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Άρθρο 1.

Αντικείµενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους Όρους και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές µε βάση τα οποία σε συνδυασµό προς τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές
Προδιαγραφές, τις Μελέτες που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες αυτής, θα
εκτελεσθεί από τον ανάδοχο το υπόψη έργο.

Άρθρο 2.

Αντικείµενο της Εργολαβίας

Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ" του
έργου.

Άρθρο 3.
1.

Ορισµοί - Γλώσσα - Επίβλεψη Έργου

Στην παρούσα σύµβαση οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόηµα που καθορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα
του Ν.4412/2016 όπως παρακάτω:
α.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

"Συµβατικό Τίµηµα", σηµαίνει το ποσό του εργολαβικού συµφωνητικού χωρίς αναθεώρηση και
ΦΠΑ.
β.
"Προσωρινές εργασίες", σηµαίνει όλες τις προσωρινές εργασίες κάθε είδους που απαιτούνται για
την εκτέλεση και συντήρηση του έργου.
γ.
"Μόνιµες εργασίες", σηµαίνει όλα τα µόνιµα έργα που θα εκτελεσθούν και θα συντηρηθούν
σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
δ.
"Σύµβουλος", σηµαίνει τον ή τους Συµβούλους της Υπηρεσίας.
ε.
Όπου αναφέρονται οι όροι "µε δαπάνες του Αναδόχου", "βαρύνουν τον Ανάδοχο", "σε βάρος του
Αναδόχου", "άνευ ιδιαιτέρας αποζηµιώσεως", σηµαίνει ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν
περιληφθεί ανηγµένα µέσα στο συµβατικό τίµηµα και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη
αποζηµίωση πέρα από τις τιµές της προσφοράς του.
Με τον όρο "Σύµβαση" νοείται η Σύµβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που
περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις αυτού, για την εκτέλεση όλων των κατασκευών και την
εκπόνηση συγκεκριµένων µελετών, ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, [για τις οποίες γίνεται σχετική αναφορά
στην παρούσα ότι αυτές θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο.
Η "Σύµβαση" συνίσταται από το οµώνυµο κείµενο και από τα προσαρτώµενα σ' αυτό, κατ'
αναπόσπαστο τρόπο, Συµβατικά Τεύχη.
Οι εκφράσεις "Σύµβαση", "Σύµβαση µε τα προσαρτήµατά της" είναι ταυτόσηµες.
Τα Συµβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων τους,
καθορίζονται στο άρθρο 5 της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.
∆ιευκρινίζεται ότι όπου στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης αναφέρεται «Τιµολόγιο Μελέτης», «τιµές
του Τιµολόγιο Μελέτης (Υπηρεσίας)» , «Προσφορά» ή/ και «Οικονοµική Προσφορά» νοείται ο
προσδιορισµός των τιµών κατά την Προσφορά µετά την εφαρµογή των προσφεροµένων
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες, αντίστοιχα, στα άρθρα των οµάδων αυτών του
Τιµολογίου Μελέτης.

Ε.Σ.Υ. Α.∆. 1825

σελ -

3

1.6.

2.

Το "Συµβατικό Αντικείµενο", συνίσταται στην από τον Ανάδοχο ανάληψη και εκπλήρωση όλων
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη "Σύµβαση" και τα προσαρτήµατά της. Μεταξύ των
υποχρεώσεων περιλαµβάνονται και οι παρακάτω υποχρεώσεις :
(1)
α.
Η εκπόνηση, ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, των µελετών συγκεκριµένων έργων για τα οποία
αναφέρεται στην παρούσα ότι η µελέτη τους θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο.
Με τον όρο Μελέτη, στην παρούσα περίπτωση νοείται, κατά περίπτωση, η
εκπόνηση νέας πλήρους µελέτης ή/ και η ολοκλήρωση των υπολειποµένων
σταδίων µελέτης, εφόσον στις εγκεκριµένες χορηγούµενες στον Ανάδοχο µελέτες
περιλαµβάνεται στάδιο ή µέρος των αναγκαίων µελετών της συγκεκριµένης
εργασίας / έργου.
β.
Η εκπόνηση των µελετών συγκεκριµένων εργασιών, για τις οποίες γίνεται ρητή
αναφορά στο Τιµολόγιο του έργου, ότι η τιµή µονάδας αφορά στη µελέτη και
κατασκευή της εργασίας.
γ.
Στην κατηγορία εκπόνησης των µελετών υπάγεται και ο έλεγχος µελετών, που
είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε την κείµενη
Νοµοθεσία.
δ.
Οι µελέτες µετατόπισης των "άγνωστων αγωγών
(2) Η πραγµατοποίηση όλων των κατασκευών, εγκαταστάσεων, εξοπλισµών κλπ., µε την
απαιτούµενη υψηλή ποιότητα και εµπρόθεσµα.
(3) Η συντήρηση του Έργου καθ' όλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης.
(4) Η χρηµατοδότηση του έργου, κατά τις ανάγκες του, για τα ενδιάµεσα διαστήµατα, εν
όψει των περιοδικών πληρωµών εκ µέρους του Κ.τ.Ε., κρατήσεων / εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης, εκτέλεσης όποιων προκαταρκτικών εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται
πραγµατοποίηση τµηµατικών πληρωµών κλπ.
(5)
Η πλήρης συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των όρων της παρούσας ΕΣΥ και γενικότερα
της Σύµβασης (µε τα προσαρτήµατά της), καθώς και τις, κατά περίπτωση, οδηγίες και
εντολές που θα δίδει ο Κ.τ.Ε.
Επίσηµη γλώσσα της υπόψη σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα,
αλληλογραφία κλπ., αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείµενα συνταγµένα σε δύο
γλώσσες για κάθε περίπτωση ερµηνείας, επίσηµη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική γλώσσα.

3.

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης του
Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους
εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατοµεία,
αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους του Συµβούλου που θα χρησιµοποιήσει
η Υπηρεσία για να τη συνδράµει στην επίβλεψη του έργου και για όποιον άλλον στον οποίον η Υπηρεσία
θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές
της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία
επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις
συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους.

4.

Η τήρηση του ηµερολογίου αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 146 του
Ν.4412/2016. Το ηµερολόγιο του έργου µπορεί να έχει µορφή, ως προς τα συµπληρούµενα στοιχεία, της
απόλυτης επιλογής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.

Άρθρο 4.
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Για το έργο αυτό ισχύουν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές εφαρµοζόµενες ανάλογα κατά τις οδηγίες της
Υπηρεσίας:

1.

Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας, εκδόσεως 1966 και εντεύθεν, της ∆ιευθύνσεως

Γ3/β του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.
2.

Οι µη καταργηθείσες Προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964),

της ∆ιεύθυνσης Γ3/β του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.
3.

Οι οδηγίες Σήµανσης Ελληνικών Οδών, του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.

4.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπονήσεως Κυκλοφοριακών Μελετών του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.

5.

Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές για τη σήµανση των οδών της ∆ιεύθυνσης Α7 (ΚΕ∆Ε) και του

τµήµατος Α6 του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.
6.

Οι όροι εκτελέσεως Εδαφοτεχνικών Ερευνών, εκδόσεως 1966 της ∆ιεύθυνσης ∆2 του Υπουργείου

∆ηµοσίων Έργων, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συνεπληρώθησαν µεταγενέστερα.
7.

Η ΒΜ5/0/30377/25.8.83 (Ε 101-83) Υπουργική Απόφαση του Υ.∆.Ε. (Τεχνική Προδιαγραφή

∆ειγµατοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές Έρευνες).
8.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Εργαστηριακών και επιτόπου δοκιµών Εδαφοµηχανικής Ε 105-86 και Ε

106-86 που εγκρίθηκαν µε την υπ' αριθµ. ΕΚ1/5662/728/31.7.86 Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε.
9.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές επιτόπου και Εργαστηριακών δοκιµών Βραχοµηχανικής Ε 102-84 και Ε

103-84 που εγκρίθηκαν µε την υπ' αριθµ. ΒΜ5/0/30094/23.1.85 Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε.
10.

Η ΕΚ1/9281/1141/1985 (Ε 104-85) Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε (Προδιαγραφές Γεωλογικών

εργασιών µέσα στα πλαίσια των µελετών Τεχνικών Έργων).
11.

Ο Κανονισµός Μεταλλευτικών & Λατοµικών Εργασιών.

12.

Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17.4.97).

13.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Προµήθειας Συρµατοπλεγµάτων και Σύρµατος ραφής, εκδόσεως 1973, της

∆ιεύθυνσης ∆4/δ του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.
14.

Στα πεδία τα µη καλυπτόµενα από τις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές και Κανονισµούς ισχύουν, δια

µεν τις κατασκευές οι Πρότυπες Προδιαγραφές του BUREAU OF PUBLIC ROADS (STANDARD
SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF ROADS AND BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY
PROJECTS, EP-G1161, JANUAR 1961), για τις δε δειγµατοληψίες και ελέγχους των υλικών οι Προδιαγραφές
και οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και ελέγχου της AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY
OFFICIALS (A.A.S.H.O) και συµπληρωµατικά οι της AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND
MATERIALS (A.S.T.M.).
15.

Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπονήσεως Μελετών.

16.

Οι σχετικές Εγκύκλιοι, ισχύοντες κανονισµοί και διατάξεις του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.
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17.

Ο Νέος Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000, όπως ισχύει σήµερα.

18.

Ο Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000, όπως ισχύει σήµερα.

19.

Ο Ισχύων Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ. και ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός Ν.Ο.Κ.

20.

Η ειδική προδιαγραφή ΣΚ-300

21.

Οι προδιαγραφές ελέγχου ποιότητας χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (Απόφ. Υπ. Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας 15283.Φ7/422/8-8-95/ΦΕΚ 746Β/30-8-95) καθώς και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών, όπως αυτά ορίζονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971 του Ελληνικού
Οργανισµού Τυποποίησης.

22.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, που περιλαµβάνονται στην Ε.Σ.Υ.

23.

Οι Γερµανικοί κανονισµοί DIN 18809 και DIN 1072

24.

Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του
Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά περίπτωση ,και εκείνους της ∆ΕΗ, ΟΤΕ,

συµπληρούµενους µε τους

Γερµανικούς VDE και τους Αµερικάνικους αντίστοιχους κανονισµούς.
25.

Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) έργων Οδοποιίας, εκδόσεως ΥΠΕΧΩ∆Ε 2004.

26.

Οι προδιαγραφές προτυποποίησης κατά VDE, BS, CENELEC.

27.

Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012).

28.

Οι προδιαγραφές ελέγχου ποιότητας χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (Απόφ. Υπ. Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας 15283.Φ7/422/8-8-95/ΦΕΚ 746Β/30-8-95) καθώς και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών, όπως αυτά ορίζονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971 του Ελληνικού
Οργανισµού Τυποποίησης.

Άρθρο 5.
1.

Γενική Ισχύς Συµβατικού Τιµολογίου

Οι τιµές µονάδας του Συµβατικού Τιµολογίου είναι γενικής ισχύος και εφαρµόζονται συµβατικώς,
είτε πρόκειται περί κατασκευής απ' αρχής νέων έργων ή περί συµπληρώσεως ή επισκευής τούτων,
τόσο της υποδοµής της γραµµής (χωµατουργικά και τεχνικά έργα), της στρώσης διαµόρφωσης και
του υποστρώµατος επιδοµής, όσο και εγγύς ή µακράν ταύτης, απαιτουµένων για την λειτουργία,
ασφάλεια, εξυγίανση κλπ. αυτής.

2.

Μετά από τον αριθµό τιµολογίου ενός άρθρου ακολουθεί η ονοµασία του εγκεκριµένου αναλυτικού
τιµολογίου στο οποία ανήκει το άρθρο. Έτσι µε τον όρο Ο∆Ο ονοµάζονται τα άρθρα που ανήκουν
στο Αναλυτικό Τιµολόγιο Έργων Οδοποιίας (ΦΕΚ-1198/Β/10-10-75), ενώ µε τον όρο ΝΑΤΕΟ
ονοµάζονται τα άρθρα που ανήκουν στο Νέο Αναλυτικό Τιµολόγιο Έργων Οδοποιίας
(Αναπροσαρµογή Τιµών Μονάδος της Αναλύσεως Τιµών Έργων Οδοποιίας εκδόσεως 1975 , Αποφ∆1α/0/11/60/92 ΦΕΚ-562/Β/14-9-92). Μετά από την ονοµασία της κατηγορίας στην οποία ανήκει το
άρθρο ακολουθεί ο κωδικός του άρθρου (πχ Ο∆Ο 1530).
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3.

Όταν έµπροσθεν του κωδικού ενός άρθρου υπάρχει το γράµµα Ν, αυτό σηµαίνει ότι το άρθρο αυτό
δεν έχει ανάλυση σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα αναλυτικά τιµολόγια ΝΑΤΕΟ, ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΗΛΜ
κλπ. αλλά αποτελεί νέο άρθρο, µε ανάλυση που δεν ανήκει στις επίσηµες αναλύσεις εργασιών των
παραπάνω τιµολογίων (πχ. Ο∆Ο Ν1530.1 κοκ).

4.

Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών και τα διατιθέµενα µέσα για τον σκοπό αυτό, που περιγράφονται
στο παρόν τιµολόγιο, αντιστοιχούν στη συνήθη µεθοδολογία εκτέλεσής τους. Ο Ανάδοχος θεωρείται
ότι είναι γνώστης και έχει αποδεχτεί τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών όπως αναφέρονται στο
τιµολόγιο. Οποιαδήποτε αλλαγή εκ µέρους του Αναδόχου στην µεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών
και στη χρήση των µέσων δεν αποτελεί λόγο απαίτησης πρόσθετης αποζηµίωσης ή σύνταξης
ΠΚΤΜΝΕ εκ µέρους του Αναδόχου.

5.

Ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών η ανάλυση τιµών ισχύει ως έχει, ανεξαρτήτως
χρησιµοποιήσεως των τύπων µηχ/των που εµφαίνονται στις αναλύσεις, ανεξαρτήτου µεθοδολογίας
κατασκευής και ανεξαρτήτου παλαιότητας των µηχ/των.

Άρθρο 6.

1.

Ευθύνες Αναδόχου στο Έργο

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούµενα για το έργο
καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για την χρησιµοποίηση
του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική
του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου
καθώς και για τη µεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει,
συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.
Ο

Ανάδοχος υποχρεούται

να αναλάβει όλα τα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των

κατασκευών. Οφείλει να τηρήσει άκρως αυστηρά την διαστασιολόγηση και τις προδιαγραφές και τον
τρόπο κατασκευής που προβλέπονται από τα σχέδια της Μελέτης, Τεχνική Περιγραφή και τα υπόλοιπα
συµβατικά τεύχη της µελέτης.
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της
µελέτης και µε τυχόν συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της κατασκευής.
2.

Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, κλπ.) που προέρχεται από οποιαδήποτε
αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος
είναι υποχρεωµένος και να την αποκαταστήσει.

3.

Επίσης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για ζηµιές και καταστροφές που θα οφείλονται σε
δυσµενείς καιρικές συνθήκες εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας σύµφωνα µε όσα προβλέπει το
άρθρο άρθρο 157 του Ν.4412/2016.
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4.

Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες
τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά
και µόνο τον ίδιο.

5.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που
επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

6.

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί
είχαν αναφερθεί µε την υποβολή της προσφοράς του.

7.

Ο Ανάδοχος για όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θ’ αναλάβει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον
Νόµο 4483/65, αναλαµβάνοντας συγχρόνως τις αστικές και ποινικές ευθύνες, υποχρεούται δε να συντάξει
και να εκδώσει όλα τα απαιτούµενα σχέδια, πιστοποιητικά κ.λ.π. για την ρευµατοδότηση των
εγκαταστάσεων από την ∆ΕΗ.

8.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.
Στην περιοχή του Έργου δεν αναµένεται να εντοπισθούν δίκτυα Ο.Κ.Ω.. Για την περίπτωση που θα
εντοπισθούν, εν’ τούτοις δίκτυα, έχουν ισχύ οι κατωτέρω αναφερόµενες γενικές και ειδικές απαιτήσεις.
Στην συντοµογραφία Ο.Κ.Ω. περιλαµβάνονται όχι µόνο οι γνωστοί Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας, αλλά
και κάθε άλλος φορέας δηµόσιος, δηµοτικός, κοινοτικός ή ιδιωτικός, που έχει εγκαταστήσει δίκτυα
οποιασδήποτε φύσεως και χρησιµότητας. Κατά συµβατική έννοια νοείται ότι ο Ανάδοχος, ως
διαγωνιζόµενος, έχει διερευνήσει επαρκώς την περιοχή και έχει εκτιµήσει τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες
αναµένεται να παρουσιασθούν από την ανάγκη αποκατάστασης των θιγοµένων υπαρχόντων κάθε είδους
δικτύων / εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. και συναφών.

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
9.1.
α. Κατά τη διενέργεια των εκσκαφών (γενικών εκσκαφών και εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και
τάφρων) είναι δυνατόν να συναντηθούν διάφοροι αγωγοί σε λειτουργία, Εταιρειών ή/και Οργανισµών
Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), οι οποίοι να διήκουν καθ' οιαδήποτε κατεύθυνση, να έχουν οποιαδήποτε
διάµετρο, ή είδος περιβλήµατος και να συναντιούνται σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του
εδάφους. Είναι επίσης δυνατόν να συναντηθούν αύλακες αρδευτικοί υπερκείµενοι της επιφάνειας του
εδάφους ή σκαφτοί µε ή χωρίς επένδυση.
β. Για µερικούς από αυτούς τους αγωγούς είναι δυνατόν να έχουν συνταχθεί σχετικές µελέτες της
επιρροής των κατασκευαζοµένων έργων, οι οποίες είναι δυνατόν να προβλέπουν διάφορους τρόπους
αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή/και επαύξηση των δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε
αυξηµένες σηµερινές ή/και µελλοντικές ανάγκες. Οι αγωγοί αυτοί παρακάτω θα ονοµάζονται "γνωστοί
αγωγοί".
γ. Εκτός από τους "γνωστούς αγωγούς" είναι δυνατόν να συναντηθούν και αγωγοί για τους οποίους δεν
έχουν συνταχθεί µελέτες αποκατάστασης για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. έλλειψη στοιχείων υπάρχουσας
κατάστασης, µη σύνταξη µελέτης στο υπόψη τµήµα κλπ.). Οι αγωγοί αυτοί παρακάτω θα ονοµάζονται
"άγνωστοι αγωγοί". Στην κατηγορία των "αγνώστων αγωγών" υπάγονται και τα τµήµατα των "γνωστών
αγωγών" τα οποία είναι αναγκαίο να ανακατασκευασθούν - µετατοπισθούν για διάφορους λόγους [π.χ.
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υψοµετρικές διαφοροποιήσεις υπάρχοντος αγωγού (σχετικά µε τα στοιχεία που έχουν παρθεί υπόψη κατά
τη σύνταξη της µελέτης του "γνωστού αγωγού") τέτοιες που να απαιτούν µεγαλύτερα µήκη παραλλαγών,
ύπαρξη διαφόρων εµποδίων που να απαιτούν µεγαλύτερα µήκη παραλλαγών κλπ.] και αναφέρονται σε
τµήµατα τα οποία εµπίπτουν σε περιοχές έξω από τα γεωγραφικά όρια (αρχή και πέρας) του "γνωστού
αγωγού".
Για κάθε συναντώµενο αγωγό ("γνωστό" ή "άγνωστο"), που εµπίπτει στις εκσκαφές του έργου, ή
γειτονεύει µ' αυτές, ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του υποχρεούται :
α. Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική του θέση.
β. Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού.
γ. Να προτείνει για κάθε "άγνωστο αγωγό" - κατά περίπτωση - τη διατήρησή του ή τη µετατόπισή του ή
να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των "γνωστών αγωγών" σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα κατάσταση
(ύπαρξη τυχόν νέων εµποδίων που δεν έχουν παρθεί υπόψη στη µελέτη, διαφορετική υψοµετρική και
οριζοντιογραφική θέση κλπ.).
δ. Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο Ο.Κ.Ω. για όλα τα παραπάνω και ιδιαίτερα για τα
αναφερόµενα στο εδάφιο (γ).
ε. Να ενηµερώσει έγκαιρα για όλα τα παραπάνω την Επίβλεψη.

9.2.

Για κάθε "άγνωστο αγωγό" θα πρέπει να λαµβάνεται - πάντοτε σε συνεννόηση µε τον οικείο

Ο.Κ.Ω. και την Επίβλεψη - απόφαση ως προς την τύχη του. Η απόφαση αυτή, εναλλακτικά, µπορεί να
είναι:
α. Να διατηρηθεί "σε λειτουργία" καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και κατασκευών
χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή µετατόπιση (αν τούτο είναι δυνατόν).
β. Να διατηρηθεί "σε λειτουργία" χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση (αν είναι δυνατή), σ' όλη τη
διάρκεια των εργασιών µε µικρές µόνον διακοπές της λειτουργίας του.
γ. Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευασθεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις περιοχές εκσκαφών
τµήµα του θα εγκαταλειφθεί. Στην κατηγορία των µετατοπιζοµένων αγωγών υπάγονται και οι υπάρχοντες
αγωγοί οι οποίοι χρήζουν ανακατασκευής λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους
χαρακτηριστικών. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα
γνωστό και αποδεκτό από τον οικείο Ο.Κ.Ω.

Για κάθε "γνωστό αγωγό", στα πλαίσια της αξιολόγησης της δοθείσας λύσης της µελέτης, σε συσχετισµό
µε την ανευρεθείσα κατάσταση, θα λαµβάνεται ανάλογη απόφαση.

9.3.

Για όλους τους αγωγούς, που βρίσκονται σε λειτουργία είναι ανάγκη να παρθούν ιδιαίτερα

µέτρα, κατά τη διενέργεια των εκσκαφών, µε χρήση ειδικών ελαφρών µηχανικών µέσων, ακόµη και να
γίνει η εκσκαφή µε τα χέρια, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών. ∆ιευκρινίζεται ότι
"σε λειτουργία" θεωρούνται οι αγωγοί, όταν αυτοί προβλέπεται να διατηρηθούν, ή όταν κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης των εκσκαφών αυτοί βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση "σε λειτουργία" δεν αναιρείται
από προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού. Για τους αγωγούς που κατά την παραπάνω έννοια
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βρίσκονται "σε λειτουργία" τα ελάχιστα αναγκαία µέτρα και συναφείς εργασίες προδιαγράφονται στην
παρακάτω παράγραφο.

10.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΑΓΩΓΩΝ

ΠΟΥ

ΘΑ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΘΟΥΝ
Για τους µετατοπιζόµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω. ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώσει και τις παρακάτω
υποχρεώσεις :
α. Να συντάξει (µε µέριµνα και δαπάνη του) πλήρη µελέτη µετατόπισης των "αγνώστων αγωγών". Στην
περίπτωση κατά την οποία προκύψουν νέα στοιχεία από τις επί τόπου µετρήσεις, αυτά θα πρέπει να
παρθούν υπόψη κατά την ολοκλήρωση της µελέτης των "γνωστών αγωγών" ακόµη και µε επέκταση του
µετατοπιζόµενου µήκους πέραν των γεωγραφικών ορίων της συµβατικής αρχής και πέρατος του "γνωστού
αγωγού", εφόσον είναι αναγκαίο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις ευθύνες του αναδόχου αναφέρθηκε ότι περιλαµβάνονται και οι δαπάνες σύνταξης των
µελετών µετατόπισης των κάθε είδους καλωδίων (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικών), παρά το γεγονός ότι οι
µελέτες αυτές συντάσσονται κατά κανόνα από τους αρµόδιους Ο.Κ.Ω. (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.) και τούτο για να
καλυφθεί η ανάγκη σύνταξης των σχετικών µελετών από τον ανάδοχο, ύστερα από σχετική σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου Ο.Κ.Ω., προκειµένου να γίνει δυνατή η επιτάχυνση της κατασκευής των έργων,
εφόσον αυτή καθυστερεί.
β. Να κατασκευάσει τους "γνωστούς αγωγούς" στη νέα θέση τους µαζί µε τις συνδέσεις τους, υπό την
(πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ.Ω. Στις εργασίες της παρούσας
παραγράφου περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία "προσωρινά έργα" για την εξασφάλιση της
λειτουργίας των υπαρχόντων αγωγών, κατά τη διάρκεια που θα γίνονται οι συνδέσεις των
µετατοπιζοµένων "γνωστών αγωγών" µε τους υπάρχοντες αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα
αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης του µετατοπιζόµενου αγωγού,
(επανεπίχωση, αποκατάσταση υπάρχοντος οδοστρώµατος-πεζοδροµίων κλπ.).
Η κατασκευή των "γνωστών αγωγών", µαζί µε τα αντίστοιχα αναγκαία τµήµατα "προσωρινών
έργων" και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης των
µετατοπιζοµένων αγωγών αµείβεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου (και
απολογιστικά για τα είδη εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο Τιµολόγιο).
γ. Να κατασκευάσει τους "άγνωστους αγωγούς" στη νέα θέση τους µαζί µε τις συνδέσεις τους υπό την
(πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των Υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ.Ω., περιλαµβανοµένων και των τυχόν
αναγκαίων "προσωρινών έργων" για την εξασφάλιση της λειτουργίας των υπαρχόντων αγωγών κατά τη
διάρκεια που θα γίνονται οι συνδέσεις µε τους υπάρχοντες αγωγούς, όπως επίσης και των έργων
αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης των αγωγών.
Η κατασκευή των "αγνώστων αγωγών" µαζί µε τα αντίστοιχα αναγκαία τµήµατα "προσωρινών
έργων" και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης των
µετατοπιζοµένων αγωγών, θα αµείβεται µε τις αντίστοιχες τιµές µονάδας του τιµολογίου προσφοράς του
αναδόχου (και απολογιστικά για τα είδη εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο Τιµολόγιο).
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Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του µήκους των "προσωρινών έργων" σε σχέση µε την υπάρχουσα
µελέτη "γνωστών αγωγών", τότε και οι επί πλέον εργασίες των "προσωρινών έργων" και των έργων
αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης κατατάσσονται στις εργασίες των "αγνώστων αγωγών".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σηµειώνεται ότι για ορισµένους "γνωστούς αγωγούς" των οποίων τα µετατοπιζόµενα
τµήµατα εκτείνονται σε µεγάλα µήκη εκτός της κύριας ζώνης κατασκευής των έργων της εργολαβίας, είναι
δυνατόν να έχουν προσδιορισθεί ως "όρια έργου" που περιλαµβάνεται στη σύµβαση, κάποια ενδιάµεσα
σηµεία του µετατοπιζόµενου τµήµατος του "γνωστού αγωγού". Στην περίπτωση αυτή στις υποχρεώσεις
του αναδόχου του έργου περιλαµβάνεται η κατασκευή του µεταξύ των ορίων τµήµατος του "γνωστού
αγωγού", ενώ τα εκτός των "ορίων έργου" τµήµατα θα αποτελούν υποχρέωση του Κύριου του Έργου, ο
οποίος µπορεί να προωθήσει την κατασκευή τους µε σύσταση ανεξάρτητης(ων) εργολαβίας(ων), ή καθ'
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αναλαµβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την
κατασκευή των σχετικών τµηµάτων, ώστε να µπορεί να λειτουργήσει αντίστοιχα έγκαιρα και ο
µετατοπιζόµενος "γνωστός αγωγός".
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει εγκαίρως την ολοκλήρωση της µελέτης
µετατόπισης για όλο το τµήµα (περιλαµβανοµένων των τµηµάτων που ευρίσκονται έξω από τα "όρια του
έργου" µέχρι τα σηµεία σύνδεσης µε τον υπάρχοντα αγωγό προκειµένου να είναι δυνατή η κατασκευή του
υπόλοιπου έργου από την(τις) άλλη(ες) εργολαβία(ες). Αν δεν γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά
στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης (Σ.Υ. κλπ.) ο

Ανάδοχος θα αµείβεται για τη σχετική µελέτη

σύµφωνα µε τον εν ισχύ κώδικα αµοιβών µελετών.
Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.), τις οποίες εκτελούν τα αρµόδια συνεργεία
των Ο.Κ.Ω., οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των "αγνώστων αγωγών" θα γίνονται από τον
ανάδοχο του έργου.
Κατ' εξαίρεση ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κατάτµηση των εργασιών των
παραλλαγών σηµαντικών "αγνώστων αγωγών" και να εκτελέσει τµήµα τους, που δεν εµπίπτει στην κύρια
ζώνη των έργων της εργολαβίας, µε άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον αυτή η κατάτµηση δεν δηµιουργεί
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει :
α. Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µελετηθέντος αγωγού, σύµφωνα µε
τη µελέτη των "γνωστών αγωγών", ή χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον ίδια µε τα χαρακτηριστικά του
υπάρχοντος αγωγού, προκειµένου περί "αγνώστων αγωγών", εκτός αν ο οικείος Ο.Κ.Ω. ζητήσει να γίνει
ανακατασκευή "αγνώστου αγωγού" µε αυξηµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε θα
πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευασµένος αγωγός να ανταποκρίνεται σ' αυτά.
β. Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στη λειτουργικότητα του µελετηθέντος αγωγού, σύµφωνα µε
τη µελέτη των "γνωστών αγωγών", ή λειτουργικότητα κατ' ελάχιστον ίδια µε τη λειτουργικότητα του
υπάρχοντος αγωγού, προκειµένου περί "αγνώστων αγωγών", εκτός αν ο οικείος Ο.Κ.Ω. ζητήσει να γίνει
ανακατασκευή "άγνωστου αγωγού" µε αυξηµένη λειτουργικότητα σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε θα
πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σ' αυτή.
γ. Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήµανση κλπ. της αποδοχής του οικείου Ο.Κ.Ω. και
της Υπηρεσίας.
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Oι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε άκρα επιµέλεια, και αν
απαιτείται, µε την παρεµβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν παρεµβάλλονται φρεάτια επίσκεψης οι
συνδέσεις θα επισηµαίνονται.
Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια "ως κατεσκευάσθη" επεκτείνεται
και στην περίπτωση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και ο Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια σχέδια και στον οικείο
Ο.Κ.Ω.
Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν πριν από την έναρξη
λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου-ανακατασκευασµένου αγωγού. Ωστόσο, επιτρέπεται η εκτέλεση
εργασιών και στην περιοχή του τµήµατος του αγωγού που θα αχρηστευθεί, αν ο Ανάδοχος το επιθυµεί.
Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του
αχρηστευθέντος (πλέον) τµήµατος.

Ειδικότερα :
-

Για τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά) καθώς και τους πάσης φύσεως σωλήνες

υδροδότησης, µεταφοράς υγρών και καυσίµων καθώς και αερίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην µετά
πάσης προσοχής (ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε ζηµιά των) απόληψη των εντός της εκσκαφής τµηµάτων
και παράδοση του υλικού τούτου στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου Ο.Κ.Ω., χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση.
-

Για τους αγωγούς οµβρίων και λυµάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια. Ωστόσο αν είναι δυνατή η

απόληψη χρησίµου υλικού ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σχετική προσπάθεια.

Το

απολαµβανόµενο χρήσιµο υλικό θα µεταφέρεται και παραδίδεται στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου
Ο.Κ.Ω. µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου.

11.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ "ΣΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”

Οι εκσκαφές στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ.Ω. θα γίνονται µε άκρα προσοχή, µε πολύ ελαφρά
µηχανήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις οδηγίες τόσον
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όσο και των αρµόδιων υπηρεσιών του οικείου Ο.Κ.Ω.
Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή αντιστήριξης,
θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε κατάλληλα υποστηρίγµατα (ξύλινα, σιδερένια, από σκυρόδεµα
κλπ.) κατά τρόπο, που να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η οµαλή λειτουργία τους, τόσο κατά
την διάρκεια της κατασκευής όσο και µελλοντικά µετά την τυχόν επαναπλήρωση του σκάµµατος.
Για τους σοβαρούς αγωγούς, όπου απαιτείται (µε πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντολής της
Επίβλεψης) και εφόσον δεν είναι προφανής η επάρκεια των µέσων υποστήριξης και αντιστήριξης, θα
συντάσσεται ειδική µελέτη της υποστήριξης και αντιστήριξης των αγωγών.
Κατά την επανεπίχωση του σκάµατος στην περιοχή των αγωγών Ο.Κ.Ω. θα πρέπει να παίρνονται όλα τα
κατάλληλα µέτρα :
α. για την ασφαλή έδραση των αγωγών
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β. για την επανεπίχωση µε ειδικό κοκκώδες υλικό της "ζώνης αγωγού" και µε χρήση κατάλληλων µέσων
και µεθόδου εργασίας, όπως περιγράφεται στις Τ.Π. για τη "ζώνη αγωγού".
γ. για την υπόλοιπη επανεπίχωση του σκάµµατος µε τα κατά την εγκεκριµένη µελέτη κατάλληλα υλικά.
Επίσης θα κατασκευασθούν τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά έργα, όπως π.χ.
προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα ή µε πλάκα σκυροδέµατος κ.λπ.
Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών Ο.Κ.Ω. αυτή θα γίνει µε τη µέγιστη δυνατή
προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών
Ο.Κ.Ω. Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισµένων
ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ.) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος
θα πρέπει να πάρει τις σχετικές άδειες. Η Επίβλεψη θα τον βοηθήσει µε σχετική ενέργειά της, αλλά δεν
αναλαµβάνεται ουδεµία ευθύνη από την Επίβλεψη ότι θα γίνει δυνατή η διακοπή της λειτουργίας ή και, αν
γίνει αυτή η διακοπή, ποιά θα είναι η διάρκειά της, ποια ώρα της ηµέρας ή της νύχτας κλπ. Θα πρέπει
εποµένως ο Ανάδοχος κατά την µόρφωση της προσφοράς του να θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή όλοι οι
συναντώµενοι αγωγοί θα βρίσκονται "σε λειτουργία".
Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη (υπαρχόντων και διατηρούµενων
στη θέση τους) αγωγών Ο.Κ.Ω. µε κατασκευές σκυροδέµατος έτσι, ώστε να γίνεται δυσχερής η µελλοντική
δυνατότητα επισκέψεως των αγωγών, και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε απόσταση µικρότερη από 0,50 µ.
από την προσκείµενη πλευρική παρειά ή 1,00 µ. από την άνω παρειά του υπάρχοντος υπογείου αγωγού, ή
µικρότερη από 2,00 µ. από την προσκείµενη πλευρά αρδευτικού αύλακα, τότε θα παίρνονται τα ακόλουθα
µέτρα :
(1) Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο αγωγός έως το
βάθος που προσδιορίζεται στη µελέτη (αν δεν προσδιορίζεται στην µελέτη οι σωληνωτοί αγωγοί
αποκαλύπτονται ως το µισό βάθος τους και οι θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως τη στάθµη της γενέσεως του
θόλου).
(2) Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη ζηµιές, ή αν έχει
υποστεί, αυτές να επιδιορθώνονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου.
(3) Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων σύµφωνα µε τις σχετικές
προβλέψεις των Τ.Π., ώστε να διαµορφωθεί σκάµµα µε το γεωµετρικό σχήµα του προς κατασκευήν έργου
(πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεως). Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα γίνεται µε χρήση
ξυλοτύπων.
(4) Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται πρόσθετα µεγάλα φορτία από τις νέες κατασκευές (π.χ. βάθρα
γεφυρών, υψηλά επιχώµατα), τότε, πάνω από τη ζώνη αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται κατά τρόπο, ώστε
να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ελαστικότητα κάτω από την κατασκευή από σκυρόδεµα, για να
αποφευχθεί η µεταφορά φορτίων από την υπερκείµενη κατασκευή στον υποκείµενο αγωγό. Όταν η
κατασκευή από σκυρόδεµα πλησιάζει σε πολύ µικρή απόσταση τον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο αγωγό,
τότε θα πρέπει να προβλέπεται η µεσολάβηση κατάλληλων υλικών µεταξύ του σκυροδέµατος και του
αγωγού, µε την οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν µεταφέρονται τα προαναφερθέντα µεγάλα φορτία στον
αγωγό (π.χ. θα χρησιµοποιείται στρώση διογκώµενης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κλπ.).
(5) Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του αγωγού ή
αρδευτικού αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την πρόοδο των εκσκαφών.
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12. ΠΛΗΡΩΜΗ
12.1 ∆εν προβλέπεται πληρωµή για τις δυσχέρειες από τη συνάντηση αγωγών Ο.Κ.Ω. σε λειτουργία πέραν
από την πληρωµή του αντίστοιχου είδους εκσκαφών που εκτελείται (γενικές εκσκαφές, εκσκαφές θεµελίων
τεχνικών έργων και τάφρων). Στην τιµή εκσκαφών περιλαµβάνεται και η αποζηµίωση του Αναδόχου από
συναντώµενους εν λειτουργία αγωγούς Ο.Κ.Ω. που καλύπτει τις παρακάτω εργασίες :
α. Οι δαπάνες λόγω δυσχερειών εκσκαφής, από τη χρήση ελαφρών µηχανικών µέσων εκσκαφών,
δυσχέρεια που µπορεί να φθάσει και µέχρι την εκσκαφή µε τα χέρια, για να αποφευχθεί η βλάβη των
υπαρχόντων αγωγών Ο.Κ.Ω.
β. Οι δαπάνες αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής, λόγω των δυσχερειών χρήσεως µηχανικών µέσων
που µπορούν να φθάσουν σε αδυναµία, ή απαγόρευση προσπέλασης µηχανικού µέσου, και αποκοµιδή των
προϊόντων εκσκαφής µε διαδοχικές αναπετάσεις µε το φτυάρι µέχρι αποµακρύνσεως από την περιοχή των
αγωγών και εν συνεχεία αποκοµιδή των προϊόντων στις προσωρινές ή οριστικές θέσεις απόθεσης ή
απόρριψης, σύµφωνα µε την προδιαγραφή των γενικών εκσκαφών και την προδιαγραφή των εκσκαφών
θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων, µε την επανεπίχωση αυτών.
γ. Οι δαπάνες για τα υλικά και εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, φθορά ξυλείας,
τροποποίηση του συστήµατος αντιστήριξης των παρειών ορυγµάτων κατά τρόπο συµβιβαστό µε τους
συναντώµενους αγωγούς Ο.Κ.Ω.
δ. Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν ζηµιών που θα γίνουν στους αγωγούς κατά την εκσκαφή ή κατά την
τυχόν επανεπίχωση του σκάµµατος ως και την αποκατάσταση της στήριξης, επικάλυψης και προστασίας
των αγωγών.
ε. Οι δαπάνες της εκπόνησης των µελετών µετατόπισης και της εκπόνησης µελέτης αντιστήριξης και
υποστήριξης των σοβαρών αγωγών, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα.
στ. Οι δαπάνες από δυσχέρειες :
-

Προσέγγισης υλικών και µηχανηµάτων.

- Λειτουργίας µηχανηµάτων, που να φθάνουν και µέχρι πλήρους απαγόρευσης της λειτουργίας αυτών.
ζ. Οι δαπάνες από δυσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τις αντιστηρίξεις των
παρειών των σκαµµάτων που µπορούν να φθάσουν και µέχρις ολικής απώλειας των υλικών αυτών ή και
µέχρι σοβαρής προσαύξησης της απαιτούµενης εργασίας ανάκτησης των υλικών κλπ.
η. Οι δαπάνες από τις αιτήσεις και την προώθηση των αδειών διενέργειας εκσκαφών στις περιοχές
αγωγών Ο.Κ.Ω.
θ. Οι δαπάνες προµήθειας από τους Ο.Κ.Ω. (µε φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου) των
λεπτοµερεστέρων κατά το δυνατόν σχεδίων απεικόνισης των υπαρχόντων αγωγών ή οχετών για να
διευκολυνθούν οι εργασίες των εκσκαφών.
∆ιευκρινίζεται εδώ ότι τα χορηγούµενα σχέδια των αγωγών ή οχετών είναι απλώς ενδεικτικά και είναι
δυνατόν να είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έτσι ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να διενεργεί τις εκσκαφές
µε µέγιστη προσοχή ως εάν υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί που δεν φαίνονται στα σχέδια και τυχόν
ζηµιές που θα επιφέρει σε υπάρχοντες και µη παρουσιαζόµενους σε σχέδια αγωγούς ή οχετούς είναι
οµοίως υποχρεωµένος να τις επανορθώσει µε δική του ευθύνη (αστική και ποινική) και δαπάνες.
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ι. Οι τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο των

εργασιών

εκσκαφής από τους αρµόδιους υπαλλήλους των ενδιαφεροµένων Ο.Κ.Ω. (στις οποίες καθυστερήσεις θα
περιλαµβάνονται και οι τυχόν καθυστερήσεις προσέλευσης του εποπτεύοντος προσωπικού των Ο.Κ.Ω. ή
και η εργασία αυτού του προσωπικού σύµφωνα µε το ωράριο της Υπηρεσίας του, πράγµατα που
επηρεάζουν την απόδοση της εκτέλεσης των εργασιών, όταν θα υποβληθεί από τους ενδιαφεροµένους
Ο.Κ.Ω. η απαίτηση να παρευρίσκεται υπάλληλός τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών
κλπ.).
ια. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων αποτύπωσης των συναντωµένων αγωγών ή οχετών υπό κατάλληλη
κλίµακα και µε τα προδιαγραφόµενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα γίνει και η επιµέτρηση των εργασιών.

12.2

Στην παραπάνω τιµή περιλαµβάνονται όλα τα µηχανικά µέσα, εργαλεία, υλικά, όργανα,

έλεγχοι και δοκιµές, έξοδα αδειών, όπως και όλο το επιστηµονικό και εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό που
θα απαιτηθεί για την πλήρη εργασία, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν προδιαγράφεται ρητά,
αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

12.3

Στην παραπάνω τιµή δεν περιλαµβάνεται η δαπάνη της τυχόν επανεπίχωσης µε κοκκώδες

υλικό ζώνης αγωγών και µεταβατικών επιχωµάτων, ούτε της επίχωσης της περιοχής πάνω από τη ζώνη
αγωγού µε υλικά επανεπίχωσης σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. Όµοια δεν περιλαµβάνονται οι
εργασίες πλαγιοκίνησης των υπαρχόντων αγωγών ή/και κατασκευής νέων αγωγών, ούτε τα τυχόν ειδικά
προστατευτικά έργα που απαιτούν οι διάφοροι Ο.Κ.Ω. (π.χ. προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα, µε
πλάκα σκυροδέµατος ή µε ειδικές ταινίες κλπ.). Οι παραπάνω εργασίες θα αµειφθούν ιδιαιτέρως.

Όταν αρµόδιες Υπηρεσίες ή/και ειδικευµένα συνεργεία Ο.Κ.Ω. δεν επιτρέπουν συγκεκριµένες εργασίες να
εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, εκτελούνται από τις ίδιες, µετά από έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
που δίνεται στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΚΛΠ.)

Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες στην εκτέλεση των
έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. και από την ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά τη
διάρκεια της κατασκευής. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο, σύµφωνα
µε την εγκεκριµένη µελέτη, σε πολλές περιπτώσεις, να καταφύγει στην εφαρµογή αντιοικονοµικών ή/και
χρονοβόρων κατασκευαστικών µεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατασκευής των έργων µε
συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές (διατηρούµενα οδοστρώµατα, οχετοί κλπ.),
τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόµενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κλπ.
Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω. κλπ., γενικά πρέπει να εκτελούνται µε
µεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών ή ατυχηµάτων, για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος.
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Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου, ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί αυτός
το έργο, ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο
οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζηµιάς.
Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν κρουστικά µέσα, ή άλλα µέσα εκσκαφής (π.χ. εκρηκτικά σε
βραχώδεις εµφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρµόδιες Αρχές, ή
εργασίες πασσάλων κλπ., κάθε ζηµιά που τυχόν προκύψει πραγµατική ή αποθετική των γύρω κατασκευών
κλπ., θα βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνο, τον Ανάδοχο.
Καµιά αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή και οι τιµές του
Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλου αιτίου, την
έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, µεσαίων,
βαρέων), ή εκτέλεσης µε τα χέρια.
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ
και του ΟΤΕ, υπόγεια καλώδια του Ο.Τ.Ε., αγωγοί ύδρευσης κλπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα
προς τις εργασίες κατασκευής του έργου που θα εκτελείται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις αρµόδιες
εταιρίες ή Οργανισµούς, Υπηρεσίες, ή/και τον ίδιο και εργασίες για την µετατόπιση στύλων, ή
αποµάκρυνση υπαρχουσών γραµµών, ανάσυρση / µετακίνηση, τοποθέτηση νέων καλωδίων, κλπ.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις εν λόγω εταιρίες και Οργανισµούς για την
επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των
εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης του για
καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του, από την εκτέλεση των παράλληλων
εργασιών αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κλπ. Αντίθετα, αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση
των έργων, να λάβει όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών.
Σε περίπτωση που τυχόν συµβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο.
Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν µε τους
διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε περιοχές
επηρεαζόµενες από τα έργα, ο Ανάδοχος οφείλει, µε δικές του δαπάνες και φροντίδες, να εφοδιασθεί µε τα
απαραίτητα διαγράµµατα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφελείας και αφού έλθει σε
επαφή µε τις αρµόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω., να µεριµνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειµένου
να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για την επισήµανση των αγωγών Ο.Κ.Ω.
και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους.
Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει µέσα στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων του να έλθει σε επαφή µε τους Ο.Κ.Ω. και να επισηµάνουν τα τυχόν προβλήµατα που θα
προέλθουν από τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των έργων (και αντίστροφα) και να
συνυπολογίσει τη σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων στο χρονοδιάγραµµα που θα
συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των µεθόδων εργασίας του και µηχανικού εξοπλισµού κλπ.
Στον καθορισµό της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του άρθρου 22 αυτής της Σ.Υ. έχουν παρθεί υπόψη
οι κάθε είδους καθυστερήσεις που µπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω., είτε αυτές
θα γίνουν από τα ειδικευµένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω., είτε από τα συνεργεία του Αναδόχου, είτε και από τα
δύο µαζί.
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Επιπλέον, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που τυχόν θα συναντηθούν, καθορίζονται τα ακόλουθα :

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει, εγκαίρως και εγγράφως, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τις
συναντώµενες δυσχέρειες στη προώθηση των εργασιών και την κατασκευή του έργου, από τις παραπάνω
εγκαταστάσεις κλπ., συνοδεύοντας τις αναφορές του µε υποδείξεις λύσης για τα δηµιουργούµενα τεχνικά
προβλήµατα.
β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για την
αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ., τροποποιώντας
στην ανάγκη το κατά το άρθρο 8 της παρούσας Σ.Υ. χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου και διαδοχή
εργασιών, ή ακόµα και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες εργασίες, µετά από ειδική εντολή της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς να προκύπτει από τους λόγους αυτούς κανένα δικαίωµα για τον Ανάδοχο,
για παράταση προθεσµίας του ολικού χρόνου αποπεράτωσης του έργου.
γ. Η Υπηρεσία, µετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου, οφείλει να βοηθήσει αυτόν, σε όλα τα
διαβήµατα που απαιτούνται προς τις αρµόδιες Αρχές, για την άρση κάθε ενδεχόµενου εµποδίου από τις
επιχειρήσεις και Ο.Κ.Ω. κλπ. στην προώθηση των εργασιών, χωρίς όµως αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από όλες τις ευθύνες που έχει ο ίδιος και που είναι υποχρεωµένος να αλληλογραφεί και να συνεννοείται
(ενηµερώνοντας πάντα τη ∆/νουσα Υπηρεσία σχετικά) µε τους αντίστοιχους Ο.Κ.Ω.
δ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή η απόληψη του
υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη, τεχνικά εφικτή κατάσταση, υπέχοντας ευθύνη σύµφωνα µε όσα
προεκτέθηκαν.

Άρθρο 7.

Προσωπικό του Αναδόχου

Εκτός από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το απαιτούµενο προσωπικό για την εκτέλεση του
έργου, ορίζεται σε εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 3669/2008, ότι για την κατασκευή του υπόψη
έργου αυτός είναι υποχρεωµένος να διαθέτει επιτόπου του έργου κατ' ελάχιστο το παρακάτω προσωπικό:

(α) Ένα (1) Εργοταξιάρχη ∆ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό µε εµπειρία σε κατασκευές έργων οικοδοµικών.
(β) Ένα (1) Εργοδηγό µε εµπειρία σε οικοδοµικά και τεχνικά.

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης αλλοδαπών χειριστών ή τεχνιτών, οι επικεφαλείς των οµάδων αυτών θα
πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται πάντοτε από µεταφραστή.

Άρθρο 8.
1.

Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου

Σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση χρονοδιαγράµµατος
κατασκευής έργου, το οποίο, θα υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης του έργου.
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Στο χρονοδιάγραµµα τούτο θα εµφαίνετε η σειρά εκτέλεσης των επιµέρους εργασιών και ο δι' εκάστη
περίοδο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός, εκ του οποίου να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει
την οριζόµενη προθεσµία εκτέλεσης του έργου.
2.

Το Χρονοδιάγραµµα θα συνταχθεί κατά τη µέθοδο της δικτυωτής αναλύσεως της κρίσιµης διαδροµής,
(Critical Path Method, C.P.M.), θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο γραµµικό διάγραµµα GANTT και από
πίνακα που θα περιέχει όλα τα στοιχεία και τις παραµέτρους για την σύνταξη των διαγραµµάτων καθώς και
από ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. σε δισκέτα 3,5’’), εξειδικευµένου προγράµµατος χρονικού προγραµµατισµού
(π.χ. PRIMAVERA P3) για περιβάλλον MS WINDOWS, µε όλα τα παραπάνω στοιχεία, και θα παραδοθεί
στην Υπηρεσία. Το Χρονοδιάγραµµα θα αποτελείται από ένα γενικό διάγραµµα, µε µονάδα µετρήσεως του
χρόνου τον µήνα, όπου θα φαίνονται οι χρόνοι έναρξης και πέρατος των αυτοτελών τµηµάτων του έργου
(Τµήµατα επιδοµής γραµµής, µεγάλα τεχνικά έργα γραµµής, µικρά τεχνικά κλπ) καθώς και η διακύµανση
της κάθε δραστηριότητας. Θα συµπεριλαµβάνονται επίσης οι χρόνοι εκείνων των δραστηριοτήτων που
αφορούν στην υποβολή και έγκριση για προµήθειες και έρευνα αγοράς όπου αυτό απαιτείται. Τα στοιχεία
που θα περιέχονται κυρίως στον πίνακα θα είναι οι κωδικοί των δραστηριοτήτων που θα δοθούν σε γενικές
γραµµές από τον «ΟΣΕ Α.Ε.», η περιγραφή τους, η διάρκειά τους, η θέση κόστους κάθε µιας, το
διατιθέµενο ή/και απαιτούµενο µηχανολογικό και ανθρώπινο δυναµικό και το κόστος των υλικών.

3.

Αναλυτικότερα στο χρονοδιάγραµµα θα εµφαίνονται:
α. Ο χρόνος ενάρξεως των εργασιών ο οποίος δεν µπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ηµέρες από την
υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 145 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
β. Οι απαιτούµενοι χρόνοι , που θα είναι σύµφωνοι µε τις προτεραιότητες και τις χρονικές προθεσµίες
που αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης, για :
-

την υποβολή της πρότασης βελτιώσεων, στην περίπτωση που προβλέπονται από άρθρα του

τιµολογίου ή από ειδικούς όρους της διακήρυξης ή της Σ.Υ.
γ. Ο απαιτούµενος από την υπογραφή της σύµβασης χρόνος για τις βοηθητικές εργασίες (εργοτάξια, οδοί
προσπελάσεως, συγκροτήµατα παραγωγής αδρανών υλικών, κλπ.).
δ. Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών.
ε. Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός για κάθε φάση του έργου από τον οποίο να αποδεικνύεται η
δυνατότητά της, εντός των οριζοµένων προθεσµιών, εκτέλεσης του έργου
4.

Ανεξάρτητα από τις αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος από τις οποίες προκύπτει το εκάστοτε
ισχύον χρονοδιάγραµµα, ο ανάδοχος θα το επικαιροποιήσει µε τις διαδικασίες και τις προθεσµίες αρχικής
συντάξεως του δύο µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης και έκτοτε κάθε τέλος αναθεωρητικού
τριµήνου ιδιαίτερη προσοχή στις διακυµάνσεις των δραστηριοτήτων που βρίσκονται κοντά και µέσα στην
κρίσιµη διαδροµή, στις αλλαγές εντός της κρίσιµης διαδροµής, στις λογικές αλλαγές που
συµπεριλαµβάνουν καινούργιες και διαγραµµένες δραστηριότητες, στις διάρκειες από τις αλλαγές και στις
δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί καθώς και το ποσοστό προόδου που έχει ολοκληρωθεί.

Το εκάστοτε ισχύον χρονοδιάγραµµα θα παραδίδεται και σε ηλεκτρονική µορφή στον Επιβλέποντα του Έργου,
την πρώτη εβδοµάδα κάθε αναθεωρητικού τριµήνου, στην µορφή που προαναφέρθηκε. Ο Ανάδοχος οφείλει
ταυτόχρονα να καταθέτει τις προτάσεις του για τη διευθέτηση τυχόν καθυστερήσεων και παρεκκλίσεων από το
ισχύον χρονοδιάγραµµα.
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Το παραπάνω Χρονοδιάγραµµα όπως θα τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία

5.

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 145 παρ. 2 του Ν. 4412/2015, όπως ισχύει σήµερα, αποτελεί τον
πίνακα εκτέλεσης των εργασιών.

Άρθρο 9.

Πιστοποίηση αξίας εκτελεσθεισών εργασιών

1. Τα καθοριζόµενα από το άρθρο 152 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήµερα, στοιχεία, συντάσσονται µε
µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου και υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε 5-πλουν, κατά
χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα του µηνός.

2. Για την πληρωµή κάθε πιστοποίησης, θα προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο τα εξής δικαιολογητικά:

α.

Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία, εις τριπλούν.

β.

Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.

γ.

Βεβαίωση των αρµόδιων Ασφαλιστικών Οργανισµών (ΙΚΑ κλπ.) ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του σχετικά µε την ασφάλιση του προσωπικού του το οποίο ασχολείται στην παρούσα εργολαβία και
για τις µέχρι της σύνταξης της πιστοποίησης εκτελεσθείσες εργασίες.

δ.

∆ιπλότυπο της οικείας Οικονοµικής Εφορίας περί του κατά το Νόµο προκαταβαλλόµενου φόρου.

ε.

Αποδεικτικά πληρωµής των κρατήσεων στις οποίες υπόκειται το έργο.

στ. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά προβλέπονται ή θα προβλεφθούν από µεταγενέστερες διατάξεις.
ζ.

3.

Η πιστοποίηση των εργασιών από τον Επιβλέποντα συνοδεία των αναλυτικών επιµετρήσεων.

Σε περίπτωση µη προσκόµισης ενός από τα δικαιολογητικά της προηγούµενης παραγράφου δεν θα γίνεται
η πληρωµή της πιστοποίησης.

4.

Μονάδες των ποσοτήτων των εργασιών θα είναι αυτές που ορίζονται στο τιµολόγιο µελέτης, όπως και στα
σχετικά άρθρα των Ενιαίων Τιµολογίων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και των λοιπών αναλυτικών τιµολογίων.
Τρόπος επιµέτρησης θα είναι αυτός που ορίζεται στα σχετικά των Ενιαίων Τιµολογίων και των λοιπών
αναλυτικών τιµολογίων. Για κάθε εργασία για την οποία δεν ορίζεται µε τα πιο πάνω στοιχεία τρόπος
επιµέτρησης, επιµετρούνται και πληρώνονται οι πραγµατικές ποσότητες που εκτελούνται, µετά από
έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας. Ο εργολάβος δεν µπορεί να επικαλεσθεί στην περίπτωση αυτή, τυχόν
συνήθειες που επικρατούν, αντίθετες στον τρόπο επιµέτρησης πραγµατικών ποσοτήτων.

5.

Η πιστοποίηση των επί τόπου του έργου υλικών θα γίνεται όπως προβλέπεται από την νοµοθεσία.

6.

Ο τρόπος επιµέτρησης των εργασιών θα είναι σύµφωνος µε τα προβλεπόµενα στο τιµολόγιο µελέτης και
τις τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

Όλα τα στοιχεία των πιστοποιήσεων τα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., τα Π.Π.Α.Ε. καθώς και οι σχετικές επιµετρήσεις θα
δίδονται και σε δισκέτα-cd, σε µορφή και πρόγραµµα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. Στην ίδια δισκέταcd θα υπάρχει και πίνακας µε τους φυσικούς δείκτες της πορείας του έργου. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να
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ζητά από τον Ανάδοχο πέραν των επιµετρητικών στοιχείων των υποβαλλόµενων λογαριασµών και ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα αναλυτικές επιµετρήσεις εκτελεσθεισών εργασιών.

Άρθρο 10.

Ποιοτικός έλεγχος έργου

Σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν.4412/2016 ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση Προγράµµατος Ποιότητας
Έργου.
ΓΕΝΙΚΑ
Για την διασφάλιση της ποιότητας των κατασκευών θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι ποιότητας υλικών και
κατασκευών:
α.

Έλεγχοι των υλικών, που απαιτούνται από τις σχετικές Προδιαγραφές, µε µέριµνα και δαπάνες του
αναδόχου.

β.

Έλεγχοι που προβλέπονται από τα τεύχη της παρούσης εργολαβίας. Οι έλεγχοι αυτοί εκτελούνται µε
δαπάνη και µέριµνα του αναδόχου.

γ.

Έλεγχοι γεωµετρίας των κατασκευών που γίνονται µε δαπάνη και µέριµνα του αναδόχου.

δ.

Οι λοιποί έλεγχοι που προβλέπονται από τις προδιαγραφές και τους κανονισµούς που αναφέρονται στα
συµβατικά τεύχη.

Τα αποτελέσµατα των παραπάνω ελέγχων θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας και υπό µορφή πινάκων θα
συνοδεύουν κάθε πιστοποίηση σαν απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωµή της.
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τους ελέγχους ποιότητας των έργων από τον ΟΣΕ Α.Ε ή /
και από την ειδικό σύµβουλο ποιοτικού ελέγχου, που καθορίστηκε µε κοινή απόφαση των υφυπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Α. Ο Ανάδοχος οφείλει εκπονήσει πριν την έναρξη των εργασιών και να εφαρµόσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των Υπ.Αποφ. ∆ΕΕΠ/ΟΙΚ502/13-10-2000(ΦΕΚ1265Β΄), ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ.611/24.7.2001 (ΦΕΚ1013Β’) και
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ.501/1.7.2003(ΦΕΚ 928Β’), Πρόγραµµα ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε), σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Πρότυπο ISO 10005:1995 ή σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα ποιότητας.
Β. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το (ΠΠΕ) σε δύο (2) αντίτυπα, στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία
µέσα σε προθεσµία σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης του έργου. Η
∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών θα πρέπει να επιστρέψει ένα αντίτυπο στον
ανάδοχο µε τις τυχόν παρατηρήσεις της .
♦

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος διαθέτει Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (Σ∆Π) κατά ISO 9001 ή 9002-

1.

1994, πιστοποιηµένο ή µη, θα υποβάλει τα παρακάτω:
Το ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας του Σ∆Π στο οποίο θα περιλαµβάνεται µια συνοπτική περιγραφή των

2.

απαιτήσεων του συστήµατος για την ποιότητα (Παρ. 4.1-4.20 των προτύπων ISO 9001 ή 9002-1994)
Συνοπτική περιγραφή των Κυρίων ∆ιαδικασιών του Σ∆Π

3.

∆ήλωση της Πολιτικής Ποιότητας του Αναδόχου, εκτός και αν αυτή περιλαµβάνεται στο εγχειρίδιο
Ποιότητας
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4.
5.

Εταιρικά Οργανογράµµατα, εκτός και αν αυτά περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο Ποιότητας
Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου Κατασκευών (ΠΠΕΚ) που ο Ανάδοχος πρόκειται να εφαρµόσει σε σχέση
µε το συγκεκριµένο Έργο

6.

Περιγραφές θέσεων και βιογραφικά σηµειώµατα των βασικών στελεχών που θα απασχοληθούν στο
συγκεκριµένο Έργο, εκτός και αν αυτά περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο Ποιότητας

7.

Στοιχεία για τους προτεινόµενους τρόπους και τα µέσα εποπτείας και µέτρησης της αποτελεσµατικότητας
του Συστήµατος Ποιότητας Έργου

♦

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν διαθέτει Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας υποχρεούται να υποβάλει τα
ως άνω 4,5,6,7

Γ. Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε. που θα απαιτηθεί, κατά την διάρκεια των εργασιών, από
τις ανάγκες του έργου θα υποβάλλεται για έγκριση, στην ∆/νσα Υπηρεσία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΠΠΕΚ)
Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου για Κατασκευή (ΠΠΕΚ) που θα υποβληθεί πρέπει να αφορά το συγκεκριµένο
έργο και να περιέχει αναλυτικά πληροφορίες και στοιχεία σύµφωνα µε τη µορφή που περιγράφεται στη
συνέχεια:
1. Εισαγωγή
Σύντοµη περιγραφή των κυρίων στοιχείων, των χαρακτηριστικών, της θέσης, του µεγέθους και των σκοπών του
Έργου.
2. Στόχοι Ποιότητας
Σύντοµη περιγραφή των ζητούµενων χαρακτηριστικών του Έργου καθώς και των απαιτήσεων ποιότητας του “
Ο.Σ.Ε. Α.Ε.” σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στη σχετική Σύµβαση. Περιγραφή των Κυρίων ∆ιαδικασιών, των
µεθόδων και των οδηγιών εργασίας που θα εφαρµοσθούν κατά τη διάρκεια του Έργου και σε όλες τις φάσεις
του. Περιγραφή των µεθόδων έλεγχου, δοκιµών, ανασκοπήσεων καθώς και του προγράµµατος επιθεωρήσεων
για την διασφάλιση διενέργειας των ελέγχων αυτών στα διάφορα στάδια και φάσεις του Έργου (µελέτη,
κατασκευή κλπ). Περιγραφή της µεθοδολογίας που θα εφαρµοσθεί σχετικά µε ενδεχόµενες αλλαγές και
µετατροπές στο ΠΠΕΚ κατά την πρόοδο-εξέλιξη του Έργου. Περιγραφή του προτεινόµενου τρόπου ελέγχου
των εγγράφων. Περιγραφή των απαιτούµενων διαδικασιών για την προµήθεια των προϊόντων, υλικών και
υπηρεσιών καθώς και για τον τρόπο επιλογής των προµηθευτών ή των υπεργολάβων. Περιγραφή άλλων µέσων
και µεθόδων που κρίνονται αναγκαίες προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι ποιότητας του Έργου (∆ιαδικασίες
Ποιοτικού ελέγχου, κλπ). Σύντοµη περιγραφή των µεθόδων και συστηµάτων που προτίθεται να εφαρµόσει ο
Ανάδοχος µε σκοπό να εξασφαλίσει την εφαρµογή των υφισταµένων νόµων και διατάξεων που αφορούν την
Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας καθώς και στη Προστασία του Περιβάλλοντος. Περιγραφή των
στόχων ποιότητας που ο Ανάδοχος προτίθεται να θέσει και να εκπληρώσει, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της
Σύµβασης.
Την ευθύνη για την ποιοτική εκτέλεση της κατασκευής του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος σύµφωνα µε
τους όρους της σύµβασης που αφορούν την ποιότητα. Ο “ ΟΣΕ Α.Ε.” πάντως διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει
την καλή και ποιοτική εκτέλεση των εργασιών κατασκευής και ειδικότερα:
−

Να εγκρίνει υλικά και προϊόντα που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του Έργου και να ελέγχει τις
µεθόδους ελέγχου του Αναδόχου ή των υπεργολάβων αυτού σε σχέση µε τα παραπάνω.

−

Να εγκρίνει εργαστήρια δοκιµών που χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος

−

Να εγκρίνει την έναρξη ορισµένων εργασιών πχ σκυροδετήσεις

−

Να εγκρίνει υπεργολάβους που ο Ανάδοχος απασχολεί στην εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται µε το
Έργο.
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3. Οργανωτική ∆οµή
Οργανογράµµατα στα οποία να φαίνεται η κύρια οργανωτική δοµή που θα εφαρµοσθεί για την αποτελεσµατική
διαχείριση του Έργου, οι γραµµές επικοινωνίας και οι διατµηµατικές σχέσεις µεταξύ:
Του “ ΟΣΕ Α.Ε.”
Των µελών της Κοινοπραξίας (αν υφίσταται)
Των Συµβούλων, Μελετητών, Προµηθευτών που θα απασχοληθούν στο Έργο
Άλλων τρίτων που συνεργάζονται µε τον Ανάδοχο για το συγκεκριµένο Έργο.
Επίσης θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία για το προσωπικό που διαχειρίζεται το Σύστηµα Ποιότητας τόσο
εντός της Εταιρίας όσο και για εξωτερικούς συνεργάτες (περιγραφές θέσεων, βιογραφικά σηµειώµατα, εταιρικά
στοιχεία κλπ).
4. ∆ιαδικασίες-Οδηγίες
Σύντοµη περιγραφή των Κυρίων ∆ιαδικασιών (Κ∆) που θα ισχύσουν για το Έργο καθώς και των ειδικών
διαδικασιών που προτίθεται να εφαρµόσει ο Ανάδοχος για το συγκεκριµένο Έργο. Επίσης ειδικές οδηγίες για το
έργο αν απαιτείται.
5. Στόχοι του Έργου
Περιγραφή των στόχων του Έργου που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω:
Περιγραφή των κυρίων στοιχείων του Έργου, καθορίζοντας τις εργασίες που θα εκτελεσθούν από
υπεργολάβους, µελετητικά γραφεία καθώς και από όλους όσους θα συνεργασθούν µε τον Ανάδοχο για την
επίτευξη των στόχων του Έργου.
Περιγραφή τυχόν ειδικών εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο Έργο.
Περιγραφή των απαιτήσεων ποιότητας του “ ΟΣΕ Α.Ε.”
Περιγραφή των απαιτούµενων παραδοτέων από την Σύµβαση
Περιγραφή του συστήµατος αναφορών και εκθέσεων προόδου του Έργου που θα εφαρµόσει ο Ανάδοχος
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του “ ΟΣΕ Α.Ε.”.
Περιγραφή άλλων απαιτήσεων του “ ΟΣΕ Α.Ε.” σε σχέση µε το Έργο.
6. Στοιχεία µελετών
Περιγραφή των προδιαγραφών και κριτηρίων απόδοσης που θα εφαρµοσθούν στο Έργο συµπεριλαµβανόµενων
και των παρακάτω:
Στοιχεία γεωτεχνικών η άλλων εξειδικευµένων µελετών ή ερευνών που θα γίνουν σε σχέση µε το Έργο.
Στοιχεία απόδοσης, ικανότητας, διάρκειας ζωής κλπ των κυρίων στοιχείων του Έργου
Στοιχεία για τις περιβαλλοντικές παραµέτρους που θα ληφθούν υπόψη καθώς και προδιαγραφές που θα
εφαρµοσθούν στο Έργο µε σκοπό να µειωθούν τυχόν δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του “ΟΣΕ Α.Ε.” καθώς και άλλα πρόσθετα µέτρα που προτίθεται να λάβει ο Ανάδοχος για να
διασφαλίσει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας.
Στοιχεία για την ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων που απαιτεί ο “ ΟΣΕ Α.Ε.” η και άλλων
προσθέτων µέτρων που πρόκειται να εφαρµόσει ο Ανάδοχος.
7. Μεθοδολογία
Περιγραφή της µεθοδολογίας µελετών που θα εφαρµοσθεί, συµπεριλαµβανόµενων:
Μεθόδων ανάλυσης, µελέτης και υπολογισµών που θα χρησιµοποιηθούν
Στοιχείων του λογισµικού που θα χρησιµοποιηθεί και της τεκµηρίωσης του
Μαθηµατικών η άλλων φυσικών µοντέλων δοκιµής
Ειδικών µελετών και ερευνών που τυχόν απαιτούνται για την καλή εκτέλεση του Έργου
8. Βεβαιώσεις Υποβολής και Υποβολές προς Έλεγχο
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στον ”ΟΣΕ Α.Ε.” , προτάσεις για την µελέτη, την τεκµηρίωση του Ελέγχου
Ποιότητας, τις εκθέσεις µεθόδων ελέγχων και επιθεωρήσεων, τα προγράµµατα ποιότητας και όποιες άλλες
πληροφορίες, συνοδευόµενες από κατάλληλες βεβαιώσεις υποβολής. Όποια άλλα τυπικά έντυπα εκδοθούν ή θα
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συµφωνηθούν, όπως απαιτείται προκειµένου να πληρούν τις απαιτήσεις της Σύµβασης, ο Ανάδοχος, θα
εξασφαλίσει ότι πριν την υποβολή τους οι βεβαιώσεις θα έχουν ελεγχθεί και θα φέρουν την υπογραφή του
συντάκτη, του υπεύθυνου ελεγκτή και του εγκρίνοντος.
9. Εσωτερικές Εγκρίσεις του Αναδόχου
Στοιχεία για το επιστηµονικό προσωπικό που θα είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο, ανασκόπηση και έγκριση
όλων των µελετών, υπολογισµών, σχεδίων, αναφορών, εκθέσεων, προδιαγραφών που θα γίνουν τόσο εσωτερικά
η εξωτερικά (από τον Ανάδοχο, από µελετητικά γραφεία ή άλλους συνεργάτες). Τα στοιχεία που θα δοθούν
πρέπει να ορίζουν το "ποιος είναι υπεύθυνος γιατί " σε σχέση µε τα παραπάνω.
10. Έγκριση από τον “ ΟΣΕ Α.Ε.”
Σχετικά µε τα έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί στον “ ΟΣΕ Α.Ε.” για έλεγχο και όπου είναι απαραίτητο για
σχόλια, ο “ ΟΣΕ Α.Ε.” θα επιστρέψει στον Ανάδοχο αντίγραφα των σχετικών βεβαιώσεων υποβολής που θα
συνοδεύουν κάθε έγγραφο, σχέδιο, ή άλλο τµήµα µελέτης, ή άλλη πληροφορία µε την σηµείωση "εγκρίνεται",
"εγκρίνεται µε παρατηρήσεις", ή "επιστρέφεται µε παρατηρήσεις", αναλόγως. Ο Ανάδοχος θα πρέπει ανάλογα
µε την σηµείωση, να ενεργήσει όπως περιγράφεται παρακάτω:
“εγκρίνεται”

να προχωρήσει στην εφαρµογή σύµφωνα µε την σχετική
τεκµηρίωση Ελέγχου Ποιότητας, και σύµφωνα µε όποιες άλλες

“εγκρίνεται µε παρατηρήσεις”

τα σχέδια, ή όποια άλλα τµήµατα της µελέτης ή άλλες
πληροφορίες οι οποίες συνοδεύουν τις υπό έγκριση υποβολές,

πιστοποιήσεις, άδειες κτλ

πρέπει να τροποποιηθούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται
η επανυποβολή τους στον “ ΟΣΕ Α.Ε. ”.
“επιστρέφεται µε παρατηρήσεις”

τα σχέδια, ή όποιο άλλο τµήµα της διαδικασίας ελέγχου, οδηγίας
εργασίας ή όποια άλλη πληροφορία, η οποία συνοδεύει την υπό
έγκριση βεβαίωση υποβολής, θα πρέπει να αναθεωρηθούν, και
να επανυποβληθούν στον “ ΟΣΕ Α.Ε.” µαζί µε νέα βεβαίωση
υποβολής.

11. Καθυστέρηση Εγκρίσεων
Αν ο εκπρόσωπος του “ ΟΣΕ Α.Ε.” δεν έχει επιστρέψει έγγραφα τα οποία του έχουν υποβληθεί εντός 10
εβδοµάδων (συµπεριλαµβανοµένων και επανυποβληθέντων εγγράφων) από την ηµέρα υποβολής, τότε θα
θεωρηθεί ότι έχουν επιστραφεί στον Ανάδοχο µε την σηµείωση "εγκρίνεται".
12. Αρχείο του Έργου
Στοιχεία για το σύστηµα αναγνώρισης και ελέγχου εγγράφων που αφορούν το Έργο συµπεριλαµβανόµενων και
εκείνων που αφορούν την ποιότητα και καθορισµός του χρόνου διατήρησης του αρχείου.
13. Έλεγχος των αλλαγών
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο που θα γίνονται και θα ελέγχονται οι αλλαγές στο Πρόγραµµα Ποιότητας
Έργου και ειδικότερα:
−

Ποιος τις προετοιµάζει

−

Ποιος τις εγκρίνει

−

Πως θα κοινοποιούνται

− Πως θα γίνεται η έκδοση των αναθεωρήσεων και σε ποιους
Η µεθοδολογία αυτή µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µιας διαδικασίας στην οποία θα καταγράφονται όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που θα γίνονται οι αλλαγές στο ΠΠΕΚΚ.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
∆ιαδικασίες - Οδηγίες Ελέγχου Ποιότητας
Ο Ανάδοχος οφείλει να αναπτύξει και να εφαρµόσει στο Έργο ∆ιαδικασίες - Οδηγίες Ελέγχου Ποιότητας οι
οποίες θα είναι σύµφωνες µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις του Έργου που αναφέρονται στην Σύµβαση και στα
Συµβατικά τεύχη αυτής.
Έγκριση ∆ιαδικασιών Ελέγχου Ποιότητας
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει όλες τις ∆ιαδικασίες - Οδηγίες Ελέγχου Ποιότητας στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του
Έργου του ” ΟΣΕ Α.Ε.”. ∆εν θα γίνει καµία έναρξη εργασιών αν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του ” ΟΣΕ Α.Ε.”
δεν βεβαιώνει ότι δεν έχει ενστάσεις στις σχετικές ∆ιαδικασίες - Οδηγίες Ελέγχου Ποιότητας.
Υπεύθυνος Ελέγχου Ποιότητας του Έργου
Ο Ανάδοχος θα ορίσει το ταχύτερο δυνατόν έναν Υπεύθυνο Ελέγχου Ποιότητας, ο οποίος θα τυγχάνει έγκρισης
του “ ΟΣΕ Α.Ε.”, και οποιαδήποτε απόρριψη θα υποστηρίζεται µε βάση αιτιολογηµένα κριτήρια. Οι
αρµοδιότητες του Υπευθύνου Ελέγχου Ποιότητας θα είναι :
1. να διασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία των ∆ιαδικασιών Ελέγχου Ποιότητας
2.

να ελέγχει την τήρηση των ∆ιαδικασιών - Οδηγιών Ελέγχου Ποιότητας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και
να δίνει αναφορά των αποτελεσµάτων αυτών των ελέγχων στον Εκπρόσωπο του “ ΟΣΕ Α.Ε.”

3.

να επιβλέπει όλες τις ∆ιαδικασίες - Οδηγίες Ελέγχου Ποιότητας σε χρονικά διαστήµατα που έχουν
συµφωνηθεί µε τον “ ΟΣΕ Α.Ε.”, προκειµένου να βεβαιώνεται για την συνεχή καταλληλότητα και
αποτελεσµατικότητά τους

4.

να επικοινωνεί τακτικά µε τον “ ΟΣΕ Α.Ε.” για όλα τα θέµατα που αφορούν την ποιότητα και τον έλεγχο
αυτής.
∆οκιµές – Έλεγχοι – Μετρήσεις

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις δοκιµές των υλικών, του εξοπλισµού και για όποια άλλα θέµατα
προβλέπονται στην σύµβαση και στις ∆ιαδικασίες - Οδηγίες Ελέγχου Ποιότητας. Οι δοκιµές, επί τόπου ή µη, θα
γίνονται σε αναγνωρισµένα ή και κρατικά εργαστήρια. Τόσο τα εργαστήρια όσο και οι εγκαταστάσεις δοκιµών
θα έχουν εγκριθεί από τον “ ΟΣΕ Α.Ε.”. Σύµφωνα µε την Υ.Α. 036/12-3-98 "∆ιαδικασία χορήγησης άδειας
ιδιωτικών εργαστηρίων" που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 289/Β'/24-3-98, για τα εργοταξιακά εργαστήρια των
αναδόχων η άδεια λειτουργίας θα χορηγείται για το συγκεκριµένο έργο στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το
εργαστήριο και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το έργο. Ως προς την εποπτεία των εργαστηρίων αυτών
ισχύουν όσα αναφέρονται στην ως άνω Υ.Α.
Ο “ ΟΣΕ Α.Ε.” θα πρέπει να ειδοποιείται για όλες τις προτεινόµενες δοκιµές έτσι ώστε να µπορεί να τις
παρακολουθήσει αν επιθυµεί. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα είναι στην διάθεση του “ΟΣΕ Α.Ε.”, ο οποίος
µπορεί να ζητήσει αντίγραφα όποτε επιθυµεί. Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει τον “ΟΣΕ Α.Ε.”, για οποιεσδήποτε
αποτυχηµένες δοκιµές ή τυχόν ασυµβατότητες µε τις αναφορές µη συµµόρφωσης.
Υπεργολάβοι
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να απαιτήσει από όλους τους υπεργολάβους του την εφαρµογή δικών τους ∆ιαδικασιών
Ελέγχου Ποιότητας, που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές του έργου. Ο Ανάδοχος θα επιβλέπει τις
∆ιαδικασίες - Οδηγίες Ελέγχου Ποιότητας των υπεργολάβων του και θα εξασφαλίζει µε ελέγχους-επιθεωρήσεις
την συµβατότητα των αποτελεσµάτων ή/ και των διαδικασιών µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης.
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Έλεγχοι-Επιθεωρήσεις
Ο Ανάδοχος θα επιτρέπει στους εκπροσώπους του “ ΟΣΕ Α.Ε.” τη δυνατότητα ελέγχου-επιθεώρησης σε τυχαία
βάση, της συµβατότητας των ∆ιαδικασιών Ελέγχου Ποιότητας µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος θα
πρέπει, όπως αιτιολογηµένα µπορεί να του ζητηθεί, να παρακολουθεί, να δίνει πρόσβαση, και να βοηθάει όπως
απαιτείται, προκειµένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος µε τον κατάλληλο τρόπο. Ο Ανάδοχος και οι υπεργολάβοι
του θα πρέπει να συµµορφώνονται µε όποιες αιτιολογηµένες συστάσεις προκύψουν από τέτοιους ελέγχους.

Άρθρο 11.

Γενικές ευθύνες αναδόχου και Υποχρεώσεις

Ο Ανάδοχος έχει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, όπως
ισχύει κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, καθώς και όσες περιγράφονται στην παρούσα και στα λοιπά
συµβατικά τεύχη.

Άρθρο 12.

Απολογιστικές δαπάνες

Στη δαπάνη του έργου που καλύπτει τις απολογιστικές εργασίες περιλαµβάνονται πρόσθετα υλικά που πιθανώς
απαιτηθούν και δεν προβλέπονται από τα άρθρα του τιµολογίου.

Άρθρο 13.
1.

Ασφαλίσεις

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία, όλο το προσωπικό που
θα απασχολεί πριν αυτό εισέλθει στο χώρο του εργοταξίου και αναλάβει εργασία, σύµφωνα µε τις περί
ΙΚΑ διατάξεις.

2.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων σε
ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το Κράτος εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί
ΙΚΑ διατάξεις.

3.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία που µπορεί σύµφωνα µε την Ελληνική
νοµοθεσία να ασφαλίζει παρεµφερή έργα τα αυτοκίνητα που θα χρησιµοποιούνται στο έργο, σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει µε πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισµένη
ασφαλιστική εταιρεία όλα τα µηχανήµατα που χρησιµοποιεί στο έργο. ∆ιευκρινίζεται ότι σε καµία
περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από
τον κύριο του έργου αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος.

4.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου (κλοπή,
φθορά, φωτιά κλπ) για το χρονικό διάστηµα από την παραλαβή µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο, τα
υλικά που θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία επί τόπου του έργου και γι αυτό θα ανήκουν σε αυτή.
Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες του Ανάδοχου ή σε
άλλους χώρους µακριά από το εργοτάξιο, αλλά µέσα στα όρια του Ελληνικού Κράτους η ασφάλιση θα
καλύπτει όπως παραπάνω και τη µεταφορά. Κανένα υλικό δεν θα παραλαµβάνεται στο εξωτερικό και γι
αυτό η ασφάλιση για την µεταφορά υλικών από το εξωτερικό είναι αποκλειστικά θέµα του Αναδόχου.

5.

Ο Ανάδοχος θα συνάψει µε δικές του δαπάνες µε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που σύµφωνα
µε την Ελληνική νοµοθεσία µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα, τις ακόλουθες ασφάλειες:
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α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου.
Η ασφάλιση αυτή πρέπει να καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία ή καταστροφή µερική ή ολική, που να
προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία και σφάλµα του Αναδόχου, και των προσκείµενων σ' αυτόν προσώπων να
συµπεριλαµβάνει και τυχαία περιστατικά , µε εξαίρεση την ανώτερη βία όπως έχει νοµολογηθεί από τα
ελληνικά δικαστήρια.
Η ασφάλιση αυτή αφορά την συνολική αξία του έργου συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών του προτού
ενσωµατωθούν σε αυτό, εφόσον βρίσκονται στο εργοτάξιο και µάλιστα ολόκληρη την αξία του και µπορεί να
προβλέπει απαλλαγές, από την καταβολή της αποζηµίωσης, σε ποσοστό της αξίας ζηµιάς ή απώλειας όχι
µεγαλύτερο του 50% της αξίας κάθε ζηµιάς ή απώλειας µε µέγιστο όριο απαλλαγής 35.000 € για κάθε ζηµία ή
απώλεια. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο από την έναρξη των εργασιών ή την µεταφορά των πρώτων
υλικών στα εργοτάξια µέχρι την γνωστοποίηση στον εργολάβο της έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου.
β. Ασφάλιση αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους
Η ασφάλιση αυτή πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του Αναδόχου για την καταβολή αποζηµίωσης ή
χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για υλικές
ζηµιές που µπορούν να συµβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση
µε την κατασκευή του έργου και δηµιουργεί υποχρεώσεις του Αναδόχου για αποζηµίωση.
Τα εξασφαλιζόµενα ποσά για τις παραπάνω καλύψεις πρέπει να µην είναι µικρότερα από τα εξής:

- Για σωµατική βλάβη κατά άτοµο

100.000 €

- Για βλάβες πραγµάτων

100.000 €

- Για θανατηφόρο ατύχηµα κατ' άτοµο

250.000 €

- Για οµαδικό ατύχηµα

500.000 €

- Συνολικά καλυπτόµενο ποσό

950.000 €

Η ασφάλιση αυτή πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του Αναδόχου, από την έναρξη των εργασιών µέχρι τη
λήξη τους, που πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτά στην ασφαλιστική εταιρεία από τον « Ο.Σ.Ε. Α.Ε.»

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασφαλίσει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του για ολόκληρο
το ποσό του προϋπολογισµού .
6.

Στα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα περιλαµβάνονται οι εξής γενικοί όροι:
α.

Ο « ΟΣΕ Α.Ε.» καθώς και το προσωπικό του ΟΣΕ Α.Ε που θα απασχολείται στη γραµµή κατά τη
διάρκεια της κατασκευής, θα είναι συνασφαλιζόµενοι.

β.

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής του Έργου ο Ανάδοχος µεταβιβάζει και εκχωρεί στον
«ΟΣΕ Α.Ε» εξ αρχής τα ποσά των απαιτήσεων του από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο που θα
καταβάλλονται απευθείας στον «ΟΣΕ Α.Ε » ύστερα από σχετική αίτησή της, χωρίς να χρειάζεται
έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου.
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γ.

Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα ανταγωγής κατά του «ΟΣΕ Α.Ε », του ΟΣΕ
Α.Ε, των υπαλλήλων, συµβούλων και συνεργατών τους και των υπαλλήλων τους, σε περίπτωση που η
βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των προσώπων αυτών.

δ.

Ο «ΟΣΕ Α.Ε», το προσωπικό του, καθώς και όλοι οι σύµβουλοι συνεργάτες του και το προσωπικό του
θεωρούνται σαν τρίτα πρόσωπα.

ε.

Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του «ΟΣΕ Α.Ε» που απορρέει από το άρθρο 922 του
Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος).

στ. Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει η ισχύς
του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση του «ΟΣΕ Α.Ε»
ζ.

Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδίνει στον «ΟΣΕ Α.Ε.» το ασφαλιστήριο συµβόλαιο 15 µέρες τουλάχιστον
πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. ∆ιαφορετικά ο «ΟΣΕ Α.Ε.», χωρίς ειδοποίηση, µπορεί να συνάψει
το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής της, στο όνοµα για λογαριασµό και
µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό
του σαν πληρεξούσιος.

7.

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο σε
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται µπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχόµενων κινδύνων, από
τον «ΟΣΕ Α.Ε.», τα δε έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

8.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της ασφάλισης για τα προαναφερθέντα αντικείµενα και τυχόν συµβάντος
µέσα στον υπόψη χρόνο καθυστέρησης, την ευθύνη αποζηµιώσεων και καλύψεων των ζηµιών έχει ο
Ανάδοχος.
Επίσης η ευθύνη αποζηµιώσεων και καλύψεων των ζηµιών βαρύνει τον Ανάδοχο, σε περίπτωση που
αποδειχθεί ότι το ασφαλιστήριο είναι ανίσχυρο ή παράτυπο για οποιαδήποτε αιτία.

9.

Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου,
οποιοδήποτε κόστος προκύψει από την αντίστοιχη παράταση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, όπως αυτό
περιγράφεται στο παρών άρθρο, θα καλυφθεί από τον Ανάδοχο.

Ο πιο πάνω όρος ισχύει για τις πιθανώς εγκριθεισόµενες παρατάσεις για το σύνολο των εργασιών, όπως αυτές
προκύψουν από την ανάγκη έγκρισης Α.Π.Ε. και συµπληρωµατικών συµβάσεων.

Άρθρο 14.

Ασφάλεια & Υγεία – Μέτρα Ασφαλείας

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν.
3850/10 (αρ. 42).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5Ε.Σ.Υ. Α.∆. 1825
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01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις
ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου :
Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους
ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη
γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111),
Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς
της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο
εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).

3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) – Φάκελος Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων
γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30
εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης
του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει
στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κ.λπ. (µέθοδος κατασκευής,
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα
νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/ 889/2002 (παρ.2.9) του
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ.37 παρ.8 και αρ.182).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα
εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
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1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ:
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν
στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία
στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα
ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-112011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου
Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ.433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.

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

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

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

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα
ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV
µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε
να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα
απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π∆ 1073/81
(αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών
& επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96
(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων
πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84
(αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως :
προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ,
εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο
εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94,
Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των
οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων»
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
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- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού :
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης
τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των
καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.8591), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β
τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07
(αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :
α) κραδασµούς: Π∆ 176/05,
β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06,
γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆
397/94,
δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41),

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

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

5.1 Κατεδαφίσεις :
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11),
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆
212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων,
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ. 10 ).
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες
που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη
χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
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Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.
IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
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7. ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει πρόσθετα µέτρα προστασίας (φύλακες, φωσφορίζοντα γιλέκα,
σήµατα κάλυψης συνεργείων κλπ. ) και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες των αρµοδίων οργάνων του ΟΣΕ
Α.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση το προσωπικό που δε συµµορφώνεται θα αποµακρύνεται από το έργο αµέσως
µετά την προς τούτο έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα δε µέτρα ασφάλειας του
προσωπικού πρέπει να λαµβάνει ο Ανάδοχος, κατά την εργασία σε ύψος, όπως κατασκευή δαπέδων
εργασίας ΜΕ ΞΥΛΟΤΥΠΟ, να τοποθετεί προστατευτικά κιγκλιδώµατα και δίχτυα, κλπ.
8. Επίσης για την εκτέλεση εργασίας κατά την νύκτα θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει και τον απαραίτητο
φωτισµό του χώρου εργασιών. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να χορηγήσει τα απαραίτητα µέσα για την Ατοµική
προστασία των εργαζοµένων (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, µπότες κ.λ.π.), λόγω της ιδιαιτερότητας των
εργασιών. Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων µέτρων ασφαλείας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου των Ανάδοχο.
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9. Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων
από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση
ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για παρακείµενες κατασκευές και
ιδιοκτησίες κ.λπ. Η χρήση εκρηκτικών υλών διέπεται από τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας (όπως π.χ.
άρθρα 81, 82, 83 και 84 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, ΦΕΚ 931/Τεύχος Β/31-1284 κλπ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος παραβεί τους πιο πάνω όρους τότε υπέχει κάθε συνέπεια
(ποινική και αστική) λόγω παράβασης των διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας.
10. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύει το εγχειρίδιο «Ασφαλούς εργασίας προσωπικού υποδοµής» (Ε/14.01.20)
που τέθηκε σε ισχύ µε την υπ’ αριθµ. ΥΥΑΕ/6098704/14.3.2008 απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του
Ε∆ΙΣΥ Α.Ε.

Η δαπάνη για όλα τα παραπάνω µέτρα ασφαλείας βαρύνει τον Ανάδοχο .
Άρθρο 15. Εργασίες σε γραµµές µε ηλεκτροκίνηση
Σε γραµµές µε ηλεκτροκίνηση θα πρέπει να λαµβάνονται τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας για την εργασία σε
ηλεκτροκινούµενο δίκτυο, το δε προσωπικό θα είναι εκπαιδευµένο και θα διαθέτει άδεια εργασίας σε
ηλεκτροκινούµενο δίκτυο (η εν λόγω άδεια παρέχεται από τον Ο.Σ.Ε. µετά από σχετική εκπαίδευση).
Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που τµήµατα του δικτύου δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί κατά το χρόνο
δηµοπράτησης, αλλά θα ηλεκτροδοτηθούν στο µέλλον.

Άρθρο 16. Ηλεκτροδότηση - Τηλέφωνα - Οδοί προσπέλασης

1.

Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την ∆ΕΗ, θα φροντίσει να έχει
στα εργοτάξια του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, για την
διάρκεια κατασκευής του έργου για περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρχει διακοπή του
ρεύµατος. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει µε ευθύνη του και έξοδά του την φωτοδότηση του
εργοταξίου µε χρήση γεννητριών ή άλλων µηχ/κών µέσων, στην περίπτωση νυχτερινής εργασίας, και να
πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή πρόληψης πυρκαϊάς.

2.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να καταβάλει όλες τις
σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθµών και την κατασκευή των απαραίτητων
δικτύων για τη µεταφορά και διανοµή των γραµµών από τα σηµεία παροχής στα σηµεία χρήσης.

3.

Ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωµα να χρησιµοποιεί υφιστάµενες οδούς για την προσπέλαση προς το έργο, µε τη
ρητή υποχρέωση ότι τα µηχανήµατα και λοιπά µεταφορικά µέσα που θα κινούνται σε δηµόσιες οδούς δεν
θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια διαστάσεων και βαρών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για
να αποφεύγονται βλάβες στις οδούς.

4.

Οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες προσπελάσεις χρειαστούν µέσα στο εργοτάξιο, ή προς θέσεις λήψεως
υλικών, θα κατασκευασθούν και θα συντηρηθούν µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Οποιαδήποτε
ζηµιά ή φθορά στις υφιστάµενες οδούς ή προσπελάσεις που γίνεται από υπαιτιότητα του Αναδόχου θα
αποκαθίσταται αµέσως από τον ίδιο.
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Άρθρο 17. ∆ιευκολύνσεις σε άλλους εργολάβους
Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών ή συνεργείων του ΟΣΕ Α.Ε.

που

ενδεχόµενα θα εκτελούν έργα σε παράπλευρους χώρους ή του εργατικού προσωπικού τους. Εάν απαιτείται στη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος να εκτελεί τις εργασίες παράλληλα µε άλλο ανάδοχο του ΟΣΕ ή της
ΕΡΓΟΣΕ που θα εκτελεί οποιουδήποτε είδους έργο, είναι υποχρεωµένος να προβεί στην εκτέλεση των
εργασιών, χωρίς να δικαιούται περαιτέρω αποζηµίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση.

Άρθρο 18. ∆ιεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άπαντα τα ενδεικνυόµενα έκτακτα µέτρα (πρόσθετα ειδικά έργα προστασίας,
ειδικά µέτρα ασφαλείας, ειδική σήµανση, τροχονόµοι υπάλληλοι, κλπ.) τα οποία επιβάλει η φύση και η θέση του
εκτελουµένου έργου, προς αποφυγή παρενοχλήσεως ή κινδύνου της διεξαγόµενης κυκλοφορίας και πρόκλησης
ζηµιών στην ιδιοκτησία (σιδηροδροµικές γραµµές, κτίρια σιδηροδροµικών σταθµών, εγκαταστάσεις κλπ.) του
Ο.Σ.Ε. και σε αρχαιολογικά µνηµεία.
Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψιν του ότι όλες οι δαπάνες λόγω των ειδικών µέτρων κλπ.,
συµπεριλαµβάνονται στις τιµές του τιµολογίου του, δεδοµένου ότι θα πληρωθεί µόνο για τις τιµές αυτές άνευ
ουδεµίας ετέρας αποζηµίωσης.
Για την περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος ήθελε τυχόν προξενήσει ζηµιές κλπ. στις εν γένει εγκαταστάσεις
του Ο.Σ.Ε. ή στους διερχόµενους από τις σιδηροδροµικές γραµµές ή διακόψει την δια του δικτύου του Ο.Σ.Ε.
διερχόµενη κυκλοφορία στα τµήµατα που έχει ολοκληρώσει και παραδώσει προς χρήση, καθίσταται υπεύθυνος
ποινικώς και αστικώς έναντι του Ο.Σ.Ε. και τρίτων για τις εκ των ενεργειών αυτών συνέπειες. Οι εργασίες
πλησίον της υφιστάµενης γραµµής πρέπει να εκτελούνται µετά µεγάλης προσοχής, ώστε να µην προκαλούνται
ανωµαλίες και δυσχέρειες στην λειτουργία των διαφόρων εγκαταστάσεων του ∆ικτύου.
Κατηγορηµατικά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται να αρχίσει εργασίες πλησίον της υφιστάµενης
γραµµής ή να θέσει επ’ αυτής ή πλησίον της πάσης φύσεως υλικά ή µηχανήµατα, παρά µόνο αφού
γνωστοποιήσει τούτο στον επιβλέποντα µηχανικό του εργοταξίου.

Άρθρο 19. Αποθέσεις
1.

υλικών

Εάν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας,
την επί µακρό χρόνο απόθεση υλικών σε χώρους όπου παρεµποδίζεται η κατασκευή του έργου, τότε θα
αποτίθενται σε αυτούς ορισµένες µόνο ποσότητες υλικών, χωρίς δικαίωµα του αναδόχου για αποζηµίωση
λόγω προσθέτων ή πλαγίων µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κλπ. οι οποίες περιλαµβάνονται ανηγµένες
στις τιµές µονάδος του τιµολογίου προσφοράς.

2.

Επίσης αν για τους παραπάνω λόγους ή και για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων στη
δραστηριότητα του Αναδόχου δεν επιτρέπεται η καθόλου απόθεση υλικών σε αυτούς τους χώρους, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποθέσει σε χώρους που επιτρέπεται η απόθεση χωρίς πρόσθετη
αποζηµίωση.
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Άρθρο 20. Πηγές λήψεως υλικών και θέσεις αποθέσεως ακαταλλήλων ή
πλεοναζόντων υλικών
1.

Πηγές λήψης υλικών έργου.
Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών θα χρησιµοποιηθούν, σύµφωνα προς τα αναφερόµενα στις
οικείες ΠΤΠ, κατάλληλα ασβεστολιθικά πετρώµατα ανευρισκόµενα από τον ανάδοχο και εγκρινόµενα
από την επίβλεψη και τους αρµόδιους φορείς εγγύς της περιοχής των έργων.
Τα χρησιµοποιούµενα από τον ανάδοχο υλικά, πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση, άριστης ποιότητας,
της Υπηρεσίας δικαιούµενης κατά την απόλυτη αυτής κρίση ν' απορρίπτει τα ακατάλληλα υλικά (µη
οµοιογενούς αντοχής και ποιότητας, µη καθαρά κ.λπ.).

2.

Θέσεις απόθεσης ακαταλλήλων ή πλεοναζόντων υλικών
Τα µη χρήσιµα προϊόντα κατεδάφισης και τα ακατάλληλα υλικά θα αποτεθούν, διαστρωνόµενα όπως η
ΠΤΠΧ1 ορίζει, σε θέσεις εξευρισκόµενες µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου,
επιτρεπόµενες όµως από τις αρµόδιες Αρχές.

Άρθρο 21. Οδοί προσπέλασης προς θέσεις λήψης υλικών και προς το έργο
Η κατασκευή και συντήρηση νέων οδών προσπέλασης αν απαιτηθούν καθώς και η συντήρηση των

1.

υφισταµένων προς θέσεις λήψης των διαφόρων υλικών (π.χ. λατοµεία, χείµαρροι κλπ.) βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των υφιστάµενων οδών προσπέλασης προς το έργο

2.

δηλαδή να µεριµνά ώστε η διερχόµενη από αυτούς κυκλοφορία των οχηµάτων και µηχανηµάτων του
τόσο από άποψη κυκλοφοριακού φόρτου όσο και από άποψη φορτίων να µην υπερβαίνει τα όρια αντοχής
της υφιστάµενης κατάστασης της οδού. Υποχρεούται επίσης να την συντηρεί και να αποκαθιστά τη
βατότητά τους όταν αυτή διαφοροποιείται από τη συχνή χρήση για τις ανάγκες της εργολαβίας ή από τις
καιρικές συνθήκες ή από άλλα αίτια.
Η δαπάνη κατασκευής οδών προσπέλασης για τις ανάγκες του όλου έργου πέρα από το οδικό δίκτυο

3.

που υφίσταται, βαρύνει τον Ανάδοχο.

Άρθρο 22. Προθεσµίες – Είδη εργασιών - Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου
Το όλο έργο πρέπει να αποπερατωθεί εντός της προθεσµίας των ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ όπως καθορίζεται στο
αντίστοιχο άρθρο της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας, µετρουµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης (χρονική αφετηρία).
Προκαταρτικές εργασίες.
Οι προµήθειες των απαιτουµένων υλικών και µηχανηµάτων θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο αµέσως ώστε να
καταστεί δυνατή η άµεση έναρξη του έργου και η ολοκλήρωσή του µέσα στη συµβατική προθεσµία.
Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου:
1.

Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται προς τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΚΑ για την προστασία του
περιβάλλοντος. Η αποκατάσταση της συνέχειας των υφιστάµενων οδών, είτε η κατασκευή των
απαραίτητων συνδετηρίων τµηµάτων στα τµήµατα τα οποία τέµνονται ή καταλαµβάνονται κλπ. από τα
προς κατασκευή έργα, θα γίνεται από τον ανάδοχο εκ των πρώτων ώστε να εξασφαλίζεται
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προηγούµενα η ακώλυτη και ασφαλής διέλευση από τα νέα αυτά τµήµατα της διερχόµενης από τις
υφιστάµενες οδούς κυκλοφορία, και να διευκολύνεται έτσι η κατασκευή του έργου, ώστε να περατωθεί
εµπρόθεσµα.
2.

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης
του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους
εντεταλµένους για την επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για τους
υπαλλήλους του Συµβούλου που θα χρησιµοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράµει στην επίβλεψη
του έργου και για όποιον άλλον στον οποίον η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει
την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που δίνονται για την
κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους
ισχύοντες Νόµους.

3.

Η τήρηση του ηµερολογίου αποτελεί συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου. Το ηµερολόγιο του έργου
µπορεί να έχει µορφή , ως προς τα συµπληρούµενα στοιχεία, της απολύτου επιλογής του Ο.Σ.Ε. και
µπορεί να απαρτίζεται από περισσότερα του ενός φύλλου ανά ηµέρα εργασίας, δεδοµένης της µεγάλης
έκτασης των εργασιών και του πλήθους των µηχανηµάτων του εργοταξίου. Αποτελεί συµβατική
υποχρέωση του Αναδόχου η αναγραφή σε ειδικό ηµερολόγιο Έργου που θα έχει την έγκριση της
Υπηρεσίας, των πληροφοριών που αφορούν την εκτέλεση των σιδηροδροµικών εργασιών
(χρησιµοποιούµενα µέσα, προσωπικό κλπ.).

4.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, όλα τα
όργανα ελέγχου και τα βοηθητικά εξαρτήµατα που είναι αναγκαία για τον σκοπό αυτό.

5.

Τα σταθερά σηµεία από τα οποία θα εξαρτηθούν οριζοντιογραφικά οι εργασίες, είναι τα
τριγωνοµετρικά σηµεία του εθνικού δικτύου της Γ.Υ.Σ. Ο ανάδοχος θα φροντίσει µε δικά του έξοδα, να
του χορηγηθούν από την Γ.Υ.Σ. η περιγραφή και οι συντεταγµένες των τριγωνοµετρικών σηµείων της
ευρύτερης περιοχής του έργου στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87. Ο έλεγχος των τριγωνοµετρικών
σηµείων θα γίνει µε δική του ευθύνη.

6.

Τα σταθερά σηµεία από τα οποία θα εξαρτηθούν υψοµετρικά οι εργασίες είναι οι χωροσταθµικές
αφετηρίες ( REPERES) της ΓΥΣ. Ο ανάδοχος θα φροντίσει µε δικά του έξοδα να του χορηγηθούν από
την ΓΥΣ η περιγραφή και τα υψόµετρα των REPERES της ευρύτερης περιοχής του έργου.

7.

Μέσα στον χώρο του εργοταξίου και µέχρι τις θέσεις λήψεως των αδρανών, ο ανάδοχος θα έχει την
υποχρέωση να διαθέτει τα απαραίτητα µεταφορικά µέσα για την ασφαλή µετακίνηση του προσωπικού
επίβλεψης και εκπροσώπων της Υπηρεσίας . Επίσης ο ανάδοχος θα παρέχει συνοδεία για το ως άνω
προσωπικό στις µετακινήσεις αυτές όταν και όπου χρειάζεται ή όταν του ζητηθεί.

8.

Επίσης ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να διαθέτει τα απαραίτητα µέσα (µεταφορικά κ.λπ.) για την
ασφαλή επίσκεψη οµάδων επισκεπτών που θα έχουν πάρει έγκριση από τον κύριο

του έργου

προκειµένου να ενηµερωθούν για το έργο.
9.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ Ή ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

9.1 Στην περίπτωση εργασιών πάνω ή κοντά σε σιδηροδροµική γραµµή σε λειτουργία, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί τους κανονισµούς του Ο.Σ.Ε, τις συµβατικές υποχρεώσεις που
αναφέρονται σε άλλα άρθρα της ΕΣΥ και τα ειδικά µέτρα ασφαλείας που υποδεικνύει η
Υπηρεσία.
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Ειδικότερα σε ότι αφορά την ασφάλεια της κυκλοφορίας των συρµών, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες των αρµοδίων οργάνων του Ο.Σ.Ε. Σε
αντίθετη περίπτωση το προσωπικό που δε συµµορφώνεται θα αποµακρύνεται από το έργο
αµέσως µετά την προς τούτο έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ρυθµίζει τις εργασίες, κατά τρόπον ώστε να µην προκαλεί
καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των σιδ. Οχηµάτων. Επίσης θα πρέπει να ενηµερώνει την
Υπηρεσία (Επίβλεψη) για τις εργασίες που θα εκτελεστούν σε θέσεις πλησίον της σιδ/κης
γραµµής, 15 ηµερολογιακές ηµέρες ενωρίτερα από την εκτέλεση των εργασιών, προκειµένου
αυτή να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την επιβολή µέτρων ασφαλείας. Ο
Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να είναι σε ετοιµότητα, κατά τρόπον ώστε να
προσαρµόσει το πρόγραµµα των εργασιών του αναλόγως και να απασχολήσει το προσωπικό και
τα µηχανήµατά του σε αλλες εργασίες.
9.3 Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν επίσης, µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου,
βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση αρχείων ποιοτικού
ελέγχου, όπως σχετικά προβλέπεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
9.2

Άρθρο 23.

Ποινικές ρήτρες – Κυρώσεις

Ποινικές ρήτρες- Κυρώσεις
Για κάθε ηµέρα υπαιτίου υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 22 της παρούσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα ως εξής:
Σε δεκαπέντε τις εκατό (15%) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου και για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι
τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από την σύµβαση αρχικής συµβατικής προθεσµίας.
Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τις εκατό (15%) της αρχικής συµβατικής προθεσµίας η ποινική
ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου.
Το ανώτατο όριο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας ορίζεται σε 6% του συνολικού
ποσού της σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 148 του Ν.4412/16 , όπως ισχύει σήµερα.

Άρθρο 24. Περιθώρια εργασίας
Όλες οι εργασίες που απαιτούν κατάληψη της γραµµής θα εκτελούνται σε χρονικά περιθώρια µεταξύ
διερχοµένων αµαξ/χιών µε το τέλος των οποίων η σιδ/κή γραµµή θα πρέπει να αποδίδεται στην κυκλοφορία
έχοντας εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των αµαξ/χιών.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ρυθµίζει τις εργασίες, κατά τρόπον ώστε να µην προκαλεί καθυστερήσεις στην
κυκλοφορία των σιδ. οχηµάτων, αλλά να τελειώνει έγκαιρα τις εργασίες του και να αποδίδει σε κυκλοφορία την
σιδηροδροµική γραµµή µετά από κάθε αποκοπή αυτής, µέσα στα χορηγηθέντα περιθώρια.
Επίσης θα πρέπει να ενηµερώνει την Υπηρεσία (Επίβλεψη) για τις εργασίες που θα εκτελεστούν σε θέσεις
πλησίον της σιδ/κης γραµµής, 15 ηµερολογιακές ηµέρες ενωρίτερα από την εκτέλεση των εργασιών,
προκειµένου αυτή να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την επιβολή µέτρων ασφαλείας
(βραδυπορίες, φύλαξη από υπαλλήλους του ΟΣΕ , κλπ).
Ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να είναι σε ετοιµότητα, κατά τρόπον ώστε να προσαρµόσει το
πρόγραµµα των εργασιών του αναλόγως και να απασχολήσει το προσωπικό και τα µηχανήµατά του σε αλλες
εργασίες.
Μη τήρηση του διατιθέµενου περιθωρίου κυκλοφορίας.
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Σε περιπτώσεις καθυστέρησης επιβατικών αµαξ/χιών λόγω µη έγκαιρης απόδοσης της σιδ/κής γραµµής από τον
Ανάδοχο θα γίνεται χρέωση των καθυστερήσεων εις βάρος του Αναδόχου κατά τα ισχύοντα στο Ο.Σ.Ε. Η
επανάληψη των παραπάνω καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του Αναδόχου αποτελεί λόγο έκπτωσης του
Αναδόχου κατά την έννοια του Άρθρου 61 παρ.1 του Ν-3669/08 όπως ισχύει σήµερα

Άρθρο 25. Περιεχόµενα κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών προϋπολογισµού
∆ια του υπάρχοντος στον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό του έργου κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών
καλύπτονται οι δαπάνες που περιγράφονται στο Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει σήµερα .

Άρθρο 26. Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου - Επιβαρύνσεις
Το ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κλπ. αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) ορίζεται σε δεκαοκτώ επί τοις
εκατό (18%) όπως στο στο άρθρο 53 παρ. 7(θ) του Ν.4412/2016, καθορίζεται και για την εργολαβία αυτή
ισχύουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που επιβάλλονται στα έργα ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά τις ισχύουσες
διατάξεις.

Άρθρο 27. Κανονισµός Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών
Ο κανονισµός νέων τιµών µονάδος θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
Τα εγκεκριµένα τιµολόγια (Αναλύσεις Τιµών και Περιγραφικά Τιµολόγια) µε βάση τα οποία κανονίζονται οι
νέες τιµές είναι:
α.

Η νέα Ανάλυση τιµών και το Περιγραφικό Τιµολόγιο Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου ∆ηµοσίων
Έργων, έκδοσης 1994.

β.

Το Αναλυτικό Τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ) του Υ.∆.Ε.

γ.

Η Ανάλυση τιµών και το Περιγραφικό Τιµολόγιο Υδραυλικών Έργων του Υ∆Ε.

δ.

Η Ανάλυση τιµών και το Περιγραφικό Τιµολόγιο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων (ΗΛΜ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

ε.

Τα Ενιαία Τιµολόγια Εργασιών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως αυτά ισχύουν σήµερα

στ. Κάθε σχετική Ανάλυση Τιµών η οποία έχει εγκριθεί από ∆ηµόσια Αρχή.

Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 156 του Ν.
4412/2016, γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή "κατά σειρά" των περιπτ. α, β και γ. Αυτό σηµαίνει ότι
απαγορεύεται η επιλογή κάποιας από τις επόµενες περιπτώσεις, αν δεν αποκλεισθεί η δυνατότητα τιµολόγησης
µε µία από τις προηγούµενες περιπτώσεις. Κατά συνέπεια ερευνάται πρώτα αν υπάρχουν συµβατικές εργασίες
για "παρόµοιες ή ανάλογες" προς τις νέες εργασίες. Αν αυτό συµβαίνει, οι τελευταίες τιµολογούνται κατ'
αναλογία προς τις συµβατικές (περιπτ.α). Αν δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές και οι νέες
εργασίες περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένα τιµολόγια (Αναλύσεις Τιµών), οι τιµές τους καθορίζονται σύµφωνα
µε τα τιµολόγια αυτά (περιπτ.β).
Τέλος αν δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το συµβατικό ή τα εγκεκριµένα τιµολόγια, οι τιµές τους καθορίζονται
µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους (περιπτ.γ).
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Η ανωτέρω διαδικασία και αιτιολόγηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται στην "Αιτιολογική 'Έκθεση" του
Πρωτοκόλλου (ΠΚΤΜΝΕ) που συντάσσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην ίδια έκθεση µε

επάρκεια και

σαφήνεια αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν την εκτέλεση της νέας εργασίας και ιδιαίτερα επισηµαίνεται η
αιτία της έλλειψής της από το συµβατικό τιµολόγιο .

Άρθρο 28. Προκαταβολές
Στον ανάδοχο δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί, προκαταβολή για τις ανάγκες του έργου.

Άρθρο 29. ∆ιεύθυνση Έργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα
1.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιλέξει άριστο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για την στελέχωση του
εργοταξίου, που αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

2.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, όλα τα αναγκαία µηχανήµατα, εγκαταστάσεις, µεταφορικά µέσα,
όργανα και εργαλεία και το απαιτούµενο ειδικευµένο προσωπικό που να τα χειρίζεται, για την κατασκευή
του υπόψη έργου και είναι υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού.

3.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις των Γραφείων Επίβλεψης για χρήση από την
Υπηρεσία καθόλη την διάρκεια του έργου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα συµβατικά τεύχη.
Η δαπάνη για την επίπλωση και τον εξοπλισµό των κτιρίων αυτών, όπως επίσης και η δαπάνη λειτουργίας
τους µέχρι την προσωρινή παραλαβή του έργου (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, τηλέφωνο, κλπ.) βαρύνει τον
Ανάδοχο και περιέχεται ανηγµένη στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου Προσφοράς.

Άρθρο 30. Καθαρισµός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων
1.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως προβεί στον πλήρη καθαρισµό του χώρου των εργοταξίων, του
κατασκευασθέντος έργου και των εγκαταστάσεων του και στην αποκατάσταση του τοπίου (και
στους χώρους λατοµείων, δανειοθαλάµων, κλπ.) προ της παράδοσης αυτού.

2.

Ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς ιδιαιτέρα αποζηµίωση να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και µετά το
πέρας των εργασιών στην καθαίρεση και αποκόµιση των προστατευτικών κατασκευών και
περιφραγµάτων του εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.∆. 778/80 και 1073/81.

3.

Ο Ανάδοχος οφείλει µε δική του επιβάρυνση να αποµακρύνει από το κτίριο µετά το πέρας των
εργασιών, σε καθηµερινή βάση, όλα τα εργαλεία που χρησιµοποιεί.

Άρθρο 31. Τµηµατική παραλαβή τµήµατος αυτοτελούς χρήσεως
Η τµηµατική παραλαβή αυτοτελών τµηµάτων του έργου είναι στην διακριτική επιλογή της Υπηρεσίας και αφού
αυτή κρίνει αυτό δυνατόν.
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Άρθρο 32. Αναθεώρηση συµβατικών τιµών
Για την αναθεώρηση των συµβατικών τιµών ισχύει το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016., όπως ισχύει σήµερα.

Άρθρο 33. Ειδικές δαπάνες βαρύνουσες τον ανάδοχο
Στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς θεωρείται ότι περιέχονται ανηγµένες πέρα από τις αναγραφόµενες
στους γενικούς όρους του Τιµολογίου Υπηρεσίας και Προσφοράς οι παρακάτω δαπάνες:
1). Οι κάθε φύσεως δαπάνες που θα απαιτηθούν για τον έλεγχο των τυχόν µελετών.
Οι παρακάτω ειδικές δαπάνες:
2). Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών - εκµισθωτών ή µισθωτών
3). Των περιοχών αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικώς.
4). Των θέσεων εγκαταστάσεως µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικώς.
5). Των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια
6). Όσον αφορά τις εν λειτουργία οδούς ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη ότι δεν δύναται να
κυκλοφορήσει οχήµατα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του
οδοστρώµατος ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε, εφ' όσον κάµει χρήση τέτοιων οδών
(εντός των ανωτέρω περιορισµών) υποχρεούται στην συντήρηση και των οδών τούτων ως ανωτέρω καθ'
όλη την διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συµβάσεως άνευ οιασδήποτε αποζηµιώσεως εκ µέρους του
Ο.Σ.Ε. . Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. Ο Ο.Σ.Ε.
ουδεµία αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τα ως άνω
αναφερθέντα.
7). Οι δαπάνες εγκαταστάσεως και λειτουργίας εργοταξίων
8). Οι δαπάνες προσωρινής σηµάνσεως κατά το στάδιο εκτελέσεως του έργου
9). ∆απάνες που θα προκύψουν από τις δυσχέρειες λόγω:
α.-

εκτέλεσης άλλων εργολαβιών του Ο.Σ.Ε ή άλλων δηµοσίων φορέων,

β.-

κυκλοφορίας της σιδηροδροµικής γραµµής,

γ.-

προσπελάσεων.

δ.-

ύπαρξης δικτύων Ο.Κ.Ω.

10) Πρόσθετες δαπάνες του προκύπτουν από τους περιορισµούς στις δραστηριότητες του Αναδόχου για
την προστασία του περιβάλλοντος,

Άρθρο 34. Κρατήσεις λόγω εγγυήσεως
Η αρχική και οι τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτελέσεως όπως αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας,
ως και τυχόν συµπληρωµατική εγγύηση καλής εκτελέσεως (λόγω µεταγενέστερης αύξησης του χρηµατικού
αντικειµένου της σύµβασης), συµπληρώνονται µε κρατήσεις από κάθε πιστοποίηση σύµφωνα προς τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 72 παρ.1β) του Ν.4412/16, όπως αυτός ισχύει σήµερα.

Άρθρο 35. Φορολογικές υποχρεώσεις
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1.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, χαρτόσηµα, δασµούς και κρατήσεις
υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας, για τα έργα που
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

2.

Το έργο επιβαρύνεται µε τον ΦΠΑ και καταβάλλεται επιπλέον του εργολαβικού ανταλλάγµατος.

Άρθρο 36. Τήρηση Νόµων, Αστυνοµικών ∆ιατάξεων, Έκδοση Αδειών
Ο Ανάδοχος σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και οπωσδήποτε µέχρι την οριστική παραλαβή,
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους κανονισµούς, τις
Αστυνοµικές ∆ιατάξεις, ή διαταγές καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή
άλλης Αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και για τις
εργασίες του.
Ο Ανάδοχος σαν υπεύθυνος να τηρεί τους νόµους κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στην Υπηρεσία τις
διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και τα έγγραφα
των διάφορων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. Επίσης είναι υποχρεωµένος
να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες πριν από την έναρξη και καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διότι
το κτίριο έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο (Φ.Ε.Κ. 905 ∆’/ 17.10.2012).
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην διεκπεραίωση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του (δαπάνες
διεκπεραίωσης, µετακινήσεις, χαρτόσηµα κλπ.) , κάθε άδειας που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους,
∆ιατάγµατα κλπ. και που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του.
Ο ανάδοχος θα ευθύνεται για τη µισθοδοσία, την ασφάλιση και οποιαδήποτε αποζηµίωση του εργατοτεχνικού
προσωπικού που θα διαθέτει για το υπόψη έργο.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να βρίσκεται επί τόπου του έργου καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Σε περίπτωση
αδυναµίας του να εκπληρώσει αυτή του την υποχρέωση οφείλει να διαθέτει αντικατάστασή του, η αµοιβή του
οποίου δεν θα βαρύνει τον ΟΣΕ Α.Ε.

Άρθρο 37. Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία, Εργασία σε Αργίες και Εορτές Εργασίες
1.

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

2.

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη και δεν
υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την
εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες αρχές.
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3.

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

4.

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

5.

Σαν ωράριο εργασίας ακολουθείται το σύστηµα της πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας

Άρθρο 38. Προσωρινή παραλαβή - Χρόνος εγγύησης - Συντήρηση - Οριστική
παραλαβή

Ο χρόνος εγγύησης για το παρόν Έργο, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) µήνες. Στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα ο
Ανάδοχος
υποχρεούται να συντηρεί το έργο. Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, θα επακολουθήσει η οριστική
παραλαβή του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 170, 171 & 172 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει
σήµερα.

Άρθρο 39. Σύνταξη µητρώου του έργου
H σύνταξη του µητρώου έργου θα γίνει σύµφωνα µε την οδηγία Ε.01.01.24 «Σύνταξη και υποβολή µητρώου
έργου» των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Τα στοιχεία αυτά θα υποβληθούν εις 3-πλούν συµπεριλαµβανοµένου και του πρωτοτύπου. Όσον αφορά τα
σχέδια αυτά θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή (δισκέτα-cd). Το µητρώο του έργου θα συνταχθεί από
τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ του έργου και θα υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προ της προσωρινής παραλαβής. Η
αµοιβή του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για την σύνταξη του Μητρώου του έργου περιέχεται ανηγµένη στις δαπάνες των
λοιπών εργασιών της τελικής Προσφοράς του έργου και πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την προσφορά του.

Άρθρο 40. Περιορισµοί στις δραστηριότητες του Αναδόχου για την προστασία
του Περιβάλλοντος
Στις δραστηριότητες και στα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο του έργου επιβάλλονται οι
παρακάτω περιορισµοί:
1.

Όσον αφορά τα αέρια, οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις τούτων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ
135/Α/28.7.87) και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88).

2.

Για τα υγρά απόβλητα έχουν εφαρµογή οι εκάστοτε ισχύουσες Νοµαρχιακές αποφάσεις.

3.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στις παρακάτω
Υπουργικές Αποφάσεις:
i.

Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/18.8.78.
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4.

ii.

Υπ.Απ. 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9.9.86.

iii.

Υπ.Απ. 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88.

iv.

Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/Β/21.2.91.

Η απόθεση των ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται σε χώρους που δεν θα επηρεάζουν την
επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές εκτάσεις, µε την εξαίρεση της επόµενης πρότασης, και
θα απέχουν τουλάχιστον 250 µ. από τα όρια οικισµών, κτίσµατα, νεκροταφεία, κλπ. Σε κάθε περίπτωση,
θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθέµενου υλικού από τις βροχές.
Οι ακριβείς θέσεις απόθεσης και ο τρόπος διαµόρφωσης των χώρων του προηγουµένου όρου θα γίνουν
σύµφωνα µε το σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν την έναρξη
κατασκευής του έργου.

5.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα εξασφαλίζεται η οµαλή επικοινωνία µεταξύ των κατοικηµένων
περιοχών εκατέρωθεν της σιδηροδροµικής γραµµής.

6.

Κάθε είδους επέµβαση ή τροποποίηση των υφισταµένων έργων υποδοµής θα γίνεται σε συνεργασία µε
τους αρµοδίους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.

7.

Θα χρησιµοποιούνται µηχανικά σάρωθρα και θα γίνεται συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους των
πλησίων του έργου κατοικηµένων περιοχών που θα επηρεάζονται από την ενδεχόµενη εκποµπή
σωµατιδίων (σκόνη) από την κατασκευή του έργου, σε συνεννόηση µε τις κατά τόπους δηµοτικές αρχές.

8.

Κατά την διάρκεια των διατρήσεων θα χρησιµοποιείται µηχανολογικός εξοπλισµός που θα εξασφαλίζει την
συγκράτηση της σκόνης.

9.

Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους ενέµατα, κλπ. θα
συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τον χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κλπ.) στην περιοχή του έργου.
Απαγορεύεται η απόρριψη παλιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων
ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 71560/3053/ΦΕΚ 65/Β/85.

10. Το εργοτάξιο θα εγκατασταθεί στη θέση που θα εγκρίνει η Υπηρεσία ύστερα από σχετικό σχέδιο που θα
υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη της κατασκευής.
Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση θα αποµακρυνθεί µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του
έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί.
11. Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το πιστοποιητικό
έγκρισης τύπου ΕΟΚ για θόρυβο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 17.1.3 της παρούσης. Όπου
η διαθέσιµη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους
χώρους πρόκλησής του πρόχειρα ηχοπετάσµατα.
Κατά την κατασκευή ορίζεται ανώτερο όριο θορύβου τα 65 dB(A), µετρούµενα στο όριο των εργοταξίων.
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Θα ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιµετώπιση τυχόν εκδηλώσεων
πυρκαγιάς από την λειτουργία των µηχανηµάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα
ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών
12. Θα ληφθεί µέριµνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιµετώπιση τυχόν εκδηλώσεων
πυρκαϊάς από την λειτουργία των µηχανηµάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα
ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών.

Άρθρο 41. Μελέτες έργου
Για την κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, ο ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση
στις αρµόδιες Υπηρεσίες (ΟΣΕ, Αρχαιολογία, ∆ήµος, Πολεοδοµία κλπ) τις απαραίτητες µελέτες (αρχιτεκτονική,
στατική, αντισεισµική, Η/Μ κλπ) που τυχόν απαιτηθούν. Στην αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνεται και η
αδειοδότηση των κατασκευών αυτών. Αν λόγω τροποποίησης των συνθηκών του έργου ή για οποιαδήποτε άλλη
αιτία (π.χ. υπηρεσιακές ανάγκες) ζητηθεί η από την Υπηρεσία η σύνταξη, υποβολή, έγκριση, αδειοδότηση
παρόµοιων κατασκευών πέρα από τις αναγραφόµενες στην Τεχνική Περιγραφή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος
για την εκπόνηση των αντίστοιχων µελετών χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση.

Άρθρο 42. Πινακίδες ενδεικτικές του Έργου
1.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την υπογραφή της
Σύµβασης προβεί στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του εκτελούµενου έργου. Οι
διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθµός αυτών, οι αναγραφόµενες ενδείξεις (ονοµασία έργου, κύριος του
έργου, ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µελετητής, ανάδοχος, µήκος έργου, προϋπολογισµός έργου και
χρονολογίες έναρξης και περαίωσης) ο χρωµατισµός και οι θέσεις τοποθέτησης θα καθοριστούν έγκαιρα
από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Το είδος και η σταθερότητα της στήριξης των πινακίδων
αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου.

2.

Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης των ως άνω πινακίδων βαρύνουν τον ανάδοχο του
έργου και περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου.
Σε περίπτωση µη τοποθέτησης των ανωτέρων πινακίδων εντός της ως ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας, η
∆ιευθύνουσα το έργο υπηρεσία προβαίνει στην προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση των σε βάρος και για
λογαριασµό του αναδόχου.

Άρθρο 43.

Ειδικοί συµβατικοί όροι.

1.

Η µεταφορά του προσωπικού στο εργοτάξιο θα γίνεται µε µέσα και δαπάνες του Εργολάβου.

2.

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να βρίσκεται επί τόπου του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Σε
περίπτωση αδυναµίας του να εκπληρώσει αυτή του την υποχρέωση οφείλει να διαθέτει αντικαταστάτη του,
η αµοιβή του οποίου δεν θα βαρύνει τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε.. Οι εντολές για το είδος, τη θέση και την ποσότητα
των εργασιών που θα εκτελεί το προσωπικό του αναδόχου θα δίδονται από τον ΟΣΕ Α.Ε., άρνηση δε του
Αναδόχου να συµµορφωθεί µε τις εντολές αυτές θα επιφέρει έκπτωσή του. Όλα τα υλικά που τυχόν
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διατίθενται από τον Ο.Σ.Ε. θα µεταφέρονται επί τόπου των έργων µε µέσα του ΟΣΕ. Οι φορτοεκφορτώσεις
θα γίνονται από τον Ανάδοχο.
3.

Όλα τα υλικά που τυχόν διατίθενται από τον Ο.Σ.Ε. θα µεταφέρονται επί τόπου των έργων µε µέσα του
ΟΣΕ. Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από τον Ανάδοχο.

4.

∆εδοµένου ότι οι εργασίες εκτελούνται σε σιδηροδροµικό σταθµό υπό λειτουργία, ο ανάδοχος θα πρέπει να
λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο προστασίας του επιβατικού κοινού, σύµφωνα και µε τις οδηγίες της
Επίβλεψης, καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ιδιαίτερα δε η πρόσβαση του επιβατικού κοινού
στα κρηπιδώµατα, δεδοµένου ότι γίνεται από διάδροµο που συνορεύει µε το κτίριο, στο οποίο θα γίνονται
οι εργασίες, θα πρέπει να διασφαλιστεί η διακίνησή τους, είτε µέσω προσωρινής κατασκευής άλλου
διαδρόµου, είτε µέσω κατασκευής ικριωµάτων και σκάφης συλλογής τυχόν υλικών από κατάπτωση.

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ Α.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1.-Αντικείµενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
Το παρόν παράρτηµα της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τους γενικούς συµβατικούς όρους, µε βάση
τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης θα
εκτελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα πάσης φύσεως έργα του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Άρθρο 2.-Ισχύουσες διατάξεις
Για την δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω
διατάξεις:
1.
Ο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2.

Ο Ν. 4070/2012 µε τον οποίο επιφέρονται αλλαγές σε ορισµένες διατάξεις της «κωδικοποίησης της
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».

3.

Ο Ν. 4146/2013 µε τον οποίο επίσης τροποποιούν ορισµένες διατάξεις της «κωδικοποίησης της
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων».

4.

Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 Ν.
2328/95 (ΦΕΚ 159 Α’/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α’/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ /97) και
Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α’/96).

5.

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και
Ν. 2362/95 - ∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95)
Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/05
Ν. 2522/97 - ∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97)
Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002)
Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002)
Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002)

6.

Το άρθρο 8 - κρατικές προµήθειες - του Ν. 2741/99 (προσυµβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α’ /28-091999), όπως ισχύει µε το Ν.3414/05.

7.

Το Π.∆. 57/00 (ΦΕΚ 45/2-3-00) και το Π.∆. 22/02 (ΦΕΚ 17/4-2-02) (προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο, σχετικά µε τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών, έργων και
υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14 Ιουνίου
1993, και της Οδηγίας ΕΚ-4/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Φεβρουαρίου
1998, αντίστοιχα).

8.

Το Π.∆. 472/85 (ΦΕΚ 168/Α’/2-10-1985) «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθµίσεις
σχετικές µε την εφαρµογή των άρθρων 15,16,17 του Ν. 1418/84».

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόµων εκδοθεισών αποφάσεων, καθώς και των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και
γενικότερα κάθε διάταξης (Νόµος, Προεδρικό ∆ιάταγµα, Απόφαση, Εγκύκλιος) που διέπει την εκτέλεση του
έργου και την συγχρηµατοδότησή του µέσω της παρούσας σύµβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
ανωτέρω, και όπως όλες οι ανωτέρω διατάξεις, ρητές ή µη, ισχύουν κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψης
της ∆ιακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού.
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Άρθρο 3.-Σειρά ισχύος τευχών δηµοπράτησης και λοιπών στοιχείων της µελέτης
Τα τεύχη δηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σε
αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας .

Άρθρο 4.-Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου
Η µε υποβολή προσφοράς συµµετοχή στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν
επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και
τοπικών συνθηκών κατασκευής του, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τη µεταφορά, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση
υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και
οδών προσπέλασης, τις συνήθως κρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των
ευρισκοµένων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά
και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα
θέµατα, που µε οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών , σε
συνδυασµό µε τους όρους της Σύµβασης. Επίσης, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη
συµµόρφωσή του, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της
εργολαβίας, που περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν, µαζί µε τη διακήρυξη, τη βάση
της προσφοράς του καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε
κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύµβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την
πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ρυθµίζει το
πρόγραµµα των εργασιών έτσι ώστε να µη παρεµποδίζει την εργασία άλλων εργοταξίων.

Άρθρο 5.-Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον
Ανάδοχο
Οι συµβατικές τιµές µονάδος του ισχύοντος τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες,
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Οι τιµές αυτές προσαυξηµένες κατά το, κατά νόµο, ποσοστό γενικών
εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαµβάνουν όλες τις προς τούτο απαραίτητες εργασίες για
την πλήρη και έντεχνο κατασκευή των έργων και καλύπτουν όλες τις άµεσες ή έµµεσες δαπάνες του Αναδόχου
και, µε την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιµών κειµένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του
Αναδόχου για την κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών.

Άρθρο 6.-Προσαρµογή - Συµπλήρωση µελετών του έργου
6.1

6.2

6.3

Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαιτέρα αποζηµίωση, µε βάση τις χορηγούµενες σ' αυτόν µελέτες, τις
έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, και τις εγκεκριµένες από το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων
προδιαγραφές εκπονήσεως µελετών, να προβεί, επί παρουσία του εκπροσώπου της Υπηρεσίας, στην επί
του εδάφους εφαρµογή των µελετών, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου,
στον έλεγχο και λήψη των απαιτουµένων συµπληρωµατικών στοιχείων προς συµπλήρωση και
προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της οριστικής µελέτης, καθώς επίσης στην σήµανση της ζώνης
καταλήψεως των έργων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης, µετά έγγραφο εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, να εκπονήσει τις
µελέτες που θα κριθούν αναγκαίες, για τη συµπλήρωση των στοιχείων της οριστικής µελέτης, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία. Η αµοιβή για τις µελέτες αυτές περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά
του. Επίσης υποχρεούται να προσαρµόσει την οριστική µελέτη προς τα δεδοµένα του εδάφους χωρίς
όµως να δικαιούται ιδιαίτερη αµοιβή γι’ αυτό, δεδοµένου ότι θεωρείται ότι η σχετική δαπάνη βαρύνει τον
Ανάδοχο και είναι ανηγµένη στην προσφορά του.
Οι µελέτες θα υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους Ειδικούς Όρους της Σ.Υ. και θα
συντάσσονται µε βάση τις ισχύουσες Προδιαγραφές σύνταξης µελετών και τις σχετικές οδηγίες ή εντολές
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6.4

της Υπηρεσίας.
Για τις λοιπές µελέτες που υποχρεούται να εκπονήσει ο Ανάδοχος, γίνεται ρητή αναφορά στα λοιπά
συµβατικά τεύχη.

Άρθρο 7.-Προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων
Όπου στα Τιµολόγια της µελέτης ή στις Τεχνικές Περιγραφές ή στις Τεχνικές Προδιαγραφές ή στις Συγγραφές
Υποχρεώσεων ή στα Σχέδια, πίνακες υλικών κλπ αναφέρονται προϊόντα συγκεκριµένης κατασκευής ή
προέλευσης ή ιδιαίτερες µέθοδοι, εκτός εάν οι αναφορές αυτές δικαιολογούνται και είναι αδύνατον να γίνουν
περιγραφές των αντικειµένων της Σύµβασης µέσω τεχνικών προδιαγραφών και περιγραφών που να είναι
αρκούντως ακριβείς και κατανοητές και συγκεκριµένα όπου αναφέρονται οι λέξεις «τύπου» συγκεκριµένης
ονοµασίας ή προέλευσης, νοείται ότι συµπληρώνεται µε τη φράση «ή ισοδύναµο και εφάµιλλο τεχνικών
χαρακτηριστικών» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 7 του Π.∆. 23/93 για την προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα, προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669 ,89/440
και 89/665 της ΕΟΚ.

Άρθρο 8.- Τιµές µονάδος νέων εργασιών
8.1

8.2

Για τον καθορισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου από το Νόµο προβλέπεται ότι θα εφαρµόζονται
τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), διευκρινίζεται ότι αυτά θα
εφαρµόζoνται άσχετα µε τα µέσα που θα χρησιµοποιήσει o ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών
(δηλαδή µικρό ή µεγάλο αριθµό µηχανηµάτων, τύπων γνωστών ή άλλων, καινούργιων ή όχι, εργατικά
χέρια στο σύνολο ή σε µέρος, σε µικρή ή σε µεγάλη αναλογία κλπ).
Στους Ειδικούς Όρους της παρούσας αναφέρονται ποια εγκεκριµένα ή συµβατικά τιµολόγια (αναλύσεις
τιµών) ισχύουν για τις τιµές µονάδος νέων εργασιών του έργου.

Άρθρο 9.- Ασφάλιση προσωπικού
9.1
9.2

9.3

9.4

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύµφωνα µε τις
οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων, σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισµένες
από το Κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του που απασχολείται στα εργοτάξια του έργου,
εφόσον τούτο δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έχει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ.
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει:
α) να συµµορφωθεί µε την κείµενη νοµοθεσία για την ασφάλεια [ενδεικτικός πίνακας (όχι
εξαντλητικός) νοµοθετηµάτων που ισχύουν αναφέρεται σε άρθρο των Ειδικών όρων της παρούσας.
β) να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα, µέσα και συστήµατα ασφαλείας για την αποφυγή
ατυχηµάτων στο ΕΡΓΟ, σε προσωπικό που απασχολείται στο ΕΡΓΟ, σε τρίτους, στο περιβάλλον
και σε εγκαταστάσεις, εξοπλισµό, υλικά του ΕΡΓΟΥ ή τρίτων, εξαιτίας των δραστηριοτήτων των
και των δραστηριοτήτων των υπεργολάβων του.
γ) να αναπτύξει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας που να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που
προβλέπονται στους Ειδικούς όρους της παρούσας.
δ) να εντάξει στο οργανόγραµµα του εργοταξίου Θέση ∆ιαχείρισης Ασφάλειας σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στους Ειδικούς όρους της παρούσας.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ διατηρεί το δικαίωµα να επιθεωρεί τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ προκειµένου να διαπιστώσει ότι ο
τελευταίος συµµορφώνεται ικανοποιητικά µε τις παραπάνω προβλεπόµενες απαιτήσεις. Εφόσον κατά την
επιθεώρηση η ΥΠΗΡΕΣΙΑ διαπιστώσει παραλήψεις ή αποκλίσεις στην τήρηση των απαιτήσεων αυτών
και εφόσον το κρίνει απαραίτητο, µπορεί να ζητήσει τη λήψη πρόσθετων µέτρων, µέσων και
συστηµάτων ασφαλείας, την ολική ή µερική κατάργηση ή/και τροποποίηση ληφθέντων µέτρων, µέσων
και συστηµάτων ασφαλείας από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ από τις
ευθύνες που έχει σύµφωνα µε το νόµο και τη σύµβαση και χωρίς να δίνει σ’ αυτόν το δικαίωµα για
πρόσθετη αποζηµίωση.
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9.5

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να συµµορφωθεί µε τις σχετικές εντολές της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Άρθρο 10.- Τήρηση Νόµων, Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόµων κ.λπ., όπως ορίζεται στο Ν. 4412/16, όπως ισχύει
σήµερα, υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς αµέλεια στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων
Αρχών, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ.

Άρθρο 11.- Ευθύνη Αναδόχου
11.1

11.2

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας όπως ισχύει σήµερα, τόσο
για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι
ο Ανάδοχος, ενώ ο από την Υπηρεσία ασκούµενος σχετικός έλεγχος δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από
αυτή την ευθύνη.
Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που εν γένει θα
χρησιµοποιηθούν, τη χρησιµοποίηση αυτών και την εν γένει εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας, των οικείων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων
Συµβατικών Τευχών και σχεδίων.
Στην περίπτωση που κάποιο από τα προδιαγραφόµενα υλικά έχει αποσυρθεί από την παραγωγή, πρέπει
έγκαιρα ο Ανάδοχος να το επισηµάνει και να προσκοµίσει όλα τα στοιχεία του υλικού µε το οποίο
προτείνει να αντικατασταθεί το προδιαγραφέν υλικό.

Άρθρο 12.- Σήµανση κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες,
προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτουµένων, αναλόγως της φύσεως των έργων (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά,
Οικοδοµικά κλπ), σηµάτων και πινακίδων εν γένει ασφαλείας, επιµελούµενος και της συντήρησης αυτών. Στις
επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόµατα αναλάµποντα σήµατα (flash
lights). Επίσης θα χρησιµοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι-υπάλληλοι του Αναδόχου, για
την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και επί
των παρακαµπτηρίων και προσπελάσεων και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου τόσο κατά την ηµέρα όσο
και τη νύκτα. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται γενικά προς τους κανονισµούς ασφαλείας της
σιδηροδροµικής κυκλοφορίας και τις σχετικές υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα παραπάνω µέτρα σήµανσης θα
λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη (πλην αυτών των εργασιών που περιγράφονται ρητά στο Τιµολόγιο
Μελέτης) του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα οφειλόµενο στη µη λήψη
των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.

Άρθρο 13.- Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω)
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν εναέριες ή
υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω ή ΝΠ∆∆, που πρέπει να µετατοπισθούν.
13.2 Για τις εργασίες αυτές ισχύει ότι ορίζεται στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και ο Ανάδοχος υποχρεούται να
διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, µη δικαιούµενος από το λόγο αυτό
ιδιαίτερης αποζηµιώσεως λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών παρουσιαζοµένων στις απ' αυτόν
εκτελούµενες εργασίες.
13.1

Άρθρο 14.-Σύνταξη µητρώου του έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως προβεί στην σύνταξη Μητρώου του κατασκευασθέντος έργου, σύµφωνα µε το
αντίστοιχο άρθρο των Ειδικών Όρων της παρούσας και όσα θα καθορίσει η Υπηρεσία.
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Άρθρο 15.- Υλικά κυρίου του έργου - Προσωρινές εγκαταστάσεις του Αναδόχου Προστατευτικές κατασκευές
15.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει µε δαπάνες του τα παραδιδόµενα από τον Κύριο του έργου προς
χρήση ή ενσωµάτωση µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κλπ.

15.2

Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διανοµής,
εργαστήρια, γραφεία κλπ.) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα ανεγερθούν µε µέριµνα,
δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες
Αρχές.

15.3

Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου µέτρου, για
αποφυγή πρόκλησης ζηµιών προς τρίτους, ή και προς τα έργα, αποζηµιούµενος γι' αυτές µε βάση τις
τιµές του συµβατικού τιµολογίου ή µε βάση τιµές µονάδος νέων εργασιών για τις µη προβλεπόµενες από
το συµβατικό Τιµολόγιο εργασίες.

Άρθρο 16.- Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
16.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δαπάνες του και προ της παραδόσεως προς χρήση κάθε τµήµατος Έργου,
καθώς και µετά την περαίωση ολοκλήρου του Έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους πέριξ του
τµήµατος τούτου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση
προβλεποµένη από το προηγούµενο άρθρο 15 της παρούσας, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα,
µηχανήµατα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ., να
άρει (καταστρέψει κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο κλπ., το οποίον θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν
άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία π.χ. κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους, που πάνω
τους ήταν αποτεθειµένα/ εγκατεστηµένα κλπ., να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές
όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι απαιτούµενο για την
παράδοση του Έργου προς εύρυθµον λειτουργία του κατά τους όρους της Συµβάσεως ή
προδιαγραφόµενο στους Ειδικούς όρους της παρούσας. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως προβαίνει,
όταν εκλείψει ο λόγος κατά την κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση κλπ.) κάθε
κατασκευασθείσης για την εκτέλεση του Έργου (εργασιών ή και παραγωγής υλικών), προστατευτικής
κατασκευής, επιβληθείσης από οιονδήποτε λόγο, προς αποφυγήν πάσης φύσεως ζηµιών, φθορών,
ατυχηµάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργησίµους εκτάσεις, κοινωφελείς
εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα, καθώς και αποµάκρυνση περιφραγµάτων των εργοταξίων.

16.2

Εάν µέσα σε δέκα (10) µέρες από την έγγραφο υπόµνηση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο Ανάδοχος
δεν προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογο προθεσµία περαίωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές
εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου, εκπιπτούσης της γενοµένης δαπάνης από τη πρώτη προς τούτο
πληρωµή, πέραν της µη έκδοσης βεβαίωσης εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος τούτου για το
λόγο αυτόν.

Άρθρο 17.- Απαλλοτριώσεις
17.1

17.2

Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούµενες διατυπώσεις για
την απαλλοτρίωση δηµοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.∆.∆. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κλπ., που τυχόν θα
απαιτηθούν για την εκτέλεση των έργων, υπέχων και όλες τις υλικές και διαδικαστικές ευθύνες για την
διαδικασία των απαλλοτριώσεων αυτών.
O Ανάδοχος υποχρεούται, στην περίπτωση που θα διαταχθεί προς τούτο, να εκτελέσει επαλήθευση ή
συµπλήρωση του προϋπάρχοντος κτηµατολογίου, εκπονώντας στη συνέχεια τα απαιτούµενα
κτηµατολογικά διαγράµµατα και πίνακες. Τα παραπάνω διαγράµµατα και πίνακες θα υποβάλλονται στην
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Υπηρεσία σε προθεσµίες που καθορίζονται στους Ειδικούς όρους της παρούσας εις δωδεκαπλούν (12)
και θα περιέχουν όλα τα απαιτούµενα για την απαλλοτρίωση στοιχεία, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα
στα σχετικά άρθρα και προδιαγραφές του Π.∆. 696/74.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Π.∆. 305/96)
Αυτό το ενδεικτικό παράδειγµα Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) βασίστηκε στις απαιτήσεις του Π∆
305/96, στο προτεινόµενο από το ΤΕΕ υπόδειγµα και σε ορισµένες ειδικές απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε. Σκοπός του
είναι να βοηθήσει τους Αναδόχους Μελετών και/ή Κατασκευής στην προετοιµασία ενός επαρκούς ΣΑΥ για τα
έργα τους και κατά συνέπεια να διευκολύνει την παρακολούθηση της διαδικασίας αυτής από τον ΟΣΕ Α.Ε.
Επειδή αυτό δεν αποτελεί νοµικό κείµενο, σε περίπτωση οποιασδήποτε αµφισβήτησης, το Π∆ 305/96 ή
οποιοδήποτε άλλο νοµοθέτηµα υπερισχύει. Σε κάθε περίπτωση το κείµενο αυτό δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από την ευθύνη που έχει για την κατά νόµο πληρότητα, σαφήνεια και εν γένει απαιτούµενη
ποιότητα του ΣΑΥ που θα εκπονήσει.

ΜΕΡΟΣ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
1.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
1.2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ανάδοχος Μελέτης ή Κατασκευής

1.3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας, για το στάδιο της µελέτης ή της κατασκευής

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.2

Όπως γράφεται στη Σύµβαση
ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Θέση εργοταξίου(ων) – ∆ιεύθυνση κύριων εργοταξιακών εγκαταστάσεων

2.3

ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Π.χ. Υποδοµή (επιχώµατα, γέφυρες, σήραγγες κλπ), Επιδοµή (στρώση γραµµής), Σιδηροδροµικός
Σταθµός (Σ.Σ.), Άνω ∆ιάβαση, Η/Μ κλπ.

ΣΗΜ: Στο τµήµα αυτό απλά προσδιορίζεται το έργο – αναλυτική περιγραφή δίνεται στο Μέρος B.
Στα ΣΑΥ (Μελέτης) οι παράγραφοι 2.2 & 2.3 θα συµπληρωθούν µόνο στο βαθµό που τα
ζητούµενα στοιχεία είναι γνωστά.
Τα στοιχεία θα πρέπει να ενηµερωθούν, εάν είναι απαραίτητο, καθώς το έργο αναπτύσσεται (π.χ. σε
περίπτωση µίας µελέτης που χωρίζεται σε περισσότερες από µία συµβάσεις κατασκευής)
ΜΕΡΟΣ Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1.

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΙ Ο∆ΟΙ

Θέση και είδη οδών (εθνικές, τοπικές, αγροτικές κλπ.)
Πυκνότητα κυκλοφορίας – ∆υνατότητα παρακάµψεων

1.2.

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ(ΕΣ) ΓΡΑΜΜΗ(ΕΣ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Θέση γραµµής(ών) – Συχνότητα δροµολογίων
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι (π.χ. ηλεκτροκίνηση, αµφίδροµη σηµατοδότηση)
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1.3.

ΥΠΟΓΕΙΑ Η΄ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ

Ηλεκτρικό δίκτυο (τάση), αγωγοί ύδρευσης/αποχέτευσης, αγωγοί φυσικού αερίου κλπ.
Ανάγκη για παράκαµψη.

1.4.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΛΠ.

Θέση παρακείµενων κατασκευών.
Χρήσεις που µπορεί να επηρεάσουν την πρόοδο των εργασιών.
Ανάγκη για κατεδάφιση ή για λήψη ειδικών µέτρων ασφαλείας για την προστασία του κοινού και του
προσωπικού του εργοταξίου.

1.5.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Η΄ ΑΛΛΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ/ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μολυσµένα εδάφη/ύδατα. Ύπαρξη φυσικών αερίων. Σεισµικότητα.

1.6.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Π.χ. Για εργασίες σε υπάρχοντες σιδηροδροµικούς σταθµούς ή σε άλλες κατασκευές, τα στοιχεία αυτά θα
µπορούσαν να αφορούν δίκτυα, υλικά, πιθανούς κινδύνους για το κοινό κλπ.

ΣΗΜ: Σε αυτό το τµήµα πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα διαθέσιµα σχετικά στοιχεία και να
προσδιορίζονται αυτά που λείπουν και οι τρόποι µε τους οποίους θα συγκεντρωθούν.
Πολλά από τα παραπάνω στοιχεία µπορούν να συγκεντρωθούν κατά την προµελέτη και
να παρουσιάζονται πάνω σε ένα τοπογραφικό σχέδιο του χώρου εργασιών, το οποίο να
επισυνάπτεται ή να γίνεται παραποµπή σε αυτό.

2.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
2.1.

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.2.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕ ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ)

2.3.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΗΜ: Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί σε ταυτόχρονες ή διαδοχικές εργασίες που µπορεί να
αποτελούν πηγές κινδύνων και στον προσδιορισµό δραστηριοτήτων που πρέπει να
τελειώσουν πριν από την έναρξη κάποιων άλλων.
3.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
3.1.

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λεπτοµερής περιγραφή των φάσεων του έργου, συµπεριλαµβανοµένων βοηθητικών δραστηριοτήτων
(όπως εγκατάσταση εργοταξίου, µεταφορές, κατεδαφίσεις κλπ).
Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί σε φάσεις που απαιτούν εφαρµογή ειδικών µεθόδων εργασίας ή χρήση
επικίνδυνων υλικών.
Στην περιγραφή κάθε φάσης πρέπει να περιλαµβάνεται µία σύντοµη παρουσίαση της µεθόδου εργασίας
και των απαιτούµενων µηχανηµάτων.

ΣΗΜ: Στα ΣΑΥ (Μελέτης) µόνο τα γνωστά ή προτεινόµενα στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στο
τµήµα αυτό.
Οποιεσδήποτε αλλαγές των παραπάνω στοιχείων στα ΣΑΥ (Κατασκευής) πρέπει να είναι
δικαιολογηµένη.
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3.2.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ / ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ο προσδιορισµός πηγών κινδύνου, η εκτίµηση των κινδύνων αυτών και ο σχεδιασµός των µέτρων
περιορισµού τους πρέπει να ξεκινά από το στάδιο σύλληψης της µελέτης και να συνεχίζει στο στάδιο
αναλυτικής µελέτης και στο στάδιο κατασκευής.
Στο στάδιο σύλληψης της µελέτης οι περισσότερες πηγές κινδύνου θα αναφέρονται στη µελλοντική
χρήση του έργου (π.χ. εξασφάλιση οδών διαφυγής από τις σήραγγες σε περίπτωση πυρκαγιάς) και στις
αλληλεπιδράσεις διαφορετικών έργων (π.χ. µελλοντικές απαιτήσεις ηλεκτροκίνησης).
Στο στάδιο αναλυτικής µελέτης τα κύρια θέµατα θα είναι η δυνατότητα κατασκευής και συντήρησης του
έργου.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα απαιτηθεί αναλυτική εκτίµηση των δραστηριοτήτων της
κατασκευής που θα οδηγήσει σε συγκεκριµένες διαδικασίες.
Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο Μέρος B, οι πηγές κινδύνου πρέπει να προσδιοριστούν
και να αξιολογηθούν. (Αυτή είναι στην ουσία η γραπτή εκτίµηση κινδύνου που απαιτείται επίσης από
το Π∆17/96). Στο Παράρτηµα Β δίνεται ένας ενδεικτικός κατάλογος πηγών κινδύνου που µπορεί να
προσδιοριστούν κατά τη µελέτη ή κατά την κατασκευή.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η ανάλυση των πηγών κινδύνου και η µέθοδος αξιολόγησης που προτείνεται
στο υπόδειγµα του TEE, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη µέθοδος, ποσοτική ή ποιοτική, επαρκώς
τεκµηριωµένη. Η προτεινόµενη ποιοτική µέθοδος του ΟΣΕ Α.Ε. δίνεται στο Παράρτηµα Γ.

3.3.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Με βάση την παραπάνω εκτίµηση, οι κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται και δίνεται προτεραιότητα στα µέτρα
πρόληψης των πιο άµεσων, πιθανών και σοβαρών κινδύνων, µέσω ενός προγράµµατος προληπτικής
δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, όπως απαιτείται στο Π∆ 17/96.
Τα µέτρα περιορισµού των κινδύνων πρέπει να καλύπτουν τα θέµατα που παρατίθενται στη συνέχεια από
το (i) έως το (viii). Πρέπει να είναι συγκεκριµένα και να αναφέρονται στις πραγµατικές συνθήκες κάθε
έργου. (∆ες επίσης τις γενικές αρχές πρόληψης που αφορούν θέµατα ασφάλειας και υγείας, όπως
παρουσιάζονται στο Π∆ 17/96, άρθρο 7).
Εξάλειψη κινδύνου / Αντικατάσταση µε λιγότερο επικίνδυνο

i

Μείωση του κινδύνου µε τεχνικά µέτρα, δίνοντας προτεραιότητα στα συλλογικά έναντι
των ατοµικών µέτρων

ii

Αποµόνωση της πηγής του κινδύνου
Εφαρµογή αρχών εργονοµίας

iii
iv

v
Εισαγωγή συστηµάτων ασφαλούς εργασίας
Εκτός από τα παραπάνω µέτρα περιορισµού του κινδύνου, τα ακόλουθα πρέπει να λαµβάνονται πάντα
υπόψη:
vi
vii

Καθοδήγηση, ενηµέρωση και εκπαίδευση προσωπικού
Μέσα ατοµικής προστασίας

viii

Σήµατα ασφαλείας

3.4.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Για το τµήµα αυτό, πρέπει να συµπληρώνονται τα Έντυπα 1 και/ή 2, για τα ΣΑΥ (Μελέτης) και
(Κατασκευής) αντίστοιχα, µε βάση τις ακόλουθες οδηγίες. Τα δύο Έντυπα δίνονται στο Παράρτηµα Α.
Το Έντυπο 1 συµπληρώνεται κατά το στάδιο της µελέτης και περιλαµβάνει:
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i

Πηγές κινδύνου που προσδιορίζονται αρχικά στο στάδιο σύλληψης της µελέτης µε την
αξιολόγησή τους βασισµένη σε µία κλίµακα Χαµηλού/Μέσου/Υψηλού κινδύνου.

ii

Ενέργειες (σχεδιαστικές επιλογές) που λαµβάνονται για να εξαλείψουν ή να µειώσουν τους

iii

παραπάνω κινδύνους
Εναποµείναντες κίνδυνοι ή νέοι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες, µε

iv

την αξιολόγησή τους βασισµένη σε µία κλίµακα Χαµηλού/Μέσου/Υψηλού κινδύνου.
Προτάσεις για µέτρα περιορισµού των εναποµεινάντων κινδύνων.

ΣΗΜ: Οι Μελετητές πρέπει να προτείνουν, τουλάχιστον σε γενικά πλαίσια, ενέργειες που θα µπορούσαν να
ακολουθηθούν από τον Ανάδοχο της Κατασκευής για να µειωθούν οι κίνδυνοι της κατασκευής σε
αποδεκτά επίπεδα. Αυτές οι προτάσεις δείχνουν ότι ο µελετητής έχει σκεφτεί ένα τρόπο ασφαλούς
εκτέλεσης των εργασιών. Οι ενέργειες δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο
Κατασκευής. Ωστόσο οποιοδήποτε εναλλακτικό µέτρο πρέπει να δικαιολογείται.
Το Έντυπο 2 συµπληρώνεται για το στάδιο της κατασκευής και περιλαµβάνει:
i
Εντοπισµένες πηγές κινδύνων, ειδικές για τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, µε την
αξιολόγησή τους βασισµένη σε µία κλίµακα Χαµηλού/Μέσου/Υψηλού κινδύνου.
ii
Μέτρα περιορισµού των εναποµεινάντων κινδύνων.
ΣΗΜ: Τα µέτρα περιορισµού των κινδύνων µπορεί να προκύπτουν από την ελληνική νοµοθεσία υγείας και
ασφάλειας, ωστόσο πρέπει να δοθεί έµφαση σε πρακτικά µέτρα ασφάλειας σχετικά µε τις ανάγκες
και τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου.

ΜΕΡΟΣ Γ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(µόνο για τη φάση της κατασκευής)
Οι παράµετροι σχεδιασµού, οι υπολογισµοί και τα σχέδια όλων των προσωρινών εργασιών που πρέπει να
µελετηθούν από τον Ανάδοχο Κατασκευής θα πρέπει να παρατίθενται σε αυτό το τµήµα. Για παράδειγµα:
•

Μελέτες ικριωµάτων,

•

Μελέτες κατεδαφίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της στήριξης κατασκευών που έχουν κατεδαφιστεί µερικώς,

•

Μελέτες αντιστηρίξεων εκσκαφών,

•

Κυκλοφοριακές µελέτες,

•

Προσωρινές παρακάµψεις δικτύων

ΜΕΡΟΣ ∆: ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
(µόνο για τη φάση της κατασκευής)
Τα σχεδιαγράµµατα αυτά πρέπει να επισυνάπτονται στο ΣΑΥ (Κατασκευής) και πρέπει επίσης να αναρτώνται
σε εµφανείς θέσεις στους χώρους εργασίας. Τα σχεδιαγράµµατα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι
κατανοητά στους εργαζόµενους. Οι πληροφορίες που θα περιλαµβάνουν θα αφορούν:
•

Πρόσβαση στο εργοτάξιο

•

Πρόσβαση στους διάφορους χώρους εργασίας

•

∆ιαδρόµους κυκλοφορίας για πεζούς και οχήµατα

•

Ζώνες στις οποίες απαιτείται χρήση συγκεκριµένων µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ).

•

Χώρους αποθήκευσης και απόρριψης µπαζών

•

Χώρους υγιεινής και πρώτων βοηθειών
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•

Θέσεις πυροσβεστήρων και άλλων µέσων αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων

•

Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις

•

Μόνιµα και προσωρινά δίκτυα

ΜΕΡΟΣ E: ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Για κάθε έργο, πρέπει να ετοιµάζεται ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και να κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.
Το Σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα θέµατα:
1. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Στο τµήµα αυτό πρέπει να παρουσιάζονται οι πιο πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την φάση της
κατασκευής, π.χ. ατυχήµατα, πυρκαγιές, πληµµύρες, καταρρεύσεις, σιδηροδροµικά ατυχήµατα κλπ.
2. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΑ/ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Εδώ πρέπει να αναφέρονται όλα τα µέσα που είναι διαθέσιµα για την αντιµετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης
(πυροσβεστήρες, µέσα πρώτων βοηθειών, τηλέφωνα, λοιπός εξοπλισµός όπως αντλίες, γερανοί, γεννήτριες
κλπ.), καθώς και οι προτεινόµενες ενέργειες για κάθε περίπτωση (διαδικασία εκκένωσης, χώροι συγκέντρωσης,
πυρόσβεση κλπ.).
Όλες οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να φαίνονται στα Σχεδιαγράµµατα του εργοταξίου (∆ες Μέρος ∆).
3. ΑΤΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Τα ονόµατα και οι αρµοδιότητες καθενός από τα ακόλουθα πρόσωπα, πρέπει να δίνονται µε σαφήνεια:
− Ορισµένος Συντονιστής Αντιµετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης
− Οµάδα Πυρόσβεσης
− Οµάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών
− Προσωπικό Ασφαλείας (Τεχνικός Ασφαλείας, Γιατρός, Νοσοκόµες)
− Εργοδηγοί / Μηχανικοί

− Φύλακες
4.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
− Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης
− Προσωπικό του Αναδόχου και της Επίβλεψης που πρέπει να ενηµερωθεί σε κάθε περίπτωση
− Εξωτερικές Υπηρεσίες, όπως Πυροσβεστική ή Νοσοκοµεία, και Αρχές, όπως Αστυνοµία

ΣΗΜ: Αν και το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως στη φάση της Κατασκευής, οι
βασικές του απαιτήσεις, κυρίως η παράγραφος Ε.1, πρέπει να συµπεριλαµβάνονται επίσης στο ΣΑΥ
(Μελέτης).
ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σε αυτό το µέρος δίνονται στοιχεία για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας του Αναδόχου, το οποίο
πρόκειται να εφαρµοστεί στο έργο. Και οι Ανάδοχοι Μελετών και οι Ανάδοχοι Κατασκευής πρέπει
να εφαρµόζουν τέτοια συστήµατα που να καλύπτουν τα πέντε κύρια σηµεία που παρατίθενται πιο
κάτω.
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Ο ΟΣΕ Α.Ε. δίνει µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη, εφαρµογή και παρακολούθηση οργανωµένων Συστηµάτων
∆ιαχείρισης Ασφάλειας, τα οποία βασίζονται στην τήρηση αρχείων, ώστε να επιτευχθούν ικανοποιητικά επίπεδα
σε θέµατα ασφάλειας και υγείας. Όλα τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας πρέπει να εξασφαλίζουν την
τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας, έχοντας όµως ως στόχο τη συνεχή βελτίωση.
Η έκταση και η ανάλυση κάθε τέτοιου συστήµατος εξαρτάται από το έργο του αναδόχου (µελέτη ή κατασκευή),
γενικά όµως τα ακόλουθα απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας:
1.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Το πρώτο βήµα ενός επιτυχηµένου συστήµατος διαχείρισης ασφαλείας είναι
µια γραπτή δήλωση δέσµευσης της ∆ιοίκησης κάθε αναδόχου εταιρίας ή κοινοπραξίας, σχετικά µε την
πολιτική που θα ακολουθηθεί για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της και τρίτων, και τα µέσα
που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό.

2.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Για µια αποτελεσµατική Πολιτική Ασφαλείας, πρέπει
να αναµιχθεί όλο το προσωπικό, ώστε να αναπτυχθεί σταδιακά ένα κλίµα θετικό για τα θέµατα ασφάλειας
και υγείας. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται τα ακόλουθα:
− Καθορισµός αρµοδιοτήτων και καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας.
− Εκπαίδευση όλου του προσωπικού

Στο τµήµα αυτό πρέπει να παρατίθενται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε θέσης και το σύστηµα µε το
οποίο οι ανάγκες αυτές αναγνωρίζονται και παρέχεται εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να περιγράφεται ο τρόπος
µε τον οποίο ενηµερώνεται το προσωπικό που έρχεται στο εργοτάξιο για πρώτη φορά σχετικά µε τους κανόνες
ασφάλειας και υγείας που εφαρµόζονται και τις σχετικές διαθέσιµες εγκαταστάσεις.

3.

−

∆ιανοµή οδηγιών, διαδικασιών και άλλων πληροφοριών σε όλο το προσωπικό.

−

Συχνότητα και στόχος συσκέψεων και επαφών για θέµατα ασφάλειας και υγείας.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ: Ο Ανάδοχος πρέπει να θέτει συγκεκριµένους στόχους για τα θέµατα
ασφάλειας και υγείας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι µετρήσιµοι και ρεαλιστικοί και πρέπει να συµφωνούν
µε όλες τις νοµικές και συµβατικές απαιτήσεις. Παραδείγµατα τέτοιων στόχων είναι: Συχνότητα
αναθεωρήσεων ΣΑΥ/ΦΑΥ, Συσκέψεις ασφαλείας, Εκπαιδεύσεις ασφαλείας, Επιθεωρήσεις ασφαλείας,
Μετρήσεις παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος, ∆είκτες Συχνότητας-Σοβαρότητας Ατυχηµάτων, Παρ’
ολίγον ατυχήµατα, Προδιαγραφές και συχνότητα ελέγχου/αντικατάστασης µέσων ατοµικής προστασίας,
Επίπεδα θορύβου, φωτισµού, αερισµού κλπ. ∆ιαδικασίες για την επίτευξη των στόχων πρέπει να
καθορίζονται και να περιλαµβάνονται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας.

4.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Η απόδοση ενός συστήµατος
διαχείρισης ασφάλειας µπορεί να µετρηθεί µε δύο µεθόδους:
− Με την προληπτική παρακολούθηση, που περιλαµβάνει επιθεωρήσεις ασφαλείας, έλεγχο αρχείων,
µέτρηση παραγόντων, έλεγχο διαφόρων θεµάτων για τα οποία έχουν τεθεί στόχοι.
− Με τη διερεύνηση ατυχηµάτων, παρ’ ολίγον ατυχηµάτων, ζηµιών
Και µε τις δύο µεθόδους, πρέπει πάντα να βγαίνουν συµπεράσµατα που να αφορούν την απόκλιση από
τους στόχους (νέοι ή εναποµείναντες κίνδυνοι, µη τήρηση κανονισµών και µέτρων ασφαλείας, ελλιπής
ενηµέρωση κλπ.) και πρέπει να καθορίζονται οι διορθωτικές ενέργειες.
ΣΗΜ: Στο ΣΑΥ πρέπει να περιλαµβάνεται ένας σύντοµος κατάλογος των διαδικασιών που πρέπει να
ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση.

5.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος
διαχείρισης ασφάλειας, πρέπει να οδηγούν στην αναθεώρηση και βελτίωσή του. Για το σκοπό
αυτό, πρέπει να διεξάγονται εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις, όπως είναι η Μηνιαία
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Βαθµολόγηση της Ασφάλειας Εργοταξίου, που γίνεται από τους Επιβλέποντες Κατασκευής του
ΟΣΕ Α.Ε.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε. για το µέρος αυτό του ΣΑΥ (ανεξάρτητα από το είδος και το
µέγεθος του έργου) είναι:
•

Πολιτική Ασφαλείας του Αναδόχου

•

Καθήκοντα Ασφάλειας και Υγείας του ∆/ντή Έργου, των Μηχανικών, του Συντονιστή Ασφάλειας και
Υγείας, του Τεχνικού Ασφαλείας, του Γιατρού Εργασίας, είτε πρόκειται για έργο µελέτης, είτε για
κατασκευή.

•

∆ιαδικασίες για:
− ∆ήλωση Ατυχηµάτων
− Εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένων γενικών οδηγιών Ασφάλειας και Υγείας για όλο το προσωπικό.
− Αναθεώρηση ΣΑΥ/ΦΑΥ

•

∆ιευθετήσεις για την παρακολούθηση και αναθεώρηση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΕΝΤΥΠΟ 1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
Πηγή Κινδύνου

Αρχική
Εκτίµηση
Κινδύνου

Χ

M

Ενέργειες Περιορισµού του
Κινδύνου από το Μελετητή

Υ

Υπογραφή του
Συντονιστή
Ασφάλειας & Υγείας
που βεβαιώνει ότι
ολοκληρώθηκαν οι
Ενέργειες
Περιορισµού του
Κινδύνου από το
Μελετητή

Εκτίµηση
Εναποµείναντων
Κινδύνων

Χ

M

Υ

Ενέργειες Περιορισµού του
Κινδύνου που µπορούν να
αναληφθούν από τον Ανάδοχο
Κατασκευής ώστε να
επιτευχθούν αποδεκτά επίπεδα
κινδύνου

ΕΝΤΥΠΟ 2

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πηγή Κινδύνου

Αρχική
Εκτίµηση
Κινδύνου
Χ

Μ

Ενέργειες Περιορισµού του Κινδύνου από
τον Ανάδοχο Κατασκευής

Υ

Εκτίµηση
Εναποµείναντων
Κινδύνων
Χ

Μ

Υ

Υπογραφή του
Συντονιστή Ασφάλειας &
Υγείας που να βεβαιώνει
ότι οι Ενέργειες και οι
Εναποµείναντες Κίνδυνοι
είναι αποδεκτά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

• Υπόγεια δίκτυα

• Εργασίες κατεδάφισης

• Εναέρια δίκτυα

• Φυσικό αέριο

• Μολυσµένα εδάφη

• Αστικές περιοχές / κοινό

• Μολυσµένα ύδατα

• Σιδηρόδροµος

• Οδοί πυκνής κυκλοφορίας / Μεταφορά
επικίνδυνων υλικών

• Εργασίες σε ύψη (π.χ. κατασκευή άνω
διάβασης ή στεγάστρων σιδ/κού σταθµού)

• Εργασίες και εγκαταστάσεις κοντά σε
ηλεκτρισµό (π.χ. ηλεκτροδοτούµενο
σιδηροδροµικό δίκτυο)

• Βιοµηχανικές Περιοχές / Επικίνδυνες
εκποµπές, υλικά, απόβλητα κλπ

• Υπόγειες εργασίες

• Ασυνήθιστες µέθοδοι εργασίας (π.χ. χρήση
ειδικού µηχανήµατος ή εφαρµογή ειδικής
µεθόδου συγκολλήσεως κλπ.)

• Εργασίες που απαιτούν χρήση ή επαφή µε
επικίνδυνα υλικά (εκρηκτικά, αµίαντος,
κατασκευαστικά υλικά κλπ.)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

• Όσοι από τους παραπάνω κινδύνους δεν
εξαλείφθηκαν από το στάδιο της µελέτης

• Κίνδυνοι από µηχανήµατα ή εξοπλισµό

• Εκσκαφές

• Χρήση επικίνδυνων υλικών

• Ικριώµατα

• Πυρκαγιά/έκρηξη

• Συγκολλήσεις/Κοπές

• ∆υσµενείς εργασιακές συνθήκες (καιρικές
συνθήκες, θόρυβος, σκόνη κλπ)

• Ανυψώσεις/φορτώσεις

• Κίνδυνοι από ηλεκτρισµό

• Μεταφορές/κυκλοφορία οχηµάτων

• Έκθεση τρίτων σε θόρυβο, σκόνη κλπ.

Σ.Υ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Eκτίµηση Κινδύνων
Πιθανό να
εµφανιστεί
αρκετές φορές
στο έργο

Πιθανό να
εµφανιστεί
τουλάχιστον
µία φορά στο
έργο

Μπορεί να
εµφανιστεί µία
φορά στο έργο

Απίθανο να
εµφανιστεί στο
έργο

Σοβαρός τραυµατισµός ή
θάνατος πολλών ατόµων

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Μέτριος

Σοβαρός τραυµατισµός ή
θάνατος ενός ατόµου ή ελαφρός
τραυµατισµός πολλών ατόµων

Υψηλός

Υψηλός

Μέτριος

Χαµηλός

Ελαφρύς τραυµατισµός ενός
ατόµου

Μέτριος

Μέτριος

Χαµηλός

Χαµηλός

Πιθανότητα

Σοβαρότητα

Σ.Υ.
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Π.∆. 305/96)
Αυτό το ενδεικτικό παράδειγµα Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) βασίστηκε στις απαιτήσεις του Π∆ 305/96, στο
προτεινόµενο από το ΤΕΕ υπόδειγµα και σε ορισµένες ειδικές απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε. Σκοπός του είναι να βοηθήσει
τους Αναδόχους Μελετών να ετοιµάσουν µία πρώτη πρόταση για το περιεχόµενου του ΦΑΥ και τους Αναδόχους της
Κατασκευής να ολοκληρώσουν τον ΦΑΥ µε όλα τα στοιχεία που θα είναι χρήσιµα στη µελλοντική χρήση, συντήρηση,
µετατροπή, κατεδάφιση του έργου.
Επειδή αυτό δεν είναι νοµικό κείµενο, σε περίπτωση οποιασδήποτε αµφισβήτησης, το Π∆ 305/96 ή οποιοδήποτε
άλλο νοµοθέτηµα υπερισχύει. Σε κάθε περίπτωση το κείµενο αυτό δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη που
έχει για την κατά νόµο πληρότητα, σαφήνεια και εν γένει απαιτούµενη ποιότητα του ΣΑΥ που θα εκπονήσει.

ΜΕΡΟΣ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
1.1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

1.2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ

Εδώ πρέπει να παρατίθενται τα στοιχεία όλων των Αναδόχων, Μελέτης και Κατασκευής, που συµµετείχαν στο
συγκεκριµένο έργο.
1.3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Εδώ πρέπει να παρατίθενται τα στοιχεία όλων των Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας, Μελέτης και Κατασκευής, που
συµµετείχαν στο συγκεκριµένο έργο.
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όπως γράφεται στη Σύµβαση
2.2

ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.3

ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Π.χ. Υποδοµή (επιχώµατα, γέφυρες, σήραγγες κλπ), Επιδοµή (στρώση γραµµής), Σιδηροδροµικός Σταθµός
(Σ.Σ.), Άνω ∆ιάβαση, Η/Μ κλπ.

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ / ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ B. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατά την εξέλιξη του έργου σε αυτό το µέρος του ΦΑΥ µπορούν να υπάρχουν αναφορές σε άλλα έγγραφα, όπως είναι τα
τεύχη δηµοπράτησης, ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις. Ο τελικός ΦΑΥ όµως πρέπει να είναι ολοκληρωµένος, χωρίς
αναφορές σε άλλα έγγραφα, εκτός και εάν ο ΟΣΕ Α.Ε. καθιερώσει ένα σύστηµα που θα διευκολύνει να εντοπίζονται οι
παραποµπές σε άλλα αρχεία.

1.

ΣΧΕ∆ΙΑ
ΣΗΜ 1: Στην περίπτωση ενός ΦΑΥ (Μελέτης) αυτά µπορούν να είναι τα αρχικά σχέδια µαζί µε µια υπενθύµιση για τον
Ανάδοχο της Κατασκευής να τα αντικαταστήσει µε τα πριν από την παράδοση του ΦΑΥ στον Πελάτη.
ΣΗΜ 2: Οποιοιδήποτε ειδικοί κίνδυνοι, όπως η θέση των εγκαταστάσεων, δικτύων κλπ., πρέπει να φαίνονται στα
σχέδια.

2.

Σ.Υ.
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2.1.
2.2.
2.3.
3.

ΣΤΑΤΙΚΑ / ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΗΜ: Έµφαση απαιτείται να δοθεί σε ειδικές µεθόδους που πιθανόν να ενέχουν κινδύνους για µελλοντικές
εργασίες µετατροπών ή κατεδάφισης, π.χ. προεντεταµένα στοιχεία.

4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
4.1.
4.2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
∆ΕΛΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

5.

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

6.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
7.1.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

7.2.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ

7.3.

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ
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