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ΟΦΔΙ ΘΔΡΙΝΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ, Δ ΣΜΗΜΑΣΑ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ
ΓΡΑΜΗ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ηνπ ΔΡΓΟΤ :

ΣΙΣΛΟ

ΔΡΓΟΤ

«ΔΡΓΑΙΔ ΔΚΣΑΚΣΗ ΚΤΡΟΣΡΧΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ, ΔΝ ΟΦΔΙ

ΘΔΡΙΝΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ, Δ ΣΜΗΜΑΣΑ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΗ
ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΡΑΜΑ»

ΘΔΗ

ΔΡΓΟΤ

ε ημήμαηα ηης ζιδηροδρομικής γραμμής δικαιοδοζίας ηοσ Σμήμαηος σνηήρηζης
Γραμμής Δράμας. (από Χ.. 50+500 γρ. Θ-Α μΠΚ ως Χ.. 308+000 γρ. Θ-Α μΠΚ).

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Αξηζκόο δηαθήξπμεο : 1616

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΡΓΟΤ

Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο : 59.506,27 €
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ
Με ηελ παξνύζα εξγνιαβία πξνβιέπεηαη:
α)

Η ζθπξόζηξσζε ζε ηκήκαηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο δηθαηνδνζίαο ηνπ

Σκήκαηνο πληήξεζεο Γξακκήο Γξάκαο, εθηεινύκελε ζε πεξηζώξην θπθινθνξίαο έσο 4
σξώλ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ειθηηθή κνλάδα πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο
θαη κε ζπξκό ζθπξόζηξωζεο πνπ ζα δηαζέζεη ε Ο..Δ. Α.Δ..
β)

Η εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζε ηκήκαηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο

δηθαηνδνζίαο ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Γξακκήο Γξάκαο, κε ρξήζε εξγαηηθνύ
πξνζσπηθνύ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ (πδξαπιηθόο πεξηζηξεθόκελνο εθζθαθέαο ηζρύνο
από 160 έσο 220 ΗΡ θαη αλαηξεπόκελν θνξηεγό απηνθίλεην).

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ
Η εξγνιαβία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηηο αθόινπζεο εξγαζίεο ζε ηκήκαηα ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο δηθαηνδνζίαο ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Γξακκήο Γξάκαο:
θπξόζηξσζε εθηεινύκελε ζε πεξηζώξην θπθινθνξίαο έσο 4 σξώλ, ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κε ειθηηθή κνλάδα πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο θαη κε ζπξκό
ζθπξόζηξωζεο πνπ ζα δηαζέζεη ε Ο..Δ. Α.Δ..
πληήξεζε ζπζθεπώλ δηαζηνιήο από εξγαηηθό πξνζσπηθό.
Απνθαηάζηαζε ζηξεβιώζεσλ κε ρξήζε εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ, πδξαπιηθνύ
εθζθαθέα θαη αλαηξεπόκελνπ θνξηεγνύ απηνθηλήηνπ.
Οκαινπνίεζε ηάζεσλ κε ρξήζε εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ.
πληήξεζε αξκώλ θαη θαζαξηζκό έξκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ αξκώλ κε ρξήζε
πδξαπιηθνύ εθζθαθέα θαη εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ.
Καζαξηζκό ραλδάθσλ θαη νρεηώλ κε ρξήζε εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ, πδξαπιηθνύ
εθζθαθέα θαη αλαηξεπόκελνπ θνξηεγνύ απηνθηλήηνπ.
Κνπή δέληξσλ κε ρξήζε εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη πδξαπιηθνύ εθζθαθέα.
Υεκηθή εθρόξησζε κε ρξήζε εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ.
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Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ
Αλαιπηηθόηεξα ζα εθηειεζζνύλ νη εμήο εξγαζίεο :
1.

ε

πεξηνρέο

ηεο

ζηδεξνδξνκηθήο

γξακκήο

δηθαηνδνζίαο

ηνπ

Σκήκαηνο

πληήξεζεο Γξακκήο Γξάκαο, όπνπ έρεη επηζεκαλζεί κεησκέλε πνζόηεηα
ζθύξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζθπξόζηξσζε ζε πεξηζώξην θπθινθνξίαο έσο 4
σξώλ, ελ όςεη ζεξηλήο πεξηόδνπ. Η εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε ειθηηθή κνλάδα
θαηάιιειωλ πξνδηαγξαθώλ (έιμεο, πέδεζεο θαη ρεηξηζκνύ ιεηηνπξγηώλ
ζπξκνύ ζθπξόζηξωζεο) πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο θαη κε ζπξκό
ζθπξόζηξωζεο πνπ ζα δηαζέζεη ε Ο..Δ. Α..Δ..
2.

ε ρηιηνκεηξηθά ζεκεία ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο δηθαηνδνζίαο ηνπ Σκήκαηνο
πληήξεζεο Γξακκήο Γξάκαο, όπνπ ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλεο ζπζθεπέο
δηαζηνιήο

(εθαηέξσζελ

κεηαιιηθώλ

γεθπξώλ

θιπ),

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί

ζπληήξεζε απηώλ από εξγαηηθό πξνζσπηθό.
3.

ε ρηιηνκεηξηθά ζεκεία ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο δηθαηνδνζίαο ηνπ Σκήκαηνο
πληήξεζεο

Γξακκήο

Γξάκαο,

όπνπ

είλαη

πηζαλό

λα

παξνπζηαζζνύλ

ζηξεβιώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ
εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηώλ κε ρξήζε εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ,
πδξαπιηθνύ εθζθαθέα θαη αλαηξεπόκελνπ θνξηεγνύ απηνθηλήηνπ.
4.

ε

πεξηνρέο

ηεο

ζηδεξνδξνκηθήο

γξακκήο

δηθαηνδνζίαο

ηνπ

Σκήκαηνο

πληήξεζεο Γξακκήο Γξάκαο, όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπληήξεζε ζπζθεπώλ
δηαζηνιήο

ή

απνθαηάζηαζε

ζηξεβιώζεσλ,

ζα

εθηειεζηνύλ

εξγαζίεο

νκαινπνίεζεο ηάζεσλ κε ιύζηκν – δέζηκν κηθξώλ ηκεκάησλ γξακκήο πνπ
ελδερνκέλσο

λα

ζπλνδεύεηαη

από

θόςηκν

ηκήκαηνο

ή

αληηθαηάζηαζε

ζηδεξνηξνρηάο, εξγαζία πνπ ζα εθηειεζηεί από εξγαηηθό πξνζσπηθό.
5.

ε

πεξηνρέο

ηεο

ζηδεξνδξνκηθήο

γξακκήο

δηθαηνδνζίαο

ηνπ

Σκήκαηνο

πληήξεζεο Γξακκήο Γξάκαο, όπνπ ε ζηξώζε γξακκήο είλαη κεξηθώο
ζπγθνιιεκέλε κε ύπαξμε αξκώλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπληήξεζε απηώλ θαη
θαζαξηζκόο έξκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ αξκώλ κε ρξήζε πδξαπιηθνύ εθζθαθέα
θαη εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ.
6.

ε πεξηνρέο αιιά θαη ζε ρηιηνκεηξηθά ζεκεία ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο
δηθαηνδνζίαο ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Γξακκήο Γξάκαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί
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θαζαξηζκόο ραλδάθσλ θαη νρεηώλ πνπ έρνπλ κεξηθώο θξάμεη από θεξηά
πξντόληα, ζθνππίδηα θαη απηνθπή βιάζηεζε, κε ρξήζε εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ,
πδξαπιηθνύ εθζθαθέα θαη αλαηξεπόκελνπ θνξηεγνύ απηνθηλήηνπ.
7.

ε πεξηνρέο αιιά θαη ζε ρηιηνκεηξηθά ζεκεία (ηζόπεδεο δηαβάζεηο – ηξίγσλα
νξαηόηεηαο)

ηεο

ζηδεξνδξνκηθήο

γξακκήο

δηθαηνδνζίαο

ηνπ

Σκήκαηνο

πληήξεζεο Γξακκήο Γξάκαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θνπή δέληξσλ κε ρξήζε
εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη πδξαπιηθνύ εθζθαθέα.
8.

ε πεξηνρέο αιιά θαη ζε ρηιηνκεηξηθά ζεκεία (ηζόπεδεο δηαβάζεηο – ηξίγσλα
νξαηόηεηαο)

ηεο

ζηδεξνδξνκηθήο

γξακκήο

δηθαηνδνζίαο

ηνπ

Σκήκαηνο

πληήξεζεο Γξακκήο Γξάκαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρεκηθή εθρόξησζε κε ρξήζε
εξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ.
Οη θνξηνεθθνξηώζεηο όισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ πνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν,
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη εθηεινύληαη από ηνλ Αλάδνρν. Σα θζαξκέλα πιηθά
πνπ αληηθαζίζηαληαη ζα κεηαθέξνληαη κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ζηνπο ζηαζκνύο δηθαηνδνζίαο
ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Γξακκήο Γξάκαο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ ή ζα απνξξηθζνύλ ζε
εγθεθξηκέλεο ζέζεηο.
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ζην ελ ιόγσ έξγν πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ’ όςε
ηα εμήο :
Α) Όιεο νη θύξηεο εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ απνθνπή γξακκήο ζα εθηεινύληαη ζε ρξνληθά
πεξηζώξηα κεηαμύ ακαμ/ρηώλ κε ην ηέινο ησλ νπνίσλ ε ζηδ/θή γξακκή ζα πξέπεη λα απνδίδεηαη
ζηελ θπθινθνξία έρνληαο εμαζθαιηζζεί ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ ακαμ/ρηώλ. Οη εξγαζίεο πνπ
αθνξνύλ ην έξγν ζα εθηεινύληαη πιήξσο ηειεησκέλεο, ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα απνδίδεηαη ε
γξακκή κε αζθάιεηα ζε θπθινθνξία, ζηα δηαζέζηκα ρξνληθά πεξηζώξηα θπθινθνξίαο. Σα
πεξηζώξηα θπθινθνξίαο είλαη δπλαηόλ λα απμνκεησζνύλ ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο αλάινγα κε ηελ
θπθινθνξία ησλ ακαμ/ρηώλ. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη όηη ζα είλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη εθκεηάιιεπζε
κηθξόηεξσλ πεξηζσξίσλ αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ. Η ύπαξμε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα
ησλ πεξηζσξίσλ ζα δηεπθξηλίδεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο (ζε ζπλελλόεζε κε ην
πξνζσπηθό ηνπ ηαζκνύ). ε πεξηπηώζεηο κε ύπαξμεο πεξηζσξίσλ ν εξγνιάβνο ζα πξέπεη λα
θξνληίζεη γηα ηελ απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζε εξγαζίεο άιισλ άξζξσλ ηνπ παξόληνο
Σηκνινγίνπ γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη απνθνπή θπθινθνξίαο. Καηά ηα δηαζηήκαηα αλάκεζα
ζηα πεξηζώξηα θπθινθνξίαο, ζα γίλνληαη από ηνλ αλάδνρν εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο ή εξγαζίεο
γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη απνθνπή ηεο γξακκήο από ηελ θπθινθνξία.
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Β) Γηα ηελ λπθηεξηλή εξγαζία ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνύηαη πξόζζεηε απνδεκίσζε, δηόηη έρεη
ζπκπεξηιεθζεί ε πξόζζεηε δαπάλε ηεο λπθηεξηλήο εξγαζίαο ζηηο ηηκέο ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ,
έρεη δε ππνρξέσζε (εθόζνλ ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα πεξηζώξηα θπθινθνξίαο θαηά ηηο
λπθηεξηλέο ώξεο) λα εξγαζζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύθηαο. Δπίζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο
θαηά ηελ λύθηα ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη θαη ηνλ απαξαίηεην θσηηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη όια ηα αλαγθαία θαη απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ από ηελ θπθινθνξία ησλ ακαμ/ρηώλ (θύιαθεο γξακκήο, αεξνηελόξνπο –
ζεηξήλεο, θ.ι.π.) θαη λα ρνξεγήζεη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ Αηνκηθή πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ (θσζθνξίδνληα γηιέθα, θξάλε, κπόηεο θ.ι.π.), ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ησλ
εξγαζηώλ. Η δαπάλε ησλ παξαπάλσ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο βαξύλεη εμ’ νινθιήξνπ ησλ
Αλάδνρν.
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ν εξγνιάβνο ζα δηαζέηεη έκπεηξνπο εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο,
πνπ ζα ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ θαζνξηζκέλν από ηνλ ΟΔ ζηαζκό, ζπγθεθξηκέλε πξσηλή ώξα
(ζπλήζσο 7:00 εθηόο αλ άιισο ππνδεηρζεί από ηνλ ΟΔ). ε πεξηνρέο πνπ δελ είλαη νδηθά
πξνζπειάζηκεο, νη εξγάηεο ζα κεηαβαίλνπλ ζην ρώξν εξγαζηώλ κε Μεραλνθίλεηα Βαγνλέηα
(Μ.Β.) ηνπ ΟΔ θαη ζα επηζηξέθνπλ νκνίσο κε Μ.Β.. Γηα ηελ ιεηηνπξγία νπνησλδήπνηε
ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ ή κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο γελλήηξηεο, δηόηη
είλαη πηζαλόλ λα κελ ππάξρνπλ παξνρέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζηνπο .. εξγαζηώλ. Σν
εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό, πνπ ζα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο, ζε αξηζκό θαη ρξνληθό δηάζηεκα ζα
θαζνξίδεηαη από ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηώλ. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί κε δηθή ηνπ
πξσηνβνπιία λα αληηθαζηζηά πεξηζζόηεξν από ην 10% ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ πνπ
εξγάζηεθε ζην ππ’ όςηλ έξγν ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα. Σν εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό πνπ ζα
δηαζέηεη ν αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα θαιύπηεη από πιεπξάο ηθαλνηήησλ (ζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο
αιιά θαη πλεπκαηηθή αληίιεςε) ηηο αλάγθεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ
όπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Θα πξέπεη αθόκε λα δείρλεη θηινηηκία, εξγαηηθόηεηα θαη
πεηζαξρία ζηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ πξνζσπηθνύ επίβιεςεο ηνπ ΟΔ Α.Δ. ε πεξίπησζε πνπ
ην πξνζσπηθό δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα πην πάλσ ζα αληηθαζίζηαηαη ακέζσο, κεηά από εληνιή
ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ ΟΔ Α.Δ. ζην έξγν, πξνο ηνλ αλάδνρν (άξζξν 42.2 Π.Γ. 609/1985). Άξλεζε
ηνπ εξγνιάβνπ λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αθαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ ή επαλεηιεκκέλε
αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν νκνίσο ρακεινύ επηπέδνπ θαη ηθαλνηήησλ, επηθέξεη ηελ έθπησζε
ηνπ αλαδόρνπ. Σν πξνζσπηθό ζα κεηαθέξεηαη κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ, επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ,
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ζηα ζεκεία όπνπ ζα ππνδεηθλύνληαη από ηνλ ΟΔ Α.Δ. ζε νπνηεζδήπνηε ζέζεηο επί ηεο ζηδ/θήο
γξακκήο.
Οη εξγάηεο νθείινπλ λα είλαη θαηάιιεια ελδεδπκέλνη, ήηνη κε καθξηά παληειόληα θαη
πνπθάκηζα κε θαπέια θαη θιεηζηά παπνύηζηα ηύπνπ κπόηαο. Έλαο εμ’ απηώλ ζα νξίδεηαη
επηθεθαιήο. Από πιεπξάο ΟΔ ζα ππάξρεη πάληα έκπεηξν ζηέιερνο κε ηειεθσληθή ζπζθεπή γηα
παξαθνινύζεζε ηεο θπθινθνξίαο ακαμ/ρηώλ θαη γηα επίβιεςε εξγαζηώλ. Οη εξγάηεο ηνπ
εξγνιάβνπ νθείινπλ ππαθνή ζην ζηέιερνο ηνπ ΟΔ. Σα ηκήκαηα ηεο γξακκήο όπνπ γίλνληαη
εξγαζίεο ζα θαιύπηνληαη κε ζήκαηα (Γίζθνο) θάιπςεο εξγαζίαο νκάδσλ γξακκήο. Λόγσ ηεο
θύζεσο ησλ εξγαζηώλ, πνπ γίλνληαη θνληά ζηε ζηδ/θή γξακκή, ηεο πεξηνξηζκέλεο νξαηόηεηαο
θαη αθνπζηηθήο (εμ αηηίαο ζεξάγγσλ, εμάξζεσλ θ.ιπ.) πξέπεη λα ππάξρεη απμεκέλε πξνζνρή θαη
εηνηκόηεηα θαη θπξίσο λα απνκαθξύλνληαη έγθαηξα από ηε γξακκή, όηαλ πιεζηάδεη ακαμ/ρία.
Ο εξγνιάβνο είλαη ππεύζπλνο πνηληθώο θαη αζηηθώο έλαληη ηνπ ΟΔ θαη ηξίηωλ ζε
πεξίπηωζε πνπ πξνθαιέζεη δεκηέο, δηαθνπή ή θαζπζηέξεζε ακαμ/ρίαο, αηύρεκα θ.ιπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ νθείιεη ν εξγνιάβνο λα βξίζθεηαη επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ή λα
νξίδεη αληηθαηαζηάηε ηνπ, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ αξκόδην
ππάιιειν ηνπ ΟΔ, από ηνλ νπνίν ζα θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ, νη ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηώλ κ ε α π ό ι π η ε ζ ε η ξ ά π ξ ν η ε ξ α η ό η ε η α ο. Ο εξγνιάβνο ή ν
αληηθαηαζηάηεο ηνπ ζα ζπκκνξθώλεηαη βέβαηα απνιύησο ζηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ
ππεπζύλνπ ηνπ ΟΔ Α.Δ. επί ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε κε θαηαιιειόηεηαο ηνπ ηζρύνπλ όζα
αλαθέξζεθαλ πεξί αληηθαηαζηάζεσο κε θαηαιιήινπ πξνζσπηθνύ. Οη εληνιέο, ηνπ πνπ θαη κε ηη,
ζα αζρνιείηαη ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ζα δίδνληαη από ηνλ ΟΔ Α.Δ., άξλεζε δε ηνπ
αλαδόρνπ λα ζπκκνξθσζεί ζ’ απηό ζα επηθέξεη έθπησζή ηνπ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη θαη λα ηεξεί ηα πξνβιεπόκελα από ηελ λνκνζεζία κέηξα
(Π.Γ. 305/96) αζθαιείαο θαη πγείαο ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα.

Γ. ΓΔΝΙΚΑ
Οη εξγαζίεο ηνπ Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ΚΑΝΟΝΙΚΟΤ εύξνπο.
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Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα γίλνπλ από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζύκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία.
Με ηνλ όξν ειεύζεξν πεξηζώξην θπθινθνξίαο ελλνείηαη ην ειεύζεξν πεξηζώξην πνπ ππάξρεη
κεηαμύ ηεο θπθινθνξίαο ησλ ακαμνζηνηρηώλ θαη ηζρύεη κόλν όηαλ ζα δνζεί από ηα αξκόδηα
όξγαλα ηνπ ΟΔ ην ηειεγξάθεκα δηαθνπήο θπθινθνξίαο. Γειαδή ελλνείηαη πεξηζώξην
κεηαμύ ηεο θπθινθνξίαο ησλ ακαμνζηνηρηώλ γηα ην νπνίν έρεη δνζεί ζρεηηθό ηειεγξάθεκα
‘’δηάξθεηαο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο επί ηεο γξακκήο‘’ ζύκθσλα κε ην νπνίν ελεκεξώλεηαη όιν
ην πξνζσπηθό πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θπθινθνξία ησλ ακαμνζηνηρηώλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα
γίλνληαη ζηελ γξακκή θαη ζην δηάζηεκα απηό, απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία ακαμνζηνηρηώλ εθηόο
εθείλσλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (δξαηδίλεο ,δεδειάκαμεο θιπ.) θαη
αλαθέξνληαη ξεηά ελώ πξνζδηνξίδεηαη ζαθώο θαη ν ηξόπνο θπθινθνξίαο ησλ. Η δηαθνπή ηεο
θπθινθνξίαο ησλ ακαμνζηνηρηώλ ζηελ γξακκή αξρίδεη λα κεηξά από ηε ζηηγκή πνπ αλαθέξεηαη
ζην ηειεγξάθεκα. Όιεο νη θύξηεο εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ απνθνπή γξακκήο ζα εθηεινύληαη ζε
ρξνληθά πεξηζώξηα κεηαμύ δηεξρνκέλσλ ακαμ/ρηώλ κε ην ηέινο ησλ νπνίσλ ε ζηδ/θή γξακκή ζα
πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία έρνληαο εμαζθαιηζζεί ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ
ακαμ/ρηώλ. Οη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηηκνιόγην ηνπ παξόληνο έξγνπ, εθηεινύληαη
αλάινγα κε ην είδνο ηνπο ζε δηάθνξα πεξηζώξηα θπθινθνξίαο. Γεληθά γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα
εθηεινύληαη ζηα παξαπάλσ ειεύζεξα πεξηζώξηα θπθινθνξίαο, έρνπλ ιεθζεί ππόςε ζηα
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ θαη ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη ηδηαίηεξεο
απνδεκίωζεο δηόηη έρεη ην δηθαίσκα επηινγήο εθηέιεζεο άιισλ εξγαζηώλ πνπ δελ εμαξηώληαη
από ην πεξηζώξην θπθινθνξίαο θαη επίζεο δηόηη όιεο νη θαζπζηεξήζεηο θαη ηα κεησκέλα σξάξηα
εξγαζίαο ζηε γξακκή έρνπλ ιεθζεί ππόςε από ηνλ Αλάδνρν θαη

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί

αλνηγκέλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Δπίζεο ελδέρεηαη λα δνζεί ζηνλ Αλάδνρν ηελ ίδηα εκέξα, εθηόο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλερόκελνπ πεξηζσξίνπ θπθινθνξίαο πνπ πξναλαθέξζεθε θαη άιια αθόκε
κηθξόηεξα πεξηζώξηα θπθινθνξίαο κε ζπλερόκελα, ηα νπνία ζα θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ
θξίζε θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο εθόζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα ηα
εθκεηαιιεπηεί ρσξίο λα δηθαηνύηαη λα δεηήζεη γη’ απηά ηδηαίηεξε απνδεκίσζε θαη νη εξγαζίεο πνπ
ζα εθηεινύληαη ζ’ απηά ηα πεξηζώξηα ηηκνινγνύληαη κε ηα άξζξα ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ.
O Αλάδνρνο ζα είλαη απνιύηωο ππεύζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ θαη
ππνρξενύηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξόληνο έξγνπ, λα δηαζέηεη όιν ην αλαγθαίν
πξνζωπηθό, κεραλήκαηα, εμνπιηζκό, κέζα κεηαθνξάο, θ.ι.π., ε δαπάλε ηωλ νπνίωλ
ζπκπεξηιακβάλεηαη «αλεγκέλε» ζηηο ηηκέο ηνπ έξγνπ.
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Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα, ζε κηα κεγάιε
έθηαζε θαη πηζαλώο λα απαζρνιείηαη ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο κέησπα εξγαζίαο ή ζε
επηιεγκέλα ηκήκαηα, όρη θαη’ αλάγθε ζπλερόκελα κεηαμύ ηνπο, αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιόγσ ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ ηδηαηηεξνηήησλ, αθνύ ηα ζηνηρεία απηά ζεσξνύληαη όηη έρνπλ ιεθζεί ππόςε
θαηά ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.

Σν κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί λα δηέιζεη από ηε γξακκή είλαη 20 ηόλνη αλά
άμνλα.
Η ζεηξά αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο εξγαζηώλ δελ απνηειεί ππνρξεσηηθά θαη ζεηξά
ζπνπδαηόηεηαο ή ρξνληθή δηαδνρή. Ο θαζνξηζκόο ηεο ζεηξάο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη από ηελ
Τπεξεζία κε θξηηήξηα :
 Σελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΟΔ (εκπνξεπκαηηθό θαη επηβαηηθό
έξγν).
 Σελ εηνηκόηεηα από πιεπξάο ΟΔ γηα ην έξγν.
 Σα δηαζέζηκα πιηθά επηδνκήο.
 Σηο άιιεο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ώζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη κεηαμύ ηνπο.
 Σα δηαζέζηκα ειεύζεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα εξγαζία.
 Σελ αλάγθε πεξηνξηζκνύ ησλ βξαδππνξηώλ.
 Σελ αλάγθε παξνρήο ζπλζεθώλ αζθαινύο θπθινθνξίαο ησλ ακαμ/ρηώλ θ.ι.π.
ΓΡΑΜΑ, ΜΑΨΟ 2016

ΔΚ ΣΟΤ ΟΔ Α.Δ.
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