφαλές φορτίο
εργασίας του, εκτός α̟ό την ̟ερί̟τωση ελέγχου, ό̟ως ορίζεται α̟ό αρµόδιο ̟ρόσω̟ο ή κάτω
α̟ό την καθοδήγησή του.

Ό̟ου α̟αιτείται ιδιαίτερη ̟ροσοχή για ̟ιθανό κίνδυνο, τα ανυψωτικά µέσα δεν ̟ρέ̟ει να
χρησιµο̟οιούνται χωρίς ̟ρόβλεψη κατάλληλης σηµατοδότησης.

Κανένα άτοµο δεν ̟ρέ̟ει να µεταφέρεται µε τα ανυψωτικά µέσα, εκτός αν έχουν
κατασκευασθεί, εγκατασταθεί και χρησιµο̟οιούνται γι' αυτό το σκο̟ό, σύµφωνα µε τους
εθνικούς νόµους και κανονισµούς, εκτός α̟ό την ̟ερί̟τωση εκτάκτου ανάγκης στην ο̟οία :
 µ̟ορεί να συµβεί σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός
 το ανυψωτικό µέσο µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί µε ασφάλεια

Κάθε τµήµα του φορτίου για να ανυψωθεί ή να κατέβει σωστά θα ̟ρέ̟ει να αναρτάται ή να
υ̟οστηρίζεται κατάλληλα, για την α̟οφυγή κινδύνων.

Οι ̟λατφόρµες ή οι υ̟οδοχείς ̟ου χρησιµο̟οιούνται για ανύψωση ̟λίνθων, ̟λακιδίων,
̟λακών ή άλλων ελεύθερων υλικών ̟ρέ̟ει να καλύ̟τονται έτσι, ώστε να εµ̟οδίζεται η ̟τώση
υλικών .

Φορτωµένα καρότσια το̟οθετηµένα α̟' ευθείας σε ̟λατφόρµα για ανύψωση ή κάθοδο ̟ρέ̟ει
να ασφαλίζονται ώστε να µην µ̟ορούν να µετακινηθούν και η ̟λατφόρµα ̟ρέ̟ει να
καλύ̟τεται κατάλληλα, για να α̟οφεύγεται η ̟τώση των ̟εριεχόµενων υλικών.

Ανυψώνοντας καρότσι δεν ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούµε τον τροχό σαν µέσο ανύψωσης, εκτός
εάν ληφθούν µέτρα ̟ου να εµ̟οδίζουν τον άξονα να ολισθήσει έξω α̟ό το έδρανο.

Για την α̟οφυγή του κινδύνου, µακριά αντικείµενα, ό̟ως δοκάρια, ̟ρέ̟ει να καθοδηγούνται
µε συρµατόσχοινο κατά την ανύψωση και την κάθοδο.
Οι χώροι ε̟ί του εδάφους ̟ρέ̟ει να σχεδιάζονται και να ρυθµίζονται έτσι, ώστε οι
εργαζόµενοι να µην υ̟οχρεούνται να σκύβουν σε κενό χώρο για φόρτωµα ή ξεφόρτωµα.
Η ανύψωση φορτίων σε µέρη κανονικής κυκλοφορίας οχηµάτων, ̟ρέ̟ει να γίνεται σε
̟εριφραγµένο χώρο ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό (̟.χ. για ογκώδη αντικείµενα), να
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λαµβάνονται µέτρα ̟ροσωρινής διακο̟ής ή εκτρο̟ής της κυκλοφορίας, για όσο χρονικό
διάστηµα χρειασθεί.

4.9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Α̟αγορεύεται οι εργαζόµενοι :
-Να ε̟ιτρέ̟ουν λάδι ή ̟ετρέλαιο να έρθει σε ε̟αφή µε φιάλες οξυγόνου, βάνες, ρυθµιστές ή
άλλα εξαρτήµατα.
-Να χειρίζονται φιάλες ή εξαρτήµατα οξυγόνου µε λαδωµένα χέρια ή γάντια.

Οξυγόνο δεν θα χρησιµο̟οιείται :
-Σε αεροκίνητα εργαλεία
-Για την έναρξη λειτουργίας κινητήρων εσωτερικής καύσης
-Για τον καθαρισµό ρουχισµού ή εξο̟λισµού
-Για τη δηµιουργία ̟ίεσης
-Για τον εξαερισµό των χώρων εργασίας

4.10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
Ό̟ου µεταφέρονται υλικά και εξο̟λισµός, θα φορτώνονται και ασφαλίζονται κατά τρό̟ο
ώστε να α̟οφεύγεται η ο̟οιαδή̟οτε κίνηση του φορτίου, δηµιουργώντας κίνδυνο για τους
εργαζοµένους.

Τα µέσα ̟ρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να α̟οτρέ̟ουν τη µετατό̟ιση του φορτίου σε
σχέση µε το µεταφορέα υ̟ό συνθήκες φρεναρίσµατος ή έκτακτης ανάγκης.

Ό̟ου ένα φορτίο µεταφέρεται µε τη βοήθεια ανυψωτικού οχήµατος, το φορτίο δεν θα εξέχει
α̟όσταση µεγαλύτερη α̟ό το µισό ύψος του α̟ό τη βάση του οχήµατος και την ̟ίσω έδρασή
του.
Κάθε φορτίο το ο̟οίο υ̟όκειται σε µετατό̟ιση κατά τη µεταφορά θα ̟ροσδένεται αν η
ο̟οιαδή̟οτε µετατό̟ισή του θα συντελούσε στην αστάθειά του.

4.11 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών θα ̟αρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας καθ' όλη
τη διάρκεια της ανέγερσης. Αυτοί οι χώροι µ̟ορεί να είναι δά̟εδα, καταστρώµατα ή
ξυλότυ̟οι.
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Προσωρινά δά̟εδα, καταστρώµατα ή ξυλότυ̟οι θα το̟οθετούνται στο ε̟ί̟εδο ό̟ου
εκτελείται η εργασία. Αν δεν είναι εφικτό, ένα ̟ροσωρινό δά̟εδο θα το̟οθετηθεί σε ε̟ί̟εδο
όσο το δυνατόν ̟λησιέστερο στο ε̟ί̟εδο εργασίας.

Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, οι εργαζόµενοι θα ̟ροστατεύονται α̟ό
τραυµατισµό λόγω ̟τώσης α̟ό µη ̟ροφυλαγµένα ανοίγµατα των κατασκευών σε κάθε
ε̟ί̟εδο 3 µέτρα ή ̟ερισσότερο ̟άνω α̟ό το έδαφος. Η ̟ροστασία αυτή ̟αρέχεται µε
κιγκλιδώµατα, ζώνες ασφαλείας και άλλα µέσα.

Κάθε άνοιγµα δα̟έδου ή οροφής ̟ου α̟οτελεί κίνδυνο για τους εργαζοµένους θα καλύ̟τεται
ή θα έχει ̟ροστατευτικά κιγκλιδώµατα.

Ό̟ου υ̟άρχει κίνδυνος ̟τώσης υλικών σε χώρους εργασίας, θα ̟αρεµ̟οδίζεται η είσοδος σε
αυτούς τους χώρους και θα υ̟άρχουν ̟ροειδο̟οιητικές ̟ινακίδες. Οι εργαζόµενοι ̟ου
εισέρχονται σε χώρους ό̟ου γίνονται εργασίες κατασκευής, ε̟ισκευής, κατεδάφισης ή
εκσκαφές, θα φέρουν ̟ροστατευτικά κράνη και δεν θα τα βγάζουν ενόσω βρίσκονται σε
χώρους ό̟ου υ̟άρχει κίνδυνος α̟ό ̟τώση αντικειµένων.

4.12 ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΦΡΕΑΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
4.12.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑ ΤΑΞΕΙΣ
Πρέ̟ει να λαµβάνονται ε̟αρκείς ̟ροφυλάξεις σε κάθε εργασία εκσκαφής, φρέατος ή
ορύγµατος και γενικά χωµατουργικών ό̟ως:
 κατάλληλη αντιστήριξη ή άλλος τρό̟ος, για την α̟οφυγή του κινδύνου της
̟τώσης των εργαζοµένων ή µετακίνησης εδάφους, βράχων ή άλλου υλικού.
 α̟οφυγή κινδύνων ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την ̟τώση ατόµων, υλικών ή
αντικειµένων ή την εισροή νερού στην εκσκαφή.

Η αντιστήριξη ή άλλη στήριξη για κάθε τµήµα εκσκαφής, φρέατος ή χωµατουργικών, δεν
̟ρέ̟ει να ανεγείρεται να µετατρέ̟εται ή να α̟οσυναρµολογείται, ̟αρά µόνο κάτω α̟ό την
ε̟ίβλεψη αρµόδιου ̟ροσώ̟ου.

Οι εργασίες δεν ̟ρέ̟ει να ξεκινούν, αν δεν έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί ε̟ιθεώρηση του χώρου της
εργασίας α̟ό αρµόδιο άτοµο, ό̟ως καθορίζεται α̟ό τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς
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και αν δεν έχει θεωρηθεί ασφαλές για εργασία το τµήµα της εκσκαφής, του φρέατος και των
χωµατουργικών.

4.12.2 ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Πριν αρχίσει η εκσκαφή στο εργοτάξιο ̟ρέ̟ει:
 όλη η εργασία εκσκαφής να έχει σχεδιασθεί και να έχει α̟οφασισθεί η µέθοδος της
εκσκαφής και το είδος της α̟αιτούµενης εργασίας υ̟οστήριξης.
 να έχει ε̟αληθευθεί η σταθερότητα του εδάφους α̟ό αρµόδιο ̟ρόσω̟ο.
 να έχει ελεγχθεί α̟ό αρµόδιο ̟ρόσω̟ο ότι τα εφα̟τόµενα κτίρια, οι κατασκευές ή
οι δρόµοι δεν θα ε̟ηρεασθούν α̟ό την εκσκαφή.
 ο εργοδότης θα ε̟αληθεύσει τη θέση όλων των εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας,
ό̟ως υ̟όγειοι α̟οχετευτικού αγωγοί, αγωγοί αερίου, νερού και ηλεκτρικοί
αγωγοί, ̟ου είναι δυνατόν να ̟ροκαλέσουν ε̟ικίνδυνες καταστάσεις κατά τη
διάρκεια της εργασίας.
 εφ' όσον είναι α̟αραίτητο για την α̟οφυγή κινδύνων, να διακο̟εί ή να
α̟οσυνδεθεί η ̟αροχή αερίου, νερού, ηλεκτρισµού.
 αν οι υ̟όγειοι αγωγοί, οι καλωδιώσεις δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να
α̟οσυνδεθούν, να ̟εριφραχθούν, να α̟οµονωθούν και να σηµειωθούν κατάλληλα
ή να ̟ροστατευθούν µε άλλο τρό̟ο.
 να καθορισθεί η θέση των γεφυρών, ̟ροσωρινών δρόµων και των σωρών ̟ου
έχουν εκσκαφθεί.
 αν είναι αναγκαίο για την α̟οφυγή κινδύνου, το έδαφος να καθαρίζεται α̟ό
δέντρα, ογκόλιθους και άλλα εµ̟όδια.
 ο εργοδότης να δια̟ιστώσει ότι η γη ̟ου θα εκσκαφθεί δεν είναι µολυσµένη α̟ό
βλαβερά χηµικά ή αέρια ή κά̟οια άλλη ε̟ικίνδυνη χηµική ουσία, ό̟ως ο
αµίαντος.

Όλες οι εργασίες εκσκαφών ̟ρέ̟ει να ε̟ιβλέ̟ονται α̟ό αρµόδιο ̟ρόσω̟ο και ̟ρέ̟ει να
δίνονται σαφείς οδηγίες στους χειριστές ̟ου εκτελούν την εργασία.

Οι ̟λευρές της εκσκαφής ̟ρέ̟ει να ε̟ιθεωρούνται ̟ροσεκτικά:
 καθηµερινά, ̟ριν α̟ό κάθε βάρδια και µετά α̟ό διακο̟ή εργασίας για διάστηµα
µεγαλύτερο της µιας ηµέρας.
 µετά α̟ό κάθε ανατίναξη.
 µετά α̟ό α̟ροσδόκητη κατακρήµνιση εδάφους.
 µετά α̟ό σηµαντική βλάβη των υ̟οστηριγµάτων.
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 µετά α̟ό δυνατή βροχό̟τωση, ̟αγετό ή χιόνι.
 όταν α̟αντώνται σχηµατισµοί βράχων.

∆εν ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται ή να µετακινούνται φορτία, εγκαταστάσεις ή εξο̟λισµός κοντά
στα άκρα της εκσκαφής, ό̟ου είναι ̟ιθανόν να ̟ροκαλέσουν την κατάρρευσή της, θέτοντας
έτσι σε κίνδυνο κά̟οια άτοµα, εκτός εάν έχουν ληφθεί µέτρα, ό̟ως αντιστήριξη ή ̟ασσάλωση,
για να µην υ̟οχωρούν οι ̟λευρές.
Οι ̟λευρές της εκσκαφής ̟ρέ̟ει να είναι εφοδιασµένες µε αγκυρωµένους ̟ροσκρουστήρες και
φράγµατα για να εµ̟οδίζουν την είσοδο των οχηµάτων στην εκσκαφή. ∆εν ε̟ιτρέ̟ονται
βαριά οχήµατα κοντά στην εκσκαφή, εκτός και αν οι εργασίες στήριξης το ε̟ιτρέ̟ουν .

Εάν µια εκσκαφή είναι ̟ιθανόν να ε̟ηρεάζει την ασφάλεια µιας κατασκευής, στην ο̟οία
βρίσκονται εργαζόµενοι, ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται µέτρα για την ̟ροστασία της κατασκευής
α̟ό κατάρρευση.

Οι ̟λευρές εκσκαφών, ό̟ου οι εργαζόµενοι είναι εκτεθειµένοι σε κίνδυνο α̟ό κινούµενο
έδαφος, ̟ρέ̟ει να ασφαλίζονται µέσω κλίσης, αντιστήριξης, φορητής ̟ερίφραξης ή άλλων
α̟οτελεσµατικών µέσων .

Όλη η εργασία υ̟οστήριξης ̟ρέ̟ει να ελέγχεται τακτικά, για να εξασφαλίζεται ότι τα
υ̟οστηρίγµατα, σφήνες κ.λ.̟. είναι σταθερά και δεν ̟αρατηρείται υ̟ερβολική κάµψη ή
̟αραµόρφωση.

Όλη η ξυλεία ̟ου υ̟όκειται σε µεταβαλλόµενες καιρικές συνθήκες ̟ρέ̟ει να ελέγχεται
τακτικά για ξηρασία, συρρίκνωση και σά̟ισµα.

4.13 ∆ΟΜΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ, ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
4.13.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανέγερση, η κατεδάφιση ή α̟οσυναρµολόγηση κτιρίων, κατασκευών, έργων ̟ολιτικού
µηχανικού, ξυλοτύ̟ων, ψευδοκατασκευών, υ̟οστηρίξεων ̟ρέ̟ει να γίνεται α̟ό
εξειδικευµένους εργαζόµενους και µόνο κάτω α̟ό την ε̟ίβλεψη αρµόδιου ̟ροσώ̟ου.

Πρέ̟ει να λαµβάνονται ε̟αρκείς ̟ροφυλάξεις έναντι του κινδύνου ̟ου µ̟ορεί να ̟ροκύψει
για τους εργαζοµένους α̟ό κάθε ̟ροσωρινή κατάσταση εξασθένισης ή αστάθειας µιας
κατασκευής.
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Ξυλότυ̟οι, ψευδοκατασκευές και υ̟οστηρίξεις ̟ρέ̟ει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται
και να συντηρούνται µε τέτοιο τρό̟ο, ώστε να υ̟οστηρίζουν µε ασφάλεια όλα τα φορτία ̟ου
µ̟ορούν να εφαρµοσθούν σ' αυτά.

Οι ξυλότυ̟οι ̟ρέ̟ει να είναι έτσι σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι, ώστε οι ̟λατφόρµες
εργασίας, τα µέσα ̟ρόσβασης, οι ενισχύσεις και τα µέσα χειρισµού και σταθερο̟οίησης να
εφαρµόζονται εύκολα στην κατασκευή ξυλοτύ̟ων.

4.13.2 ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ- ΠPOKAΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
'Όσο είναι εφικτό, η ασφάλεια των εργαζοµένων ̟ου α̟ασχολούνται στην ανέγερση και
α̟οσυναρµολόγηση

χαλύβδινων

και

̟ροκατασκευασµένων

κατασκευών,

̟ρέ̟ει

να

εξασφαλίζεται µε κατάλληλα µέσα ό̟ως η ̟αροχή και η χρήση:
 Κινητής σκάλας, διαδρόµων ή σταθερών ̟λατφορµών.
 Πλατφορµών, κάδων, κρεµαστρών ή άλλων κατάλληλων µέσων αιωρούµενων α̟ό
ανυψωτικά µέσα.
 Εξο̟λισµών ασφαλείας και ζωνών διάσωσης, διχτύων συγκράτησης ή ̟λατφορµών
συγκράτησης.
 Μηχανοκίνητων κινητών ̟λατφορµών εργασίας.
Χαλύβδινες και ̟ροκατασκευασµένες κατασκευές ̟ρέ̟ει να είναι έτσι σχεδιασµένες και
κατασκευασµένες, ώστε να µεταφέρονται και να συναρµολογούνται µε ασφάλεια και, εφ' όσον
α̟αιτείται α̟ό τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς, ̟ρέ̟ει σε κάθε µονάδα να
αναγράφεται καθαρά το βάρος της.

Για σταθερότητα, αλλά και για λόγους ασφαλείας, σε κάθε τµήµα ̟ου ανεγείρεται, η µελέτη
̟ρέ̟ει να λαµβάνει υ̟' όψιν:
 τις συνθήκες και τις µεθόδους της ̟ρόσδεσης στις εργασίες µεταφοράς,
α̟οθήκευσης και ̟ροσωρινής στήριξης κατά την ανέγερση ή την
α̟οσυναρµολόγηση.
 τις µεθόδους για την ̟αροχή ̟ροφυλακτήρων, ό̟ως κιγκλιδώµατα και
̟λατφόρµες εργασίες και, όταν χρειάζεται, την ευκολία συναρµολόγησής τους
̟άνω στον κατασκευαστικό χάλυβα ή τα ̟ροκατασκευασµένα τµήµατα.

Τα άγκιστρα και οι άλλες συσκευές, ̟ου ενσωµατώθηκαν ή ̟αρασχέθηκαν στον
κατασκευαστικό χάλυβα ή τα ̟ροκατασκευασµένα τµήµατα, ̟ου α̟αιτούνται για την
ανύψωση και τη µεταφορά τους, ̟ρέ̟ει να έχουν σχήµα, διαστάσεις και το̟οθέτηση, ώστε:
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 να αντε̟εξέρχονται µε ικανο̟οιητικά ̟εριθώρια στις τάσεις, στις ο̟οίες
υ̟όκεινται.
 να µην ̟ροσθέτουν τάσεις στο συγκεκριµένο τµήµα της κατασκευής, ̟ου µ̟ορεί να
̟ροκαλέσει βλάβη ή τάσεις ̟ου δεν ̟ροβλέφθηκαν στη µελέτη και να είναι έτσι
σχεδιασµένα, ώστε να ε̟ιτρέ̟ουν εύκολη α̟ελευθέρωση α̟ό τα ανυψωτικά µέσα.
Σηµεία ανύψωσης για τα ̟ατώµατα και κλιµακοστάσια ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται
(σε κοιλότητες αν χρειάζεται) έτσι, ώστε να µην ̟ροεξέχουν.
 να α̟οτρέ̟εται αστάθεια ή ̟αραµόρφωση του ανυψωµένου φορτίου.

Προκατασκευασµένα τµήµατα α̟ό σκυρόδεµα, δεν ̟ρέ̟ει να α̟ογυµνώνονται ή να
ανεγείρονται, ̟ριν το σκυρόδεµα το̟οθετηθεί και σκληρυνθεί ικανο̟οιητικά στο βαθµό ̟ου
̟ροβλέ̟εται στα σχέδια και ̟ριν τη χρήση ̟ρέ̟ει να εξετασθούν για τυχόν ίχνη βλάβης, ̟ου
µ̟ορεί να υ̟οδηλώνουν εξασθένιση.

Οι χώροι α̟οθήκευσης ̟ρέ̟ει να είναι κατασκευασµένοι, ώστε:
 να µην υ̟άρχει κίνδυνος ̟τώσης ή ανατρο̟ής του κατασκευαστικού χάλυβα ή των
̟ροκατασκευασµένων τµηµάτων.
 γενικά οι συνθήκες α̟οθήκευσης να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και να
α̟οτρέ̟ονται βλάβες ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό τη µέθοδο α̟οθήκευσης και τις
ατµοσφαιρικές συνθήκες.
 τα ράφια να το̟οθετούνται σε στερεό έδαφος και να σχεδιάζονται έτσι, ώστε να
µην είναι δυνατόν να µετακινηθούν κατά λάθος τµήµατά τους.

Όταν α̟οθηκεύονται, µεταφέρονται, ανυψώνονται ή κατεβαίνουν ̟ροκατασκευασµένα
τµήµατα και κατασκευαστικός χάλυβας, δεν ̟ρέ̟ει να υ̟όκεινται σε τάσεις ε̟ιζήµιες για τη
σταθερότητά τους.

Κάθε ανυψωτική συσκευή ̟ρέ̟ει:
 να είναι κατάλληλη για εργασίες και να µην είναι ικανή για τυχαία α̟οσύνδεση.
 να εγκριθεί α̟ό αρµόδιο ̟ρόσω̟ο ή να εξετασθεί κάτω α̟ό φορτίο δοκιµής µε 20%
µεγαλύτερο βάρος α̟ό το βαρύτερο ̟ροκατασκευασµένο τµήµα.

Τα άγκιστρα ανύψωσης ̟ρέ̟ει να είναι τύ̟ου αυτόκλειστου ή τύ̟ου ασφαλείας και να είναι
σηµειωµένο ̟άνω τους το µέγιστο ε̟ιτρε̟τό φορτίο.
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Λαβίδες, σφιγκτήρες και άλλες συσκευές ανύψωσης ̟ροκατασκευασµένων τµηµάτων και
κατασκευαστικού χάλυβα ̟ρέ̟ει:
 να είναι τέτοιου σχήµατος και διαστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ασφαλές
σφίξιµο, χωρίς να καταστρέφεται το µεταφερόµενο τµήµα.
 να έχουν σηµειωµένο το µέγιστο ε̟ιτρε̟τό φορτίο στις ̟ιο δυσµενείς συνθήκες
ανύψωσης.

Κατασκευαστικός χάλυβας ή ̟ροκατασκευασµένα τµήµατα ̟ρέ̟ει να ανυψώνονται µε
µεθόδους ή συσκευές, ̟ου να µην ε̟ιτρέ̟ουν τυχαία ̟εριστροφή.

Αν είναι α̟αραίτητο για την α̟οφυγή του κινδύνου, ̟ριν την ανύψωση α̟ό το έδαφος
κατασκευαστικού χάλυβα ή ̟ροκατασκευασµένου τµήµατος, αυτό ̟ρέ̟ει να είναι
εφοδιασµένο µε συσκευές ασφαλείας, ό̟ως κιγκλιδώµατα και ̟λατφόρµες εργασίας, για να
α̟οφεύγεται η ̟τώση ατόµων .

Όταν

ανεγείρονται

̟ροκατασκευασµένα

τµήµατα

ή

κατασκευαστικός

χάλυβας,

οι

εργαζόµενοι ̟ρέ̟ει να είναι εφοδιασµένοι και να χρησιµο̟οιούν συσκευές χειρισµού τους
κατά την άνοδο και κάθοδο, ώστε να α̟οφεύγεται η σύνθλιψη των χεριών και να
διευκολύνονται οι εργασίες.

Πριν ένα ανυψωµένο ̟ροκατασκευασµένο τµήµα ή κατασκευαστικός χάλυβας α̟ελευθερωθεί
α̟ό τη συσκευή ανύψωσης, ̟ρέ̟ει να είναι ασφαλισµένο και οι µονάδες τοίχου έτσι
στηριγµένες, ώστε να µην είναι δυνατόν να εκτεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητά του, ακόµα και
α̟ό εξωτερικούς ̟αράγοντες, ό̟ως άνεµος και διερχόµενα φορτία, σύµφωνα µε τους εθνικούς
νόµους και κανονισµούς.

Στο χώρο εργασίας, ̟ρέ̟ει να δίνονται ε̟αρκείς οδηγίες στους εργαζοµένους για τις
µεθόδους, τις ρυθµίσεις και τα µέσα ̟ου α̟αιτούνται για α̟οθήκευση, µεταφορά, ανύψωση
και ανέγερση κατασκευαστικού χάλυβα και ̟ροκατασκευασµένων τµηµάτων και ̟ριν αρχίσει
η ανέγερση ̟ρέ̟ει να οργανώνεται µια συνάντηση όλων των υ̟ευθύνων, για να συζητούνται
και να ε̟ιβεβαιώνονται τα α̟αιτούµενα για την ασφαλή ανέγερση.

Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς εξαρτήµατα ό̟ως, λουριά και συνδετήρες συνδεδεµένα µε
τον κατασκευαστικό χάλυβα ή τα ̟ροκατασκευασµένα τµήµατα ̟ρέ̟ει να είναι στερεωµένα
µε ασφάλεια.
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Ο κατασκευαστικός χάλυβας ή τα ̟ροκατασκευασµένα τµήµατα ̟ρέ̟ει να µεταφέρονται έτσι,
ώστε οι συνθήκες µεταφοράς τους να µην ε̟ηρεάζουν τη σταθερότητα των τµηµάτων ή τα
µέσα µεταφοράς να µην οδηγούν σε κραδασµό, δόνηση ή τάσεις εξαιτίας ωθήσεων, φορτίων,
υλικών ή ατόµων.

Όταν η µέθοδος ανέγερσης δεν ε̟ιτρέ̟ει την ̟αροχή άλλων µέσων ̟ροστασίας για την ̟τώση
ατόµων, οι χώροι εργασίας ̟ρέ̟ει να ̟ροστατεύονται µε ̟ροστατευτικά κιγκλιδώµατα και αν
χρειάζεται µε φράγµατα άκρων.

Όταν άσχηµες καιρικές συνθήκες, ό̟ως χιόνι, ̟άγος και άνεµος ή µειωµένη ορατότητα,
αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχηµάτων, η εργασία ̟ρέ̟ει να εκτελείται µε ιδιαίτερη ̟ροσοχή ή
να διακό̟τεται, αν είναι α̟αραίτητο.

∆εν ̟ρέ̟ει να γίνονται εργασίες στις κατασκευές κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων ή
ισχυρών ανέµων ή όταν αυτές είναι καλυµµένες µε ̟άγο, χιόνι ή είναι ολισθηρές α̟ό άλλες
αιτίες.

Αν είναι ανάγκη για την α̟οφυγή του κινδύνου, τα τµήµατα κατασκευαστικού χάλυβα
̟ρέ̟ει να είναι εφοδιασµένα µε εξαρτήµατα για κρεµαστές σκαλωσιές, ζώνες διάσωσης ή
εξο̟λισµό ασφαλείας και άλλα µέσα ̟ροστασίας.

Ο κίνδυνος ̟τώσης, στον ο̟οίο εκτίθενται εργαζόµενοι ̟ου κινούνται ̟άνω σε υψηλά
ευρισκόµενες ή κεκλιµένες δοκούς, ̟ρέ̟ει να ̟εριορίζεται µε όλα τα µέσα ε̟αρκούς
συλλογικής ̟ροστασίας ή ό̟ου αυτό είναι αδύνατο, µε τη χρήση εξο̟λισµού ασφαλείας
συνδεδεµένου σταθερά σε ένα αρκετά γερό στήριγµα.

Τµήµατα κατασκευαστικού χάλυβα, ̟ου ̟ρόκειται να ανεγερθούν σε µεγάλα ύψη ̟ρέ̟ει, όσο
είναι εφικτό, να συναρµολογούνται στο έδαφος.

Όταν ανεγείρονται ̟ροκατασκευασµένα τµήµατα ή κατασκευαστικός χάλυβας, ̟ρέ̟ει να
̟εριφράσσεται ή να ̟ροστατεύεται µια αρκετά εκτεταµένη ̟εριοχή κάτω α̟ό το χώρο
εργασίας

Χαλύβδινα υ̟οστηρίγµατα υ̟ό ανέγερση ̟ρέ̟ει να είναι ε̟αρκώς υ̟οστηριγµένα,
συνδεδεµένα ή στερεωµένα, µέχρι αυτά να ασφαλιστούν σταθερά στη θέση τους.
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Κανένα τµήµα της κατασκευής, ό̟ου εδράζεται φορτίο, δεν ̟ρέ̟ει να υφίσταται εξασθένιση
σε ε̟ικίνδυνο βαθµό µε κο̟ή, τρύ̟ηµα ή άλλο τρό̟ο.

Τµήµατα της κατασκευής δεν ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται στη θέση τους α̟ό το ανυψωτικό
µηχάνηµα, εφ' όσον κά̟οιος εργαζόµενος είναι σε τέτοια θέση ̟ου θα µ̟ορούσε να
τραυµατιστεί α̟ό την εργασία.

Χαλύβδινοι δοκοί ανοικτής νεύρωσης ̟ου υψώνονται µόνες τους ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται
κατευθείαν στη θέση .τους και να ασφαλίζονται, για να α̟οφευχθεί ̟ιθανή α̟όσ̟αση.

4.13.3 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ
Όλοι οι ξυλότυ̟οι ̟ρέ̟ει να σχεδιάζονται κατάλληλα. Πρέ̟ει να σχεδιάζονται κατανοητές
και σύντοµες διαδικασίες ̟ου να καλύ̟τουν όλα τα στάδια εργασίας.

Πρέ̟ει να ορισθεί ένα αρµόδιο ̟ρόσω̟ο για το συντονισµό της εργασίας και τον έλεγχο της
εφαρµογής των διαδικασιών. ∆εν ̟ρέ̟ει να γίνεται καµία αλλαγή χωρίς συνεννόηση µε το
συντονιστή.

Όλα τα υλικά και σκαλωσιές ̟ρέ̟ει να εξετάζονται ̟ροσεκτικά και να ελέγχονται µε βάση τα
σχέδια ̟ριν χρησιµο̟οιηθούν .

Τα θεµέλια ̟ρέ̟ει να ελέγχονται, για να δια̟ιστωθεί ότι η κατάσταση του σκαµµένου
εδάφους συµφωνεί µε την αρχική αναφορά εδάφους.

Ο ξυλότυ̟ος ̟ρέ̟ει να εξετάζεται, να ανεγείρεται και να α̟οσυναρµολογείται κάτω α̟ό την
ε̟ίβλεψη ικανών και έµ̟ειρων ατόµων και, εφ' όσον είναι δυνατό, α̟ό εργαζοµένους, ̟ου
γνωρίζουν την εργασία. Οι α̟αραίτητες ̟ληροφορίες για την ανέγερση του ξυλότυ̟ου,
συµ̟εριλαµβανοµένων των λε̟τοµερειών της το̟οθέτησης των κλιµακοφόρων και των
υ̟οστηριγµάτων τους, ̟ρέ̟ει να ̟αρέχονται στους εργαζόµενους υ̟ό µορφή σκίτσων ή
σχεδίων υ̟ό κλίµακα.

Η ξυλεία και τα στηρίγµατα για τον ξυλότυ̟ο ̟ρέ̟ει να είναι κατάλληλα, λαµβάνοντας
υ̟όψη τα φέροντα φορτία, τα ανοίγµατα, τη θερµοκρασία το̟οθέτησης και την ταχύτητα
έγχυσης. Ό̟ου χρειάζεται για την α̟οφυγή κινδύνων, ̟ρέ̟ει να ̟αρέχεται ε̟αρκής
αντιστήριξη για την υ̟οστήριξη των ̟λακών και δοκών σαν ̟ροστασία α̟ό τα υ̟ερτιθέµενα
φορτία.
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Η αντιστήριξη ̟ρέ̟ει να ασφαλίζεται στη θέση της µετά τη ρύθµιση. Η αντιστήριξη ̟ρέ̟ει να
είναι έτσι το̟οθετηµένη, ώστε όταν αφαιρεθεί, να µ̟ορούν να ̟αραµείνουν ε̟αρκή
υ̟οστηρίγµατα στη θέση τους για να ̟αρέχουν την αναγκαία στήριξη για την α̟οφυγή του
κινδύνου.

Η αντιστήριξη ̟ρέ̟ει να ̟ροστατεύεται ε̟αρκώς α̟ό κινούµενα οχήµατα, αιωρούµενα
φορτία κ.λ. ̟.

Η αντιστήριξη ̟ρέ̟ει να ̟αραµένει στη θέση της µέχρι να α̟οκτήσει το σκυρόδεµα αρκετή
αντοχή για να στηρίζει µε ασφάλεια όχι µόνο το δικό του βάρος, αλλά και κάθε εφαρµοζόµενο
φορτίο. ∆εν ̟ρέ̟ει να αφαιρείται ̟αρά µόνο όταν δοθεί έγκριση α̟ό αρµόδιο ̟ρόσω̟ο.

Η αντιστήριξη ̟ρέ̟ει να είναι ε̟αρκώς στηριγµένη ή δεµένη για την α̟οφυγή
̟αραµόρφωσης ή µετατό̟ισης.

Για την α̟οφυγή κινδύνων λόγω ̟τώσης τεµαχίων κατά την αφαίρεση του ξυλοτύ̟ου, ̟ρέ̟ει,
εφ' όσον είναι εφικτό, αυτός να αφαιρείται συνολικά ή αλλιώς τα ̟αραµένοντα τµήµατα να
στηρίζονται.

Μηχανικές, υδραυλικές ή συσκευές ανύψωσης ̟ε̟ιεσµένου αέρα για τη διαχείριση των
ξυλοτύ̟ων, ̟ρέ̟ει να είναι εφοδιασµένες µε αυτόµατες συσκευές συγκράτησης για την
α̟οφυγή κινδύνων, εάν διακο̟εί η ̟αροχή ισχύος του ανυψωτικού µηχανισµού. Οι
ανυψωτικές συσκευές κενού ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται µόνο σε λείες, καθαρές ε̟ιφάνειες.

Οι ανυψωτήρες κενού ̟ρέ̟ει να εφοδιάζονται µε αυτόµατο διακό̟τη για την α̟οφυγή
α̟ώλειας σε ̟ερί̟τωση ανε̟άρκειας της ισχύος ή του εξο̟λισµού.

4.14 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
Ό̟ου υλικά συγκόλλησης, ε̟ικάλυψης, ε̟ιχρίσµατα, διαλυτικά και ̟αρόµοιες ουσίες
̟εριέχουν εύφλεκτα συστατικά ή συστατικά τα ο̟οία ̟ιθανώς να α̟οτελούν κίνδυνο για την
υγεία των εργαζοµένων, θα εξασφαλίζεται ασφαλής τρό̟ος χειρισµού και χρήσης των υλικών
αυτών, καθώς και ̟ληροφόρηση ̟ρος όλους τους εργαζοµένους σχετικά µε τη βλαβερή φύση
των υλικών.

Οι εργαζόµενοι θα φέρουν κατάλληλο ̟ροστατευτικό εξο̟λισµό για µάτια και δέρµα.
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Βλαβερά ή εύφλεκτα ̟ροωθητικά δεν θα χρησιµο̟οιούνται για ε̟ικάλυψη µε ψεκασµό.

4.15 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μόνο ειδικευµένοι εργαζόµενοι θα α̟ασχολούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και
εξο̟λισµό.

Οι ε̟ιδιορθώσεις γεννητριών ρεύµατος και κάθε µηχανισµού µε ηλεκτρικά ̟ροβλήµατα, θα
γίνονται µόνο α̟ό υ̟εύθυνους ηλεκτρολόγους του έργου.

Πριν την εργασία σε α̟ενεργο̟οιηµένο τµήµα του συστήµατος, ο υ̟εύθυνος εργαζόµενος θα
φροντίσει ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να ̟ροστατεύονται α̟ό την ε̟ανενεργο̟οίηση.

∆εν θα α̟οθηκεύονται ή το̟οθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξο̟λισµό.

Τα φορητά εργαλεία θα φορτίζονται µε ηλεκτρική ενέργεια 48 Volts.

4.16 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
Οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες ηλεκτροσυγκολλήσεων, συγκολλήσεων αερίου και
κο̟τικών εργαλείων θα είναι σύµφωνα µε:
-τις συστάσεις του κατασκευαστή
-τις ̟ροδιαγραφές του έργου
-τις σχετικές διατάξεις

∆εν θα εκτελούνται ηλεκτροσυγκολλήσεις, εκτός εάν όλοι οι εκτεθειµένοι σε ακτινοβολία,
εργαζόµενοι, φέρουν κατάλληλο εξο̟λισµό ̟ροστασίας µατιών ή αν ̟ροστατεύονται α̟ό
χωρίσµατα ή ̟ρο̟ετάσµατα. Αυτά θα είναι κατασκευασµένα ή θα έχουν ε̟ικάλυψη
̟υρο̟ροστασίας.

Οι εργαζόµενοι θα φέρουν ̟ροστασία για τα µάτια κατά τον καθαρισµό των συγκολλήσεων .

Οι χώροι εκτέλεσης συγκολλήσεων θα είναι καθαροί α̟ό υ̟ολείµµατα ηλεκτροδίων,
µεταλλικά υ̟ολείµµατα και άλλους κινδύνους ολίσθησης. Τα καλώδια και λάστιχα
συγκόλλησης θα τακτο̟οιούνται, ώστε να α̟οφεύγεται ο κίνδυνος ̟τώσης ή ολίσθησης.
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Όλοι οι εργαζόµενοι ̟ου ασχολούνται µε εργασίες συγκόλλησης θα φέρουν:
-φλογοε̟ιβραδυντικά ρούχα εργασίας. Ρούχα εργασίας α̟ό ̟ολυεστερικές, ακρυλικές ή
µίγµα ινών µε βαµβάκι ή µαλλί δεν ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται.
-δερµάτινα γάντια για την ̟ροστασία των χεριών .
-δερµάτινη ̟οδιά ή άλλο κατάλληλο υλικό για βαριές εργασίες και δερµάτινες ̟ερικνηµίδες
-̟ροστασία των µατιών και του ̟ροσώ̟ου α̟ό ε̟ικίνδυνη ακτινοβολία ή µεταλλικά
αντικείµενα
-̟ροστατευτικά υ̟οδήµατα α̟ό δέρµα ή άλλο ̟αρεµφερές υλικό.

4.17 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
Οι εκρηκτικές ύλες δεν ̟ρέ̟ει να α̟οθηκεύονται, να µεταφέρονται και να χρησιµο̟οιούνται
̟αρά µόνο:
-υ̟ό συνθήκες ̟ου καθορίζονται α̟ό εθνικούς νόµους ή κανονισµούς
-α̟ό αρµόδιο ̟ρόσω̟ο, ̟ου ̟ρέ̟ει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να
διασφαλίζεται ότι οι εργαζόµενοι ή άλλα ̟ρόσω̟α δεν εκτίθενται σε κίνδυνο τραυµατισµού.

Πριν τη χρήση εκρηκτικών υλών για ανατίναξη σε ένα εργοτάξιο, ̟ρέ̟ει να έχει
̟ροετοιµασθεί ένα συµφωνηµένο σύστηµα εργασίας και να έχουν καθορισθεί γρα̟τώς µε
λε̟τοµέρεια οι ευθύνες των εµ̟λεκοµένων ατόµων.

Πυροκροτητές, ̟ροστατευτικές ασφάλειες, καλωδίωση και άλλος εξο̟λισµός ανατινάξεων
̟ρέ̟ει να συµφωνούν µε τις καθορισµένες ̟ροδιαγραφές των εθνικών νόµων και
κανονισµών.

Ο δυναµίτης δεν ̟ρέ̟ει να µετακινηθεί α̟ό την αρχική του συσκευασία, µέχρι να το̟οθετηθεί
στις ο̟ές της γεώτρησης.

Όσο είναι εφικτό, η ανατίναξη, ̟ρέ̟ει να γίνεται εκτός βάρδιας ή κατά τα διαλείµµατα της
εργασίας η δε ανατίναξη ̟άνω α̟ό το έδαφος ̟ρέ̟ει να γίνεται στο φως της ηµέρας.

Εάν η ανατίναξη ̟άνω α̟ό το έδαφος ̟ρέ̟ει να γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δρόµοι
και τα ̟εζοδρόµια ̟ρέ̟ει να φωτίζονται ε̟αρκώς.

Εάν η ανατίναξη µ̟ορεί να θέσει σε κίνδυνο εργαζοµένους άλλης ε̟ιχείρησης:
-ο χρόνος της ανατίναξης ̟ρέ̟ει να συµφωνηθεί µεταξύ των δύο ε̟ιχειρήσεων
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-δεν ̟ρέ̟ει να αρχίσουν εκρήξεις, µέχρι να δοθεί ̟ροειδο̟οίηση στην άλλη ε̟ιχείρηση και να
αναγνωρισθεί α̟ό αυτήν .

Ο̟ές γεώτρησης, ̟ου έχουν υ̟οστεί γόµωση, δεν ̟ρέ̟ει να αφήνονται αφύλακτες µετά το
τέλος της βάρδιας. Την κατάλληλη στιγµή, ̟ριν την τελική ̟ροειδο̟οίηση ανατίναξης, οι
εργαζόµενοι στην ̟εριοχή ̟ρέ̟ει να µετακινηθούν σε ένα ̟ροσδιορισµένο ασφαλές µέρος.

Μια ευκρινής τελική ̟ροειδο̟οίηση ̟ρέ̟ει να ακουστεί ένα λε̟τό ̟ριν την εκ̟υρσοκρότηση
των εκρηκτικών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όταν ο υ̟εύθυνος βεβαιωθεί ότι
ε̟ικρατούν συνθήκες ασφαλείας, ̟ρέ̟ει να ακουστεί ένα «όλα καλά».

Για να εµ̟οδίζεται η είσοδος ατόµων σε ε̟ικίνδυνη ζώνη κατά τη διάρκεια των εργασιών
ανατίναξης ̟ρέ̟ει:
-να το̟οθετηθούν ̟αρατηρητήρια γύρω α̟ό την ̟εριοχή των εργασιών
-να υψώνονται ̟ροειδο̟οιητικές σηµαίες.
-να το̟οθετούνται ευδιάκριτες ̟ροειδο̟οιητικές ̟ινακίδες σε διάφορα σηµεία γύρω α̟ό την
̟εριοχή των εργασιών.

Πριν τη γόµωση µιας ο̟ής γεώτρησης, όλοι οι εργαζόµενοι ̟ου δεν α̟ασχολούνται στην
εργασία ανατίναξης ̟ρέ̟ει να α̟οσυρθούν σε ένα ασφαλές µέρος.

Το κά̟νισµα και η γυµνή φλόγα δεν ε̟ιτρέ̟ονται στην ̟εριοχή γόµωσης.

Οι εκρηκτικές ύλες δεν ̟ρέ̟ει να καταστρέφονται ̟αρά µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Κανένα υλικό ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε στο ̟εριτύλιγµα ή τη συσκευασία
εκρηκτικών δεν ̟ρέ̟ει να καίγεται σε θερµάστρα, τζάκι ή άλλο ̟εριορισµένο χώρο.

Κανένα άτοµο δεν ̟ρέ̟ει να ̟αραµένει σε α̟όσταση τριάντα µέτρων α̟ό φωτιά στην ο̟οία
καίγονται υλικά ̟εριτυλίγµατος ή συσκευασίας εκρηκτικών υλών .

4.18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Θα υ̟άρχει έλεγχος κυκλοφορίας ό̟ου η ακανόνιστη κίνηση οχηµάτων α̟οτελεί κίνδυνο για
τους εργαζοµένους. Αυτό συµ̟εριλαµβάνει οχήµατα τροχαίας, σηµατοδότες, ̟ινακίδες,
κώνους, φράγµατα, ̟αρακάµψεις, ρυθµίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα
σύµφωνα µε τις ̟εριστάσεις.
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Φράγµατα, κώνοι ή άλλα εξαρτήµατα θα το̟οθετούνται σε κανονικά διαστήµατα στην άµεση
̟εριοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν ε̟αρκή ̟ροειδο̟οίηση στους
οδηγούς για να α̟οφεύγεται η ανάγκη α̟ότοµου φρεναρίσµατος. Εργασίες ή εξο̟λισµός ̟ου
βρίσκονται στο δρόµο θα ̟ροστατεύονται µε κατάλληλες ̟ινακίδες, φώτα, φράγµατα,
ρυθµίσεις κυκλοφορίας ή άλλους τρό̟ους. Τα όργανα ελέγχου θα τίθενται σε λειτουργία ̟ριν
την έναρξη των εργασιών και θα α̟οµακρύνονται όταν δεν υ̟άρχει ανάγκη ̟ροστασίας.

Οι εργαζόµενοι ως ρυθµιστές κυκλοφορίας θα α̟ασχολούνται στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
-όταν α̟αιτείται να ̟εράσουν αυτοκίνητα σε ̟εριοχές ό̟ου υ̟άρχουν οχήµατα εργασίας ή
εξο̟λισµός ̟ου ίσως φράζουν µερικώς ή ολικώς το δρόµο.
-όταν υ̟άρχει ανάγκη µονοδρόµησης στην ̟εριοχή κατασκευής, ό̟ου οι όγκοι κυκλοφορίας
είναι µεγάλοι, οι ταχύτητες ̟ροσέγγισης είναι µεγάλες και δεν χρησιµο̟οιείται σύστηµα
σηµατοδότησης.
-όταν δεν µ̟ορεί να γίνει συντονισµός της κυκλοφορίας µε το υ̟άρχον σύστηµα
κυκλοφορίας,
-όταν δεν ε̟αρκεί το υ̟άρχον σύστηµα σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας ή
όταν υλικά ̟ου α̟αιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές, ̟ροεξέχουν σε µία
διασταύρωση και έτσι ̟αρεµ̟οδίζουν την κυκλοφορία.
-όταν εργαζόµενοι ή εξο̟λισµός α̟ασχολούνται στο ρεύµα κυκλοφορίας σε ο̟οιαδή̟οτε θέση
ό̟ου ε̟ερχόµενα οχήµατα δεν έχουν ε̟αρκή ̟ροειδο̟οίηση.
-σε ̟εριοχές µεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας. ό̟ου α̟αιτείται ̟ροσωρινή
̟ροστασία ενόσω όργανα ρύθµισης κυκλοφορίας ανεγείρονται ή αφαιρούνται.
-για ̟ροστασία έκτακτης ανάγκης, ό̟ου άλλα όργανα ρύθµισης κυκλοφορίας δεν είναι άµεσα
διαθέσιµα.
-σε κάθε ̟ερί̟τωση ό̟ου δεν ̟αρέχεται ε̟αρκής ̟ροστασία σε εργαζοµένους, εξο̟λισµό και
κυκλοφορία µέσω άλλων τρό̟ων ρύθµισης κυκλοφορίας.

Κάθε ρυθµιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασµένος και θα χρησιµο̟οιεί:
 κατάλληλη ένδυση µε φωσφορίζουσα ταινία
 κράνος µε φωσφορίζουσα ταινία
 τρό̟ο ε̟ικοινωνίας µε άλλους ρυθµιστές κυκλοφορίας της οµάδας ό̟ου δεν
είναι ορατοί µεταξύ τους
 φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας
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4.19 ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Ο υ̟εύθυνος εργοδηγός θα ̟εριφράσσει το χώρο εργασιών µετά το τέλος της εργασίας µε
ανακλαστικό κόκκινο ̟λέγµα και θα το̟οθετούνται οι κατάλληλες σηµάνσεις για την
κυκλοφορία στην ̟εριοχή, αν α̟αιτείται. Θα εξασφαλίζεται ο ̟εριορισµός των µηχανηµάτων
και του εξο̟λισµού και γενικότερα των υλικών του έργου σε ασφαλείας χώρους εντός του
κόκκινου ̟λέγµατος.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
1.Το έργο ̟ρέ̟ει να βάφεται εξωτερικά κάθε δέκα χρόνια. Αφήνεται στην κρίση του κυρίου
του έργου το ενδεχόµενο συχνότερης βαφής αν δια̟ιστωθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο.
2.Οι εγκαταστάσεις ̟ρέ̟ει να ε̟ιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα:
Οι εγκαταστάσεις α̟οχέτευσης µία φορά τον χρόνο.
Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης δύο φορές τον χρόνο.
Οι βλάβες ̟ου τυχόν δια̟ιστώνονται σε εγκαταστάσεις, ̟ρέ̟ει να α̟οκαθίστανται άµεσα α̟ό
τον συντηρητή ή άλλο ειδικευµένο συνεργείο.

Ελευθερού̟ολη, 23-2-2017
Συντάχθηκε

Ελευθερούπολη, 23-2-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάµενος ∆.Τ.Υ.

Ουρανία Ζώνιου
∆ι̟λ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Μαρµίδης Στέργιος
∆ι̟λ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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