ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΓΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Δ/ΝΗ ΣΓΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΓΙΑ
Αρ. Μελέτης: 37 /2022

ΜΓΛΓΣΗ ΣΟΤ ΓΡΓΟΤ
ΗΛΓΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ ΣΗ ΠΛΑΣΓΙΑ "ΜΙΚΡΑΙΑΣΩΝ
ΠΡΟΦΤΓΩΝ" ΣΗ ΚΑΛΑ ΛΟΤΣΡΩΝ

Προϋπολογισμός : 60.000,00 € με ΦΠΑ
CPV: 45310000-3 εργασίες ηλεκτρολογικώμ εγκαταστάσεωμ
45431000-7 εργασίες πλακόστρωσης

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τετμική περιγραθή
Προμέηρηζη
Προϋπολογιζμός μελέηης
Τιμολόγιο μελέηης
ΕΤΕΠ
Ειδική Σσγγραθή Υποτρεώζεωμ
Μελέηη θωηιζμού
Στέδιο Αζθάλειας & Υγείας
Φάκελος Αζθάλειας & Υγείας

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ

ΛΓΒΟΤ

ΔΗΜΟ

ΔΤΣΙΚΗ ΛΓΒΟΤ

ΕΡΓΟ : ΗΛΓΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ ΣΗ ΠΛΑΣΓΙΑ
"ΜΙΚΡΑΙΑΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ" ΣΗ ΚΑΛΑ
ΛΟΤΣΡΩΝ

Δ/ΝΗ ΣΓΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΓΙΑ
Αν. Λειέηεξ 37/2022
Ποξϋπξλξγισμόπ : 60.000,00 € με ΦΠΑ

ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΤΦΙΣΑΜΓΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Σμ πάνθμ "ΛΘΙΡΑΘΑΣΩΜ ΠΡΟΦΤΓΩΜ" έπεη έθηαζε πενίπμο 1000 η.μ.. θαη βνίζθεηαη ζε παναζαιάζζημ
πώνμ πιεζίμκ ημο αιηεοηηθμύ ιημέκα ζηεκ θάια Κμοηνώκ.
Γηα μεγάιμ πνμκηθό δηάζηεμα δεκ έγηκακ ενγαζίεξ ζοκηήνεζεξ ζημκ πώνμ με απμηέιεζμα κα έπμοκ δηαπηζηςζεί
εθηεκείξ θζμνέξ θαη αιιμηώζεηξ ζημοξ ηζημύξ, θςηηζμμύ θαη ζηα θςηηζηηθά, ηα μπμία κα ζεμεηςζεί όηη είκαη
πνόπεηνεξ θαηαζθεοέξ (ζςιήκεξ παιύβδηκεξ με απιά θςηηζηηθά ηύπμο μπάιαξ), πμο ηα θαζηζημύκ επηθίκδοκα
πνμξ πηώζε θαη πνόθιεζε πηζακμύ αηοπήμαημξ.
Φςημγναθηθό οιηθό, πμο ηεθμενηώκεη ηα ακαθενόμεκα.

Επίζεξ ηα θςηηζηηθά είκαη παιαηάξ ηεπκμιμγίαξ ορειήξ εκενγεηαθήξ θαηακάιςζεξ, θαη μη γναμμέξ θςηηζμμύ
έπμοκ ηεζεί εθηόξ ιεηημονγίαξ, θαζώξ μη θαιςδηώζεηξ είκαη θζανμέκεξ θαη με ιεηημονγηθέξ, με απμηέιεζμα κα
επηθναηεί ζθμηάδη ζε μιόθιενε ηεκ πιαηεία.
Καμβάκμκηαξ οπόρε ηα ακςηένς θαη θαζώξ ε πιαηεία, ηδίςξ θαηά ημοξ θαιμθαηνηκμύξ μήκεξ θαηαθιύδεηαη από
θόζμμ, είκαη άθνςξ ακαγθαίμ θαη επείγμκ κα γίκμοκ ενγαζίεξ ακαβάζμηζεξ ειεθηνμθςηηζμμύ θαζώξ θαη
απμλήιςζε όιςκ ηςκ οθηζηάμεκςκ ηζηώκ θαη θςηηζηηθώκ ζςμάηςκ.
Β. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΓΠΟΝΣΑΙ ΓΡΓΑΙΓ:

Λε ηεκ πανμύζα μειέηε ειεθηνμθςηηζμμύ πνμβιέπεηαη ε ακάδεηλε, θαη ε ακαβάζμηζε ημο πάνθμο ζε έκα
ζύγπνμκμ αζηηθό πάνθμ, αιιά θαη ζε έκα πώνμ λεθμύναζεξ, ακαροπήξ, παηπκηδημύ θαη ζοκάζνμηζεξ γηα ημοξ
θαημίθμοξ θαη επηζθέπηεξ ηεξ πενημπήξ.
Ο ειεθηνμθςηηζμόξ ημο πάνθμο επηηογπάκεηαη με 10 ζοκμιηθά θςηηζηηθά ηύπμο led θμνοθήξ ηζπύμξ dimmable
πενίπμο 50W (led + led driver) ακανηώμεκα ζε ηζηό από ύρμοξ 3,5m (πάκς από ημ έδαθμξ). Ο ηζηόξ ζα είκαη
παθηςμέκμξ FRP ζε θαηάιιειε βάζε από ζθονόδεμα δηαζηάζεςκ ζύμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο θαηαζθεοαζηή.
Γηα ημκ ημκηζμό ηςκ δηαδνόμςκ θαη πεδμδνμμίςκ ζα ημπμζεηεζμύκ πενίπμο 19 θςηηζηηθά led πιάγηαξ παμειήξ
ημπμζέηεζεξ ηζπύμξ 3-5W με βήμα ημπμζέηεζεξ πενίπμο 3-3,5m..
ημ πώνμ όπμο βνίζθμκηαη μη δύμ πένγθμιεξ ζα ημπμζεηεζμύκ ζοκμιηθά 9 θςηηζηηθά ηύπμο led μαθνόζηεκα
ηζπύμξ 36W.
Πνμβιέπεηαη ε επηζθεοή θαη ζοκηήνεζε θαη ηςκ δύμ ζηεγάζηνςκ (πένγθμιεξ).
Ο ζπεδηαζμόξ ειεθηνμθςηηζμμύ ημο πάνθμο θαη ε επηιμγή ηςκ θςηηζηηθώκ έγηκε με γκώμμκα ηεκ ελμηθμκόμεζε
εκένγεηαξ πνεζημμπμηώκηαξ θςηηζηηθά κέαξ γεκηάξ παμειήξ εκενγεηαθήξ θαηακάιςζεξ ηύπμο LED. Επηπιέμκ
ηα θςηηζηηθά δεκ ζα θένμοκ πενημεηνηθό θάιομμα (δηαπύηε) ώζηε κα απμθεοπζμύκ ηοπόκ θαηκόμεκα
βακδαιηζμμύ.
Ιαζώξ πνόθεηηαη γηα μία πιαηεία πμο ζημ ζύκμιό ηεξ είκαη ζηνςμέκε με πιάθεξ θαη πνμθεημέκμο κα γίκεη ε
ακηηθαηάζηαζε ηςκ ηζηώκ θαη ηςκ οπόγεηςκ ειεθηνηθώκ γναμμώκ απαηημύκηαη:
Αμαλρτικά ποξβλέπξμται Η/Μ εογασίεπ.
ε όια ηα ζεμεία ημο ένγμο πμο πνμβιέπμκηαη ενγαζίεξ γηα ηεκ ημπμζέηεζε ηςκ ζςιεκώζεςκ, ημ βάζμξ
εθζθαθήξ δεκ ζα οπενβαίκεη ηα 30cm.


Ιαζαίνεζε πιαθμζηνώζεςκ γηα ηεκ δεμημονγία ηςκ οπόγεηςκ γναμμώκ όδεοζεξ ζύμθςκα με ηα
ζοκεμμέκα ζπέδηα ηεξ οπενεζίαξ μαξ.



Ακαθαηαζθεοή πέηνηκμο ημηπίμο από ηεκ πιεονά ημο δνόμμο μήθμοξ 7 πενίπμο μέηνςκ.



Ενγαζίεξ θαζαίνεζεξ ζθονμδέμαημξ θαη εγθηβςηηζμόξ ηςκ ειεθηνηθώκ γναμμώκ ζε ζθονόδεμα.
Ηιεθηνηθέξ γναμμέξ πμο γηα ηεπκηθμύξ ιόγμοξ δεκ μπμνμύκ κα ημπμζεηεζμύκ ζε αζθαιέξ βάζμξ
αοηέξ ζα πνμζηαηεύμκηαη από ζηδενμζςιήκα.



Σμπμζέηεζε ζςιεκώζεςκ πνμζηαζίαξ ηςκ ειεθηνηθώκ γναμμώκ ζύμθςκα με ζοκεμμέκα ζπέδηα



Επίζηνςζε ηςκ μδεύζεςκ με πιάθεξ θοζηθμύ πεηνώμαημξ αθακόκηζημο ζπήμαημξ όμμηεξ με ηηξ
οθηζηάμεκεξ πιάθεξ ημο πάνθμο.



Ιαηαζθεοή μπιηζμέκςκ βάζεςκ ζηήνηλεξ ηςκ ηζηώκ θςηηζμμύ παθηςμέκμο ηύπμο από FRP με θαζανό
ύρμξ ηζημύ πάκς από ημ έδαθμξ πενίπμο 3,5m.



Σμπμζέηεζε ηζηώκ, ακάνηεζε θαη ζύκδεζε ηςκ θςηηζηηθώκ led ακηί βακδαιηθμύ ηύπμο ηζπύμξ 50W
led με εκζςμαηςμέκμ dimmable driver.



Ιαηαζθεοή θνεαηίςκ επίζθερεξ θαη έιλεξ θαιςδίςκ.



Η όδεοζε ηςκ ειεθηνηθώκ γναμμώκ γηα ηα θςηηζηηθά παμειήξ θαη πιάγηαξ ημπμζέηεζεξ ζα γίκεη μέζα
από ηα πανηένηα πενημεηνηθά ζύμθςκα με ηα ζπέδηα θαη μη ειεθηνηθέξ γναμμέξ ζα είκαη
πνμζηαηεομέκεξ μέζα ζε ζηδενμζςιήκα θαη ζε θαηάιιειμ βάζμξ.



Σα θςηηζηηθά ζηηξ πένγθμιεξ ζα είκαη ζηεγακμύ ηύπμο θαη ζα έπμοκ δηθή ημοξ ειεθηνηθή γναμμή γηα
επηπιέμκ θςηηζμό ζε πενίπηςζε δεμημονγίαξ μηθνώκ εθδειώζεςκ.



Θα ημπμζεηεζεί κέμξ ειεθηνηθόξ πίκαθαξ μέζα ζε ακμλείδςημ pillar όπμο ζημ έκα ημήμα ζα
ημπμζεηεζεί μ μεηνεηήξ ηεξ ΔΕΗ θαη ζημ άιιμ μ πίκαθαξ δηακμμήξ.



Ενγαζίεξ επηζθεοήξ θαη ζοκηήνεζεξ θαη ηςκ δύμ ζηεγάζηνςκ ζημκ πώνμ ηεξ πιαηείαξ. ηεκ
μεηαιιηθή πένγθμια ζα ημπμζεηεζεί πακί ζθίαζεξ ακζεθηηθό ζηηξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ.

Ο θςηηζμόξ ημο πάνθμο πανέπεη ηθακμπμηεηηθά επίπεδα θςηηζμμύ γηα ηεκ αζθαιή θαη άκεηε θίκεζε ηςκ
επηζθεπηώκ ζημ πώνμ, θάκμκηαξ ημ πώνμ πημ ακαγκςνίζημμ ημκίδμκηαξ ηεκ ημπμγναθία ημο.
Ο ανηζμόξ ε ηζπύ θαη ε ζέζε ηςκ θςηηζηηθώκ ζςμάηςκ πμο απμηοπώκμκηαη ζηα ζπέδηα έπεη πνμθύρεη ύζηενα
από θςημηεπκηθή μειέηε πμο εθπμκήζεθε από ηεκ οπενεζία μαξ. Σα απμηειέζμαηα ηεξ μειέηεξ θςηηζμμύ πμο
πνμέθορε είκαη δεζμεοηηθή γηα ημκ ακάδμπμ ημο ένγμο.

Em [lx]
20

Emin [lx]
12

Emax [lx]
37

Emin / Em
0.597

Emin / Emax
0.320

Ο ηύπμξ ημο θςηηζηηθμύ ηεξ μειέηεξ θςηηζμμύ όπςξ ακαγνάθεηαη ζημ ηεύπμξ είκαη εκδεηθηηθόξ θαη όπη
δεζμεοηηθόξ.

Μρτιλήμη 31-03-2022

Ο ρμτάναπ

ΣΖΘΣΖΘΜΑ ΙΩΜ/ΜΟ
ΗΚ/ΓΟ ΛΗΥΑΜΘΙΟ ΣΕ

Γλέγςθηκε

θεωοήθηκε

Η Πνμσζηαμέκε
Σμήμαημξ Η/Λ

Ακ/ηνηα Πνμηζ/κε
Δηεύζοκζε Σ.Τ.Δ.Δ.Κ

ΛΑΙΡΗ ΔΕΠΟΘΜΑ
ΛΗΥ/ΓΟ ΛΗΥΑΜΘΙΟ

ΠΑΠΑΩΣΗΡΘΟΤ ΕΚΕΤΘΕΡΘΑ
ΠΟΚΘΣΘΙΟ ΛΗΥ/ΙΟ ΠΕ

ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
"ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ"
ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ
Αρ. Μελέτης : 37/2022
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A

Είδος Εργασιών

Α.Τ.

Κωδικός
Άρθρου

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

1. Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

1

ΝΑΟΙΚ 22.20.02

m2

150,00

2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

2

ΝΑΟΙΚ 22.10.01

m3

15,00

3 Καθαίρεση και ανακατασκευή πέτρινου τοιχίου δύο όψεων

3

ΝΑΟΙΚ Μ\43.22

m3

3,00

4 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

4

ΝΑΟΙΚ 32.05.03

m3

8,00

5 Επιστρώσεις δια πλακών φυσικού πετρώματος ακανόνιστου σχήματος μέσου πάχους
10εκ

5

ΝΑΟΙΚ Ν\73.11

m2

130,00

6 Πλακόστρωση με υπάρχουσες πλάκες από αποξήλωση

6

ΑΤΗΕ 9383

m2

30,00

7 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή η άοπλο σκυρόδεμα

7

ΝΑΟΙΚ Ν22.35

ΤΕΜ

25,00

8 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου
Τάφροι βάθους 20 - 40 cm

8

ΝΑΠΡΣ Α09.2

m

60,00

9 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

9

ΝΑΟΙΚ 20.31.02

m3

50,00

10 Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο
πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ110mm

10

ΑΤΗΕ Κ8746.6

m

10,00

11 Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο
πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ75mm

11

ΑΤΗΕ Κ8746.4

m

120,00

12 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins

12

ΑΤΗΕ 9316.5

m

6,00

13 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 1/2 ins

13

ΑΤΗΕ 9316.4

m

50,00

14 Φρεάτιο διακλαδώσεως ηλεκτρικών καλωδίων υψηλού βαθμού στεγανότητας
Διαστάσεων 40 Χ40cm και βάθους 50cm

14

ΑΤΗΕ Ν8749.2

ΤΕΜ

18,00

15 Φρεάτιο διακλαδώσεως ηλεκτρικών καλωδίων υψηλού βαθμού στεγανότητας
διαστάσεων 30 Χ 30 cm βάθους 50 cm

15

ΑΤΗΕ Ν8749.1

ΤΕΜ

19,00

16 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

16

ΑΤΗΕ Ν8072

kg

300,00

17 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

17

ΑΤΗΕ 9337.2.2

m

180,00

18 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα
PVC διατομής 3 x 1,5 mm2

18

ΝΑΗΛΜ
62.10.41.01

m

220,00

19 Μούφα χυτορητίνης για σύνδεση ηλεκτρικών καλωδίων χαμηλής τάσης

19

ΑΤΗΕ Ν8742

ΤΕΜ

20 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 16mm2

20

ΑΤΗΕ 8757.2.2

21 Τρίγωνο γείωσης

21

ΑΤΗΕ Ν9342

ΤΕΜ

1,00

22 Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm

22

ΑΤΗΕ Ν9342.1

ΤΕΜ

2,00

23 Χάλκινος σφικτήρας σύνδεσης στρογγυλών πολύκλωνων αγωγών Φ8-10mm

23

ΑΤΗΕ Ν9344

ΤΕΜ

6,00

24 Βάση ιστού φωτισμού οπλισμένη διαστάσεων τουλάχιστον0,70Χ0,70Χ0,80m.

24

ΑΤΗΕ Μ9346

ΤΕΜ

10,00

25 Πακτώμενος ιστός (χωρίς πλάκα έδρασης) κωνικής κυκλικής διατομής FRP
συνολικού ύψους 3,50m (υπέργειο ύψος 3,00m και βάθος πάκτωσης 0,50m )

25

ΑΤΗΕ Α9325.3

ΤΕΜ

10,00

26 Ανοξείδωτο κιβώτιο PILLAR στεγανότητας ΙΡ 55 με ηλεκτρικό πίνακα διανομής

26

ΑΤΗΕ Κ\9350

ΤΕΜ

1,00

27 Φωτιστικό LED συμμετρικής κατανομής (wide beam) επί κορυφής ιστού με
ενσωματωμένο dimmable driver led με λαμπτήρα ισχύος led + dimmable led driver 50
W

27

ΑΤΗΕ Α8991.1.1

ΤΕΜ

10,00

28 Φωτιστικό σώμα οροφής, με κύκλωμα led ισχύος 36W.

28

ΑΤΗΕ Ν8931.2

ΤΕΜ

9,00

29 Φωτιστικό σώμα σήμανσης πλάγιας χαμηλής τοποθέτησης LED Ισχύς 3 W - 5W

29

ΑΤΗΕ Β9373.1.1

ΤΕΜ

19,00

30 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm

30

ΝΑΠΡΣ Η01.2.2

m

50,00

31 Επισκευή και συντήρηση ξύλινων και μεαταλλικών επιφανειών πέργκολας

31

ΝΑΟΙΚ Σ\22.65.01

TEM

1,00

32 Επισκευή-συντήρηση μεαταλλικών επιφανειών πέργκολας με πανί σκίασης

32

ΝΑΟΙΚ Σ\23.65.01

TEM

1,00

m

6,00
130,00

Σελίδα 1 από 2

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
A/A

Είδος Εργασιών

[1]

[2]

Α.Τ.
[3]

33 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος Β.Τ από PVC ευθύς 16mm

33

Κωδικός
Άρθρου

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[4]

[5]

[6]

ΑΤΗΕ Ν8733.1.2

m

45,00

Οι μελετητές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Σελίδα 2 από 2

ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
"ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ"
ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ
Αρ. Μελέτης : 37/2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

1. Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους με
προσοχή, για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%

ΝΑΟΙΚ
22.20.02

ΟΙΚ 2237

1

m2

150,00

11,20

1.680,00

2 Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

ΝΑΟΙΚ
22.10.01

ΟΙΚ 2226

2

m3

15,00

35,60

534,00

3 Καθαίρεση και ανακατασκευή
πέτρινου τοιχίου δύο όψεων

ΝΑΟΙΚ Μ\43.22

ΟΙΚ 4307

3

m3

3,00

280,00

840,00

4 Σκυροδέματα μικρών έργων
για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΑΟΙΚ
32.05.03

ΟΙΚ 3213

4

m3

8,00

101,00

808,00

5 Επιστρώσεις δια πλακών
φυσικού πετρώματος
ακανόνιστου σχήματος μέσου
πάχους 10εκ

ΝΑΟΙΚ Ν\73.11

ΟΙΚ 7311

5

m2

130,00

60,00

7.800,00

6 Πλακόστρωση με υπάρχουσες
πλάκες από αποξήλωση

ΑΤΗΕ 9383

6

m2

30,00

18,13

543,90

7 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε
λιθοδομή η άοπλο σκυρόδεμα

ΝΑΟΙΚ Ν22.35

ΟΙΚ 2267

7

ΤΕΜ

25,00

35,00

875,00

8 Χειρωνακτική εκσκαφή και
επαναπλήρωση τάφρων
υπογείου αρδευτικού δικτύου
Τάφροι βάθους 20 - 40 cm

ΝΑΠΡΣ Α09.2

ΠΡΣ 2111

8

m

60,00

1,00

60,00

9 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων
μετά την εκφόρτωση

ΝΑΟΙΚ
20.31.02

ΟΙΚ 2173

9

m3

50,00

5,00

250,00

10 Σωλήνα διπλού δομημένου
τοιχώματος HDPE προστασίας
υπόγειων καλωδίων απο
πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα
Φ110mm

ΑΤΗΕ Κ8746.6

ΗΛΜ 8

10

m

10,00

16,50

165,00

11 Σωλήνα διπλού δομημένου
τοιχώματος HDPE προστασίας
υπόγειων καλωδίων απο
πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα
Φ75mm

ΑΤΗΕ Κ8746.4

ΗΛΜ 8

11

m

120,00

9,52

1.142,40

12 Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος γιά την
διέλευση καλωδίων κλπ
διαμέτρου 2 ins

ΑΤΗΕ 9316.5

ΗΛΜ 5

12

m

6,00

22,34

134,04

13 Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος γιά την
διέλευση καλωδίων κλπ
διαμέτρου 1 1/2 ins

ΑΤΗΕ 9316.4

ΗΛΜ 5

13

m

50,00

18,62

931,00

14 Φρεάτιο διακλαδώσεως
ηλεκτρικών καλωδίων υψηλού
βαθμού στεγανότητας
Διαστάσεων 40 Χ40cm και
βάθους 50cm

ΑΤΗΕ Ν8749.2

ΗΛΜ 10

14

ΤΕΜ

18,00

100,00

1.800,00

Σε μεταφορά

17.563,34
Σελίδα 1 από 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

17.563,34

15 Φρεάτιο διακλαδώσεως
ηλεκτρικών καλωδίων υψηλού
βαθμού στεγανότητας
διαστάσεων 30 Χ 30 cm
βάθους 50 cm

ΑΤΗΕ Ν8749.1

ΗΛΜ 10

15

ΤΕΜ

19,00

77,67

1.475,73

16 Καλύμματα φρεατίων
χυτοσιδηρά

ΑΤΗΕ Ν8072

ΗΛΜ 29

16

kg

300,00

3,34

1.002,00

17 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

ΑΤΗΕ 9337.2.2

ΗΛΜ 102

17

m

180,00

7,02

1.263,60

18 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης
600/1000 V με μόνωση από
μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5
mm2

ΝΑΗΛΜ
62.10.41.01

ΗΛΜ 102

18

m

220,00

2,90

638,00

19 Μούφα χυτορητίνης για
σύνδεση ηλεκτρικών
καλωδίων χαμηλής τάσης

ΑΤΗΕ Ν8742

ΗΛΜ 42

19

ΤΕΜ

6,00

90,26

541,56

20 Αγωγός γυμνός χάλκινος
Πολύκλωνος διατομής 16mm2

ΑΤΗΕ 8757.2.2

ΗΛΜ 45

20

m

130,00

3,73

484,90

21 Τρίγωνο γείωσης

ΑΤΗΕ Ν9342

ΗΛΜ 5

21

ΤΕΜ

1,00

204,53

204,53

22 Ράβδο γείωσης χαλύβδινη
επιχαλκωμένη μήκους
1500mm

ΑΤΗΕ Ν9342.1

ΗΛΜ 5

22

ΤΕΜ

2,00

71,01

142,02

23 Χάλκινος σφικτήρας σύνδεσης
στρογγυλών πολύκλωνων
αγωγών Φ8-10mm

ΑΤΗΕ Ν9344

ΗΛΜ 45

23

ΤΕΜ

6,00

9,95

59,70

24 Βάση ιστού φωτισμού
οπλισμένη διαστάσεων
τουλάχιστον0,70Χ0,70Χ0,80m.

ΑΤΗΕ Μ9346

ΗΛΜ 52

24

ΤΕΜ

10,00

110,13

1.101,30

25 Πακτώμενος ιστός (χωρίς
πλάκα έδρασης) κωνικής
κυκλικής διατομής FRP
συνολικού ύψους 3,50m
(υπέργειο ύψος 3,00m και
βάθος πάκτωσης 0,50m )

ΑΤΗΕ Α9325.3

ΗΛΜ 101

25

ΤΕΜ

10,00

221,55

2.215,50

26 Ανοξείδωτο κιβώτιο PILLAR
στεγανότητας ΙΡ 55 με
ηλεκτρικό πίνακα διανομής

ΑΤΗΕ Κ\9350

ΗΛΜ 52

26

ΤΕΜ

1,00

2.946,20

2.946,20

27 Φωτιστικό LED συμμετρικής
κατανομής (wide beam) επί
κορυφής ιστού με
ενσωματωμένο dimmable
driver led με λαμπτήρα ισχύος
led + dimmable led driver 50
W

ΑΤΗΕ
Α8991.1.1

ΗΛΜ 59

27

ΤΕΜ

10,00

473,18

4.731,80

28 Φωτιστικό σώμα οροφής, με
κύκλωμα led ισχύος 36W.

ΑΤΗΕ Ν8931.2

ΗΛΜ 52

28

ΤΕΜ

9,00

85,18

766,62

29 Φωτιστικό σώμα σήμανσης
πλάγιας χαμηλής τοποθέτησης
LED Ισχύς 3 W - 5W

ΑΤΗΕ
Β9373.1.1

ΗΛΜ 59

29

ΤΕΜ

19,00

55,70

1.058,30

30 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
ΡΕ 10 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 25 mm

ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 ΗΛΜ 8

30

m

50,00

0,65

32,50

31 Επισκευή και συντήρηση
ξύλινων και μεαταλλικών
επιφανειών πέργκολας

ΝΑΟΙΚ
Σ\22.65.01

ΟΙΚ 2275

31

TEM

1,00

397,82

397,82

32 Επισκευή-συντήρηση
μεαταλλικών επιφανειών
πέργκολας με πανί σκίασης

ΝΑΟΙΚ
Σ\23.65.01

ΟΙΚ 2275

32

TEM

1,00

610,43

610,43

Σε μεταφορά

37.235,85
Σελίδα 2 από 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά
33 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικός θωρακισμένος Β.Τ
από PVC ευθύς 16mm

ΑΤΗΕ
Ν8733.1.2

ΗΛΜ 41

33

m

Σύνολο : 1. Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

45,00

2,14

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

37.235,85
96,30

37.332,15
Άθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

37.332,15
18,00%

Άθροισμα
Απρόβλεπτα

37.332,15

6.719,79
44.051,94

15,00%

Άθροισμα

6.607,79
50.659,73

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

527,39

Άθροισμα

51.187,12

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

94,93

Άθροισμα
ΦΠΑ

51.282,05
17,00%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.717,95
60.000,00

Οι μελετητές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Σελίδα 3 από 3

ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
"ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ"
ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ
Αρ. Μελέτης: 37/2022

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Σελίδα 1 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 2 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 3 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 4 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 5 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 6 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 7 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 8 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 9 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 10 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 11 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 12 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 13 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 14 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 15 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 16 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 17 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 18 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σελίδα 19 από 31

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2237

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%.
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε
απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,20
(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
40 x 0,19 =
7,60
Συνολικό κόστος άρθρου 35,60
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 35,60
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Μ\43.22

Καθαίρεση και ανακατασκευή πέτρινου τοιχίου δύο όψεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4307

Καθαίρεση των φυσικών λίθων με προσοχή πέτρινου τοιχίου δύο όψεων χαμηλού ύψους και
ανακατασκευή με τις ιδιες πέτρες που προήλθαν απο την καθαίρεση και κατεργασία του κονιάματος
των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 280,00
(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.03

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή
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αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η
εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη
τιμή του άρθρου 32.02.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 101,00
(Ολογράφως) : εκατόν ένα

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.11

Επιστρώσεις δια πλακών φυσικού πετρώματος ακανόνιστου σχήματος μέσου πάχους
10εκ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις δια πλακών φυσικού πετρώματος, ακανόνιστου σχήματος, όμοιες με το υφιστάμενο μέσου
πάχους 10εκ. και επιφάνειας άνω των 0.10 τ.μ. τοποθετούμενος, κατ' όπιν διαβροχής δι' άφθονου
ύδατος επί
υποστρώματος εκ ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 350kg τσιμέντου πάχους 3εκ., με αρμούς μέσου
πάχους 2εκ. και αρμολογούμενες δια λεπτόρευστου τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου με άμμο
θαλάσσης, μετά του καθαρισμού των επιφανειακών κονιαμάτων, πριν τούτα αποξηρανθούν. Ήτοι με
προμήθεια λίθων και υλικών επί τόπου του έργου, εργασία διαλογής, τοποθέτησης και στερέωσης των
λίθων και κατασκευή αρμών, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις εντολές της υπηρεσίας και σύμφωνα
με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 για φυσικούς λίθους και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με
φυσικούς λίθους". Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται και η εργασία τελειώματος σε ευθεία, τεθλασμένη
ή καμπύλη γραμμή. Οι λίθοι θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τα ευρωπαϊκά πρότυπα
σύμφωνα με τη μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα

A.T.

:6

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9383

Πλακόστρωση με υπάρχουσες πλάκες από αποξήλωση
Κωδικός αναθεώρησης:

Πλακόστρωση με υπάρχουσες πλάκες από αποξήλωση , δηλαδή πλακόστρωση 1m2 σε
υπόστρωμα πάχους 2cm από τσιμεντοκονίαμα των 450kg με τον καθαρισμό των αρμών
του κονιάματος και πλήρους αρμλογήματος από τσιμεντοκονίαμα των 600kg με όλα τα
απαιτούμενα υλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής.
(1 m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,13
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και δέκα τρία λεπτά

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.35

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή η άοπλο σκυρόδεμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2267

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα,
επιφανείας 0,05 - 0,10 m2, με οποιοδήποτε μέσο η εργασίες ξετρυπήματος σε πλάκα απο σκυρόδεμα.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση
των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 35,00
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α09.2

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι
βάθους 20 - 40 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 2111

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού
δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη.
Τάφροι βάθους 20 -

40 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2173

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και
κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής
του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.
Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή,
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,00
(Ολογράφως) : πέντε

A.T.

: 10

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ8746.6

Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο
πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ110mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Προμήθεια μεταφορά επιτόπου τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνα προστασίας υπόγειων καλωδίων
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω απο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
διπλού δομημένου τοιχώματος (κυματοειδούς μορφής) κατα ΕΝ 61386-24 θλιπτικής αντοχής>450Ν με
ενσωματωμένη ατσαλίνα παραδιδόμενη σε κουλούρα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η μεταφορά επι τόπου του έργου των σωλήνων η εκτύλιξη και
η ευθυγράμμιση δίπλα στο άνοιγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται τα ειδικά τεμάχια
που ααπιτούνται (μούφες, σύνδεσμοι), η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες όταν προβλέπεται και η
τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, δηλαδή υλικά και εργασία πλήν χωματουργικών.
(1 m)
8746. 1

Σωλήνωση πλαστική υπογείων καλωδίων.

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 16,50
(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ8746.4

Ενός σωλήνα Φ 110

mm

Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο
πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ75mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Προμήθεια μεταφορά επιτόπου τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνα προστασίας υπόγειων καλωδίων
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω απο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
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διπλού δομημένου τοιχώματος (κυματοειδούς μορφής) κατα ΕΝ 61386-24 θλιπτικής αντοχής>450Ν με
ενσωματωμένη ατσαλίνα παραδιδόμενη σε κουλούρα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η μεταφορά επι τόπου του έργου των σωλήνων η εκτύλιξη και
η ευθυγράμμιση δίπλα στο άνοιγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται τα ειδικά τεμάχια
που ααπιτούνται (μούφες, σύνδεσμοι), η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες όταν προβλέπεται και η
τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, δηλαδή υλικά και εργασία πλήν χωματουργικών.
(1 m)
8746. 1

Σωλήνωση πλαστική υπογείων καλωδίων.

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,52
(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.5

Ενός σωλήνα Φ 75

mm

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προμήθεια
μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε
οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που
απαιτούνται
(1 m)
9316. 6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου 2
ins
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,34
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9316.4

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προμήθεια
μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε
οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που
απαιτούνται
(1 m)
9316. 5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου διαμέτρου 1 1/2 ins
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,62
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εξήντα δύο λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8749.2

Φρεάτιο διακλαδώσεως ηλεκτρικών καλωδίων υψηλού βαθμού στεγανότητας Διαστάσεων
40 Χ40cm και βάθους 50cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων , - δικτύων ηλεκτροφωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα
δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες,
2)διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα c20/25 τσιμέντου, 3)δόμιση πλευρικών
επιφανειών
με
σκυρόδμα
300kg
τσιμέντου του πυθμένα, 4) επίχριση με
τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών
του φρεατίου 5) επάλειψη των τοιχωμάτων του φρεατίου με κατάλληλο μονωτικό τσιμεντοειδές
υλικό, 6) μόνωση του καλύμματος φρεατίου με το πλαίσιο του φρεατίου με κατάλληλο ελαστικό
υλικό, και εξαγωγή και αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων, 7) κατασκευή
ξυλότυπου, 8) προσθήκη σιδηρού οπλισμού με σίδερα Φ6mm στίς 4 γωνίες και πλέγμα στίς πλευρικές
επιφάνειες
υλικών.
(1 τεμ)
8749. 2 Διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 50 cm
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 100,00
(Ολογράφως) : εκατό
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A.T.

: 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8749.1

Φρεάτιο διακλαδώσεως ηλεκτρικών καλωδίων υψηλού βαθμού στεγανότητας διαστάσεων
30 Χ 30 cm βάθους 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων , - δικτύων ηλεκτροφωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα
δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες,
2)διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα c20/25 τσιμέντου, 3)δόμιση πλευρικών
επιφανειών
με
σκυρόδμα
300kg
τσιμέντου του πυθμένα, 4) επίχριση με
τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών
του φρεατίου 5) επάλειψη των τοιχωμάτων του φρεατίου με κατάλληλο μονωτικό τσιμεντοειδές
υλικό, 6) μόνωση του καλύμματος φρεατίου με το πλαίσιο του φρεατίου με κατάλληλο ελαστικό
υλικό, και εξαγωγή και αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων, 7) κατασκευή
ξυλότυπου, 8) προσθήκη σιδηρού οπλισμού με σίδερα Φ6mm στίς 4 γωνίες και πλέγμα στίς πλευρικές
επιφάνειες
υλικών.
(1 τεμ)
8749. 1 Διαστάσεων 30Χ30 cm, βάθους 50 cm
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 77,67
(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και εξήντα επτά λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8072

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά
Κωδικός αναθεώρησης:

Καλύμματα φρεατίων
στεγανοποιήσεως
(1 kg)

ΗΛΜ 29

χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,34
(Ολογράφως) : τρία και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.2

Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 102

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.
(1 m)
9337. 2
τριπολικό
9337. 2. 2 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 4mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,02
(Ολογράφως) : επτά και δύο λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 102

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε
φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV
-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών
στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου
Διατομής 3 x 1,5 mm2
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,90
(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8742

Μούφα χυτορητίνης για σύνδεση ηλεκτρικών καλωδίων χαμηλής τάσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 42

Μούφα χυτορητίνης για σύνδεση ηλεκτρικών καλωδίων οποιασδήποτε διατομής χαμηλής τάσης, υπόγειας
τοποθέτησης και συγκεκριμένα εντός φρεατίου ηλεκτρικών συνδέσεων.
Η εποξική ρυτίνη θα είναι υψηλής αντοχής σε υγρασία εγκεκριμένη σύμφωνα με το VDE 0291 part 2
και θα εφαρμόζεται με την μέθοδο έκχυσης.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 90,26
(Ολογράφως) : ενενήντα και είκοσι έξι λεπτά

A.T.

: 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.2

Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 16mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Αγωγός γυμνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες,
τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με
μονωτήρες.
(1 m)
8757. 2
Πολύκλωνος
8757. 2. 2 Διατομής: 16 mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,73
(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T.

: 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342

Τρίγωνο γείωσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Τρίγωνο γειώσεως αποτελούμενο από τρείς ράβδους χαλύβδινες επιχαλκωμένες μήκους 1500mm,
διαμέτρου κορμού 20mm και επιχαλκώνεται ηλεκτρολυτικά.. Τοποθετείται όσο το δυνατόν βαθύτερα
στο έδαφος έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή αγωγημότητα πρός το έδαφος μικρότερη απο 3Ω.
Οι συνδέσεις μέσα στο έδαφος και οι ράβδοι θα επαλειφθούν με στρώμα αγώγιμου υλικού TERAFILL
για να αποφευχθεί η διάβρωση που θα είχε ως αποτέλεσμα την άυξηση της αντίστασης διαβάσεως.
Κάθε ηλεκτρόδιο θα έχει μήκος 1,5μ και εξωτ. διάμετρο 5/8" είναι απο χάλυβα με ηλεκτρολυτική
μεπένδυση χαλκού.Το ελάχιστο πάχος επιχάλκωσης είναι 250μm. Για την επίσκεψη και περιοδικό
έλεγχο της γειώσεως και των σημείων συσφίξεως του χαλκού με τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται 3
φρεάτια διαστάσεων 30Χ30cm στίς κορυφές του ισόπλευρου τριγώνου πλευράς το διπλάσιο του μήκους
των ηλεκτροδίων. Μήκος πλευράς τριγώνου το διπλάσιο μήκος των ηλεκτροδίων γείωσης. Η σύνδεση κα
των τριών ηλεκτροδίων θα γίνει με χαλκό διατομής 25mm2.
Τα ανωτέρω εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν περάσει με επιτυχία τις δοκιμές του προτύπου ΕΛΟΤ
IEC/EN 62561-2
δηλαδή κατασκευή και έμπηξη του τριγώνου γείωσης,στο έδαφος με όλα τα μικρουλικά που
χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 204,53
(Ολογράφως) : διακόσια τέσσερα και πενήντα τρία λεπτά

A.T.

: 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.1

Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 5

Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm, διαμέτρου κορμού 20mm κατασκευασμένος απο
χάλυβα και επιχαλκώνεται ηλεκτρολυτικά. Η ράβδο θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σπείρωμα έτσι ώστε
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να είναι δυνατή η επιμηκυνσή της. Η σύνδεση της ράβδου με τον αγωγό γείωσης θα γίνεται με
κατάλληλο σφικτήρα απο κράμα χαλκού. Τα ανωτέρω εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν περάσει με
επιτυχία τις δοκιμές του προτύπου ΕΛΟΤ IEC/EN 62561-2

δηλαδή κατασκευή και έμπηξη στο έδαφος
μιάς γειώσεως αποτελούμενης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με όλα τα μικρουλικά
που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 71,01
(Ολογράφως) : εβδομήντα ένα και ένα λεπτό

A.T.

: 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9344

Χάλκινος σφικτήρας σύνδεσης στρογγυλών πολύκλωνων αγωγών Φ8-10mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Χάλκινος σφικτήρας, τύπου (Η) για σύνδεση στρογγυλών πολύκλωνων αγωγών αποτελούμενος απο δύο
πλακίδια διαστάσεων 60χ60χ4mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο διστάσεων 60χ60χ2mm το οποίο
παραμβάλεται μεταξύ των δύο αγωγών. Η σίσφυξη επιτυγχάνεται με τέσσερεις εξάγωνες βίδες ίδιου
υλικού διαστάσεων Μ8Χ30mm κατα ΕΝ 24017 και τέσσερα περικόχλια Μ8 (St/tZn) κατα ΕΝ 24032. Το
εξάρτημα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση εντός του εδάφους και θα είναι πιστοποιημένο κατα
ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,95
(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ9346

Βάση ιστού φωτισμού οπλισμένη διαστάσεων τουλάχιστον0,70Χ0,70Χ0,80m.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Κατασκευή βάσης ιστού φωτισμού απο οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την έδραση και στήριξη ενός
ιστού φωτισμού που να έχει στο κέντρο κατακόρυφη οπή, για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων
και αγωγού γείωσης. Μέσα στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός B500c που θα
αποτελείται απο δύο μανδύες διατομής Φ10/12 τοποθετούμενοι σε σχήμα ρόμβου,και 8 ράβδους Φ 16mm
τρείς ανα παρειά. Η βάση στον μέσον της θα εγκιβωτιστεί σωλήνα pVC ανάλογης διατομής ελάχιστα
μεγαλύτερη αυτής του ιστού που θα πακτωθεί Δηλαδή υλικά εργασίες εκσκαφής χειρωνακτικά η με
μηχανικά μέσα για την θεμελίωση της βάσης με ξυλότυπο εμφανων σκυροδεμάτων. (για την κατασκευή
της βάσης του ιστού θα δοθούν οδηγίες και κατευθύνσεις απο την προμθέυτρια εταιρία του ιστού)
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 110,13
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα και δέκα τρία λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α9325.3

Πακτώμενος ιστός (χωρίς πλάκα έδρασης) κωνικής κυκλικής διατομής FRP συνολικού
ύψους 3,50m (υπέργειο ύψος 3,00m και βάθος πάκτωσης 0,50m )
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101

Ιστός φωτισμού χωρίς πλάκα έδρασης σχήματος κωνικό, στρογγυλό από πλαστικό ενισχυμένο με
υαλονήματα (FRP). Πολυεστερική ρητίνη, εμποτισμένη βάσει των απαιτήσεων των φορτίων και
οπλισμένη με από ίνες υάλουπροσφέροντας μέγιστη παθητική ασφάλεια.
πληρούν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί για την ευθραυστότητα.
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου DIN EN ISO 9001:2008 και του
ευρωπαϊκού προτύπου EN 40-7.
Οι φωτιστικοί ιστοί είναι κατασκευασμένοι με τη μέθοδο της περιέλιξης ινών (filament winding)
σε μεταλλική μήτρα, η οποία είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των
μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών. Οι ίνες γυαλιού θα ειναι εμποτισμένες με κατάλληλη ρητίνη και
κατόπιν θα περιελίσσονται σε μεταλλική μήτρα, έχοντας πλήρη έλεγχο της γωνίας περιέλιξης, βάσει
της οποίας καθορίζονται οι μηχανικές ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Η εξωτερική επιφάνεια θα
είναι βαμμένη στο χρώμα (ral) της επιλογής της υπηρεσίας μας με έξτρα βερνίκι για προστασία
έναντι της UV ακτινοβολίας.
Ομαλή επιφάνεια ιστών (χωρίς ορατό κυματιστό)
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• Συνολικές ανοχές βάσει ISO 2768 και EN 40-7
• Ευθυγράμμιση σύμφωνα με το πρότυπο EN 40-7
κατα το στάδιο αξιολόγησης υλικών θα προσκομιστούν
Διαχείριση Πιστοποιητικού Ποιότητας-Σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2009, εγκεκριμένο
από διεθνή πιστοποιημένο εξωτερικό ελεγκτή
•
•
•
•

Απόδειξη
Απόδειξη
Απόδειξη
Απόδειξη

αντοχής (αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία / γήρανση)
αντοχής στην κόπωση για 20 χρόνια ζωής
αποφυγής συντήρησης
ηλεκτρικής μη αγωγιμότητας / διηλεκτρικής αντοχής

Βάθος πάκτωσης τουλάχιστον 50cm σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή - διάμετρο βάσης
τουλάχιστον 130mm - διάμετρο ανω τμήματος στηριξης φωτιστικού 60mm.
Σε κατάλληλο σημείο της βάσης του ιστού που θα πακτωθεί θα υπάρχει κατάλληλη οπη για την
διέλευση του ηλεκτρικού καλωδίου.
ηλ. προμήθεια μεταφορά του ιστού με το ανάλογο ακροκιβώτιο σύνδεσης και εργασίες τοποθέτησης
στην βάση με κατάλληλα τσιμεντοειδή υλικά και ρητίνες.

(1 τεμ)
9325. 1

Μήκους

3,0m και 0,50cm βάθος πάκτωσης

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 221,55
(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι ένα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9350

Ανοξείδωτο κιβώτιο PILLAR στεγανότητας ΙΡ 55 με ηλεκτρικό πίνακα διανομής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ανοξείδωτο κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής PILLAR,βαθμού στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ 55 δηλαδή
προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασμένου εξολοκλήρου από ανοξείδωτη
λαμαρίνα, SANTINE 304 ή 316 πάχους 2mm (δέν θα βάφεται), πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες,λάμες
κλπ.) με κοχλίες και εξωτερικό ανοξείδωτο μεταλλικό, κιβώτιο, πρεσσαριστό πάχους
τουλάχιστον 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,00m, ύψος 1,20m,
και βάθος 0,40m.
Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι ενιαίος χώρος για την στερέωση του ηλεκτρικού πίνακα
διανομής πάνω σε κατάλληλη βάση.
Οι θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, λάστιχα κ.λ.π. υψηλής
στεγανοποίησης β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για
να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ)
θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια ανοξείδωτων μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα
έχουν ανεξάρτητη χωνευτή ανοξείδωτη κλειδαριά. Στο αριστερό τμήμα του κιβωτίου θα υπάρχει
κατάλληλο άνοιγμα με τζάμι στο ύψος που θα τοποθετηθεί ο μετρητής της ΔΕΗ.
Ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής των γραμμών ηλεκτροφωτισμού θα ειναι διαστάσεων περίπου
0.60cm*0,40*0,20cm.Τουλάχιστον τριών σειρών (3*1). Θα ειναι πλήρως συναρμολογημένος σύμφωνα με
τα σχέδια της υπηρεσίας μας με αστρονομικό χρονοδιακόπτη γενικο ασφαλειοδιακόπτη με το ανάλογο
ρελέ διαρροής ΙΔn 30mA σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας μας. Επιπλέον ο ηλεκτρικός πίνακας θα
φέρει ολα τα απαραίτητα τριπολικά ρελέ ισχύος τουλάχιστον 2*35Α έκαστο για την έναυση των
φωτιστικών, καθώς και αστρονομικό χρονοδιακόπτη για την εντολή έναρξης και σβέσης. Ολοι οι
ηλεκτρικοί πίνακες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου μηχανικού του έργου
και τα σχέδια της μελέτης
Προμήθεια, και τοποθέτηση κιβωτίου και του ηλεκτρικού πίνακα διανομής σύμφωνα με τα σχέδια και
τις υποδείξεις υπηρεσίας μεταφορά και τοποθέτηση πάνω σε βάση απο σκυρόδεμα ανάλογων
διαστάσεων.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2.946,20
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι και είκοσι λεπτά
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A.T.

: 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α8991.1.1

Φωτιστικό LED συμμετρικής κατανομής (wide beam) επί κορυφής ιστού με
ενσωματωμένο dimmable driver led με λαμπτήρα ισχύος led + dimmable led driver 50 W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό LED συμμετρικής κατανομής (wide beam) επί κορυφής ιστού με ενσωματωμένο dimmable
led driver.
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι
βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής
σε διάβρωση από νερό κι ακτινοβολία UV.
Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής Ø60mm έως
Ø76mm και θα φέρει κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί,
πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή.
Το προσφερόμενο φωτιστικό κορυφής τεχνολογίας LED πρέπει να συμμορφώνεται με τις παρακάτω
απαιτήσεις. (κατα το στάδιο έγκρισης υλικών):
Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο dimmable led driver το οποίο θα έχει
ρυθμιστεί εργοστασιακά και θα παρέχει την δυνατότητα επιλογής μιας ενδιάμεσης, πλέον του 100%,
στάθμης φωτισμού (50% ή 70%) κατ' επιλογή της υπηρεσίας τουλάχιστον τρείς η τεσσερεις
συνδιασμούς σε συνεννόηση με την υπηρεσία.
- Να είναι ευρωπαϊκού οίκου κατασκευής. Να προσκομίζονται τα στοιχεία του κατασκευαστή
(επωνυμία εργοστασίου, prospectus, έδρα, κτλ).
- Η ισχύς του φωτιστικού συστήματος να είναι ≤50W.
- Η φωτεινή ροή του φωτιστικού συστήματος (με απώλειες) να είναι ≥ 5.000lm, ενώ για το LED
module ≥ 7.200 lm
- Η ενεργειακή απόδοση του φωτιστικού συστήματος να είναι ≥100lm/W
- Η δέσμη θα είναι συμμετρική cut-off.
- Για να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη συντήρησης και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του
φωτιστικού (οξείδωση, βανδαλισμοί , καιρικές συνθήκες), το σώμα θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο με αντιβανδαλιστική
προστασία IK09 και βαθμού προστασίας ΙΡ66.Το φωτιστικο σωμα δεν θα φερει περιμμετρικο διαχυτη.
- Η θερμοκρασία χρώματος για τις πηγές φωτός θα πρέπει να είναι 4000Κ με το δείκτη απόδοσης των
χρωμάτων CRI ≥ 70 έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ουδέτερο ισοσταθμισμένο
λευκό με υψηλή απόδοση των χρωμάτων συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία ενός ασφαλούς για
την ανθρώπινη υγεία και αναβαθμισμένου ποιοτικά αστικού νυχτερινού περιβάλλοντος.
- Η φωτεινή πηγή στις 100.000 ώρες λειτουργίας της θα πρέπει να μην παρουσιάζει απώλειες
φωτεινότητας η αστοχίες σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% (L80B10).
- Για λόγους οπτικής άνεσης, το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει συνδυασμό φωτεινών πηγών LED σε
βάσεις, νέας αναβαθμισμένης γενιάς υψηλών επιδόσεων και καινοτόμας αρχιτεκτονικής , με ειδικά
σχεδιασμένους οπτικούς φακούς ανά φωτεινή πηγή LED για την αποτελεσματική κατανομή της φωτεινής
δέσμης με ελάχιστες απώλειες.
- Για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία καθώς και για την ελαχιστοποίηση των αναγκών συντήρησης,
το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό (driver) που εξασφαλίζει εύρος
θερμοκρασίας λειτουργίας από -40 έως +55 οC τουλάχιστον. Εφόσον ανιχνευθεί τιμή της
θερμοκρασίας εκτός του επιθυμητού διαστήματος , θα πρέπει να μειώνεται αυτόματα η φωτεινή ροή,
η οποία επίσης αυτόματα θα επανέρχεται σε κανονική λειτουργία μόλις εκλείψει η αιτία μεταβολής
της θερμοκρασίας. Ελέγχεται απ' τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου
τροφοδοτικού
- Το προσφερόμενο φωτιστικό θα πρέπει να είναι κλάσης Ι ή ΙΙ ως προς την ηλεκτρική μόνωση.
- Για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του φωτιστικού συστήματος το
τροφοδοτικό - Driver θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο :
9. Συντελεστή ισχύος > 0,90
10. Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 100.000h στο 90% της απόδοσης
11. Να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -40 οC +55 οC
12. Ολοκληρωμένη προστασία της λειτουργίας του φωτιστικού από υπερθέρμανση,βραχυκύκλωμα και
υπέρταση.
- Για όλο τον εξοπλισμό του φωτιστικού συστήματος θα πρέπει να δίνεται εγγύηση πέντε (5) ετών.
- Το προτεινόμενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης όπου θα
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ - έχοντας ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ή μεταγενέστερα).
Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη
ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν από
εργαστηριακό έλεγχο.
 EN 60598-1:2015 (Γενικές Απαιτήσεις και έλεγχοι φωτιστικών),
 EN 60598-2-3:2011 (Απαιτήσεις και έλεγχοι φωτιστικών οδοφωτισμού)
 EN 61547 :2009 ( Όρια ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
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- Το φωτιστικό σύστημα ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΕΙΕΣ
 Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD)
 Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)
- Το φωτιστικό θα πρέπει να έχει πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ENEC για το φωτιστικό και το
τροφοδοτικό (DRIVER)
- Το προτεινόμενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτομετρικό αρχείο με πίνακα και
διάγραμμα κατανομής της φωτεινής έντασης
- Το προτεινόμενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ISO 9001 του
κατασκευαστή
- Το προτεινόμενο φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ISO 14001 του
κατασκευαστή
Η επιλογή του φωτιστικού της φωτοτεχνικής μελέτης που συνέταξε η υπηρεσία μας ειναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
και όχι δεσμευτικός. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΊ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ AΠΟ Η/Υ DIALUX - RELUX ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΑΣ...ΟΙ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΔΕΙΚΤΕΣ (Εm - Emin/Em - Emin/Emax) ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ
ΑΥΤOYΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΑΣ.
Η δαπάνη της φωτοτεχνικής μελέτης δεν πληρώνεται ξεχωριτά αλλά έχει ενσωματωθεί στην εργασία
του παρόντος άρθρου
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση
παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)
8990. 1 Ανηρτημένο led
8990. 1. 1 Με λαμπτήρα led

και ηλεκτρική σύνδεση φωτιστικού σώματος δοκιμή και

50 W

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 473,18
(Ολογράφως) : τετρακόσια εβδομήντα τρία και δέκα οκτώ λεπτά

A.T.

: 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8931.2

Φωτιστικό σώμα οροφής, με κύκλωμα led ισχύος 36W.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Φωτιστικό led εξωτερικής τοποθέτησης. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό
αλουμίνιο, διαστάσεων περίπου 600x600mm η σχήματος ορθγωνίου παραλληλόγραμμου. Θα είναι
βαμμένο σε λευκή απόχρωση βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι ανθεκτική σε
υγρασία και UV ακτινοβολία βαθμού στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ 44. Ο διαχύτης (κάλυμμα) του
φωτιστικού θα είναι από μη διάφανο συνθετικό υλικό με θερμική διαπερατότητα. Το φωτιστικό θα
φέρει LED με φωτεινή ισχύ όχι μικρότερη από 3.200lm και η κατανάλωση ισχύος δεν θα υπερβαίνει
τα 34W. Ο βαθμός απόδοσης των LED δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90Lm/W. Διάρκρια ζωής των
led σύμφωνα με το πρότυπο LM 80 (L70B50).
H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80
Βαθμός προστασίας ΙΡ IP40
Αντοχή σε κρούση τουλάχιστον ΙΚ07
Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 CEI34 - 21 & EN60529.
Δηλ. προμήθεια, μεταφορά με τις απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης σε οποιοδήποτε ύψος του
κτιρίου, πλήρως συναρμολογημένο με όλα τα παρελκόμενα σύνδεσης έτοιμο για λειτουργία.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 85,18
(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και δέκα οκτώ λεπτά

A.T.

: 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β9373.1.1

Φωτιστικό σώμα σήμανσης πλάγιας χαμηλής τοποθέτησης LED Ισχύς 3 W - 5W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα σήμανσης πλάγιας χαμηλής τοποθέτησης εξωτερικής η χωνευτής τοποθέτησης
ενδεικτικών διαστάσεων μήκους 200mm, πλάτους 130mm και βάθους 65mm.
Σώμα από υδατοστεγές περίβλημα κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, και μπροστινό κάλυμμα ειδικά
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κατεργασμένης σκληρής προστατευτικής υάλου με παρέμβυσμα στεγανοποίησης από λάστιχο σιλικόνης.
Επίσης θα διαθέτει γείσο (κατέυθυνση δέσμης πρός τα κάτω), ανακλαστήρα από υψηλής καθαρότητας
αλουμίνιο και ενσωματωμένα ηλεκτρονικά όργανα και θα είναι ανθεκτικό στις θερμικές
καταπονήσεις. Θα διαθέτει τελικό φινίρισμα ειδικής εποξειδικής βαφής έπειτα από αδρανοποίηση ως
προς την διάβρωση. Επιπλέον το φωτιστικό θα διαθέτει σύστημα ρεγουλαρίσματος του βάθους
χώνευσης ώστε κατά την τελική ρύθμιση να εφάπτεται τέλεια με την επιφάνεια στην οποία θα
τοποθετηθεί.
Το φωτιστικό θα έχει ασύμμετρη δέσμη πρός τα κάτω. Το φωτιστικό θα φέρει λαμπτήρα LED με
ενσωματομένο driver ισχύος απο 3W-5W (απόδοσης περίπου 70lm), ψυχρής θερμοκρασίας χρώματος
(4000Κ-5500Κ).
Βαθμός προστασίας τουλάχιστον IP55, Class II, IK08, πιστοποίηση CE
Το φωτιστικό θα φέρει κιτίο-βάση για επίτοιχη τοποθέτηση του ιδίου κατασκευαστή, σε περίπτωση
που δεν θα είναι δυνατή η χωνευτή τοποθέτηση.
(1 τεμ)
9373. 1 Για λυχνίες
LED
9373. 1. 1 Ισχύς:
3 W - 5 W
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 55,70
(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 30

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.2.2

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm
(SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των
σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η
μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι
συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Η01.2. 2 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Φ 25 mm

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,65
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\22.65.01

Επισκευή και συντήρηση ξύλινων και μεαταλλικών επιφανειών πέργκολας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Επισκευή και συντήρηση ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών οιουδήποτε μεγέθους και σε οιανδήποτε
στάθμην από το έδαφος, μετα προσοχής. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τρίψιμο αντικατάσταση
μεταλλικών ή ξύλινων τμημάτων πέργκολας όπου απαιτηθεί , αστάρωμα και βαφή και
επανατοποθέτησή τους.
Προβλέπεται η πιθανή αντικατάσταση των φθαρμένων ξύλινων η μεταλλικών επιφανειών
Ολα τα ξύλα θα βαφούν με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου αφου πρώτα γίνει
απόξεση, ξερόζιασμα,, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση υποστρώματος και τέλος τελικό χέρι με
ειδικό βερνίκι εμποτισμού κατάλληλο για εξωτερική χρήση μεγάλης αντοχής σε καιρικές συνθήκες
και θαλάσσιο περιβάλλον.
Ητοι υλικά εν γένει επί τόπου του έργου, και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής,
τοποθέτησης, στερέωσης και λειτουργίας, βαφή ,σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους συντήρησης.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 397,82
(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα επτά και ογδόντα δύο λεπτά
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A.T.

: 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\23.65.01

Επισκευή-συντήρηση μεαταλλικών επιφανειών πέργκολας με πανί σκίασης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών επιφανειών οιουδήποτε μεγέθους και σε οιανδήποτε στάθμην από
το έδαφος, μετα προσοχής. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τρίψιμο η αντικατάσταση μεταλλικών
τμημάτων πέργκολας όπου απαιτηθεί, αστάρωμα και βαφή και επανατοποθέτησή τους. Σε όλο το
στέγαστρο θα τοποθετηθεί κατάλληλο πανί σκίασης ανθεκτικό σε αέρα και ηλιακή ακτινοβολία.
Προβλέπεται η πιθανή αντικατάσταση των φθαρμένων μεταλλικών επιφανειών.
Ολα τα μεταλλικά στοιχεία θα βαφούν και θα ασταρωθούν αφου πρώτα γίνει απόξεση,
ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση υποστρώματος και τέλος τελικό χέρι με ειδικό χρώμα εμποτισμού
κατάλληλο για εξωτερική χρήση μεγάλης αντοχής σε καιρικές συνθήκες και θαλάσσιο περιβάλλον.
Ητοι υλικά εν γένει επί τόπου του έργου, και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής,
τοποθέτησης, στερέωσης και λειτουργίας, βαφή ,σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους συντήρησης, καθώς και την
προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου πανιού σκίασης ανθεκτικό σε αέρα.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 610,43
(Ολογράφως) : εξακόσια δέκα και σαράντα τρία λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.1.2

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος Β.Τ από PVC ευθύς 16mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Σωλήνας
ηλεκτρικών
γραμμών
πλαστικός θωρακισμένος από PVC ,
εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας βαρέως τύπου από ανισχυμένο πλαστικό
υλικό, μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(1 m)
8733. 1
ευθύς
8733. 1. 2 Διαμέτρου Φ 16mm
Ευρώ

ορατός

ή

(Αριθμητικά) : 2,14
(Ολογράφως) : δύο και δέκα τέσσερα λεπτά

Οι μελετητές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
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ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
"ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ"
ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ
Αρ. Μελέτης : 37/2022
Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ
ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

Απόφαση

ΦΕΚ

Εγκύκλιος

ΘΕΜΑ

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012

2221/B/30-07-2012

ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26
(ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ)

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα
Δημόσια Έργα

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013

2542/Β/10-10-2013

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014

2828/Β/21-10-2014

ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30
(ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ)
ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22
(ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014

3068/Β/14-11-2014

ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26
(ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016

2524/Β/16-08-2016

ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17
(ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Δ22/4193/2019

4607/Β/13-12-2019

Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών ΤεχνικώνΠροδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
και Μελέτες.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Δ22/οικ. 1989

1437Β/16-04-2020

Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και
Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
«5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020».

Αρ. Πρωτ.
102843/19-11-2020

5234Β/26-11-2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με
θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια
έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
«5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα
προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».

Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΙΚ 22.20.02

1

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

ΝΑΟΙΚ 22.10.01

2

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

15-02-01-01

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

Σελίδα 1 από 3

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΙΚ Μ\43.22

3

Καθαίρεση και ανακατασκευή πέτρινου τοιχίου δύο όψεων

ΝΑΟΙΚ 32.05.03

4

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

ΝΑΟΙΚ Ν\73.11

5

Επιστρώσεις δια πλακών φυσικού πετρώματος ακανόνιστου
σχήματος μέσου πάχους 10εκ

ΑΤΗΕ 9383

6

Πλακόστρωση με υπάρχουσες πλάκες από αποξήλωση

ΝΑΟΙΚ Ν22.35

7

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή η άοπλο σκυρόδεμα

ΝΑΠΡΣ Α09.2

8

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου
αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 20 - 40 cm

ΝΑΟΙΚ 20.31.02

9

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά
την εκφόρτωση

ΑΤΗΕ Κ8746.6

10

Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας
υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα
Φ110mm

ΑΤΗΕ Κ8746.4

11

Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας
υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ75mm

ΑΤΗΕ 9316.5

12

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ
διαμέτρου 2 ins

ΑΤΗΕ 9316.4

13

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ
διαμέτρου 1 1/2 ins

ΑΤΗΕ Ν8749.2

14

Φρεάτιο διακλαδώσεως ηλεκτρικών καλωδίων υψηλού βαθμού
στεγανότητας Διαστάσεων 40 Χ40cm και βάθους 50cm

ΑΤΗΕ Ν8749.1

15

Φρεάτιο διακλαδώσεως ηλεκτρικών καλωδίων υψηλού βαθμού
στεγανότητας διαστάσεων 30 Χ 30 cm βάθους 50 cm

ΑΤΗΕ Ν8072

16

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

ΑΤΗΕ 9337.2.2

17

Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2

ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01

18

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000
V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2

ΑΤΗΕ Ν8742

19

Μούφα χυτορητίνης για σύνδεση ηλεκτρικών καλωδίων
χαμηλής τάσης

ΑΤΗΕ 8757.2.2

20

Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 16mm2

ΑΤΗΕ Ν9342

21

Τρίγωνο γείωσης

ΑΤΗΕ Ν9342.1

22

Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm

ΑΤΗΕ Ν9344

23

Χάλκινος σφικτήρας σύνδεσης στρογγυλών πολύκλωνων
αγωγών Φ8-10mm

ΑΤΗΕ Μ9346

24

Βάση ιστού φωτισμού οπλισμένη διαστάσεων
τουλάχιστον0,70Χ0,70Χ0,80m.

03-02-01-00

Λιθόκτιστοι τοίχοι

03-07-03-00

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

08-01-03-01

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

Σελίδα 2 από 3

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου

Τίτλος ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Άρθρα μελέτης
ΑΤΗΕ Α9325.3

25

Πακτώμενος ιστός (χωρίς πλάκα έδρασης) κωνικής κυκλικής
διατομής FRP
συνολικού ύψους 3,50m (υπέργειο ύψος 3,00m και βάθος
πάκτωσης 0,50m )

ΑΤΗΕ Κ\9350

26

Ανοξείδωτο κιβώτιο PILLAR στεγανότητας ΙΡ 55 με ηλεκτρικό
πίνακα διανομής

ΑΤΗΕ Α8991.1.1

27

Φωτιστικό LED συμμετρικής κατανομής (wide beam) επί
κορυφής ιστού με ενσωματωμένο dimmable driver led με
λαμπτήρα ισχύος led + dimmable led driver 50 W

ΑΤΗΕ Ν8931.2

28

Φωτιστικό σώμα οροφής, με κύκλωμα led ισχύος 36W.

ΑΤΗΕ Β9373.1.1

29

Φωτιστικό σώμα σήμανσης πλάγιας χαμηλής τοποθέτησης
LED Ισχύς 3 W - 5W

ΝΑΠΡΣ Η01.2.2

30

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 25 mm

ΝΑΟΙΚ Σ\22.65.01

31

Επισκευή και συντήρηση ξύλινων και μεαταλλικών επιφανειών
πέργκολας

ΝΑΟΙΚ Σ\23.65.01

32

Επισκευή-συντήρηση μεαταλλικών επιφανειών πέργκολας με
πανί σκίασης

ΑΤΗΕ Ν8733.1.2

33

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος Β.Τ
από PVC ευθύς 16mm

10-08-01-00

Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

04-20-01-02

Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Βοηθητικά άρθρα μελέτης
ΟΙΚ 1444

Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg

ΟΙΚ 1445

Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 450 kg

ΟΙΚ 1502

Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων

ΟΙΚ 2121

Εκσκαφή θεμελίων γαιώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων

ΟΙΚ 3211

Σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7
έως 2,5 ή 3 cm

ΟΙΚ 3213

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά
σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm

ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά διά τσιμεντοκονιάματος των
600Kg
Οι μελετητές

ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Σελίδα 3 από 3

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 'ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ' ΣΤΗ
ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Ημερομηνία: 12.04.2022
Υπεύθυνος επεξεργασίας: ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 'ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
12.04.2022

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Tηλέφωνο 2251350560
Φαξ
e-Mail

Περιεχόμενα
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 'ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ' ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ
Εξώφυλλο μελέτης
Περιεχόμενα
Κατάλογος φωτιστικών
Ε&ξωτερική σκηνή 1
Στοιχεία σχεδιασμού
Κατάλογος φωτιστικών
Κάτοψη
Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων)
Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων)
Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων
Λάθος χρώματα προοπτικού σχεδίου
Εξωτερικές επιφάνειες
Στοιχείο δαπέδου 1
Επιφάνεια 1
Αποχρώσεις γκρι (E)
Γραφική παράσταση τιμών (Ε)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Σελίδα 2

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 'ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
12.04.2022

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Tηλέφωνο 2251350560
Φαξ
e-Mail

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 'ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ' ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ
ΛΟΥΤΡΩΝ / Κατάλογος φωτιστικών
10 Τεμάχια PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740
Δείτε φωτογραφία του
DS50 MK-WH
φωτιστικού στον
Αρ. είδους:
κατάλογο μας.
Φωτεινή ροή (Φωτιστικό): 5106 lm
Φωτεινή ροή (Λάμπες): 7400 lm
Ισχύς φωτιστικού: 45.5 W
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100
Κωδικός ροής CIE: 14 44 91 100 69
Εξοπλισμός: 1 x LED74-4S/740 (Συντελεστής
διόρθωσης 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Σελίδα 3

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 'ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
12.04.2022

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Tηλέφωνο 2251350560
Φαξ
e-Mail

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Στοιχεία σχεδιασμού

Συντελεστής συντήρησης: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Κλίμακα 1:541

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών
Αρ.

Τεμάχια

1

10

Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης)

F (Φωτιστικό) [lm]

F (Λάμπες) [lm]

P [W]

5106

7400

45.5

74000

455.0

PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED744S/740 DS50 MK-WH (1.000)
Συνολικά:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

51060 Συνολικά:

Σελίδα 4

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 'ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
12.04.2022

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Tηλέφωνο 2251350560
Φαξ
e-Mail

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Κατάλογος φωτιστικών
10 Τεμάχια PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740
Δείτε φωτογραφία του
DS50 MK-WH
φωτιστικού στον
Αρ. είδους:
κατάλογο μας.
Φωτεινή ροή (Φωτιστικό): 5106 lm
Φωτεινή ροή (Λάμπες): 7400 lm
Ισχύς φωτιστικού: 45.5 W
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 100
Κωδικός ροής CIE: 14 44 91 100 69
Εξοπλισμός: 1 x LED74-4S/740 (Συντελεστής
διόρθωσης 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Σελίδα 5

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 'ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
12.04.2022

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Tηλέφωνο 2251350560
Φαξ
e-Mail

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Κάτοψη

Κλίμακα 1 : 395

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Σελίδα 6

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 'ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
12.04.2022

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Tηλέφωνο 2251350560
Φαξ
e-Mail

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Φωτιστικά (σχέδιο θέσεων)

Κλίμακα 1 : 395
Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών
Αρ.

Τεμάχια

1

10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Ονομασία
PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740 DS50 MK-WH

Σελίδα 7

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 'ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
12.04.2022

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Tηλέφωνο 2251350560
Φαξ
e-Mail

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων)
PHILIPS BDP794 FG T25 1 xLED74-4S/740 DS50 MK-WH
5106 lm, 45.5 W, 1 x 1 x LED74-4S/740 (Συντελεστής διόρθωσης 1.000).

Αρ.
1

X
17.518

Θέση [m]
Y
19.755

Z
4.090

X
0.0

Περιστροφή [°]
Y
0.0

Z
10.0

2

32.834

17.327

4.090

0.0

0.0

-20.0

3

38.792

23.685

4.090

0.0

0.0

40.0

4

11.333

27.500

4.090

0.0

0.0

170.0

5

23.492

33.910

4.090

0.0

0.0

140.0

6

37.137

37.197

4.090

0.0

0.0

45.0

7

20.214

49.382

4.090

0.0

0.0

-135.0

8

20.713

65.020

4.090

0.0

0.0

120.0

9

34.357

67.400

4.090

0.0

0.0

25.0

10

35.500

53.000

4.090

0.0

0.0

45.0
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Υπεύθυνος επεξεργασίας ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Tηλέφωνο 2251350560
Φαξ
e-Mail

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Υπεύθυνος επεξεργασίας ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Tηλέφωνο 2251350560
Φαξ
e-Mail

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Λάθος χρώματα προοπτικού σχεδίου
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Tηλέφωνο 2251350560
Φαξ
e-Mail

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Στοιχείο δαπέδου 1 / Επιφάνεια 1 / Αποχρώσεις γκρι (E)

Κλίμακα 1 : 457
Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό
σκηνικό:
Επιλεγμένο σημείο:
(10.880 m, 19.323 m, 0.000 m)

Κάνναβος: 128 x 128 Σημεία
Em [lx]
20

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
12

Emax [lx]
37

Emin / Em
0.597

Emin / Emax
0.320
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Υπεύθυνος επεξεργασίας ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Tηλέφωνο 2251350560
Φαξ
e-Mail

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Στοιχείο δαπέδου 1 / Επιφάνεια 1 / Γραφική παράσταση

τιμών (Ε)

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 457
Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές.
Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό
σκηνικό:
Επιλεγμένο σημείο:
(10.880 m, 19.323 m, 0.000 m)

Κάνναβος: 128 x 128 Σημεία
Em [lx]
20

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
12

Emax [lx]
37

Emin / Em
0.597

Emin / Emax
0.320
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
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2 ΓΕΝΙΚΑ

2.1

Αντικείμενο τθσ Ε..Τ.

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) είναι θ διατφπωςθ των Γενικϊν
και Ειδικϊν Πρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τα
λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα ςχζδια και διαγράμματα που ζχουν
εγκρικεί, κακϊσ και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Υπθρεςίασ, πρόκειται να
καταςκευαςκεί το ζργο : «ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ ΣΗ ΠΛΑΣΕΙΑ "ΜΙΚΡΑΙΑΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ"
ΣΗ ΚΑΛΑ ΛΟΤΣΡΩΝ» και πρόκειται να καταρτιςκεί θ ςχετικι εργολαβικι ςφμβαςθ.
Οι όροι αυτοί ςυμπλθρϊνουν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και ςυμπλθρϊνονται με τουσ όρουσ των
λοιπϊν Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ (Τ.Δ.).
Θ ςυμμετοχι του εργολάβου ςτθ δθμοπραςία προχποκζτει πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των
όρων τθσ ςφμβαςθσ. Θ προςφορά για τθν εκτζλεςθ του ζργου δίδεται με πλιρθ ευκφνθ του και μετά από
εκτίμθςθ και ςυνδυαςμό των μζςων που διακζτει των πραγματικϊν δεδομζνων εκτζλεςθσ του ζργου και
αποδεικνφει ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των γενικϊν, ειδικϊν και τεχνικϊν όρων που αποτελοφν ςυμβατικι
υποχρζωςι του, χωρίσ να του παρζχεται θ δυνατότθτα υποβολισ καμίασ εκ των υςτζρων απαίτθςθσ και
προβολισ οποιουδιποτε ιςχυριςμοφ.

2.2

Χρθματοδότθςθ

Το ζργο Θα ενταχκεί ςτο τεχνικό πρόγραμμα του Διμου Μυτιλινθσ του ζτουσ 2022 και κα εγγραφεί ςε
Κ.Α του προχπολογιςμοφ ίδιου ζτουσ .

2.3

Κοινοποίθςθ εγγράφων - Εκπροςϊπθςθ

1. Θ επικοινωνία των υπθρεςιϊν που εκτελοφν ζργα με τον ανάδοχο ςυντελείται είτε:
α) με δικαςτικό επιμελθτι, κατόπιν παραγγελίασ του αρμόδιου οργάνου είτε πλθρεξουςίου νομικοφ
εκπροςϊπου του είτε
β) με θλεκτρονικι αποςτολι, ςφμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184). Θ κοινοποίθςθ τθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ και τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ του άρκρου 160, κακϊσ και τθσ ειδικισ διαταγισ του άρκρου
159, γίνεται αποκλειςτικά με δικαςτικό επιμελθτι κατά τθν περ. α’.
Για τθν κοινοποίθςθ, ςφμφωνα με τθν περ. α’ ςυντάςςεται ςχετικό αποδεικτικό επιδόςεωσ. Κατά τα
λοιπά εφαρμόηονται ανάλογα οι οικείεσ διατάξεισ του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. Ο ανάδοχοσ
γνωςτοποιεί ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι του ι τουσ πλθρεξοφςιουσ.
2. Ο ανάδοχοσ δφναται, κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, να ορίηει εγγράφωσ άλλο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο ωσ εκπρόςωπο του, γνωςτοποιϊντασ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τα πλιρθ ςτοιχεία
επικοινωνίασ, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα ανά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα.

2.4

Προδιαγραφζσ και λοιποί όροι εκτελζςεωσ των εργαςιϊν

Το τεχνικό κείμενο τθσ υπόψθ εργολαβίασ είναι αυτό που περιγράφεται ςτο τεφχοσ τθσ Τεχνικισ
Ζκκεςθσ τθσ παροφςθσ Μελζτθσ. Οι κατθγορίεσ, τα είδθ και οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν του ζργου
περιλαμβάνονται ςτον Ρροχπολογιςμό Μελζτθσ.

2.5

Εργολαβικι ςφμβαςθ

Με τον όρο «Σφμβαςθ» νοείται θ ςφμβαςθ που περιγράφεται ςτο τεφχοσ Διακιρυξθσ ςε ςυνδυαςμό
με τα λοιπά τεφχθ Δθμοπράτθςθσ, με βάςθ τα οποία ο ανάδοχοσ:
 Θα εκτελζςει τισ εργαςίεσ οι οποίεσ περιγράφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι,
 Θα ςυντθριςει το ζργο, με μζριμνα και δαπάνεσ του κατά το χρονικό διάςτθμα δζκα πζντε
(15) μθνϊν, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 171 του Ν 4412/2016.
Συμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ των εργαςιϊν είναι οι τιμζσ μονάδασ που κα προκφψουν βάςθ τθσ
προςφοράσ του Αναδόχου. Συμβατικό χρθματικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό που
περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ για τθν καταςκευι του ζργου και αποτελείται από τθ δαπάνθ των εργαςιϊν

όπωσ αυτι διαμορφϊνεται με τθν προςφορά του αναδόχου, από τθ δαπάνθ για γενικά ζξοδα (Γ.Ε.) και
όφελοσ εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδφλια για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ και ανακεϊρθςθ που προβλζπονται
ςτον Ρροχπολογιςμό Μελζτθσ και από τον Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) που αναλογεί.
Στισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ και του Τιμολογίου τθσ Υπθρεςίασ περιλαμβάνονται όλεσ οι ςχετικζσ
δαπάνεσ του αναδόχου» και ςτο ςχετικό Ρεριγραφικό Τιμολόγιο Ζργων, που ζχει εγκρικεί με τθν ςχετικι
Εγκφκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων.
Γενικά οι πάςθσ φφςεωσ εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα περιλαμβανόμενα ςτθν παροφςα
μελζτθ και τισ ιςχφουςεσ Ε.ΤΕ.Ρ., του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν,
Μεταφορϊν & Δικτφων, ωσ αυτζσ ιςχφουν.
Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ότι το ςυμφωνθμζνο εργολαβικό
αντάλλαγμα επαρκεί για τθν κάλυψθ των κάκε φφςθσ υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ.
Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει, κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ τουσ, να ζχουν ςυνεκτιμιςει με
επάρκεια τουσ επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ και όλεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθ διαμόρφωςθ τθσ
Ρροςφοράσ τουσ, κακϊσ και τουσ χρόνουσ που απαιτοφνται:
Α) για τισ διατυπϊςεισ εκτελωνιςμοφ υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων, που τυχόν κα ειςάγουν από
το εξωτερικό.
Β) για τυχόν απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ περαιτζρω μελετϊν κτλ. κακϊσ και τισ διατυπϊςεισ και
διαδικαςίεσ ζκδοςθσ των κάκε φφςθσ αδειϊν.

2.6

Εκχϊρθςθ δικαιωμάτων - Τποκατάςταςθ

Θ υποκατάςταςθ του αναδόχου από τρίτο ςτθν καταςκευι μζρουσ ι όλου του ζργου (εκχϊρθςθ του
ζργου) είναι δυνατι μόνο, αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ περ. δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 132. Για τθν
υποκατάςταςθ εκδίδονται: α) διαπιςτωτικι πράξθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, ςτισ περιπτϊςεισ ολικισ ι
μερικισ διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, λόγω εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, περιλαμβανομζνων τθσ
εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ και τθσ ςυγχϊνευςθσ και β) εγκριτικι απόφαςθ τθσ ωσ άνω αρχισ, αν ο
αρχικόσ ανάδοχοσ ζχει περιζλκει ςε κατάςταςθ αφερεγγυότθτασ, ιδίωσ ςτο πλαίςιο προπτωχευτικϊν ι
πτωχευτικϊν διαδικαςιϊν. Για τθν ζκδοςθ των ωσ άνω ελζγχεται, αν ο νζοσ ανάδοχοσ πλθροί τα κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ, που κακορίςκθκαν με τθ διακιρυξθ του ζργου. Δεν κεωρείται υποκατάςταςθ θ, εκ
μζρουσ του αναδόχου, υπεργολαβικι ανάκεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν του ζργου.
Σε περίπτωςθ υποκατάςταςθσ λόγω ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, ςυνεπεία
εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, ο αρχικόσ ανάδοχοσ απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ του προσ τον κφριο του
ζργου και θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται, αφοφ αντικαταςτακεί από ιςόποςθ εγγφθςθ του νζου
αναδόχου. Στθν περίπτωςθ τθσ υποκατάςταςθσ, λόγω αφερεγγυότθτασ του αρχικοφ αναδόχου, αυτόσ
ευκφνεται μαηί με τον υποκατάςτατο εισ ολόκλθρον προσ τον κφριο του ζργου, το προςωπικό του ζργου
και οποιονδιποτε τρίτο.
Δεν κεωρείται υποκατάςταςθ, θ εκ μζρουσ του αναδόχου υπεργολαβικι ανάκεςθ ςυγκεκριμζνων
εργαςιϊν του ζργου.

2.7

Ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςμοί

Θ εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου διζπεται από τθν ιςχφουςα για Δθμόςια Ζργα Νομοκεςία και πιο
αναλυτικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθ Διακιρυξθ.
Επιπλζον κα εφαρμόηονται:
 Οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) ωσ ζχουν εγκρικεί και ιςχφουν.
 Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία
αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ
ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ
τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ
των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ
και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον
οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ.
 Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ
και Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ. .Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ. .Ε) που
αναφζρονται ςε εργαςίεσ οι οποίεσ κεματικά δεν περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ υπό
































τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαικά Ρρότυπα (ΜΕΝ)
που ζχουν κεςπιςκεί με τθν ςχετικι ΚΥΑ.
Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ
Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ 150 (International
Standards Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΘΡΑ.
Ιςχφοντεσ Κανονιςμοί και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (όπωσ ιςχύουν ςήμερα) (όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει ςιμερα, με τον Ν.4281/14).
Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ για τθ Μελζτθ και Καταςκευι Ζργων από Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ
2000) που εγκρίκθκε με τθν αρικμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο
Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ-ΕΑΚ 2000, όπωσ διορκϊκθκαν το 2003 - (ΦΕΚ 1306
Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίςτοιχα).
Θ ΚΥΑ 16462/29/2001 - Μζροσ Α' Σφνκεςθ, Ρροδιαγραφζσ και κριτιρια ςυμμόρφωςθσ για τα
κοινά τςιμζντα (ΦΕΚ 917/Β/2001).
Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Χαλφβων Οπλιςμοφ Σκυροδζματοσ (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000), κακϊσ και οι
αποφάςεισ και εγκρίςεισ, που αναφζρονται ςε ειδικζσ καταςκευζσ, ςε εγκρίςεισ ςιδθροφ
οπλιςμοφ κ.λπ. υλικϊν, ςε εγκρίςεισ ςυςτθμάτων προζνταςθσ κ.λπ.
Ο Ιςχφων Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ (Ν.Ο.Κ.)
Ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Ο Κανονιςμόσ Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων
Οι διατάξεισ τθσ .Ε.Θ.
Οι Κανονιςμοί Διάκεςθσ Λυμάτων, Ακακάρτων και Πμβριων
Οι Κανονιςμοί Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων
Οι Κανονιςμοί Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων
Τα Ρ. . 778/80 και 1073/81 «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ Οικοδομικϊν Εργαςιϊν»
(ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίςτοιχα).
Οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ Ρυροπροςταςίασ των Κτιρίων «Ρ. . 71/88», όπωσ ιςχφουν μετά από
τθν 33940/7590/17-12-98, απόφαςθ Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπζσ
πυροςβεςτικζσ διατάξεισ.
Οι τοπικζσ δεςμεφςεισ λόγω Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ, Δαςικισ Υπθρεςίασ, γειτνίαςθσ με
αγωγοφσ υψθλισ τάςθσ τθσ .Ε.Θ. κ.λπ.
Οι Ευρωκϊδικεσ ι αντίςτοιχοι κανονιςμοί άλλων χωρϊν ςε κζματα που δεν καλφπτονται από τουσ
παραπάνω κανονιςμοφσ και αποφάςεισ.
Τα ενιαία Τιμολόγια διαφόρων κατθγοριϊν εργαςιϊν που εγκρίκθκαν με τθν αρικ. Εγκφκλιο 9/2602-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων.
Ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989)
Οι κανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, κακϊσ
και κάκε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Ρερίλθψθσ
Διακιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ.
Το Ρ. . 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Ρροϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν».
Το Ρ. . 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιςτων προδιαγραφϊν αςφαλείασ και υγείασ που
πρζπει να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια.
Ο Ν.1396/83 «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και λοιπά
ιδιωτικά τεχνικά ζργα» (ΦΕΚ 1264/83).
Ο Ν.1396/83 «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και λοιπά
ιδιωτικά τεχνικά ζργα» (ΦΕΚ 1264/83).
Το ΦΕΚ 1312Β’ /24-08-10 περί αποβλιτων από εκςκαφζσ και προϊόντα κακαιρζςεων.
Ο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017) περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016

Πλα τα ανωτζρω νοοφνται ωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
Σθμειϊνεται επίςθσ ότι, όπου ςτθν ςυνζχεια τθσ παροφςασ υπάρχει αναφορά ςε παράγραφο ι άρκρο
νόμου, χωρίσ ρθτι αναφορά ς’ αυτόν, τότε νοείται ότι παραπζμπει ςτον Ν.4412/2016.

2.8

Επιβλζπων

Θ επίβλεψθ καταςκευισ του ζργου γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 136 του Ν. 4412/16. Θ διευκφνουςα
υπθρεςία, ορίηει ωσ επιβλζποντα-οφςα τεχνικό υπάλλθλο κατάλλθλθσ ειδικότθτασ (ζναν ι περιςςότερουσ
αναλόγωσ των απαιτιςεων του ζργου), που κα παρακολουκεί το ζργο και γενικά κα προβαίνει ςε κάκε
νόμιμθ ενζργεια για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των ζργων. Θ επίβλεψθ αποςκοπεί ιδίωσ, ςτθν πιςτι

εκπλιρωςθ από τον ανάδοχο των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τουσ
κανόνεσ τθσ τζχνθσ, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτον προοριςμό του και δεν μειϊνει τισ ευκφνεσ του
αναδόχου που απορρζουν από τον νόμο και τθ ςφμβαςθ.
Θ επίβλεψθ του ζργου δφναται να διενεργθκεί από διαπιςτευμζνο ιδιϊτθ ελεγκτι μθχανικό, κατόπιν
κλιρωςθσ μεταξφ των εγγεγραμμζνων ςτο ςχετικό Μθτρϊο του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν
και Εςωτερικϊν.
Θ διευκφνουςα υπθρεςία κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου, ςυντάςςει με τθ ςυνδρομι είτε
των επιβλεπόντων υπαλλιλων τθσ είτε του ιδιωτικοφ φορζα επίβλεψθσ, κάκε τρίμθνο, ςυνοπτικζσ
ανακεφαλαιωτικζσ εκκζςεισ για τθν πορεία του ζργου και τα ςθμαντικά προβλιματα που ςχετίηονται με
τθν καταςκευι του, τισ οποίεσ αποςτζλλει ςτθν Ρροϊςτάμενθ Αρχι. Στισ εκκζςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται
υποχρεωτικά ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν πορεία εφαρμογισ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ του ζργου, με τον
εντοπιςμό ςφαλμάτων τθσ προμζτρθςθσ και με τθν εμφάνιςθ απρόβλεπτων περιςτάςεων που ιδθ ζλαβαν
χϊρα ι είναι ςε εξζλιξθ και εκτίμθςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ για το αν ςτο επόμενο τρίμθνο
προβλζπεται να προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και για το κόςτοσ των
εργαςιϊν αυτϊν, προκειμζνου θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι να αποφαςίςει ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ του ζργου ι τθ
μείωςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ μθ τιρθςθ τθσ ανωτζρω
υποχρζωςθσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ςυνιςτά πεικαρχικό παράπτωμα του προϊςταμζνου αυτισ.
Πταν παρίςταται ανάγκθ διαπίςτωςθσ πραγματικϊν περιςτατικϊν, τα οποία δεν καλφπτονται από
άλλεσ διατάξεισ του παρόντοσ, το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ι θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί να
προβαίνει ςε αυτοψία που διενεργείται από κατάλλθλο τεχνικό υπάλλθλο ι επιτροπι από τεχνικοφσ
υπαλλιλουσ που ςυντάςςουν ζκκεςθ. Πταν γίνονται τζτοιεσ αυτοψίεσ, καλείται να παραςτεί και ο
ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ του άρκρου 143, περί κοινοποίθςθσ ςτον ανάδοχο και
εκπροςϊπθςθσ, τουλάχιςτον προ είκοςι τεςςάρων ωρϊν.
Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα τθσ αντικατάςταςθσ του επιβλζποντα οποτεδιποτε και για
οποιοδιποτε αιτία, χωρίσ εκ του λόγου τοφτου να κεωρείται ότι προςβάλλεται ζννομο ςυμφζρον του
Αναδόχου ι να ςτοιχειοκετείται δικαίωμα ςτον Ανάδοχο να αξιϊςει αποηθμίωςθ ι παράταςθ
προκεςμιϊν.

3 ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
3.1
I.

Γενικζσ Τποχρεϊςεισ του Αναδόχου

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ
ζγγραφεσ εντολζσ των αρμοδίων κατά περίπτωςθ οργάνων του φορζα καταςκευισ του ζργου, εφόςον
αυτζσ φζρουν τα κατά τον νόμο απαραίτθτα εξωτερικά ςτοιχεία νομιμότθτασ, ευκυνόμενοσ ζναντι του
κυρίου του ζργου για τθν επιμζλεια που επιδεικνφει και ςτισ δικζσ του υποκζςεισ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να
τθρεί με ακρίβεια τθ διάταξθ και τισ διαςτάςεισ των διαφόρων τμθμάτων του ζργου, όπωσ προκφπτουν
από τα εγκεκριμζνα ςχζδια ι άλλα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ, τα οποία δεν επιδζχονται τροποποιιςεων ι
αλλαγϊν, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ.
II.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (αλλά και όλοι οι διαγωνιηόμενοι
κατά τθ φάςθ του διαγωνιςμοφ εφόςον το κρίνουν αναγκαίο) να επαλθκεφςει όλα τα ςτθ διάκεςι τουσ
ςτοιχεία από τθν Υπθρεςία και να υποβάλλει γραπτϊσ τυχόν επιςθμάνςεισ του και προτάςεισ για
ςυμπλιρωςθ, τροποποίθςθ ι βελτιςτοποίθςθ των εργαςιϊν και των μεκόδων υλοποίθςθσ του ζργου. Ο
ζλεγχοσ των διατικεμζνων ςτοιχείων με επί τόπου μετριςεισ υπάγεται ςτθν κατθγορία των ειδικϊν
υποχρεϊςεων του Αναδόχου, για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται καταβολι αμοιβισ ςτον Ανάδοχο.
III.
Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί ςε περίπτωςθ επείγουςασ ανάγκθσ, για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν
κατά τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, να χορθγιςει ςχετικι εντολι για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και πριν
τθν υπογραφι ςχετικισ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ κατά τθν παρ. Ι, ι ζγκριςθσ του ΑΡΕ κατά τισ παρ. 3
και 4 του άρκρου 156, περί ειδικϊν κεμάτων τροποποιιςεων ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ,
αυξομειϊςεων εργαςιϊν και νζων εργαςιϊν, και ο ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςτθν εκτζλεςθ των εν
λόγω εργαςιϊν. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να λάβει αποηθμίωςθ ι αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα
που ζγιναν αυκαίρετα και χωρίσ ζγγραφθ εντολι τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, ζςτω και αν αυτζσ
βελτιϊνουν το ζργο. Αν θ χωρίσ ζγκριςθ μεταβολι επιφζρει μείωςθ ποςοτιτων ι διαςτάςεων,
καταβάλλεται μόνο θ αξία των ποςοτιτων των εργαςιϊν που ζχουν πράγματι εκτελεςκεί χωρίσ να
αποκλείεται εφαρμογι των διατάξεων για κακοτεχνία.
IV.
Οι εντολζσ τθσ παρ. ΙIΙ υπογράφονται από τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Σε
εξαιρετικά επείγουςεσ περιπτϊςεισ και μόνο για εργαςίεσ που αφοροφν ςτθν αςφάλεια του ζργου λόγω

απρόβλεπτων ςυνκθκϊν και εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 155, θ εντολι τθσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ δφναται να χορθγείται προφορικά ςτον τόπο των ζργων, καταχωρίηεται δε
αμελλθτί, με ςυνοπτικι αιτιολογία, ςτο θμερολόγιο του ζργου και αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτον
προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Ρριν από τθν θλεκτρονικι αποςτολι του θμερολογίου του
ζργου ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία δεν επιτρζπεται θ εκτζλεςθ οιαςδιποτε εργαςίασ.
V.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να προβεί ςε εκτζλεςθ εργαςιϊν κατά τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ του
ζργου, παρά μόνο αν προθγθκεί τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 144, περί
τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. Αν ανακφψει αςτοχία τθσ
μελζτθσ ι τμιματοσ αυτισ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, θ οποία αποδεδειγμζνα δεν μποροφςε να
διαπιςτωκεί εμπροκζςμωσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει αμελλθτί τθ διευκφνουςα υπθρεςία
και να απζχει από κάκε πράξθ και ενζργεια που τροποποιεί ι επαυξάνει το ςυμβατικό αντικείμενο και
ςυνδζεται με τθν αςτοχία τθσ μελζτθσ. Για το διάςτθμα μζχρι τθν απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ,
ο ανάδοχοσ δεν εκτελεί εργαςίεσ και δεν δικαιοφται να λάβει οιαδιποτε αποηθμίωςθ για όςεσ εκτζλεςε
χωρίσ εντολι.
VI.
Αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για το ζργο όλο
το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, μθχανιματα, οχιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία και
οποιαδιποτε άλλα μζςα. Ο ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ
για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ, οι
δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι
δαπάνεσ των υλικϊν και τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ και φκοράσ τουσ, οι δαπάνεσ λειτουργίασ,
ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ
κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ εφαρμογισ των ςχεδίων καταςκευισ των ςτακερϊν ςθμείων,
καταμετριςεων, δοκιμϊν, προςπελάςεων προσ το ζργο και ςτισ κζςεισ για τθ λιψθ υλικϊν, ςφςταςθσ και
διάλυςθσ εργοταξίων, οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ηθμιϊν ςτο προςωπικό του, ςτον κφριο του ζργου ι ςε
οποιονδιποτε τρίτο και γενικά κάκε είδουσ δαπάνθ απαραίτθτθ για τθν καλι και ζντεχνθ εκτζλεςθ του
ζργου.
VII.
Οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον
ανάδοχο, όπωσ ιςχφουν κατά τον χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ,
φόροι του Δθμοςίου, λοιπά τζλθ που βαρφνουν άμεςα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο
μόνο ςτο μζτρο που ίςχυαν κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ
αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δφο προθγοφμενα εδάφια δεν
ιςχφουν για τον φόρο ειςοδιματοσ ι τισ παρακρατιςεισ ζναντι του φόρου αυτοφ.
VIII.
Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και
κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου ι ςε
οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Σχετικά με τθ λιψθ μζτρων
αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ, όπωσ ςτατικι ικριωμάτων
και μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα. Ο ανάδοχοσ υπζχει τθν
πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκαλείται προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των
παραπάνω υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για τθν καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ, ςφμφωνα με το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ),
όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ υπό ςτοιχεία ΔΙΡΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β’ 266), ΔΕΕΡΡ/85/14.5.2001 (Β’ 686)
και ΔΙΡΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β’ 16) αποφάςεισ του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και
Δθμόςιων Ζργων, ανάλογα με τισ προβλζψεισ του χρονοδιαγράμματοσ των εργαςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ
κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ
τθσ καταςκευισ του ζργου.
IX.
Ανεξάρτθτα από τθν υποχρζωςθ του αναδόχου να διακζτει όλο το προςωπικό που απαιτείται για
τθ διεφκυνςθ τθσ καταςκευισ και τθν καταςκευι του ζργου, θ διακιρυξθ μπορεί να ορίηει κατ’ εκτίμθςθ
τον αρικμό τεχνικοφ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα και βακμίδα εκπαίδευςθσ, που πρζπει να διακζτει κατ’
ελάχιςτο ο ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςισ του. Ο αρικμόσ αυτόσ προςαρμόηεται, ςφμφωνα με
τισ απαιτιςεισ του ζργου, με βάςθ το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του. Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί
πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που κρίνεται δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν
ενίςχυςθ των ςυνεργείων του αναδόχου.
X.
Αν ο ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που ζχει προςλάβει και
χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, θ διευκφνουςα υπθρεςία μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερομζνων, καλεί
τον ανάδοχο να εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν
εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ, τότε θ διευκφνουςα υπθρεςία ςυντάςςει καταςτάςεισ πλθρωμισ των
οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ από τισ πιςτϊςεισ του ζργου, για λογαριαςμό του
αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογι τθσ παροφςασ μπορεί να πλθρωκοφν οι αποδοχζσ μζχρι
και των τριϊν (3) τελευταίων μθνϊν πριν από τθν όχλθςθ των ενδιαφερομζνων. Ρροχπόκεςθ τθσ

πλθρωμισ είναι να υπάρχει οφειλι του κυρίου του ζργου εκ τθσ καταςκευισ του θ οποία αποδεικνφεται ι
προκφπτει από υποβλθκζντα ι ςυνταςςόμενο εκ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ λογαριαςμό.
XI.
Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε άλλων ζργων
ι εργαςιϊν φορζα του δθμόςιου τομζα, που είναι δυνατόν να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ
εργολαβίασ του, να προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ και εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι
διακοπι λειτουργίασ τουσ και χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ
αποκατάςταςθ των βλαβϊν ι διακοπϊν.
XII.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ ςτα
εργοςτάςια, όπου καταςκευάηονται τμιματα του ζργου και γενικά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που κρίνει
απαραίτθτο θ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο διευκφνων από μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ τα ζργα
υποχρεοφται, μετά από ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, να ςυνοδεφει τουσ υπαλλιλουσ που επιβλζπουν,
διευκφνουν ι επικεωροφν τα ζργα, κατά τισ μεταβάςεισ για επίβλεψθ, ζλεγχο ι επικεϊρθςθ ςτον τόπο
των ζργων ι ςτουσ άλλουσ τόπουσ παραγωγισ, κακϊσ και των ςυμβοφλων και εμπειρογνωμόνων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
XIII.
Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ κάκε τρίμθνο να
ςυντάςςει και να ςτζλνει ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, μζςω τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, ςυνοπτικζσ
ανακεφαλαιωτικζσ εκκζςεισ για τθν πορεία του ζργου, ανάλογου περιεχομζνου με τισ αντίςτοιχεσ εκκζςεισ
τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ που προβλζπονται ςτθν παρ. 10 του άρκρου 136. Οι εκκζςεισ αυτζσ δεν
κεωροφνται ωσ αιτιματα του αναδόχου, οφτε ωσ παραιτιςεισ από δικαιϊματά του και οι απαντιςεισ επ’
αυτϊν δεν ςυνιςτοφν βλαπτικζσ πράξεισ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1 του άρκρου 174.
XIV.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να εγείρει αξιϊςεισ και τυχόν τζτοια ζγερςθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ
αν οι αξιϊςεισ αφοροφν αποκλειςτικά αςτοχίεσ τθσ μελζτθσ τισ οποίεσ δεν επικαλζςτθκε, ςφμφωνα με τθν
παροφςα.

3.2

Διεφκυνςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο

Θ διεφκυνςθ των ζργων από τον ανάδοχο ςτουσ τόπουσ καταςκευισ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο
139 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα κα πρζπει να γίνεται από τεχνικοφσ που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα
και είναι αποδεκτθ από τθν Υπθρεςία. Θ επί τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι τεχνικοφ
υπαλλιλου τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ είναι υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ του
καταςκευαηόμενου ζργου - ζνασ τεχνικόσ διπλωματοφχοσ ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ (ΑΕΙ) ι
ανϊτατου τεχνολογικοφ εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ (ΑΤΕΙ).
Ο ανάδοχοσ γνωςτοποιεί ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι ι τουσ τυχόν
πλθρεξοφςιουσ.
Πταν πρόκειται για υπογραφι του χρονοδιαγράμματοσ, των επιμετριςεων, των πρωτοκόλλων
αφανϊν εργαςιϊν, των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδοσ νζων εργαςιϊν (Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των
Ανακεφαλαιωτικϊν Ρινάκων, ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων, των πιςτοποιιςεων και τθσ επί τόπου
παρακολοφκθςθσ και διοίκθςθσ καταςκευισ του ζργου, ο ανάδοχοσ μπορεί να αντιπροςωπευκεί από
τεχνικό ςτζλεχοσ τθσ επιχείρθςθσ ι άλλο τεχνικό που ζχει τα νόμιμα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα. Σε
περίπτωςθ κοινοπραξίασ ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 140 του Ν 4412/2016.

3.3

Άδειεσ και εγκρίςεισ

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ι εξαςφάλιςθ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, των κάκε
είδουσ αδειϊν ι υποχρεωτικϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων που προβλζπονται από τθ νομοκεςία ι αλλαχοφ
και που είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εκτζλεςθ των κάκε είδουσ εργαςιϊν. Ρροσ τοφτο ο
Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει το ςχετικό αίτθμά του ςτθν, κατά περίπτωςθ, αρμόδια υπθρεςία.
Ραράλλθλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτθμά του (με αντίγραφα όλων των ςυναφϊν δικαιολογθτικϊν) ςτθν
Διευκφνουςα Υπθρεςία. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ αδειϊν ι υποχρεϊςεων
χρθματοοικονομικισ φφςθσ.
Ο Διμοσ ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να παράςχει ςτον Ανάδοχο τισ απαιτοφμενεσ
διοικθτικζσ άδειεσ για τθ διενζργεια των πράξεων εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
Πςον αφορά άδειεσ που μποροφν να εκδοκοφν κατά διακριτικι ευχζρεια τθσ αρμόδιασ διοικθτικισ
αρχισ, ο Ανάδοχοσ εξακολουκεί να φζρει αποκλειςτικά τον κίνδυνο μθ ζκδοςισ τουσ. Κατ' εξαίρεςθ, ο
Διμοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τον ςυνδράμει, εφόςον ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
 Ο νόμοσ καταλείπει ςτον Διμο τθ διακριτικι ευχζρεια να παράςχει τθ ςυνδρομι αυτι ι όχι.



Θ παροχι τθσ ςυνδρομισ αυτισ δεν κα ςυνιςτοφςε κακι χριςθ τθσ διακριτικισ του ευχζρειασ
ι κατάχρθςθ εξουςίασ.
Ο Διμοσ αναλαμβάνει να παράςχει τθ ςυνδρομι του κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου και
μόνο με τουσ τφπουσ και τα μζςα, που του επιτρζπει ι του επιβάλλει θ κατά περίπτωςθ εφαρμοςτζα για
τθν ζκδοςι τθσ άδειασ διοικθτικι ι αποδεικτικι διαδικαςία.

3.4

υμμόρφωςθ με το κεςμικό πλαίςιο - τιρθςθ των αςτυνομικϊν διατάξεων

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί το ςφνολο των κανόνων του εςωτερικοφ
δικαίου, τθν κοινοτικι νομοκεςία, κακϊσ και τθ διεκνι νομοκεςία, που ζχει καταςτεί εςωτερικό δίκαιο.
Θ κατά τα προθγοφμενα ςυμβατικι υποχρζωςθ του Αναδόχου αναφζρεται ςτουσ κανόνεσ δικαίου που
διζπουν τισ πράξεισ ι παραλείψεισ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι
παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια
με αυτζσ. Επιπροςκζτωσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί τουσ κανόνεσ
δικαίου τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ άλλων κρατϊν, εφόςον οι τελευταίοι διζπουν πράξεισ ι παραλείψεισ
εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ
των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτζσ. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ του
Αναδόχου επεκτείνονται και ςτθν τιρθςθ του δικαίου τθσ διεκνοφσ ευκφνθσ για τισ περιπτϊςεισ που τυχόν
ζχουν εφαρμογι και τθσ οποίασ ο μθχανιςμόσ κινείται αυτόματα και απειλοφνται κυρϊςεισ τόςο κατά του
υπαίτιου Αναδόχου όςο και κατά του κράτουσ τθσ υπθκοότθτάσ του ι τθσ ζδρασ του.
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Υπθρεςία το
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ι άλλων δθμοςίων ι ιδιωτικϊν εγγράφων, που του κοινοποιοφνται και
αναφζρονται ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Θ υποχρζωςι του αυτι καλφπτει και
ζγγραφα που εκδόκθκαν από αρχζσ τθσ αλλοδαπισ.
Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των Νόμων, των Αςτυνομικϊν και λοιπϊν διατάξεων,
υποχρεοφται ειδικότερα να ανακοινϊνει χωρίσ αμζλεια ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ ςχετικζσ διαταγζσ
και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ κτλ., που
απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.

3.5

Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:
Α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50
εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 παρ.4)
Β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και
άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 ζωσ 25)
Γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ
τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να
ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται
εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ,
ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: Ν. 3850/10 (αρ. 9).
Δ . Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ
εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων:
Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφαλείασ και ιατρό εργαςίασ, των
υφιςταμζνων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων
που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ. 1α
και παρ. 3-8).
Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα 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 υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από
τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.
Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ
(Ν. 3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν επιτροπι
Υγείασ και Αςφαλείασ (Ε.Υ.Α.Ε.) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι
αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο.

Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το
κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρομοίων ατυχθμάτων, καταχωροφνται
ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ
αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο
εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ
τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για τθν
εξακρίβωςθ των αιτιϊν του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α)
Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα
εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2γ)
Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηομζνου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9)

3.6

τοιχεία του πεδίου του ζργου

Μελζτθ και γνϊςθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ
Θ ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων δι' υποβολισ προςφοράσ ςτθν δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο
τεκμιριο ότι οι διαγωνιηόμενοι ζχουν επιςκεφκεί και πλιρωσ ελζγξει τθν φφςθ και τθν τοποκεςία του
ζργου και ζχουν πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ τοφτου, κυρίωσ ςε ό,τι
αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ των προϊόντων
εκςκαφισ, τισ μεταφορζσ, τθν διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν τθν δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, νεροφ και θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τισ επικρατοφςεσ μετεωρολογικζσ
ςυνκικεσ, τθν διαμόρφωςθ και καταςκευι του εδάφουσ, το είδοσ και τθν ποιότθτα των ευριςκομζνων
ςτθν περιοχι κατάλλθλων εκμεταλλεφςιμων υλικϊν το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά, υπθρεςίεσ)
τα οποία κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και άλλα
κζματα τα οποία κακοιονδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ
αυτϊν, ςε ςυνδυαςμό πάντα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ ο ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει τα εγκεκριμζνα διαγράμματα και ςχζδια τθσ μελζτθσ
κακϊσ και τα λοιπά ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, τα οποία περιλαμβάνονται ςτον φάκελο τθσ
δθμοπραςίασ και αποτελοφν μαηί με τθν διακιρυξθ, τθ βάςθ τθσ προςφοράσ του, κακϊσ και ότι
αποδζχεται και ανεπιφφλακτα αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, οι οποίεσ απορρζουν
από τισ ωσ άνω ςυνκικεσ και όρουσ.
Ραράλειψθ του αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ που ζχει, να ςυμμορφϊνεται ςτισ ςυμβατικζσ
υποχρεϊςεισ του και δεν προκφπτει κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και παράταςθ
προκεςμίασ εξαιτίασ αυτοφ του λόγου.
Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ)
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του, ότι ενδζχεται ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν εναζριεσ ι
υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. ι Ν.Ρ.Δ.Δ.. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λειτουργιςει εξαρχισ με γνϊμονα και
ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-02-08-00-00.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκοφν εργαςίεσ μετατόπιςθσ αγωγϊν ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμία
οικονομικι ι τεχνικι ανάμειξθ. Υποχρεοφται όμωσ αυτόσ να διευκολφνει τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω
εργαςιϊν χωρίσ δικαίωμα όμωσ ιδιαίτερθσ αποηθμίωςθσ λόγω κακυςτζρθςθσ ι διαφόρων άλλων
δυςχερειϊν που τυχόν εμφανιςτοφν κατά τισ εργαςίεσ αυτζσ.

3.7

Ημερολόγιο του ζργου


Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου τθρείται από τον ανάδοχο θλεκτρονικό θμερολόγιο ςε ελεφκερο
λογιςμικό ευρείασ χριςθσ. Το τεχνικό ςτζλεχοσ του άρκρου 139, που τθρεί με εντολι του αναδόχου το
θμερολόγιο, γνωςτοποιείται μετά από τθν εγκατάςταςθ του εργοταξίου ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία. Το
θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με ςυνοπτικό τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ:
α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου,
β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το προςωπικό ςε
θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ,
γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ ταυ εργοδότθ,

δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν, αναφορά ςτισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει πρόοδοσ ι δεν
εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι,
ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ,
ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ,
η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων, κακϊσ και τροποποιιςεισ ι προβλιματα με τισ ρυκμίςεισ και τον
ςχετικό εξοπλιςμό,
θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ,
κ) οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ,
ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν κακυςτεριςεισ,
κακϊσ και ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν,
ια) οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ,
ιβ) ζκτακτα περιςτατικά,
ιγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ, και
ιδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο.

Το θμερολόγιο του ζργου υπογράφεται με ψθφιακι υπογραφι από τον τθροφντα αυτό και
αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ςτον επιβλζποντα του
ζργου. Ο επιβλζπων του ζργου ελζγχει και διορκϊνει το θμερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προσ
ζγκριςθ ςτον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν.

Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ελζγχει τισ εγγραφζσ και δφναται να απορρίψει
όςεσ εξ αυτϊν κρίνει ωσ ανακριβείσ, ενϊ μπορεί να χορθγιςει εντολι προσ τον ανάδοχο για τθν εγγραφι
ςτο θμερολόγιο και άλλων ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο
ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον
κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ηθτθκεί από τθ διευκφνουςα υπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι
καταςτάςεισ με ςκαριφιματα, φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ
οπτικϊν μζςων. Σε μεγάλα ζργα, για κάκε εργοτάξιο ςε διακριτι γεωγραφικι ενότθτα πρζπει να τθροφνται
χωριςτζσ θμεριςιεσ αναφορζσ προόδου ι θμερολόγιο, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ.
Στισ περιπτϊςεισ μικρϊν ζργων, θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί να ορίςει τθν τιρθςθ του θμερολογίου
κατά άλλον ςυνοπτικότερο τρόπο, τθν τιρθςι του κατά εβδομάδα ι άλλο χρονικό διάςτθμα ι και τθ μθ
τιρθςθ θμερολογίου.

Εφόςον, ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ και κοινοποίθςθ του
θμερολογίου, επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα που κακορίηεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και δεν μπορεί να
είναι μικρότερθ των εκατό (100) ευρϊ, οφτε ανϊτερθ των πεντακοςίων (500) ευρϊ, για κάκε θμζρα
παράλειψθσ, αναλόγωσ με το φψοσ τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ του ζργου. Θ ειδικι ποινικι ριτρα
επιβάλλεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ του προϊςταμζνου τθσ, ςτθν
οποία ο επιβλζπων αναφζρει εγγράφωσ τθν παράλειψθ τιρθςθσ.

Οι εγγραφζσ του θμερολογίου δεν αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ για τα γεγονότα που
καταγράφονται ςε αυτό, ςυνεκτιμϊνται όμωσ ςε ςυνδυαςμό με τα λοιπά ζγγραφα, εφόςον τοφτο φζρει
βεβαία χρονολογία, που αποδεικνφει τον χρόνο ςφνταξισ του.

3.8

Προςβάςεισ και άλλεσ υποδομζσ

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικι του ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ, να εξαςφαλίςει τα δικαιϊματα
για προςωρινζσ ι/και ειδικζσ προςβάςεισ ςτα εργοτάξια, για εκτάςεισ, εγκαταςτάςεισ, και κάκε φφςθσ
υποδομζσ είτε ςτα εργοτάξια είτε εκτόσ αυτϊν, είτε να μιςκϊςει ι/και να καταςκευάςει τισ υπόψθ
υποδομζσ, εφόςον απαιτείται, για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Οποιεςδιποτε
δαπάνεσ ςε αδειοδοτιςεισ, αγορζσ, ενοικιάςεισ, υλικά, μθχανιματα, εξοπλιςμό και εργατικό δυναμικό
απαιτθκοφν για τον ανωτζρω ςκοπό κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο και κα είναι ανθγμζνεσ ςτισ
τιμζσ τθσ προςφοράσ του.

3.9

Αποφυγι όχλθςθσ

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, με μζριμνα και δαπάνθ του, να παίρνει όλεσ τισ προφυλάξεισ και
αναγκαία μζτρα και, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, να προφυλάςςει κατάλλθλα τισ γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ,
προκειμζνου να αποφευχκοφν οποιεςδιποτε ςθμαντικζσ οχλιςεισ ς' αυτζσ.
Θ ανωτζρω υποχρζωςθ του Αναδόχου εκτείνεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ όπου εκτελοφνται εργαςίεσ,
όπωσ π.χ. τα εργοτάξια κακαυτά, τα άκρα του ζργου, τα λατομεία, οι δανειοκάλαμοι, οι χϊροι απόκεςθσ,
οι δρόμοι που χρθςιμοποιοφνται από τρίτουσ κτλ.

3.10 Προςταςία του περιβάλλοντοσ
Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ζχουν ιςχφ ςτθν παροφςα εργολαβία:
α. Θ ιςχφουςα περιβαλλοντικι Νομοκεςία που αφορά τθν διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ
ζργων και δραςτθριοτιτων, τθν διαχείριςθ και προςταςία υδάτων, τθν διαχείριςθ ςτερεϊν και άλλων
αποβλιτων, τον ζλεγχο τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, τον κόρυβο κλπ.
β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφοροφν τα ςυνοδά ζργα του κυρίωσ ζργου, όπου ωσ ςυνοδά ζργα
νοοφνται: Δανειοκάλαμοι, λατομεία αδρανϊν και άλλων υλικϊν, μόνιμοι ι προςωρινοί χϊροι απόκεςθσ
πλεοναηόντων υλικϊν, εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, εγκαταςτάςεισ παραςκευισ ςκυροδζματοσ ι
αςφαλτομίγματοσ, ςυγκζντρωςθσ ορυκτελαίων, ςπαςτθροτριβεία, εγκαταςτάςεισ κοςκίνιςθσ,
εγκαταςτάςεισ κοκκομετρικοφ διαχωριςμοφ, κ.λπ.
γ. Τα αναφερόμενα ςτα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ και τα ζργα τα απαραίτθτα για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του εργοταξίου
κα πρζπει να καταςκευάηονται και να λειτουργοφν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται:
α. Αποφυγι ι ελαχιςτοποίθςθ των διαταραχϊν του περιβάλλοντοσ,
β. Ελαχιςτοποίθςθ κατάτμθςθσ ενοτιτων χριςεων γθσ,
γ. Ελαχιςτοποίθςθ των οποιωνδιποτε δεςμεφςεων που προκαλεί το ζργο για περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ
περιοχισ,
δ. Λιψθ καταλλιλων μζτρων προςταςίασ τθσ τυχόν υπάρχουςασ βλάςτθςθσ κατά το ςτάδιο τθσ
καταςκευισ των ζργων, ϊςτε να μθν υπάρξει καμιά παρζμβαςθ ςτο υπάρχον φυςικό περιβάλλον,
εκτόσ από τθν απαραίτθτθ ηϊνθ για τθν καταςκευι του ζργου, που κα πρζπει αυςτθρά να κακοριςκεί εκ
των προτζρων.
Ειδικότερα, κατά τθ λειτουργία του εργοταξίου κα πρζπει να ελαχιςτοποιθκεί θ καταςτροφι του
πραςίνου. Για τθν καταςτροφι δαςικϊν περιοχϊν, όταν αυτι είναι αναπόφευκτθ, κα πρζπει να υπάρχει θ
άδεια τθσ αρμόδιασ Αρχισ. Μετά το πζρασ του Ζργου κα πρζπει να γίνει πλιρθσ αποκατάςταςθ.
Θα πρζπει να αποφευχκοφν εκτεταμζνα ζργα για εργοτάξια. Αν κάτι τζτοιο είναι απαραίτθτο, αυτά κα
γίνουν με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ και μόνο μετά από ςχετικι άδεια τθσ αρμόδιασ για τθν
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ Υπθρεςίασ και κα απομακρυνκοφν εντελϊσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν
καταςκευισ του ζργου, αποκακιςτϊντασ πλιρωσ το περιβάλλον.
Θα πρζπει να λθφκεί μζριμνα για ελαχιςτοποίθςθ παρενοχλιςεωσ των δικτφων Ο.Κ.Ω. Ππου αυτό
είναι αναγκαίο, απαιτείται θ άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ ςυνζχειάσ τουσ και εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ
υγείασ και αςφάλειασ (κίνδυνοι μόλυνςθσ - θλεκτροπλθξίασ κ.λπ.).
Επιςθμαίνεται, ότι ο Ανάδοχοσ του ζργου κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι των παραπάνω και
ςτθν περίπτωςθ υπεργολάβων ι μιςκωμζνων αυτοκινιτων.
Σχετικά με τα παραπάνω, θ Υπθρεςία μπορεί να επιβάλει περιοριςμοφσ ι / και τροποποιιςεισ ςτο
μικτό ι / και κακαρό φορτίο των οχθμάτων, ςτισ διαδρομζσ αυτϊν και ςε κάκε άλλο ςτοιχείο που
αναφζρεται παραπάνω.

3.11 Κακαριςμόσ εργοταξίων, καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνεσ δικζσ του και πριν τθν παράδοςθ προσ χριςθ ενόσ τμιματοσ του
ζργου ι ολοκλιρου του ζργου, να αφαιρζςει και να απομακρφνει κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ γφρω από
το ζργο(απορρίμματα, μθχανιματα υλικά κ.λ.π.) και γενικά κάκε βοθκθτικό ζργο το οποίο ικελε
αποδειχκεί άχρθςτο θ επιηιμιο από τθν Υπθρεςία.
Επίςθσ να ιςοπεδϊςει το ζδαφοσ, όπου ιταν εγκαταςτθμζνα, να παραδϊςει δε τελικά κακαρζσ
εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τουσ χϊρουσ γφρω από το εργοτάξιο.
Γενικά να μεριμνιςει για κάκε απαιτοφμενο για τθν παράδοςθ του ζργου εξαςφαλίηοντασ τθν
εφρυκμθ λειτουργία αυτοφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ και των λοιπϊν
τευχϊν δθμοπράτθςθσ.
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι μετά από υπόδειξθ τθσ
Υπθρεςίασ, ςτθν άρςθ κάκε καταςκευισ προςτατευτικισ, που είχε πραγματοποιθκεί προσ αποφυγι
ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κ.λ.π. ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ, δζντρα, αγροφσ, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ,
κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και πάςθσ φφςεωσ ζργα ωσ και απομάκρυνςθ περιφραγμάτων των
εργοταξίων.
Εάν ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ εκ μζρουσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ δεν
προβεί ο Ανάδοχοσ ςτθν ζναρξθ και, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, περάτωςθ των ανωτζρω εργαςιϊν, αυτζσ
εκτελοφνται ςε βάροσ του Αναδόχου και εκπίπτει θ δαπάνθ που ζγινε από τθν πρϊτθ επόμενθ πλθρωμι ι
τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ι κατά οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, πζρα

από τθ μθ ζκδοςθ βεβαίωςθσ εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ του ζργου, ι τμιματοσ αυτοφ εξαιτίασ αυτοφ του
λόγου.

3.12 Τλικά που ανευρίςκονται ςτο ζργο - Ευριματα αρχαιολογικοφ ι άλλου
ενδιαφζροντοσ
Τα υλικά που ανευρίςκονται κατά τθν καταςκευι του ζργου ι προζρχονται από κακαίρεςθ παλιϊν
ζργων, ανικουν ςτον κφριο του ζργου. Ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ δαπάνεσ εξαγωγισ ι
διαφφλαξισ τουσ, αν θ ςφμβαςθ δεν ορίηει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλλθλα μζτρα, για να
αποτραπεί ι να είναι όςο το δυνατόν μικρότερθ θ βλάβθ των υλικϊν κατά τθν εξαγωγι τουσ.
Χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν από τον ανάδοχο γίνεται μετά από ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ υπθρεςίασ και
αφοφ ςυνταχκεί ςχετικό πρωτόκολλο μεταξφ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και του αναδόχου.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει αμζςωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, αν κατά τθν
καταςκευι των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. Στθν περίπτωςθ αυτιν
εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. Για τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι διακοπι τουσ από αυτιν
τθν αιτία, ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.

3.13 Δαπάνεσ ανατφπωςθσ ςυμβατικϊν τευχϊν και Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ
Οι δαπάνεσ για τθν ανατφπωςθ των ςυμβατικϊν τευχϊν, οι δαπάνεσ για τθν δθμοςίευςθ τθσ
διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικϊν, κακϊσ και τα υλικά για τθν τιρθςθ ςτοιχείων του ζργου
(φάκελοι ςτοιχείων, τεφχθ θμερολογίων, τεφχθ επιμετρθτικϊν κλπ.) βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου.

4 ΕΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ

4.1

Σρόποσ εκτζλεςθσ

Εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ με
δικι του δαπάνθ για τθν επιλογι και παροχι των απαραίτθτων εργατικϊν, υλικϊν και μθχανθμάτων, τθ
μεταφορά τουσ από τισ πθγζσ προμθκείασ τουσ, κακϊσ και για τθ χρθςιμοποίθςθ τουσ και τθν εν γζνει
εκτζλεςθ των ζργων κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των ςχετικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των
λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων.
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει τα διάφορα ζργα ςφμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά ςχζδια
τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, κακϊσ και με τυχόν ςυμπλθρωματικά, κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ, που κα
εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία.
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ, να επικαλεςτεί τθν παρουςία εκπρόςωπων τθσ
Υπθρεςίασ ςτον τόπο του ζργου, για να απαλλαχκεί από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, εκεί όπου
διαπιςτϊκθκαν, μεταγενζςτερα, ελαττωματικζσ εργαςίασ, παραλείψεισ ι ατζλειεσ, εκτόσ αν αυτζσ
οφείλονται ςε γραπτζσ εντολζσ ι οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ.
Ο Ανάδοχοσ κα ζχει όλθ τθν ευκφνθ για κάκε κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδο ι αποπεράτωςθ του ζργου
από τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ αν τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν
αποβοφν υπζρ του Αναδόχου ι αν αποδειχκεί ότι τα ζργα δεν είναι κακότεχνα.

4.2

Πινακίδεσ του ζργου που καταςκευάηεται

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ πινακίδων ενδεικτικϊν
του ζργου που εκτελείται με τθν επωνυμία του Κυρίου του ζργου, τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τθσ
Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. Αν το ζργο χρθματοδοτείται από κοινοτικοφσ πόρουσ κα τοποκετθκεί και θ πινακίδα
τθσ Ε.Ε., ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ (ΕΚ 1828/2006), κακϊσ και μόνιμθ
αναμνθςτικι πλακζτα μετά το πζρασ του ζργου.

Υποχρεοφται επίςθσ ςτθ ςταδιακι λιψθ φωτογραφιϊν (ζναρξθ - εκτζλεςθ - πζρασ) και τθν
προςκόμιςι τουσ πριν τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ περαίωςθσ.

4.3

Εξοπλιςμόσ Αναδόχου

Ο Ανάδοχοσ με ευκφνθ και δαπάνθ του, υποχρεοφται να προμθκεφςει και να μεταφζρει επί τόπου του
ζργου όλα τα μθχανιματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν ζντεχνθ και εμπρόκεςμθ
εκτζλεςθ του ζργου. Υποχρεοφται να διακζτει επαρκι μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μθχανικά μζςα,
εργαλεία και ςυςκευζσ για τθν εγκατάςταςθ, τον ζλεγχο, τον εντοπιςμό τυχόν βλαβϊν και τθν
αποκατάςταςι τουσ μετά τον ζλεγχο, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από
τθ ςφμβαςθ.
Αν παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, δεν κρικοφν κατάλλθλα ι επαρκι τα
μθχανικά και λοιπά μζςα που ειςκομίςκθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ και ζντεχνθ περάτωςθ των
εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μζςα ςε 15μερθ προκεςμία από τθ λιψθ ςχετικισ γραπτισ
εντολισ τθσ Υπθρεςίασ, να αντικαταςτιςει ι ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλιςμό του, ςφμφωνα
με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.
Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πρόοδο του ζργου, ςφμφωνα με το
εγκεκριμζνο από τθν Υπθρεςία χρονοδιάγραμμα καταςκευισ ζςτω και αν θ Υπθρεςία ζκανε ι όχι χριςθ
του παρόντοσ Άρκρου.
Ειδικότερα για τον κφριο και εξειδικευμζνο μθχανικό εξοπλιςμό καταςκευισ του ζργου, όπωσ αυτόσ
προκφπτει από τα ςυμβατικά τεφχθ, ορίηεται ότι αυτόσ κα πρζπει να γίνει αποδεκτόσ από τθν Υπθρεςία
πριν από τθν προςκόμιςι του ςτο ζργο για ζναρξθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν καταςκευισ.
Για τον ανωτζρω λόγο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να κοινοποιεί προθγοφμενα ςτθν Υπθρεςία τουσ τφπουσ
των μθχανθμάτων με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτθριςτικά καταςκευισ και απόδοςθσ, που κα είναι
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των όρων δθμοπράτθςθσ και τισ παραδοχζσ που υποςτθρίχκθκαν ςε πικανι
αιτιολόγθςθ τθσ προςφοράσ.
Επίςθσ, με ευκφνθ και δαπάνθ του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να εγκαταςτιςει και να εξοπλίςει πλιρωσ
όλεσ τισ προβλεπόμενεσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ αυτζσ απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςθ των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ι/και ορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ.
Πλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ και εγκαταςτάςεισ δεν κα πλθρωκοφν ιδιαιτζρωσ επειδι θ δαπάνθ τουσ
περιλαμβάνεται ανθγμζνθ ςτα κονδφλια των τιμϊν τθσ προςφοράσ του Αναδόχου.

4.4

Μθχανιματα ζργων/εξοπλιςμοί εργαςίασ – αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν.

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ.2)
α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν),των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των
εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό
ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ): ΡΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν.
1430/84 (αρ. 11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. Αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ
155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), ΡΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ. 7-9), ΚΥΑ
15085/593/03, ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34,35).
Β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ παρ. 7.4 και
8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία:
Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ
Άδεια κυκλοφορίασ
Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ
Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)
Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.
8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, παρ.2.1)
Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει το χειριςτι.
Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ- εγκατάςταςθ,
καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των
α
ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ.4 παρ.3 και 6).
Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο
βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7).

4.5

Αδρανι υλικά, λατομεία, δανειοκάλαμοι, χϊροι απόκεςθσ

Ο ανάδοχοσ ζχει όλθ τθν ευκφνθ για τθν ανεφρεςθ και χρθςιμοποίθςθ πθγϊν αδρανϊν υλικϊν ι
άλλων υλικϊν, που δεν προζρχονται από το εμπόριο, όπωσ προβλζπεται ςτθ μελζτθ δθμοπράτθςθσ του
ζργου, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθ ςφμβαςθ. Οι πθγζσ αυτζσ, πριν από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ,
πρζπει να εγκρικοφν από τθ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθσ
υποβολισ τθσ ςχετικισ γνωςτοποίθςθσ του αναδόχου και εφόςον αποκλίνουν από τισ οριηόμενεσ ςτθ
μελζτθ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί να απαγορεφςει τθ χριςθ ακατάλλθλων ι απρόςφορων για τα
ζργα πθγϊν. Αν διαπιςτωκεί ότι ο ανάδοχοσ εμπορεφεται τα εξορυςςόμενα από τισ πθγζσ αυτζσ του ζργου
αδρανι υλικά, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντοσ φορζα.
Πςον αφορά τθν διαχείριςθ των αναγκϊν του ζργου ςε αδρανι υλικά, λατομεία, δανειοκαλάμουσ ,
χϊρουσ απόκεςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λαμβάνει ςε κάκε περίπτωςθ υπόψθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία
(ενδεικτικά αναφζρονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και του Ν. 1428/84 «Εκμετάλλευςθ λατομείων
αδρανϊν υλικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 2115/93 «Τροποποίθςθ,
αντικατάςταςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων του Ν. 1428/84» και όπωσ ιςχφει, κακϊσ και κάκε
μεταγενζςτερθ ςχετικι διάταξθ . Ρριν χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε πθγι υλικϊν, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να φροντίςει, με δαπάνεσ του, για τθν εξζταςθ του υλικοφ από εγκεκριμζνο εργαςτιριο προσ
διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτάσ του.
Σε περίπτωςθ που τα υλικά από τισ πθγζσ που αναφζρονται ανωτζρω δεν επαρκοφν ι αποδεικνφονται
ακατάλλθλα, τότε ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει να βρει νζεσ πθγζσ υλικϊν, που κα εγκρίνει θ Υπθρεςία.
Σθμειϊνεται εδϊ ςαν διευκρίνιςθ ότι οι τιμζσ προςφοράσ του Αναδόχου περιλαμβάνουν κατά ανθγμζνο
τρόπο, όλεσ τισ δαπάνεσ που προχποκζτει θ εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτικι θ
ανάγκθ αναγνϊριςθσ των ειδικϊν ςυνκθκϊν του εκάςτοτε ζργου από όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ κατά το
ςτάδιο των προςφορϊν.
Θ απόκεςθ των άχρθςτων προϊόντων κάκε είδουσ, που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποκατάςταςθ
των χϊρων επζμβαςθσ, κα απομακρφνονται με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου ςε χϊρουσ απόκεςθσ
απορριμάτων.
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ
1312/Β/24-08-2010) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από
εκςκαφζσ, καταςκευζσ , κατεδαφίςεισ(ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
του ζργου να ςυμβλθκεί με εγκεκριμζνο Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΣΕΔ) και να
υποβάλει Θεωρθμζνο από το ςφςτθμα Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων.
Επίςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει ςφμφωνα με τθν παρ. 3β.3 του άρκρ. 7 τθσ ανωτζρω ΚΥΑ, μετά τθν
αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ να κατακζςει ςτθν
Υπθρεςία βεβαίωςθ παραλαβισ των αποβλιτων από εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. Οι
δαπάνεσ των ανωτζρω παραγράφων είναι ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ των άρκρων τθσ μελζτθσ και ουδεμία
αποηθμίωςθ δεν καταβάλετε ςτον Ανάδοχο.

4.6
I.

Ποιότθτα και ζγκριςθ υλικϊν

Αν δεν κακορίηονται από τθ ςφμβαςθ οι πθγζσ λιψεωσ υλικϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
προβεί ζγκαιρα ςτθν εξαςφάλιςθ κατάλλθλων ςε ποιότθτα και επαρκϊν ςε ποςότθτα υλικϊν και νεροφ και
να δθλϊςει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ πθγζσ που κα χρθςιμοποιιςει για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του
ζργου.
Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν απροςδιόριςτθσ ποιότθτασ ι άγνωςτθσ προζλευςθσ ι θ
ενςωμάτωςθ ςτο ζργο υλικϊν που δεν ζχουν προθγουμζνωσ τφχει τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ.
Πλα τα υλικά κ.λπ., που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ τθσ αγοράσ, χωρίσ
βλάβεσ ι ελαττϊματα.
Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά
δεδομζνα, τουσ ιςχφοντασ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ των ςχετικϊν Υπουργείων, κακϊσ επίςθσ και με
τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ εργολαβίασ. Θα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απολφτου εγκρίςεωσ του
αρμοδίου οργάνου τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα,
τθν εμφάνιςθ, τθν ανταπόκριςθ ςτισ προδιαγραφζσ κ.λπ.
Σε περίπτωςθ, που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον εργολάβο υλικά απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ των
ζργων, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ τουσ,
οφτε αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. Ο ανάδοχοσ δεν φζρει
καμιά ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν, που παραδίδονται ς' αυτόν από τον
εργοδότθ εφόςον ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ. Τα υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον

ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε τθν παραλαβι τουσ από τον ανάδοχο, αυτόσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ
για κάκε βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια, που κα ςυμβεί ςτα υλικά αυτά.
II.
Θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι του
ζργου ι ενςωματϊνονται ςε αυτό, γίνεται από ζναν (1) ι περιςςότερουσ τεχνικοφσ του άρκρου 139, περί
διεφκυνςθσ ζργου από τθν πλευρά του αναδόχου, ο οποίοσ ςυντάςςει και υποβάλει διλωςθ προσ τθ
διευκφνουςα υπθρεςία, με τθν οποία βεβαιϊνει και τθν αλικεια του περιεχομζνου τθσ. Ραράλειψθ
ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ ςχετικισ διλωςθσ ςυνιςτά κϊλυμα υποβολισ κάκε επόμενου λογαριαςμοφ.

4.7

Ακαταλλθλότθτα υλικϊν – Ελαττϊματα –Παράλειψθ ςυντιρθςθσ

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 159 του Ν. 4412/2016.
Αν κατά τθν καταςκευι των ζργων θ επίβλεψθ κεωρεί, ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά δεν
πλθροφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται από τθ διευκφνουςα
υπθρεςία θ μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί, τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται αν
δεν κρικεί θ καταλλθλότθτά τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο, που γίνεται από τα εργαςτιρια τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Υποδομϊν ι Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ι άλλα αναγνωριςμζνα εργαςτιρια. Θ δαπάνθ για τισ
εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν αποδειχκεί θ
ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, θ δαπάνθ βαρφνει τον κφριο του ζργου και
αποδίδεται ςτον ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.
II.
Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν παραλαβι, οποιαδιποτε εργαςία
παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν ειδικι
διαταγι τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Με τθν ειδικι διαταγι προςδιορίηονται τα ελαττϊματα,
κακορίηεται αν είναι ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ προκεςμία για τθν
αποκατάςταςι τουσ. Στθν αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνονται θ κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν
εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ
αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ με τθν ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ τθσ
αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. Στθν τελευταία αυτιν περίπτωςθ θ διαταγι μπορεί να
περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό του ελαττϊματοσ.
III.
Ο ανάδοχοσ δφναται να αςκιςει ζνςταςθ ςτθν περίπτωςθ τθσ ειδικισ διαταγισ τθσ παρ. 3, εντόσ
ανατρεπτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ. Με τθν εμπρόκεςμθ ζνςταςθ
αναςτζλλεται θ υποχρζωςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν μζχρισ ότου εκδοκεί απόφαςθ επί αυτισ, εκτόσ αν οι
χαρακτθριςκείςεσ ωσ κακότεχνεσ εργαςίεσ πρζπει να αποκαταςτακοφν άμεςα, προκειμζνου να μθν
κακυςτερεί θ εκτζλεςθ του ζργου. Στθν περίπτωςθ αυτιν, οι εργαςίεσ για τθν άρςθ του ελαττϊματοσ
εκτελοφνται άμεςα από τον ανάδοχο.
IV.
Αν ο ανάδοχοσ με τθν ζνςταςι του ηθτεί τθ διενζργεια εργαςτθριακϊν ερευνϊν ι άλλων δοκιμϊν
για τθν εξακρίβωςθ του ελαττϊματοσ, οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται αφοφ εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
ζνςταςθσ, θ οποία δεν μπορεί να εκδοκεί πριν τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων των εργαςτθριακϊν
δοκιμϊν.
V.
Αν τελικά φςτερα από τθν ζνςταςθ ι τθ δικαςτικι προςφυγι δικαιωκεί ο ανάδοχοσ, ζχει το
δικαίωμα να πλθρωκεί με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και τιμζσ για τισ πρόςκετεσ εργαςίεσ. Αν οι εργαςίεσ
διατάχκθκαν φςτερα από τθν απομάκρυνςθ των εγκαταςτάςεων του αναδόχου, ςυντάςςονται νζεσ τιμζσ
που λαμβάνουν υπόψθ τουσ και το γεγονόσ αυτό.
VI.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει τισ πλθμμζλειεσ μζςα ςτθν προκεςμία που τάςςεται ςε αυτόν
με τθν ειδικι διαταγι ι μετά τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί τθσ ζνςταςθσ, τότε οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ
πλθμμζλειασ μπορεί να εκτελεςκοφν με μζριμνα τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ με οποιονδιποτε τρόπο ςε
βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου με τθν επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του κυρίου του ζργου ωσ
προσ τθν εφαρμογι των λοιπϊν κυρϊςεων κατά του αναδόχου.
VII.
Οι διατάξεισ των παρ. ΙΙ ζωσ VI εφαρμόηονται ανάλογα και για τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ
παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων όςο διάςτθμα τον βαρφνει θ ςυντιρθςθ
αυτι.
VIII.
Οι εργαςίεσ που παρουςιάηουν ουςιϊδθ ελαττϊματα δεν περιλαμβάνονται ςτον λογαριαςμό. Οι
εργαςίεσ που παρουςιάηουν επουςιϊδθ ελαττϊματα περιλαμβάνονται με μειωμζνθ τιμι, όπωσ
κακορίηεται ςτθν ειδικι διαταγι μζχρι τθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ. Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί
αφοφ ζχουν περιλθφκεί ςε λογαριαςμό οι εργαςίεσ, θ περικοπι κα γίνει ςτον αμζςωσ επόμενο
λογαριαςμό και, εφόςον αυτόσ δεν επαρκεί ςτουσ επόμενουσ, μζχρι πλιρουσ εξόφλθςθσ, ςφμφωνα με
ςχετικι απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 10. Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί κατά τθν παραλαβι των
ζργων, εφαρμόηεται θ παρ. 5 του άρκρου 172, περί παραλαβισ και θ διαπίςτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ των
ελαττωμάτων γίνεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία.
I.

5 ΚΑΣΑΚΕΤΗ
5.1

Ζναρξθ εργαςιϊν

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 147 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει ςιμερα και οι
ςυμβατικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν από τθν υπογραφι τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ.

5.2

υνολικι προκεςμία - Σμθματικζσ Προκεςμίεσ

Για τθν περάτωςθ όλου του ζργου θ ςυνολικι προκεςμία είναι τζςςερεισ (4) μινεσ από τθν θμζρα
που κα οριςκεί ςτθν υπογραφόμενθ ςφμβαςθ. Σε αυτι τθν προκεςμία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ
εγγφθςθσ του ζργου, ωσ ορίηεται ςτθν παροφςα.
Μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί όλεσ οι επί μζρουσ εργαςίεσ του ζργου
και οι τυχόν προβλεπόμενεσ από τθ ςφμβαςθ δοκιμζσ. Το ίδιο ιςχφει αναλογικά και για τισ τμθματικζσ
προκεςμίεσ.
Για κάκε θμζρα υπαίτιασ υπζρβαςθσ από τον ανάδοχο τθσ παροφςασ ςυνολικισ προκεςμίασ,
επιβάλλονται οι κακοριηόμενεσ με το άρκρο 148 του Ν. 4412/2016 ριτρεσ. Τα ωσ άνω ποςά ποινικϊν
ρθτρϊν κα παρακρατοφνται από τισ πιςτοποιιςεισ του ζργου.
Εκτόσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει τισ παρακάτω
τμθματικζσ ενδεικτικζσ προκεςμίεσ :
1θ Τμθματικι προκεςμία : Πχι αργότερα από ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον
ανάδοχο ολοκλθρϊνονται , υποβάλλονται θ/και παραδίδονται :
Το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ.
Το πρόγραμμα Υγιεινισ και Αςφάλειασ.
Αποπεράτωςθ των απαιτοφμενων προκαταρκτικϊν εργαςιϊν των ςχετικϊν με τθν εγκατάςταςθ του
αναδόχου (Κακαριςμόσ, περίφραξθ εργοταξίου εργοταξιακζσ παροχζσ και καταςκευζσ εξυπθρζτθςθσ).
Τα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ των προσ ενςωμάτωςθ υλικϊν ςτο ζργο για ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία,
ζλεγχοσ υφιςτάμενων θ-μ εγκαταςτάεων.
θσ

2θ Τμθματικι προκεςμία : Αποπεράτωςθ εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 1
τμθματικισ προκεςμίασ, των εργαςιϊν κακαίρεςθσ πλακϊν δαπζδου και ςκυροδζματοσ για δθμιουργία
χάνδακα των θλ. Γραμμϊν, τοποκζτθςθ ςωλθνϊςεων ςκυροδετιςεισ των βάςεων ςτιριξθσ χρωματιςμοί
ςτεγάςτρων.
θσ

3θ Τμθματικι προκεςμία : Αποπεράτωςθ εντόσ ζνα (1) μινα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 2 τμθματικισ
προκεςμίασ, τθσ αποκατάςταςθσ του δαπζδου με όμοιεσ πλάκεσ, τοποκζτθςθ θλ. Καλωδίων, ςτιριξθ
ιςτϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων, ςφνδεςθ αυτϊν και των λοιπϊν εργαςιϊν.

5.3

Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου - Οργανόγραμμα

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 145 του Ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ζχει ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ το
"Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του Ζργου" μζςα ςε προκεςμία που ορίηεται και θ οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα
αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου και το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Αναλφει ανά
μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςτοφν.
Συντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των
ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ.
Θ διευκφνουςα υπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να
τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου ιδίωσ, αναφορικά με τθν καταςκευαςτικι αλλθλουχία, τθν
καταςκευαςιμότθτα τθσ μεκοδολογίασ και τθν επίτευξθ των χρονικϊν οροςιμων τθσ ςφμβαςθσ. Το
εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου. Αν θ ζγκριςθ δεν γίνει μζςα ςτθν
πιο πάνω προκεςμία ι αν μζςα ςτθν προκεςμία αυτιν δεν ηθτιςει γραπτά θ διευκφνουςα υπθρεςία
διευκρινίςεισ ι αναμορφϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ, το χρονοδιάγραμμα κεωρείται ότι ζχει εγκρικεί από τθν
Ρροϊςταμζνθ Αρχι του ζργου, εκτόσ αν τοφτο ζχει ςυνταχκεί κατά παράβαςθ των αναφερομζνων ςτθν

διακιρυξθ. Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται, όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το
αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν. Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του αναδόχου
δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ μθ
τιρθςθ των ανωτζρω προκεςμιϊν με υπαιτιότθτα του αναδόχου ςυνεπάγεται τθν επιβολι των
διοικθτικϊν και παρεπόμενων χρθματικϊν κυρϊςεων, αποτελεί λόγο ζκπτωςθσ του αναδόχου και
αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα για τα αρμόδια όργανα του φορζα καταςκευισ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 141.
Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Το
χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου, θ οποία κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και
πάντωσ, ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. Το χρονοδιάγραμμα
ςυντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα, που περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των
ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ.
Σε ζργα προχπολογιςμοφ άνω του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) ευρϊ είναι υποχρεωτικι θ ςφνταξθ
τευχϊν ι διαγραμμάτων με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ. Σε ζργα μικρότερου προχπολογιςμοφ
μπορεί να προβλζπεται θ ςφνταξθ τευχϊν ι διαγραμμάτων με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν πάροδο τθσ
προκεςμίασ τθσ παρ. 2 του άρκρου 138 να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο
οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα
περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου.

5.4
I.

Παράταςθ προκεςμίασ περάτωςθσ

Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται από τθ ςφμβαςθ του ζργου να ςυνεχίςει τθν καταςκευι του για επιπλζον
τθσ αρχικισ προκεςμίασ χρονικό διάςτθμα, ίςο προσ το ζνα δεφτερο(1/2) αυτισ και πάντωσ όχι μικρότερο
των τριϊν μθνϊν (οριακι προκεςμία). Για τον υπολογιςμό τθσ οριακισ προκεςμίασ δεν προςμετρϊνται
τυχόν παρατάςεισ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ. Θ οριακι προκεςμία αρχίηει τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ
ςυμβατικισ προκεςμίασ και κατά τθ διάρκειά τθσ θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι δφναται να χορθγεί παρατάςεισ,
κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, χωρίσ αίτθςθ του αναδόχου. Μετά τθν πάροδο τθσ
οριακισ προκεςμίασ, θ ςφμβαςθ διαλφεται, ςφμφωνα με το άρκρο 161, εκτόσ αν ςυντρζχουν οι
προχποκζςεισ τθσ τελευταίασ παραγράφου του παρόντοσ εδαφίου.
II.
Με απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ εγκρίνεται παράταςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν, φςτερα
από αίτθςθ του αναδόχου που υποβάλλεται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία ι και χωρίσ αυτιν, αν δεν ζχει
λιξει θ οριακι προκεςμία του ζργου. Το αίτθμα υποβάλλεται οποτεδιποτε μζχρι τθ λιξθ τθσ τρζχουςασ
κάκε φορά προκεςμίασ και θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι αποφαίνεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν, αλλιϊσ
τεκμαίρεται θ αποδοχι τθσ αίτθςθσ και θ ρθτι ι ςιωπθρι παράταςθ ανατρζχει ςτθ λιξθ τθσ
προθγοφμενθσ προκεςμίασ.
III.
Θ παράταςθ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ χορθγείται είτε «με ανακεϊρθςθ», για το χρονικό
διάςτθμα κακυςτζρθςθσ τθσ εκτζλεςθσ, που οφείλεται ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του κυρίου του ζργου ι
«χωρίσ ανακεϊρθςθ», για το χρονικό διάςτθμα τθσ κακυςτζρθςθσ, που οφείλεται ςε παραλείψεισ και
ενζργειεσ του αναδόχου.
IV.
Με τθν απόφαςθ παράταςθσ επιμερίηεται πάντοτε θ ευκφνθ για τθν κακυςτζρθςθ, αλλιϊσ νοείται
ωσ οφειλόμενθ αποκλειςτικά ςτον ανάδοχο.
V.
Σε περίπτωςθ ζγκριςθσ παράταςθσ προκεςμίασ «χωρίσ ανακεϊρθςθ» για το ςφνολο των
υπολειπόμενων εργαςιϊν του ζργου ι μιασ τμθματικισ προκεςμίασ του, επιβάλλονται οι ποινικζσ ριτρεσ,
ανεξάρτθτα από τθν ζγκριςθ τθσ παράταςθσ αυτισ.
VI.
Γεγονότα ανωτζρασ βίασ αναςτζλλουν τθν πάροδο των προκεςμιϊν του παρόντοσ, εφόςον ο
ανάδοχοσ υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ εντόσ δζκα (10) θμερϊν, ευκφσ μόλισ τοφτα εμφανιςτοφν. Επί τθσ
αίτθςθσ του αναδόχου αποφαςίηει θ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10)
θμερϊν, άλλωσ τεκμαίρεται θ αποδοχι τθσ αίτθςθσ.
VII.
Θ αναςτολι του προθγοφμενου εδαφίου δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ να υπερβεί το ζνα
δζκατο (1/10) τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του ζργου για ςυμβάςεισ με διάρκεια
μεγαλφτερθ του ενόσ ζτουσ, άλλωσ, για ςυμβάςεισ μικρότερθσ διάρκειασ, τισ τριάντα (30) θμζρεσ.
VIII.
Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου δφναται να παρατακεί και μετά τθν πάροδο τθσ
οριακισ προκεςμίασ, εφόςον υποβλθκεί αίτθμα του αναδόχου και εγκρικεί από τθν προϊςταμζνθ αρχι. Θ
παράταςθ του πρϊτου εδαφίου χορθγείται ςυνολικά ι τμθματικά, για χρόνο ίςο με τθν αρχικι ςυμβατικι
προκεςμία. Σε

περιπτϊςεισ ςφνκετων και ειδικϊν ζργων θ άνω παράταςθ χορθγείται ςυνολικά ι τμθματικά για χρόνο ίςο
ζωσ και το διπλάςιο τθσ αρχικισ ςυμβατικισ προκεςμίασ, εφόςον προσ τοφτο υπάρξει ςφμφωνθ
γνωμοδότθςθ του Τεχνικοφ Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν.

5.5

Ρυκμόσ προόδου εργαςιϊν

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου και όποτε κρικεί απαραίτθτο από τον ανάδοχο ι τθν
υπθρεςία, κα ςυγκαλείται ςφςκεψθ μεταξφ τθσ επίβλεψθσ και αντιπροςϊπων του Αναδόχου, για
καταγραφι προβλθμάτων, ζλεγχο προόδου, παρακολοφκθςθ τιρθςθσ ι τροποποίθςθσ του
χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ και λιψθσ όλων των απαραίτθτων μζτρων, ϊςτε να μθν επθρεαςτοφν οι
τμθματικζσ ι άλλεσ χρονικζσ προκεςμίεσ του ζργου. Κατά τθ ςφςκεψθ αυτι κα κρατοφνται επίςθμα
πρακτικά, τα οποία κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο τελικό μθτρϊο του ζργου.
Εάν οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου θ πραγματικι πρόοδοσ των εργαςιϊν
υπολείπεται τθσ αναμενόμενθσ ι τθσ προγραμματιςμζνθσ, κατά το άρκρο (Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ)
τθσ παροφςασ, και εφόςον δεν οφείλεται ςε αιτία που κα αντιμετωπιςτεί κατά τα οριηόμενα ςτο Άρκρο
(Ραράταςθ προκεςμίασ περάτωςθσ) τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με εντολι τθσ Υπθρεςίασ να
υποβάλει ανακεωρθμζνο χρονοδιάγραμμα, ςυνοδευόμενο από αιτιολογικι ζκκεςθ, ςτθν οποία ο
Ανάδοχοσ κα περιγράψει τισ προτεινόμενεσ μεκόδουσ που ςκοπεφει να υιοκετιςει για τθν επιτάχυνςθ των
εργαςιϊν και τθν εμπρόκεςμθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
Εκτόσ εάν ορίςει διαφορετικά θ Υπθρεςία, ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει τισ υπόψθ προτεινόμενεσ
μεκόδουσ, οι οποίεσ μπορεί να προχποκζτουν αφξθςθ των ωρϊν εργαςίασ ι του αρικμοφ προςωπικοφ και
του εξοπλιςμοφ ι άλλεσ τροποποιιςεισ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου και χωρίσ
ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ.

5.6

Ποινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ προκεςμιϊν

Ιςχφουν γενικά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 148 του Ν. 4412/2016.
Ροινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ
Για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ, ποινικι ριτρα ίςθ με δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ
αξίασ του ζργου που επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυνολικισ
προκεςμίασ που προβλζπεται (Συνολικι προκεςμία) τθσ παροφςασ.
Για τισ επόμενεσ θμζρεσ, μζχρι ακόμα δζκα πζντε τοισ εκατό (15%) τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που
προβλζπεται (Συνολικι προκεςμία) τθσ παροφςασ, ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ ίςθ με είκοςι
τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου.
Ωσ μζςθ θμεριςια αξία, νοείται το πθλίκο τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ δθλαδι του ςυνολικοφ χρθματικοφ
ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ τον Φόρο
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία του ζργου δθλαδι τθν αρχικι ςυνολικι
προκεςμία και όλεσ τισ παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί μετά από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου.
Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να
υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
Ροινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ τθσ τμθματικϊν προκεςμιϊν
Ιςχφουν οι ανωτζρω αναφερόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ μειωμζνεσ κατά το ιμιςυ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν επιτρζπεται
να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό τρία τοισ εκατό (3%) του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
Επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν
Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και παρακρατοφνται από
τον αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό του ζργου. Με ίδια απόφαςθ ανακαλοφνται οι ποινικζσ ριτρεσ για τισ
ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία και τισ τυχόν
εγκεκριμζνεσ γενικζσ παρατάςεισ.
Θ κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν για υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ ςυνολικισ προκεςμίασ και των
αποκλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν ανακαλείται.
Οι ποινικζσ ριτρεσ του παρόντοσ άρκρου είναι επιπρόςκετεσ ςτισ ποινικζσ ριτρεσ που τυχόν
προβλζπονται για παραλείψεισ ενεργειϊν του Αναδόχου ςτουσ λοιποφσ όρουσ τθσ παροφςασ και των
λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν.

5.7

Ζκπτωςθ αναδόχου
Ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτα άρκρα 160 του Ν. 4412/2016.

5.8

Διακοπι εργαςιϊν - Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 161 του Ν 4412/2016.

5.9

Ματαίωςθ διάλυςθσ
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 162 του Ν 4412/2016.

5.10 Αποηθμίωςθ αναδόχου λόγω διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 163 του Ν 4412/2016.

5.11 Βλάβεσ ςτα ζργα – Αποηθμιϊςεισ
I.

Μζχρι τθν παραλαβι ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα
καταςκευισ του ζργου ι αν προβλζπεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ. Αν το ζργο ι τμιμα αυτοφ παραδοκεί
για χριςθ πριν από τθν παραλαβι, οι βλάβεσ, κλοπζσ ι βανδαλιςμοί από τθ χριςθ, εφόςον δεν
οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου, βαρφνουν τον κφριο αυτοφ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ
ςφμβαςθ. Κατ’ εξαίρεςθ για βλάβεσ του ζργου ι των μόνιμων εγκαταςτάςεων του αναδόχου ςτον τόπο
των ζργων που προζρχονται από ανωτζρα βία, αναγνωρίηεται ςτον ανάδοχο δικαίωμα αποηθμίωςθσ
ανάλογθσ με τθ ηθμία, το ποςό τθσ οποίασ κακορίηεται με ςυνεκτίμθςθ του είδουσ και τθσ ζκταςθσ των
βλαβϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ.
II.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ εφλογθ
προκεςμία τα ελαττϊματα του ζργου, που διαπιςτϊνονται κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ και μζχρι τθν
παραλαβι. Αν θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου μπορεί να εκτελζςει
τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με οποιονδιποτε τρόπο, με τθν επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματόσ
του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςι του απαιτεί
δυςανάλογεσ δαπάνεσ, γίνεται ςχετικι μείωςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ.
III.
Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ
επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμία που
οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε μθ χριςθ των
κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του φορζα
καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με τθν παρ. Ι. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ.
IV.
Για να αναγνωριςκεί θ αποηθμίωςθ των βλαβϊν που προξενικθκαν από ανωτζρα βία ο ανάδοχοσ
πρζπει να δθλϊςει γραπτϊσ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, το είδοσ και τθν ζκταςθ των βλαβϊν, κακϊσ και
τθ δαπάνθ για τθν επανόρκωςι τθσ κατά το μζτρο που μπορεί αυτι να εκτιμθκεί. Θ διλωςθ περιλαμβάνει
επίςθσ υποχρεωτικά περιγραφι τθσ αιτίασ των βλαβϊν, που χαρακτθρίηεται ωσ ανωτζρα βία και αίτθμα
αποηθμίωςθσ για αποκατάςταςι τουσ.
V.
Θ διλωςθ υποβάλλεται ςε ανατρεπτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν επζλευςθ τθσ
βλάβθσ. Αν πρόκειται για ζργο που ζχει περατωκεί και δεν ζχει ακόμα παραλθφκεί, θ προκεςμία αυτι
ορίηεται ςε είκοςι (20)θμζρεσ. Ο επιβλζπων προβαίνει αμζςωσ ςε αυτοψία για τθν εξακρίβωςθ του
περιεχομζνου τθσ διλωςθσ και ιδιαίτερα του είδουσ και τθσ ζκταςθσ των βλαβϊν, του χρόνου και των
ςυνκθκϊν που τισ προκάλεςαν ςε αντιπαράςταςθ με τον ανάδοχο, ο οποίοσ καλείται προσ τοφτο και
υποχρεοφται να ςυντάξει ςχετικι ζκκεςθ διαπίςτωςθσ των βλαβϊν μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ, θ οποία
κοινοποιείται ςτον ανάδοχο. Θ μθ παράςταςθ του αναδόχου κατά τθν αυτοψία δεν κωλφει τθ ςφνταξθ τθσ
ζκκεςθσ. Στθν ζκκεςθ εκτίκενται τα αίτια που ςυνιςτοφντθν ανωτζρα βία, ο χρόνοσ και οι ειδικζσ ςυνκικεσ
από τισ οποίεσ επιλκαν οι βλάβεσ, με περιγραφι όλων των ςτοιχείων που ζχουν εξακριβωκεί. Εφόςον θ
βλάβθ αποδίδεται ςε ανωτζρα βία, εξετάηεται επίςθσ θ φπαρξθ ευκφνθσ του αναδόχου προσ αποφυγι ι
μετριαςμό τθσ βλάβθσ, προςδιορίηονται με λεπτομζρεια το είδοσ και θ ζκταςθ των βλαβϊν και

προτείνονται ο τρόποσ και θ δαπάνθ που απαιτείται για τθν επανόρκωςι τουσ. Ο ανάδοχοσ, εντόσ πζντε
(5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ, γνωςτοποιεί ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία αν ςυμφωνεί με το
περιεχόμενο αυτισ, άλλωσ τεκμαίρεται θ αποδοχι τθσ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία, εντόσ προκεςμίασ δζκα
(10) θμερϊν, εκδίδει απόφαςθ με τθν οποία αποδζχεται, τροποποιεί ι απορρίπτει, μερικά ι ςυνολικά,
αιτιολογθμζνα τθν ζκκεςθ του επιβλζποντοσ. Αν το ζργο χρθςιμοποιείται, θ υπθρεςία που το χρθςιμοποιεί
ειδοποιεί αμελλθτί τθ διευκφνουςα υπθρεςία για παρουςιαηόμενεσ βλάβεσ.
VI.
Κατά τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. V επιτρζπεται ζνςταςθ κατ’ άρκρο 174 του Ν.4412/16. Θ ζνςταςθ
είναι απαράδεκτθ, εφόςον θ απόφαςθ υιοκετεί τθν ζκκεςθ και αυτι ζγινε δεκτι από τον ανάδοχο χωρίσ
καμιά επιφφλαξθ.
VII.
Θ αποηθμίωςθ προςδιορίηεται πάντοτε με βάςθ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και τιμζσ. Πταν θ
αποκατάςταςθ των βλαβϊν διατάςςεται αφοφ τελειϊςει το ζργο και ζχουν απομακρυνκεί οι εργοταξιακζσ
εγκαταςτάςεισ του αναδόχου, κανονίηονται εφλογεσ τιμζσ μονάδασ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν
αποκατάςταςθσ ι εκτελοφνται απολογιςτικά.
VIII.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει άμεςα, μετά τθν απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ
υπθρεςίασ, τισ εργαςίεσ προσ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ. Αν από τισ βλάβεσ που προξενικθκαν ςτα ζργα
δθμιουργείται κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια προςϊπων ι για πρόκλθςθ ςθμαντικϊν ηθμιϊν ςε τρίτουσ ι
περαιτζρω ςθμαντικισ βλάβθσ των ζργων, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ μπορεί να
εγκρίνει τθν καταςκευι αναγκαίων επειγόντων ζργων, ςτο μζτρο του δυνατοφ, ζςτω και αν αυτά δεν
αποτελοφν αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που ςυνάφκθκε με τον ανάδοχο. Θ διαταγι γι’ αυτά μνθμονεφει
απαραίτθτα τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ και κοινοποιείται ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι. Ο ανάδοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να προβεί ςτθν καταςκευι των διαταςςόμενων εργαςιϊν χωρίσ χρονοτριβι, διακζτοντασ
γι’ αυτό όλο το δυναμικό τθσ οργάνωςισ του. Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί, αν διαπιςτϊςει αδυναμία
του αναδόχου για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των κινδφνων, να εγκρίνει τθν καταςκευι μζρουσ ι
και του ςυνόλου των διαταςςόμενων εργαςιϊν με οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο. Πλεσ οι
δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ που διατίκενται για
τθν καταςκευι του ζργου και βαρφνουν τελικά τον κφριο του ζργου, εκτόσ αν με τθν απόφαςθ τθσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ καταλογιςκεί θ δαπάνθ ςυνολικά ι μερικά ςε βάροσ του αναδόχου, ωσ υπαιτίου
για τθ βλάβθ που προξενικθκε ςτα ζργα.
IX.
Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν από ανωτζρα βία μπορεί να
δικαιολογιςει παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ των εργαςιϊν για εφλογο χρονικό διάςτθμα.
X.
Θ διαδικαςία των παρ. V ζωσ VII εφαρμόηεται ανάλογα και για τον κακοριςμό τθσ αποηθμίωςθσ
του αναδόχου για εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ι πρόλθψθσ κινδφνων ςε ζργα που εκτελζςκθκαν, κακϊσ και
ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ οι βλάβεσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του κυρίου του ζργου ι ςε άλλθ αιτία
που εξαιρείται από τθν ευκφνθ του αναδόχου κακϊσ και οι περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ. Εργαςίεσ για
αποκατάςταςθ βλαβϊν, οι οποίεσ οφείλονται ςε χριςθ ζργου, που παραδόκθκε ςε χριςθ πριν από τθν
παραλαβι του κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, εκτελοφνται μόνο μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ εντολι αυτι κοινοποιείται απαραίτθτα ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι. Για τθ
διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν αυτϊν ςυντάςςεται πρωτόκολλο μεταξφ του προϊςταμζνου τθσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ και του αναδόχου.
IX.
Ωσ ανωτζρα βία ορίηονται, περιοριςτικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτζρω περιςτάςεισ που
αποδεδειγμζνα επθρεάηουν τθν ομαλι εξζλιξθ των εργαςιϊν:
πόλεμοσ, εχκροπραξίεσ, ειςβολι εχκρικισ δφναμθσ ςτθ χϊρα, αντάρτικθ δράςθ, επανάςταςθ,
τρομοκρατικι ενζργεια, ςταςίαςθ ι κατάλυςθ τθσ ςυνταγματικισ τάξθσ τθσ χϊρασ, εμφφλιοσ πόλεμοσ,
βίαιθ διατάραξθ τθσ τάξθσ από πρόςωπα ξζνα προσ τον Ανάδοχο, τουσ υπεργολάβουσ του και το
προςωπικό του, γενικι απεργία εργαηομζνων, γενικι ανταπεργία εργοδοτϊν, ανεφρεςθ κεκρυμμζνων
πυρομαχικϊν, εκρθκτικϊν υλϊν ι ναρκϊν, ιονίηουςα ακτινοβολία ι μόλυνςθ ραδιενζργειασ, εφόςον οι
τελευταίεσ δεν οφείλονται ςε πράξεισ ι παραλείψεισ του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ι του
προςωπικοφ του, άλλεσ αιτίεσ, που δεν εξαιροφνται ρθτά ςτα ςυμβατικά τεφχθ, και:
ί . που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, και
ίί. που δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν κατά τθν προςφορά και για τισ οποίεσ ςυντρζχουν οι
προχποκζςεισ του άρκρου 388 του Αςτικοφ Κϊδικα, και
iii. που δεν ιταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραποφν ι να υπερνικθκοφν μετά τθν επζλευςι τουσ με
ενζργειεσ εκ μζρουσ ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.

5.12 Τπεργολαβία
Ιςχφουν γενικϊσ τα οριηόμενα ςτα άρκρα 131 και 165 του Ν. 4412/2016.


Πταν ςυνάπτεται ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ του αναδόχου δθμόςιου ζργου και άλλθσ
εργολθπτικισ επιχείρθςθσ, για τθν καταςκευι μζρουσ του ζργου που ζχει αναλθφκεί από τον ανάδοχο
(υπεργολαβία), ο υπεργολάβοσ κεωρείται «εγκεκριμζνοσ» με τισ ςυνζπειεσ του παρόντοσ, μετά από
ζγκριςθ του κυρίου του ζργου ι του φορζα καταςκευισ, όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:
α) Ο υπεργολάβοσ ζχει τα αντίςτοιχα προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει και ανικει
ςε τάξθ και κατθγορία ζργου, αντίςτοιχθ με το ποςό τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου και
β) Ο ανάδοχοσ, πριν από τθν εγκατάςταςθ του υπεργολάβου ςτο ζργο, ζχει γνωςτοποιιςει ςτον κφριο του
ζργου ι ςτον φορζα καταςκευισ τθ ςφμβαςθ υπεργολαβίασ.
Θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι μπορεί με απόφαςι τθσ, που εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαπζντε
(15) θμερϊν από τθν ανωτζρω γνωςτοποίθςθ, να μθν εγκρίνει τθν υπεργολαβία αυτιν.

Θ ζγκριςθ τθσ υπεργολαβίασ ζχει τισ εξισ ςυνζπειεσ:
α) Το ποςό τθσ ςφμβαςθσ τθσ υπεργολαβίασ, όπωσ αυτό προκφπτει ιδίωσ, από τα τιμολόγια που
εκδίδονται από τον υπεργολάβο προσ τον ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ εμπειρίασ.
β) Για το ποςό τθσ ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται πιςτοποιθτικό εμπειρίασ για
χριςθ ςτο ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε., ενϊ τα ςτελζχθ του αναδόχου δικαιοφνται πιςτοποιθτικό εμπειρίασ, το οποίο για
τθν εξζλιξθ ςτο Μ.Ε.Κ, ανάγεται ςτο μιςό του χρόνου επίβλεψθσ.

Εφόςον, προκφπτει υποχρζωςθ από τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ι αν ο ανάδοχοσ πρότεινε
ςυγκεκριμζνουσ υπεργολάβουσ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, υποχρεοφται, κατά τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ, να προςκομίςει τθν υπεργολαβικι ςφμβαςθ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί
να χορθγιςει προκεςμία ςτον ανάδοχο κατ’ αίτθςι του, για τθν προςκόμιςθ τθσ υπεργολαβικισ ςφμβαςθσ
με τον αρχικϊσ προτακζντα υπεργολάβο ι άλλον, που διακζτει τα αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ
αυτισ προςόντα, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ.

Επιτρζπεται θ ςφςταςθ κοινοπραξίασ μεταξφ εργολθπτικϊν επιχειριςεων, για τθν καταςκευι
ζργου, το οποίο ζχει αναλάβει μία ι περιςςότερεσ από τισ επιχειριςεισ αυτζσ (καταςκευαςτικι
κοινοπραξία), αν:
α) όλα τα μζλθ τθσ καταςκευαςτικισ κοινοπραξίασ πλθροφν τα κριτιρια των άρκρων 73 ζωσ 76,
β) το ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ κοινοπραξίασ γνωςτοποιείται ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι του ζργου, και
γ) ο προχπολογιςμόσ του ζργου υπερβαίνει το όριο τθσ περ. α’ του άρκρου 5.
Ραράλειψθ τθσ υποχρζωςθσ γνωςτοποίθςθσ επιφζρει ακυρότθτα τθσ ςυμφωνίασ. Θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι
μπορεί να μθν εγκρίνει τθ ςφςταςθ τθσ κοινοπραξίασ, με απόφαςθ που λαμβάνεται μζςα ςε αποκλειςτικι
προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν ανωτζρω γνωςτοποίθςθ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ
τεκμαίρεται ωσ απόρριψθ τθσ ςφςταςθσ καταςκευαςτικισ κοινοπραξίασ.

Ο ανάδοχοσ πρζπει να διατθρεί ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν καταςκευαςτικι κοινοπραξία
τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό (50%). Αν ο ανάδοχοσ είναι κοινοπραξία, πρζπει επιπλζον κάκε
επιχείρθςθ τθσ κοινοπραξίασ να διατθρεί ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ δεκαπζντε τοισ εκατό (15%), εκτόσ
αν θ ςυμμετοχι τθσ ςτθν αρχικι κοινοπραξία ανζρχεται ςε ποςοςτό μικρότερο του δεκαπζντε τοισ εκατό
(15%), οπότε αυτό ιςχφει ωσ ελάχιςτο ποςοςτό και ςτθν καταςκευαςτικι κοινοπραξία. Κάκε άλλθ νζα
επιχείρθςθ που μετζχει ςτθν καταςκευαςτικι κοινοπραξία πρζπει να ζχει ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ
δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). Τα νζα μζλθ τθσ καταςκευαςτικισ κοινοπραξίασ, πζραν του αναδόχου, δεν
επιτρζπεται να είναι κοινοπραξίεσ.

Τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνονται εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, για το
ςφνολο του ζργου.

6 ΕΠΙΜΕΣΡΗΕΙ - ΠΛΗΡΩΜΕ
6.1

Επιμζτρθςθ και Πιςτοποίθςθ

Οι επιμετριςεισ διενεργοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 151 του Ν. 4412/2016.
Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για
τθν επιμζτρθςθ των ποςοτιτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν, πλθν των περ. γ’ ζωσ ε’ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 95. Τα επιμετρθτικά ςτοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο ςτουσ επιβλζποντεσ του άρκρου
136, με υπεφκυνθ διλωςθ περί τθσ αλθκείασ αυτϊν. Σε κάκε επιμζτρθςθ αποτυπϊνονται διακριτά οι
ςυμβατικζσ ποςότθτεσ από τισ εξωςυμβατικζσ ποςότθτεσ που τυχόν εκτζλεςε ο ανάδοχοσ, κατόπιν
εντολϊν τθσ υπθρεςίασ.
II.
Στο τζλοσ κάκε τμθματικισ προκεςμίασ, όπωσ ορίηεται ςτο χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ
ςτο τζλοσ κάκε μινα, εφόςον δεν υφίςταται χρονοδιάγραμμα ι ςε άλλθ χρονικι περίοδο που ορίηεται ςτα
I.

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ
εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν το προθγοφμενο προβλεπόμενο διάςτθμα. Θ επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για
κάκε εργαςία ςυνοπτικι περιγραφι τθσ, με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των
πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό
επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των
εργαςιϊν ι των δθλϊςεων τθσ παρ. ΙΙΙ. Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά
ςτοιχεία και ςχζδια, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθ διευκφνουςα
υπθρεςία με διλωςθ περί τθσ αλικειασ αυτϊν. Θ υποβολι των επιμετριςεων αποτελεί προχπόκεςθ τθσ
τμθματικισ πλθρωμισ του αναδόχου.
III.
Ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ δφναται οποτεδιποτε να διατάξει τθ ςυνολικι ι
δειγματολθπτικι ενδεικτικι επαλικευςθ οποιαςδιποτε υποβλθκείςασ επιμζτρθςθσ, ςε κάκε περίπτωςθ,
όμωσ, υποχρεοφται να προβεί ςε δειγματολθπτικό ενδεικτικό ζλεγχο επαλικευςθσ επιμετριςεωσ, ςε
αρικμό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%) των επιμετριςεων που υποβλικθκαν ι
τουλάχιςτον τζςςερισ (4) εξ αυτϊν, αν υποβάλλονται λιγότερεσ από δζκα (10) επιμετριςεισ.
IV.
Αν διαπιςτωκεί υποβολι ανακριβοφσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκοφσ επιμζτρθςθσ, ο προϊςτάμενοσ
τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ διατάςςει πλιρθ ζλεγχο του ςυνόλου των υποβλθκειςϊν επιμετριςεων και
καλείται ο ανάδοχοσ με πρόςκλθςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ να υποβάλλει, εντόσ ταχκείςθσ με τθν
πρόςκλθςθ προκεςμίασ, που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των τριϊν (3) θμερϊν και μεγαλφτερθ των
δζκα (10) θμερϊν, τα πραγματικά επιμετρθτικά ςτοιχεία και να παράςχει εξθγιςεισ. Ωσ ανακριβείσ
κεωροφνται οι επιμετριςεισ, που φζρουν προφανι υπολογιςτικά ςφάλματα ι παραλείψεισ ι αναφορά
λανκαςμζνου άρκρου του τιμολογίου και δεν μποροφν να αποδοκοφν ςε πρόκεςθ του αναδόχου να
εξαπατιςει τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ωσ εκ προκζςεωσ αναλθκείσ επιμετριςεισ νοοφνται οι
επιμετριςεισ που εκ προκζςεωσ περιζχουν αναλθκι επιμετρθτικά ςτοιχεία. Οι ανακριβείσ ι εκ προκζςεωσ
αναλθκείσ επιμετριςεισ διορκϊνονται οποτεδιποτε με πρωτοβουλία τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ.
Δικαίωμα διόρκωςθσ των ανακριβϊν επιμετριςεων διατθρεί και ο ανάδοχοσ. Κατά των αποφάςεων τθσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ χωρεί ζνςταςθ κατ’ άρκρο 174.
V.
Αν υποβλθκοφν ανακριβείσ ι εκ προκζςεωσ αναλθκείσ επιμετριςεισ και εφόςον αυτζσ είχαν ωσ
ςυνζπεια τθν πλθρωμι λογαριαςμοφ, ςυντάςςεται ςε βάροσ του αναδόχου, με απόφαςθ τθσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ, αρνθτικόσ λογαριαςμόσ για τθν επιςτροφι του τυχόν αχρεωςτιτωσ
καταβλθκζντοσ ποςοφ, προςαυξθμζνου κατά ποςοςτό τρία τοισ εκατό (3%) ωσ ειδικισ ποινικισ ριτρασ
ςτισ περιπτϊςεισ εκ προκζςεωσ αναλθκϊν επιμετριςεων.
VI.
Αν παρζλκει άπρακτθ θ ταχκείςα ανωτζρω προκεςμία τθσ παρ. 4 ι ο ανάδοχοσ κακ’ υποτροπι
προβαίνει ςτθν υποβολι αναλθκϊν επιμετριςεων, τοφτοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ με
απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και καταπίπτει ςε
βάροσ του θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Ωσ υποτροπι κεωρείται ιδίωσ, θ υποβολι τουλάχιςτον τριϊν
αναλθκϊν επιμετριςεων. Κατά τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ χωρεί ζνςταςθ κατ’ άρκρο 174. Οι κυρϊςεισ τθσ
παροφςασ δεν εμποδίηουν τθν επιβολι και άλλων κυρϊςεων που προβλζπονται είτε ςε διατάξεισ του
παρόντοσ είτε από διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
VII.
Πταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι
μορφι του ζργου, όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι τελικά
εμφανείσ, ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
υποβάλλει διλωςθ γνωςτοποίθςθσ αφανϊν εργαςιϊν που ςυνοδεφει υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ
αυτϊν, θ οποία ςυνιςτά διακριτι επιμζτρθςθ και περιλαμβάνει διλωςθ περί τθσ αλικειασ των ςτοιχείων,
υπογράφεται δε, τόςο από τον ανάδοχο όςο και από τουσ τεχνικοφσ του άρκρου 139, περί διεφκυνςθσ
ζργου από τθν πλευρά του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ πριν από τθν επικάλυψθ των εργαςιϊν αυτϊν
υποχρεοφται να καλεί τον επιβλζποντα να ελζγξει τισ εργαςίεσ αυτζσ ςε θμερομθνία, που δεν απζχει
περιςςότερο από τρεισ (3) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ. Ο επιβλζπων ςυντάςςει ζκκεςθ
ςτθν οποία επιβεβαιϊνεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν και υποβάλλεται αμελλθτί ςτον προϊςτάμενο
τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ ζκκεςθ ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επαρκι, για τθν τεκμθρίωςθ τθσ
εκτζλεςθσ των αφανϊν εργαςιϊν, αρικμό ψθφιακϊν φωτογραφιϊν, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο
Μθτρϊο του ζργου. Ο επιβλζπων είναι υποχρεωμζνοσ να ανταποκρικεί ςτο αίτθμα ελζγχου των αφανϊν
εργαςιϊν. Ακολοφκωσ, ο ανάδοχοσ ενθμερϊνει θλεκτρονικά τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ
υπθρεςίασ. Θ παράλειψθ ελζγχου των αφανϊν εργαςιϊν μζςα ςτθν ωσ άνω προκεςμία ςυνιςτά
υπερθμερία του κυρίου του ζργου, αν προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ υφίςταται ηθμία για τον λόγο αυτόν. Θ
ζκκεςθ παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ςυνοδεφει υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ αυτϊν, δεν ζχει εκτελεςτό
χαρακτιρα και δεν προςβάλλεται αυτοτελϊσ, παρά μόνο από κοινοφ με τθν εγκριτικι πράξθ τθσ
επιμζτρθςθσ αυτισ, που εκδίδει θ διευκφνουςα υπθρεςία εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
υποβολι τθσ.
VIII.
Ειδικϊσ ο χαρακτθριςμόσ και θ παραλαβι του φυςικοφ εδάφουσ ςτο οποίο εκτελείται το ζργο,
γίνονται από δφο (2) ι περιςςότερουσ τεχνικοφσ, που ορίηονται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο οριςμόσ

των τεχνικϊν του προθγοφμενου εδαφίου ανακοινϊνεται ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, θ οποία μπορεί να
ορίςει και άλλον τεχνικό. Θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ να ορίςει επιτροπι
αποτελοφμενθ από τρεισ (3) τουλάχιςτον τεχνικοφσ για επανζλεγχο του χαρακτθριςμοφ και τθσ παραλαβισ
του φυςικοφ εδάφουσ. Αν δεν επαρκεί το τεχνικό προςωπικό ι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ να λθφκεί
απόφαςθ, λόγω διαφωνίασ των υπαλλιλων που ορίηονται ςε άρτιο αρικμό, ο ανωτζρω χαρακτθριςμόσ
εδαφϊν γίνεται κατά τον προςφορότερο τρόπο με απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ.
IX.
Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου, ο ανάδοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τθν «τελικι επιμζτρθςθ», δθλαδι τελικό
ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν επιμετριςεων, θ οποία
υπογράφεται από τον ανάδοχο και από ζναν τουλάχιςτον από τουσ τεχνικοφσ του άρκρου 139. Στθν τελικι
επιμζτρθςθ εμφανίηονται διακριτά οι ςυμβατικζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ εκτελζςτθκαν με βάςθ τθ ςφμβαςθ ι
με εγκεκριμζνουσ Ανακεφαλαιωτικοφσ Ρίνακεσ Εργαςιϊν και οι εξωςυμβατικζσ, ζςτω και αν εκκρεμεί θ
διαδικαςία τακτοποίθςθσ τουσ. Θ τελικι επιμζτρθςθ ελζγχεται από τον επιβλζποντα, ο οποίοσ υποβάλλει
εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν προσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία ςχετικι ζκκεςθ. Θ διευκφνουςα
υπθρεςία υποχρεοφται, εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ ζκκεςθσ του προθγοφμενου εδαφίου,
να εκδϊςει απόφαςθ περί τθσ ζγκριςθσ αυτισ. Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ διαφορϊν μεταξφ επιμζρουσ
επιμετριςεων και τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, εντόσ τθσ ταχκείςασ από τθ
διευκφνουςα υπθρεςία προκεςμίασ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των τριϊν (3) θμερϊν, να
προβεί ςε πλιρθ και αιτιολογθμζνθ απόδειξθ τθσ εμφανιηόμενθσ διαφοράσ.
X.
Αν δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο τελικι επιμζτρθςθ, το αργότερο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν
κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν, επιβάλλεται ςε βάροσ του, για κάκε
ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο χιλιοςτϊν (2‰) επί του
ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν όλθ ςφμβαςθ. Θ ποινικι ριτρα
επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για ζξι (6) το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ.
Ανεξάρτθτα από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και μετά τθν πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι
επιμζτρθςθ ςυντάςςεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία που μπορεί να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ
τεχνικοφσ και ςυνεργεία καταλογίηοντασ τθ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ του αναδόχου. Θ τελικι επιμζτρθςθ
που ςυντάςςεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται ςτον ανάδοχο, και αν δεν τθν αμφιςβθτιςει με
ζνςταςθ, τοφτθ κακίςταται οριςτικι και απρόςβλθτθ ωσ προσ τισ παραδοχζσ τθσ.
XI.
Μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλει και κάκε άλλο αίτθμά του που
ςχετίηεται με δικαίωμά του από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αν αυτό δεν ζχει αποςβεςτεί και θ ςχετικι
αξίωςθ παραγραφεί, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 173, περί αποςβζςεων δικαιωμάτων του
αναδόχου, ι αν το ςχετικό δικαίωμα δεν ζχει αποςβεςτεί ι παραγραφεί. Μετά τθν υποβολι ι ςφνταξθ
κατά τθν παρ. VI τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να εγείρει ςχετικζσ απαιτιςεισ παρά
μόνο για οψιγενείσ αιτίεσ.

6.2

Περιεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανϊν Προχπολογιςμοφ

Στο ποςό των απροβλζπτων περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ που δφνανται να πλθρωκοφν εκ του
κονδυλίου τοφτου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία.
Δεν περιλαμβάνονται και δεν δφνανται να πλθρωκοφν δαπάνεσ για εργαςίεσ μετατόπιςθσ δικτφων
Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ, αρχαιολογικζσ ζρευνεσ, δαπάνθ απαλλοτριϊςεων, μελζτεσ κλπ.

6.3

Περιεχόμενα των τιμϊν μονάδοσ του τιμολογίου και δαπάνεσ που βαρφνουν τον
Ανάδοχο

Οι ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ που ιςχφουν, αναφζρονται ςε εργαςίεσ πλιρωσ περαιωμζνεσ ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Οι τιμζσ αυτζσ, προςαυξθμζνεσ κατά το κατά νόμο ποςοςτό γενικϊν εξόδων
και εργολαβικοφ οφζλουσ του Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν πλιρθ και
ζντεχνθ καταςκευι των ζργων, καλφπτοντασ όλεσ τισ δαπάνεσ του Αναδόχου, άμεςεσ ι ζμμεςεσ και, με τθν
επιφφλαξθ των περί ανακεϊρθςθσ τιμϊν κειμζνων διατάξεων, αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ του
Αναδόχου για τθν κατά ανωτζρω εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
Κάκε τιμι μονάδασ ι/και κατ' αποκοπι τίμθμα τθσ προςφοράσ περιλαμβάνει όλεσ τισ κάκε είδουσ
επιβαρφνςεισ από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειδικοφσ φόρουσ κτλ. Το ίδιο ιςχφει και για τισ νζεσ τιμζσ
μονάδασ που τυχόν κα εφαρμοςκοφν. θτά κακορίηεται ότι ςε κάκε τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται οι
δαςμοί και λοιποί φόροι, τζλθ ειςφοράσ και δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων γενικά
του ζργου και, προκειμζνου για είδθ εςωτερικοφ, ο φόροσ κφκλου εργαςιϊν (ΦΚΕ) όπου ιςχφει, τα τζλθ

χαρτοςιμου όπου ιςχφουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δαςμοί, τζλθ, κρατιςεισ, κτλ., που κα ιςχφουν
κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Στισ ανωτζρω επιβαρφνςεισ περιλαμβάνεται θ κράτθςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το αρκ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, τθσ
κράτθςθσ υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, κακϊσ και τθσ
κράτθςθσ 6%0 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 4412/2016 και τθσ υπ' αρικμ.
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235), κακϊσ
και κάκε άλλθ προβλεπόμενθ από το νόμο κράτθςθ.
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΡΑ) επί των τιμολογίων ειςπράξεων του Αναδόχου επιβαρφνει τον
Διμο

6.4

Προκαταβολι

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ.

6.5
I.

Λογαριαςμοί

Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται τμθματικά, με βάςθ τισ
επιμετριςεισ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί μζςα ςτα όρια του χρονοδιαγράμματοσ εργαςιϊν. Αν
από τον ανάδοχο καταςκευαςκοφν εργαςίεσ πζρα από τισ προβλεπόμενεσ ςτο χρονοδιάγραμμα, ο κφριοσ
του ζργου ζχει το δικαίωμα να αναβάλει τθν πλθρωμι των επιπλζον εργαςιϊν, ϊςτε να ςυμπζςει με τα
προβλεπόμενα ςτο χρονοδιάγραμμα. Τα προθγοφμενα δεν εφαρμόηονται, όταν ςτθ ςφμβαςθ προβλζπεται
πρόςκετθ καταβολι (πριμ) ςτον ανάδοχο για τθ γρθγορότερθ περάτωςθ του ζργου.
II.
Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ και θ οριςτικι πλθρωμι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, κακϊσ και θ
εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων από τθν εργολαβικι ςφμβαςθ, γίνονται με βάςθ τουσ
λογαριαςμοφσ.
III.
Μετά από τθ λιξθ κάκε μινα ι άλλθσ χρονικισ περιόδου που ορίηει θ ςφμβαςθ για τισ τμθματικζσ
πλθρωμζσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει λογαριαςμό των ποςϊν από εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν, τα οποία
οφείλονται ςε αυτόν. Οι λογαριαςμοί αυτοί ςτθρίηονται ςτισ επιμετριςεισ των εργαςιϊν και ςτισ δθλϊςεισ
γνωςτοποίθςθσ αφανϊν εργαςιϊν. Απαγορεφεται να περιλαμβάνονται ςτον λογαριαςμό εργαςίεσ που δεν
ζχουν επιμετρθκεί. Για τθν πλθρωμι εργαςιϊν που αποτελοφν ςυμπλθρωματικζσ ι νζεσ (υπερςυμβατικζσ)
εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει χωριςτό λογαριαςμό μετά από τθ ςυμβατικι τακτοποίθςι τουσ,
ςφμφωνα με τα άρκρα 155, περί επειγουςϊν και απρόβλεπτων εργαςιϊν, και 156, περί ειδικϊν κεμάτων τροποποιιςεων ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, αυξομειϊςεων εργαςιϊν - νζων εργαςιϊν.
IV.
Θμιτελείσ εργαςίεσ μπορεί να περιλθφκοφν ςτον λογαριαςμό με αιτιολογθμζνθ εγκριτικι
απόφαςθ του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, αν θ φφςθ τουσ είναι τζτοια που ενδεχόμενθ
διακοπι του ζργου δεν κα κατζςτρεφε τθν θμιτελι εργαςία. Οι εργαςίεσ αυτζσ καταχωροφνται ςε χωριςτό
μζροσ του λογαριαςμοφ και περιλαμβάνονται με προςωρινι τιμι μειωμζνθ, ϊςτε να είναι δυνατι θ
αυτοτελισ αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ με το υπόλοιπο τθσ προβλεπόμενθσ τιμισ.
V.
Στον λογαριαςμό μπορεί να περιλθφκοφν, επίςθσ, τα υλικά που ειςκομίςκθκαν με ζγκριςθ τθσ
υπθρεςίασ ςτα εργοτάξια ι ςε αποκικεσ που δθλϊκθκαν και εγκρίκθκαν. Οι ποςότθτεσ των υλικϊν αυτϊν
δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτζσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των προςεχϊν εργαςιϊν του
εγκεκριμζνου προγράμματοσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ. Οι ποςότθτεσ των υλικϊν
περιλαμβάνονται χωριςτά ςτον ςυνοπτικό πίνακα εργαςιϊν που ςυνοδεφει τον λογαριαςμό, ςτον οποίο
αναφζρονται επίςθσ και οι κζςεισ αποκικευςθσ των υλικϊν. Για τα περιλαμβανόμενα ςτουσ λογαριαςμοφσ
υλικά, ο ανάδοχοσ ζχει ακζραιθ τθν ευκφνθ μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ και τθν παραλαβι του ζργου. Τα
υλικά περιλαμβάνονται ςε χωριςτό τμιμα των λογαριαςμϊν, με τιμζσ που βρίςκονται ςε ςυνάρτθςθ προσ
τθν αντίςτοιχθ ςυμβατικι τιμι, ϊςτε το υπόλοιπο μζροσ τθσ τιμισ να αρκεί για τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εργαςίασ, ςτθν οποία κα ενςωματωκοφν τα υλικά. Ροςοςτά γενικϊν εξόδων και οφζλουσ τθσ παρ. VI δεν
υπολογίηονται ςτα υλικά.
VI.
Στουσ λογαριαςμοφσ περιλαμβάνονται επίςθσ, θ ανακεϊρθςθ τιμϊν, αποηθμιϊςεισ κάκε είδουσ
που ζχουν εγκρικεί, αντίτιμο απολογιςτικϊν εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν μζςω τθσ εργολαβίασ και κάκε
άλλθ εγκεκριμζνθ δαπάνθ που καταβάλλεται ςτον ανάδοχο. Στον λογαριαςμό περιλαμβάνεται ακόμθ και
το ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του εργολάβου τθσ περ. κ’ τθσ παρ. 7 του άρκρου 53, αν αυτό δεν
περιλαμβάνεται ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ, και το ςφνολο μειϊνεται κατά το ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ
δθμοπραςίασ, αν ςυντρζχει περίπτωςθ. Από τουσ λογαριαςμοφσ αφαιροφνται όλεσ οι εκκακαριςμζνεσ
απαιτιςεισ του εργοδότθ, όπωσ ποινικζσ ριτρεσ, περικοπζσ τιμϊν του άρκρου 159, ςυμπλθρωματικι

κράτθςθ εγγφθςθσ, αν γι’ αυτιν δεν ζχουν κατατεκεί εγγυθτικζσ επιςτολζσ, οπότε γίνεται ςχετικι μνεία,
απόςβεςθ προκαταβολϊν, παρακράτθςθ αξίασ χορθγοφμενων υλικϊν, πλθρωμζσ που ζγιναν ςε βάροσ και
για λογαριαςμό του αναδόχου και γενικά κάκε απαίτθςθ του εργοδότθ που δεν ζχει ικανοποιθκεί με
άλλον τρόπο.
VII.
Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και ςυνοδεφονται ιδίωσ, από
ανακεφαλαιωτικό ςυνοπτικό πίνακα των επιμετριςεων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν από τθν αρχι του
ζργου, από τα παραςτατικά ςτοιχεία των απολογιςτικϊν εργαςιϊν, από τον πίνακα του υπολογιςμοφ τθσ
ανακεϊρθςθσ και από τισ αποφάςεισ που αναγνωρίηουν αποηθμιϊςεισ ι επιβάλλουν ποινικζσ ριτρεσ ι
περικοπζσ ι άλλεσ απαιτιςεισ του εργοδότθ. Από κάκε νεότερο λογαριαςμό αφαιροφνται τα ποςά που
πλθρϊκθκαν με τουσ προθγοφμενουσ λογαριαςμοφσ, κακϊσ και ποςά που δεν αντιςτοιχοφν ςε
επιμετριςεισ ι αφοροφν ςε λάκθ εγκεκριμζνων λογαριαςμϊν. Κατά τθν υποβολι, τον ζλεγχο και τθν
ζγκριςθ του λογαριαςμοφ δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και των
παραςτατικϊν πλθρωμισ των κρατιςεων εκ μζρουσ του αναδόχου.
VIII.
Οι λογαριαςμοί υποβάλλονται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία που τουσ ελζγχει, τουσ διορκϊνει και
τουσ εγκρίνει μζςα ςε ζναν (1) μινα. Αν ο λογαριαςμόσ που ζχει υποβλθκεί ζχει αςάφειεσ ι ανακρίβειεσ,
ςε βακμό που να είναι δυςχερισ θ διόρκωςι του, θ διευκφνουςα υπθρεςία, με εντολι τθσ προσ τον
ανάδοχο, επιςθμαίνει τισ ανακρίβειεσ ι αςάφειεσ που διαπιςτϊκθκαν από τον ζλεγχο και παραγγζλλει τθν
αναςφνταξθ και επανυποβολι του. Στθν περίπτωςθ αυτιν, θ οριηόμενθ μθνιαία προκεςμία για τον ζλεγχο
και τθν ζγκριςθ του λογαριαςμοφ αρχίηει από τθν επανυποβολι, φςτερα από τθν αναςφνταξθ από τον
ανάδοχο. Ο ζλεγχοσ του λογαριαςμοφ μπορεί να γίνει και από ςυνεργείο τθσ υπθρεςίασ, ςτο οποίο
ςυμμετζχει ο επιβλζπων το ζργο. Ο επιβλζπων υπογράφει τον λογαριαςμό, διαπιςτϊνοντασ ότι οι
ποςότθτεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ υποβλθκείςεσ επιμετριςεισ και τα επιμετρθτικά ςτοιχεία, οι τιμζσ
ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ και περικοπζσ ι εκπτϊςεισ ποςϊν, που προκφπτουν
από τον νόμο και τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ. Θ παράλειψθ εμπρόκεςμου ελζγχου και ζγκριςθσ του
λογαριαςμοφ αποτελοφν πεικαρχικά παραπτϊματα για τα αρμόδια όργανα τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ.
Ο εγκεκριμζνοσ λογαριαςμόσ αποτελεί το ζγγραφο για τθν πλθρωμι του αναδόχου («πλθρωτζο
εργολαβικό αντάλλαγμα»). Ρροχπόκεςθ πλθρωμισ του λογαριαςμοφ είναι θ προςκόμιςθ από τον
ανάδοχο όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. Το τιμολόγιο του αναδόχου που αφορά ςτο
ποςό του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που κα πλθρωκεί, κακϊσ και θ φορολογικι και αςφαλιςτικι
ενθμερότθτά του προςκομίηονται ςτθν υπθρεςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διενεργεί τισ πλθρωμζσ,
μετά από ςχετικι ειδοποίθςι του. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ ςτο εργολαβικό αντάλλαγμα γίνονται από τθν
υπθρεςία αυτιν και αποδίδονται απευκείασ ςτουσ δικαιοφχουσ.
IX.
Λογαριαςμόσ που πλθρϊκθκε χωρίσ ζλεγχο, λόγω παρζλευςθσ τθσ πιο πάνω μθνιαίασ
προκεςμίασ, ι που βαςίςτθκε ςε επιμζτρθςθ που διορκϊκθκε, ελζγχεται και διορκϊνεται από τθν
υποβολι ι επανυποβολι του και οι προκφπτουςεσ διαφοροποιιςεισ λαμβάνονται υπόψθ ςε επόμενο
λογαριαςμό ι κατά τθ ςφνταξθ αρνθτικοφ λογαριαςμοφ. Θ διευκφνουςα υπθρεςία ελζγχει, εγκρίνει και
διορκϊνει τον λογαριαςμό με ι και χωρίσ τθν υπογραφι του επιβλζποντοσ. Πταν ςυντρζχει περίπτωςθ
ςφνταξθσ αρνθτικοφ λογαριαςμοφ είτε ενδιάμεςα κατά τθν εξζλιξθ του ζργου είτε και κατά τον τελικό
λογαριαςμό, αυτόσ μπορεί να ςυνταχκεί από τθ διευκφνουςα υπθρεςία και το ποςό του πρζπει να
καταβλθκεί από τον ανάδοχο μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν κοινοποίθςθ του λογαριαςμοφ ςε αυτόν,
άλλωσ καταπίπτουν ιςόποςα ςε βάροσ του οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που ζχουν κατατεκεί ςτον κφριο του
ζργου, εφόςον δεν υπάρχει ανεξόφλθτο εργολαβικό αντάλλαγμα. Αν αςκθκεί ζνςταςθ κατά του αρνθτικοφ
λογαριαςμοφ, θ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ αναςτζλλεται μζχρι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’
αυτϊν.
X.
Αν θ πλθρωμι ενόσ λογαριαςμοφ κακυςτεριςει χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, πζραν του ενόσ
(1) μθνόσ από τθν υποβολι του ι τθν επανυποβολι του, οφείλεται τόκοσ υπερθμερίασ, ςφμφωνα με τθν
παρ. Η του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Ο ανάδοχοσ μπορεί να διακόψει τισ εργαςίεσ δζκα
(10) θμζρεσ μετά από τθν κοινοποίθςθ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία ειδικισ ζγγραφθσ διλωςθσ.
XI.
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ ι θ κατάςχεςι του ςτα χζρια του
κυρίου του ζργου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ του και για ζναν (1) μινα μετά από τθν περαίωςι
του. Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπονται: α) θ οποτεδιποτε εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, του πλθρωτζου
εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτθ ςφμβαςθ του ζργου, κατάτθ διάρκεια τθσ
εκτζλεςθσ του ζργου, όταν πρόκειται για τθν κάλυψθ οφειλισ του αναδόχου από τθν προμικεια υλικϊν
και μθχανθμάτων προσ εκτζλεςθ του ζργου ι από παροχι εργαςίασ που παραςχζκθκε από εργάτεσ ι
υπαλλιλουσ αυτοφ, ςτθν εκτζλεςθ του ζργου ι ςε αναγνωριςμζνεσ τράπεηεσ και λοιπά πιςτωτικά
ιδρφματα ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και β) θ κατάςχεςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ από
τουσ προμθκευτζσ υλικϊν και μθχανθμάτων του ζργου ι από τουσ εργάτεσ και τουσ υπαλλιλουσ του,
όπωσ και τουσ υπεργολάβουσ που αποδεδειγμζνα χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο από τον ανάδοχο.
Επιτρζπεται επίςθσ, ο ςυμψθφιςμόσ εκκακαριςμζνων απαιτιςεων του κυρίου του ζργου κατά του

αναδόχου, που προζρχονται από τθν εκτζλεςθ άλλων ζργων και μζχρι ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%)
από κάκε λογαριαςμό του εκτελοφμενου ζργου.
XII.
Πλεσ οι πλθρωμζσ που γίνονται ςτον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου, με βάςθ
τουσ λογαριαςμοφσ, αποτελοφν πάντοτε καταβολζσ ζναντι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που
εκκακαρίηεται μετά τθν παραλαβι. Σε κάκε πλθρωμι προσ τον ανάδοχο πραγματοποιοφνται κρατιςεισ, οι
οποίεσ ανζρχονται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) ςτθν αξία των εργαςιϊν μετά τθσ αναλογοφςασ
ανακεϊρθςθσ.
XIII.
Μετά από τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ, ο
ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό λογαριαςμό». Για τον τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται
ανάλογα οι διατάξεισ του παρόντοσ. Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι
εκατζρωκεν απαιτιςεισ από τθ ςφμβαςθ εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από
μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν.

6.6

Πλθρωμζσ - Φόροι - Σζλθ - Κρατιςεισ

Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ
κράτθςθσ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το Ν.
4412/2016.
Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλουσ ανεξαρτιτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ειςφορζσ ι άλλεσ νόμιμεσ
κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων. Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται του ειδικοφ φόρου επί των
ειςαγομζνων από το εξωτερικό κάκε φφςεωσ υλικϊν και εφοδίων. Επίςθσ δεν απαλλάςςεται των υπζρ
Ε.Φ.Κ.Α ειςφορϊν του.
Τον ανάδοχο βαρφνει θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ.

6.7

Ανακεϊρθςθ τιμϊν
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 153 του Ν. 4412/2016

6.8

Επί ζλαςςον δαπάνεσ

Δφναται να γίνει χριςθ των επί ζλαςςον δαπανϊν ςφμφωνα με το άρκρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016
και τα όςα ορίηονται ςτθ διακιρυξθ του ζργου και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 11.4 αυτισ.

6.9

Σροποποίθςθ και Προςαρμογζσ

Το ζργο εκτελείται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν.
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται, χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, εφόςον ο φορζασ
καταςκευισ του ζργου διαπιςτϊςει, ότι προζκυψε ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, οι
οποίεσ δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδοσ είτε κατά τθν ποςότθτα, ςτο αρχικό ανατεκζν ζργο οφτε
ςτθν πρϊτθ ςυναφκείςα ςφμβαςθ και κατζςτθςαν αναγκαίεσ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ αυτό
περιγράφεται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι οι ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ δεν μποροφν
τεχνικά ι οικονομικά να διαχωριςτοφν από τθν κφρια ςφμβαςθ, χωρίσ να δθμιουργιςουν μείηονα
προβλιματα για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι όταν αυτζσ οι εργαςίεσ, μολονότι μποροφν να διαχωριςτοφν από
τθν αρχικι ςφμβαςθ, είναι απόλυτα αναγκαίεσ για τθν τελειοποίθςι τθσ χωρίσ να μεταβάλλουν τθ
ςυνολικι τθσ φφςθ.
Εκτόσ τθσ ανάκεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται και ωσ προσ
άλλουσ όρουσ τθσ, χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, εφόςον ο φορζασ καταςκευισ του ζργου διαπιςτϊςει
ότι θ ανάγκθ τροποποίθςθσ προζκυψε λόγω περιςτάςεων που δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν από μια
επιμελι ανακζτουςα αρχι και θ τροποποίθςθ δεν μεταβάλλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οποιαδιποτε αφξθςθ του ςυμβατικοφ ανταλλάγματοσ που μπορεί να προκφψει από τισ ωσ άνω
τροποποιιςεισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ,
χωρίσ τθν ανακεϊρθςθ και τον Φ.Ρ.Α.. Στο ωσ άνω ποςό ςυμπεριλαμβάνεται και θ αμοιβι για τθ ςφνταξθ
των απαιτοφμενων μελετϊν για τθν υλοποίθςθ των τροποποιιςεων.

Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων αυτϊν δεν
μπορεί να υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
Θ εκτζλεςθ του ζργου με τισ αναγκαίεσ τροποποιιςεισ είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο του
ζργου και, προκειμζνου να υπογραφεί θ ςυμφωνία για τθν τροποποίθςθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ,
απαιτείται γνϊμθ του οικείου τεχνικοφ ςυμβουλίου. Για τον κακοριςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ εργαςίεσ τθσ
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ λαμβάνονται υπόψθ οι τιμζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και για τον κανονιςμό
τιμϊν μονάδασ ςτισ νζεσ εργαςίεσ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι παρ. 4, 5 και 6 του
άρκρου 156.
Στθν περίπτωςθ που απαιτθκεί τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα και με τα ανωτζρω, αυτι κα
γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 156 του Ν. 4412/2016.

6.10 Επείγουςεσ πρόςκετεσ εργαςίεσ
Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και αν υπάρχει ανάγκθ να εκτελεςκοφν κατεπείγουςεσ και απρόβλεπτεσ
πρόςκετεσ εργαςίεσ μπορεί να εγκρικεί από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, θ εκτζλεςι τουσ πριν από τθ ςφνταξθ
ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα εργαςιϊν και μζχρι του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο δεκαπζντε τοισ εκατό (15%)
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α.. Στο ανωτζρω ποςοςτό περιλαμβάνεται ςωρευτικά και θ αξία των
απολογιςτικϊν εργαςιϊν τθσ παρ. 10 του άρκρου 154, περί εκτζλεςθσ απολογιςτικϊν εργαςιϊν.
Για τθν ζγκριςθ και τθν ςυμπερίλθψθ των ανωτζρω εργαςιϊν ςε λογαριαςμό, ιςχφουν τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 155.

6.11 Τπερθμερία κυρίου του ζργου
I.

Αν ο κφριοσ του ζργου καταςτεί υπεριμεροσ ωσ προσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεϊν του, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει αποηθμίωςθ μόνο για τισ κετικζσ του ηθμιζσ που
προκαλοφνται μετά τθν επίδοςθ από αυτόν ςχετικισ ζγγραφθσ όχλθςθσ. Θ ζγγραφθ όχλθςθ υποβάλλεται
μετά τθν ζναρξθ τθσ υπερθμερίασ του κυρίου του ζργου, άλλωσ είναι πρόωρθ και δεν επιφζρει τα ζννομα
αποτελζςματα τθσ. Θ ωσ άνω ζγγραφθ όχλθςθ πρζπει να περιζχει κατ’ ελάχιςτον, τα πραγματικά
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν υπερθμερία του κυρίου του ζργου, το είδοσ των κετικϊν ηθμιϊν των
οποίων κα ηθτθκεί θ αποηθμίωςθ και τθν θμεριςια αποηθμίωςθ. Πχλθςθ που δεν ζχει το περιεχόμενο
αυτό δεν επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ. Ωσ κετικζσ ηθμιζσ αναγνωρίηονται, ιδίωσ, θ δαπάνθ εγκαταςτάςεων,
θ εξυπθρζτθςθ εγγυθτικϊν καλισ εκτζλεςθσ, αςφάλιςθσ ζργου, φφλαξθσ εργοταξίου ςταλίασ του
προβλεπόμενου από το οργανόγραμμα προςωπικοφ, μθχανθμάτων, γενικϊν εξόδων, κακϊσ και
ενδεχόμενων τόκων προκαταβολισ. Ιδιαίτερα για τθν αποηθμίωςθ των γενικϊν εξόδων λαμβάνεται υπόψθ
ο μζςοσ όροσ των γενικϊν εξόδων ςτο ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςτο ζργο, όπωσ προκφπτει από τουσ
δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των τελευταίων πζντε (5) ετϊν και εφαρμόηεται επί τθσ θμεριςιασ αξίασ
του ζργου χωρίσ ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, ανακεϊρθςθ και ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ υπερθμερίασ από
κακυςτζρθςθ πλθρωμισ λογαριαςμοφ, οι κετικζσ ηθμιζσ οφείλονται κατά το μζτρο που υπερβαίνουν τον
τόκο υπερθμερίασ.

II.

Για τον υπολογιςμό τθσ αποηθμίωςθσ λόγω των κετικϊν ηθμιϊν από ςταλίεσ μθχανικοφ
εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ του αναδόχου λαμβάνεται υπόψθ ο μιςκωμζνοσ και ο ιδιόκτθτοσ μθχανικόσ
εξοπλιςμόσ του που βρίςκεται επί τόπου του ζργου και χρθςιμοποιείται ςτθν καταςκευι του, και υπό τισ
ακόλουκεσ πρόςκετεσ προχποκζςεισ:
α) Πτι ο εξοπλιςμόσ αυτόσ περιλαμβάνεται και ςυνοδεφει το χρονοδιάγραμμα του ζργου ι τον πίνακα
εξοπλιςμοφ που δθλϊκθκε ςτθν προςφορά του, όπωσ ιςχφει.
β) Πτι κατά τθν προςκόμιςι του εξοπλιςμοφ ςτο εργοτάξιο κα κατατεκοφν ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία
πλιρθ ςτοιχεία με τα οποία να αποδεικνφεται:
αα) θ ιδιοκτθςία, ββ) το ζτοσ καταςκευισ κάκε μθχανιματοσ, γγ) το ζτοσ αγοράσ, δδ) θ αναπόςβεςτθ
λογιςτικι αξία του μθχανιματοσ από τα επίςθμα βιβλία τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ, εε) θ
προβλεπόμενθ χρονικι περίοδοσ απαςχόλθςθσ κάκε μθχανιματοσ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
εργαςιϊν και το είδοσ των εργαςιϊν ςτο οποίο κα απαςχολθκεί, ςτςτ) τα μιςκωτιρια ςυμβόλαια για τον
μθ ιδιόκτθτο εξοπλιςμό
γ) Πτι θ ςταλία κάκε μθχανιματοσ κα επιςυμβεί μζςα ςτθν περίοδο που το μθχάνθμα επρόκειτο να
χρθςιμοποιθκεί, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και ςτον οριηόμενο ςτθν υποπερίπτωςθ εεϋ τθσ
περίπτωςθσ βϋ χρόνο.
δ) Για τον κακοριςμό τθσ αποηθμίωςθσ για τθν ςταλία ιδιόκτθτου μθχανιματοσ κα λαμβάνονται υπόψθ ωσ

μζγιςτεσ αποδεκτζσ τιμζσ, αυτζσ που προκφπτουν από τθν οριηόμενθ ςτθν υποπερίπτωςθ δδϋ τθσ
περίπτωςθσ βϋ αναπόςβεςτθ λογιςτικι αξία του μθχανιματοσ και τθν πραγματικι εναπομζνουςα
λειτουργικι ηωι του μθχανιματοσ, βάςει του εγχειριδίου του καταςκευαςτι. Για τον κακοριςμό τθσ
ςταλίασ μιςκωμζνου μθχανιματοσ κα λαμβάνονται υπόψθ τα νόμιμα παραςτατικά ςτοιχεία.
ε) Θ αποηθμίωςθ λόγω ςταλιϊν ιδιόκτθτων μθχανθμάτων μθ περιλαμβανομζνων ςτον πίνακα
μθχανθμάτων τθσ προςφοράσ του αναδόχου, γίνεται με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, όπωσ παραπάνω και
επιπροςκζτωσ εφόςον ο ανάδοχοσ ενθμζρωςε και ζλαβε τθν ζγκριςθ πριν από τθν προςκόμιςθ του
μθχανιματοσ από τθν Υπθρεςία, με όλα τα προαναφερκζντα ςτοιχεία και απζδειξε τθν αναγκαιότθτα του
μθχανιματοσ, ςε περίπτωςθ δε αντικατάςταςθσ μθχανιματοσ που περιλαμβάνεται ςτον πίνακα τθσ
προςφοράσ, να αποδείξει τθν αναγκαιότθτα τθσ αντικατάςταςθσ.

6.12 Πλθρωμι κρατιςεων/επιςτροφι εγγυιςεων
Ρριν από κάκε προϊκθςθ λογαριαςμοφ για πλθρωμι από τον υπόλογο του ζργου, κα προςκομίηονται
από τον Ανάδοχο, τα ςχετικά δικαιολογθτικά.
Οι κρατιςεισ τθσ παρ. 12 του άρκρου 152, περί λογαριαςμϊν και πιςτοποιιςεων, μπορεί να
αντικαταςτακοφν οποτεδιποτε από τον ανάδοχο, μερικά ι ολικά, με ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι. Οι
εγγυιςεισ αυτζσ περιορίηονται κατά ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ των εργαςιϊν που
περιλαμβάνονται ςτισ υποβεβλθμζνεσ ςτθν υπθρεςία επιμετριςεισ. Θ μείωςθ αποφαςίηεται από τθ
διευκφνουςα υπθρεςία, φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου, θ οποία ςυνοδεφεται από ειδικό απολογιςμό
των εργαςιϊν των οποίων ζχουν υποβλθκεί οι επιμετριςεισ.

6.13 Ανακεωρθτικι περίοδοσ
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 153 του Ν 4412/2016 ωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

6.14 Απολογιςτικζσ εργαςίεσ
Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 154 του Ν 4412/2016.
Κατά τθν διάρκεια του ζργου, κα εκτελεςτοφν απολογιςτικζσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τα περιγραφόμενα
ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι.
Για τισ απολογιςτικζσ εργαςίεσ ςυντάςςεται από τον ανάδοχο επιμζτρθςθ και απολογιςμόσ τθσ
δαπάνθσ και για τθν παραλαβι τουσ εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ των άρκρων 170 και 172.
Σε κάκε περίπτωςθ απολογιςτικισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν τθρείται ειδικό θμερολόγιο ςτο οποίο
καταγράφονται κακθμερινά το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά ειδικότθτα, μθχανιματα ι άλλα μζςα, τα
ειςκομιηόμενα υλικά και καφςιμα, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ περιγραφικά και κατά κζςθ του ζργου και
κάκε άλλο ςτοιχείο για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ορκολογιςτικισ διαχείριςθσ των μζςων, των υλικϊν και τθσ
αξιοποίθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Τα θλεκτρονικά αποςπάςματα του θμερολογίου αυτοφ
ςυνοδεφουν τουσ απολογιςμοφσ των ζργων και τίκενται υπόψθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ. Μετά τθν
ζναρξθ τθσ κακθμερινισ εργαςίασ παραδίδεται ςτον εκπρόςωπο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ειδικό
δελτίο, που περιλαμβάνει ονομαςτικι κατάςταςθ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ και κατάςταςθ των
μθχανθμάτων.

7 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
7.1
I.

Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν

Πταν λιξει θ προκεςμία περάτωςθσ του ςυνόλου ι τμθμάτων του ζργου, ο επιβλζπων ι το
εντεταλμζνο όργανο τθσ επίβλεψθσ αναφζρει εγγράφωσ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία, μζςα ςε διάςτθμα
τριάντα (30) θμερϊν από τθ λιξθ του εγκεκριμζνου χρόνου περαίωςθσ, αν τα ζργα ζχουν περατωκεί και
ζχουν υποςτεί ικανοποιθτικά τισ δοκιμαςίεσ που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ, κακϊσ επίςθσ επανελζγχει

κατά το δυνατόν τισ επιμετριςεισ, με γενικζσ ι ςποραδικζσ καταμετριςεισ και αναγράφει τισ
παρατθριςεισ του για εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςκεί με υπζρβαςθ των εγκεκριμζνων ποςοτιτων ι κατά
τροποποίθςθ των εγκεκριμζνων ςχεδίων. Αν τα ζργα δεν ζχουν περατωκεί ι ζχουν περατωκεί, αλλά οι
εργαςίεσ κρίνονται απορριπτζεσ ι ελαττωματικζσ, με ουςιϊδεισ ι επουςιϊδεισ ελλείψεισ που πρζπει να
αποκαταςτακοφν, ο υπόχρεοσ του προθγουμζνου εδαφίου αναφζρει εντόσ τθσ άνω προκεςμίασ τα
παραπάνω με ζκκεςι του προσ τον προϊςτάμενο τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Επουςιϊδεισ κεωροφνται
αποκλειςτικά οι εργαςίεσ που δεν επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα του ζργου, τθν αςφάλεια των χρθςτϊν
και δεν παραβιάηουν όρουσ αδειοδοτιςεων του ζργου. Αν ςτθν ζκκεςθ περιζχεται διαπίςτωςθ περί
καταβολισ ςτον ανάδοχο ποςϊν ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ι εγείρονται δικαιϊματα ςε βάροσ του
αναδόχου, θ διευκφνουςα υπθρεςία ςυντάςςει αρνθτικό λογαριαςμό ςε βάροσ του αναδόχου.
II.
Αν οι εργαςίεσ ζχουν περατωκεί, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, μζςα ςε δζκα (10)
θμζρεσ από τθν παραλαβι τθσ πιο πάνω ζκκεςθσ, εκδίδει βεβαίωςθ για τθν θμζρα κατά τθν οποία
περατϊκθκαν οι εργαςίεσ του ζργου (βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν), τθν οποία κοινοποιεί αμελλθτί
ςτον ανάδοχο. Εάν θ βεβαίωςθ δεν εκδοκεί μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία, τότε κεωρείται ότι ζχει
εκδοκεί αυτοδίκαια τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τθν υποβολι από τον ανάδοχο ςχετικισ ζγγραφθσ
όχλθςθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου οι πεικαρχικζσ ποινζσ
που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 141, περί πεικαρχικϊν παραβάςεων. Τθν ζκδοςθ τθσ
βεβαίωςθσ μπορεί να ηθτιςει ο ανάδοχοσ και πριν από τθ λιξθ των προκεςμιϊν αν ζχει περατϊςει τα
ζργα. Στθν περίπτωςθ αυτιν εφαρμόηονται ανάλογα οι διαδικαςίεσ των προθγοφμενων εδαφίων τθσ
παροφςασ. Θ βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν δεν αναπλθρϊνει τθν παραλαβι των ζργων, θ οποία
διενεργείται ςφμφωνα με το άρκρο 172, περί παραλαβισ.
III.
Αν ςτισ εργαςίεσ που ζχουν περατωκεί διαπιςτωκοφν επουςιϊδεισ μόνο ελλείψεισ που δεν
επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα του ζργου, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, γνωςτοποιεί με
διαταγι του προσ τον ανάδοχο τισ ελλείψεισ, που ζχουν επιςθμανκεί και τάςςει εφλογθ προκεςμία για τθν
αποκατάςταςι τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτιν θ βεβαίωςθ περάτωςθσ εκδίδεται μετά από τθν εμπρόκεςμθ
αποκατάςταςι των ελλείψεων και αναφζρει τον χρόνο που περατϊκθκε το ζργο, χωρίσ να λαμβάνεται
υπόψθ ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ.
IV.
Αν οι εργαςίεσ δεν ζχουν περατωκεί ι οι ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν δεν είναι επουςιϊδεισ ι
αν δεν περατϊκθκαν από τον ανάδοχο εμπρόκεςμα οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ επουςιωδϊν ελλείψεων,
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 εφαρμόηονται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, τα άρκρα 159, περί ακαταλλθλότθτασ
υλικϊν - ελαττωμάτων - παράλειψθσ ςυντιρθςθσ και 160, περί ζκπτωςθσ αναδόχου.
V.
Μετά από τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ εργαςιϊν, θ διευκφνουςα υπθρεςία ςυντάςςει
και διαβιβάηει ςτθν υπθρεςία που είχε τθν αρμοδιότθτα κιρυξθσ τθσ απαλλοτρίωςθσ των ακινιτων που
χρθςιμοποιικθκαν για το ζργο, κατάςταςθ και τοπογραφικό διαγραμμάτων απαλλοτριωκζντων ακινιτων
που δεν χρθςιμοποιικθκαν για το ζργο, προκειμζνου να κινθκεί θ διαδικαςία τθσ επιςτροφισ τουσ ςτουσ
προθγοφμενουσ ιδιοκτιτεσ τουσ ι τθσ ελεφκερθσ διάκεςισ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 του ν.
2882/2001 (Α’ 17), περί ανάκλθςθσ ςυντελεςμζνθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ.
VI.
Κατά όλων των αποφάςεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 174, περί
διοικθτικισ επίλυςθσ ςυμβατικϊν διαφορϊν.

7.2

Διοικθτικι παραλαβι προσ χριςθ

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 169 και ςτο άρκρο 157 (παρ.1 και παρ.11) του Ν 4412/2016.
Οποτεδιποτε και πριν από τθν παραλαβι, το ζργο ι αυτοτελι του τμιματα που ζχουν περατωκεί,
μπορεί να δοκοφν ςε χριςθ, φςτερα από τθ διενζργεια ςχετικισ διοικθτικισ παραλαβισ.
II.
Θ διοικθτικι παραλαβι γίνεται με πρωτόκολλο μεταξφ του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ
υπθρεςίασ, του επιβλζποντοσ, εκπροςϊπου τθσ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ, εφόςον αυτι ζχει κακοριςτεί και
του αναδόχου. Αν το ζργο παραδίδεται για χριςθ ςε υπθρεςία άλλθ από τον φορζα καταςκευισ του,
ςυμπράττει ςτο πρωτόκολλο και εκπρόςωποσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ. Αν ο εκπρόςωποσ του φορζα
ςυντιρθςθσ ι ο ανάδοχοσ κλθκοφν και δεν παραςτοφν ι αρνθκοφν τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου, αυτό
ςυντάςςεται από τουσ λοιποφσ, με ςχετικι μνεία κατά περίπτωςθ και αυτό κοινοποιείται αρμόδια. Το
πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του ζργου ι των τμθμάτων που παραδίδονται για χριςθ και ςυνοπτικι
περιγραφι τθσ κατάςταςθσ των εργαςιϊν.
III.
Θ κατά τθν παρ. ΙΙ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ γίνεται αμζςωσ μετά τθν περάτωςθ των
εργαςιϊν του ζργου ι αυτοτελϊν τμθμάτων του, αν αυτό προβλζπεται από τα ςυμβατικά τεφχθ. Αν δεν
υπάρχει τζτοια πρόβλεψθ, μπορεί θ διοικθτικι παραλαβι να γίνει φςτερα από απόφαςθ τθσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ.
IV.
Αν από τθ ςφμβαςθ προβλζπεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν παράλλθλα προσ τθ χριςθ του ζργου,
δεν απαιτείται θ διενζργεια διοικθτικισ παραλαβισ. Το ίδιο ιςχφει αν θ παράλλθλθ χριςθ προκφπτει από
I.

τθ φφςθ των εργαςιϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ μπορεί να διενεργείται διοικθτικι παραλαβι του ζργου
μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ.
V.
Θ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ δεν αναπλθρϊνει τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ του ζργου.

7.3

Χρόνοσ Εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ υντιρθςθσ των Ζργων

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 157 και 171 του Ν. 4412/2016.
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ
ςυντιρθςθ του, ςφμφωνα με τα άρκρα 157 και 171 και μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι
παραλαβι, ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ.
Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επικεωρεί
τακτικά τα ζργα, να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ τουσ.
Ωσ ςυντιρθςθ νοείται, για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ, θ αποκατάςταςθ βλαβϊν οι οποίεσ οφείλονται
ςτθν εκτζλεςι του ζργου κατά παράβαςθ των κανόνων τθσ τεχνικισ.
Εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν, κλοπϊν ι βανδαλιςμϊν από τθ χριςθ, εφόςον δεν
οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου, εκτελοφνται με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και θ δαπάνθ αποδίδεται
ςτον ανάδοχο ι οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται από τθν υπθρεςία.
Αν ο ανάδοχοσ παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων κατά τον χρόνο
εγγφθςθσ, οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ μπορεί να εκτελεςκοφν από τθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο ςε
βάροσ και για λογαριαςμό του υπόχρεου αναδόχου ι, όπωσ αλλιϊσ προβλζπεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Οι
εργαςίεσ και ενζργειεσ ςυντιρθςθσ καταγράφονται ςε ειδικό τεφχοσ, ο μορφότυποσ του οποίου και θ
ςυχνότθτα καταγραφισ
προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ ι ςυμφωνοφνται με τθ διευκφνουςα υπθρεςία.

7.4

Μθτρϊο ζργου

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου. Το Μθτρϊο του
Ζργου κα υποβάλλεται μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ και ςτθν πλιρθ μορφι του κα περιλαμβάνει
απαραιτιτωσ τα παρακάτω:
Ρεριγραφικι Ζκκεςθ των κυρίων φάςεων εργαςιϊν.
Ρλθροφοριακά ςτοιχεία για τθ ςτελζχωςθ του εργοταξίου και τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν καταςκευι του
ζργου, κακϊσ και για τον διακζςιμο εξοπλιςμό του ζργου.
Τα επιμζρουσ ζργα (διακριτά τμιματα).
Τα ςτοιχεία ςχετικά με τισ μετατοπίςεισ και αποκαταςτάςεισ των δικτφων οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ.
Ρλιρθ καταγραφι όλων των εγκεκριμζνων μελετϊν.
Τα ςχζδια βάςει των οποίων καταςκευάςτθκε το ζργο.
Τα ςχζδια «όπωσ καταςκευάςτθκε» των πάςθσ φφςεωσ δικτφων.
Διαγράμματα Απαλλοτριϊςεων.
Τεφχοσ ςτοιχείων υψομετρικϊν αφετθριϊν.
Τεφχοσ ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ όλων των ερευνϊν πεδίου και εργαςτθρίων.
Τεφχοσ για όλεσ τισ δοκιμζσ και διαδικαςίεσ Ροιοτικοφ Ελζγχου.
Εγχειρίδιο λειτουργίασ, επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςθσ.

7.5

Παραλαβι του ζργου

Στθν παραλαβι παραλαμβάνονται οι εργαςίεσ ποςοτικά και ποιοτικά. Οι εργαςίεσ
ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων παραλαμβάνονται μαηί με τισ εργαςίεσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
Θ παραλαβι διενεργείται μζςα ςε προκεςμία τριϊν (3) μθνϊν μετά από τθν πάροδο του χρόνου
υποχρεωτικισ από τον ανάδοχο ςυντιρθςθσ. Μετά από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ, κεωρείται
ότι θ παραλαβι ζχει διενεργθκεί αυτοδίκαια και θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι εκδίδει υποχρεωτικά ςχετικι
διαπιςτωτικι πράξθ, επιβάλλονται δε ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου οι
πεικαρχικζσ ποινζσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 141, περί πεικαρχικϊν ευκυνϊν διοικθτικϊν οργάνων.
Ρραγματοποιείται από επιτροπι που ορίηεται από τθν προϊςταμζνθ αρχι, αφοφ προθγουμζνωσ θ
διευκφνουςα υπθρεςία τθσ ανακοινϊςει τθν περάτωςθ των εργαςιϊν και τθ ςφνταξθ τθσ τελικισ
επιμζτρθςθσ. Για τθν παραλαβι ςυντάςςεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ

επιτροπισ, από τον τελευταίο επιβλζποντα που παρίςταται κατά τθ διενζργειά τθσ και από τον ανάδοχο
που παραδίδει το ζργο.
Μετά από τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου (κανονικι ι αυτοδίκαια), ο ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ
διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα περί κρυφϊν ελαττωμάτων (άρκρο 692).
Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα όςα ορίηονται το άρκρο 170 και το άρκρο 172 του Ν 4412/2016.

8 ΑΥΑΛΙΗ
8.1

Γενικζσ απαιτιςεισ αςφάλιςθσ

Κατά τθ ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να
ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα ςφναψθσ των
αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων, όπωσ ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70 όπωσ τροποποιικθκε με το ΡΔ 118/85, Ν 489/76
όπωσ κωδικοποιικθκε με το ΡΔ 237/86 και ςυμπλθρϊκθκε με το Ν 1569/85, ΡΔ 1019/81, ΡΔ 118/85, Ν
1256/82, Ν 1418/84, ΡΔ 609/85, Ν 1380/85. Ομοίωσ, εφόςον το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ
ΕΕ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τθν περί αςφαλίςεων νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
και με τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων.
Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.Δ. 400/1970. Οι
ανταςφαλίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του ΝΔ.400/1970 και ςυνεπϊσ δεν γίνονται δεκτζσ ωσ
αςφαλιςτιρια του ζργου.
Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, κα
προςυπογράφεται από τον αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ και διζπεται από το ΝΔ.400/1970,
όπωσ ιςχφει.
Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ
υποχρεϊςεισ και τισ ευκφνεσ του Ανάδοχου που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ του ζργου, ιδιαίτερα ςε ό,τι
αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ απαλλαγζσ, εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ,
προνόμια, περιοριςμοφσ κτλ., και ο Ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ
ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ των πιο πάνω αςφαλιςτθρίων.
Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ :
κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ
κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν και
κα τυγχάνουν τθσ αποδοχισ του ΚτΕ.
Θ αποδοχι του ΚτΕ ζχει τθν ζννοια ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων ανταποκρίνονται ςτουσ
όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν.
Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου, που αποτελεί αςφαλιςτικό βάροσ και
που είναι απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ αςφάλιςθσ, κα γίνεται πριν από
τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου.
Οι γενικοί όροι αςφάλιςθσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από το Ν.489/76 και το
ΡΔ.237/86, ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από τουσ όρουσ του
αςφαλιςτθρίου.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει, με μζριμνα και δαπάνθ του, να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που να
καλφπτουν κατ' ελάχιςτον τισ αςφαλίςεισ (πρόςωπα και αντικείμενα αςφάλιςθσ) που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 11.4 και 11.5 και ςφμφωνα με τισ ειδικζσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παρ. 11.6 του
παρόντοσ Άρκρου.
Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν για το
παρόν ζργο και κα ζχουν δόκιμθ δραςτθριότθτα ςε χϊρεσ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι/και του ΕΟΧ.
Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα ςυνάπτονται ςε Ευρϊ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ των αςφαλιςτϊν :
κάκε ςτοιχείο που ζκεςε ο ΚτΕ υπόψθ των διαγωνιηομζνων
κάκε ςτοιχείο από τθν προςφορά του που υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ
κάκε ςτοιχείο από τισ ζρευνεσ / μελζτεσ που τυχόν κα υποβάλει ωσ Ανάδοχοσ κατά τθν εκπλιρωςθ
των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων
κάκε ςτοιχείο από τισ μελζτεσ που ο ΚτΕ κζτει υπόψθ του Αναδόχου.
Επίςθσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, αποκθκϊν του κτλ. από τουσ
εκπροςϊπουσ των αςφαλιςτϊν.
Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα:

να επικοινωνεί απ' ευκείασ με τουσ αςφαλιςτζσ
να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο Ανάδοχοσ.
να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του παρατθριςεων και ελζγχων.
Θ υπό του ΚτΕ άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για
οποιαςδιποτε φφςθσ αποηθμιϊςεισ.
Εφιςτάται θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω :
Οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ (ελλθνικζσ και αλλοδαπζσ) υπόκεινται υποχρεωτικά ςτθν αρμοδιότθτα
των ελλθνικϊν δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που ζρχεται ςε αντίκεςθ προσ τον κανόνα δθμοςίασ
τάξεωσ τθσ παρ.2, του Άρκρου 23 του ΝΔ.400/1970 είναι άκυρο.
Αντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δεν κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν επικυρωκεί από
φορζα αρμόδιο για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων.

8.2

Ειδικζσ ριτρεσ για τισ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τισ
υποχρεϊςεισ του

Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρίασ ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ι
αμφότερα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ ςχετικι
ειδοποίθςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ μπορεί να εφαρμοςτεί θ διαδικαςία ςφμφωνα με το Άρκρο 160 του
Ν.4412/16.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ του
υποχρεϊςεισ, ο ΚτΕ δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου τθν(τισ)
αντίςτοιχθ(εσ) αςφαλιςτικι(ζσ) ςφμβαςθ(εισ). Τα αςφάλιςτρα και οι ςχετικζσ δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ(των)
ςφμβαςθσ(εων) κα καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ ςχετικι
ειδοποίθςθ.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το οφειλόμενο
ποςό των αςφαλίςτρων, ο ΚτΕ για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να
καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με χρζωςθ και για λογαριαςμό του Αναδόχου, μετά
προθγοφμενθ ειδοποίθςθ του τελευταίου. Σε τζτοια περίπτωςθ, θ εκ μζρουσ του ΚτΕ είςπραξθ των ποςϊν
των αςφαλίςτρων που κατζβαλε, προςαυξθμζνων με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, κα γίνεται ςφμφωνα με
τθν προθγοφμενθ παράγραφο του παρόντοσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτουσ δικαιοφχουσ κάκε ποςό που δεν μπορεί να ειςπραχκεί
από τουσ αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κτλ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. Σε
περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα να ειςπράξει τα οφειλόμενα ςφμφωνα με το
άρκρο 10 τθσ παροφςθσ.
Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ,
παραλείψει ι αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμιά κτλ., για οποιοδιποτε λόγο ι
αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ μθ εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ ι
βλάβθσ ι καταβολισ αποηθμίωςθσ κτλ., ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο ΚτΕ, ςε περίπτωςθ
δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει το αντίςτοιχο ποςό και κα ζχει το δικαίωμα να ειςπράξει τα
οφειλόμενα ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ παροφςθσ.
Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το ζργο, ςε
οποιαδιποτε φάςθ και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων κινδφνων από τον ΚτΕ
και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτζρω.

8.3

Διαδικαςία ελζγχου από τον ΚτΕ τθσ επάρκειασ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων

Ο ΚτΕ κα ελζγχει τισ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ όςον αφορά τθ ςυμβατότθτα των όρων τθσ
αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ με τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων των ςυμβατικϊν
τευχϊν.
Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία, κατά τθν υπογραφι του εργολαβικοφ ςυμφωνθτικοφ, τισ
αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ..
Τα εν λόγω αςφαλιςτιρια κα υποβλθκοφν μαηί με τθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ προκαταβολισ των
αςφαλίςτρων. Επιςθμαίνεται ότι ςτα ωσ άνω αςφαλιςτιρια κα ζχει περιλθφκεί όροσ ότι ο ΚτΕ διατθρεί το
δικαίωμα για τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι όλων των ςχετικϊν απαιτιςεϊν του.
Σε περίπτωςθ αντιρριςεων του ΚτΕ επί τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ιςχφουν τα επόμενα:

Ο Ανάδοχοσ οφείλει πλιρθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ παρατθριςεισ του ΚτΕ. Ρροσ τοφτο, εντόσ δζκα
πζντε (15) θμερϊν από λιψεωσ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ του ΚτΕ, κα υποβάλει τθν αναμορφωμζνθ
αςφαλιςτικι ςφμβαςθ προσ επανζλεγχο.
Αν και θ νζα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ δεν πλθροί τουσ όρουσ αποδοχισ τθσ από τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ
δφναται να εφαρμόςει τισ προβλζψεισ τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ςυμφωνίασ του ΚτΕ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει το πρϊτο αςφάλιςτρο και να
υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τθν κάκε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ με τα αποδεικτικά καταβολισ του πρϊτου
αςφαλίςτρου, ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν παράγραφο 6.3 τθσ παροφςασ.
Ο ζλεγχοσ ι θ ςιωπθλι αποδοχι αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο, οφτε
απομειϊνει οποιαδιποτε ευκφνθ του, που απορρζει από το παρόν Άρκρο και γενικά τθ ςφμβαςθ του
ζργου.
Αν ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει τθν προκεςμία των ανωτζρω, ο ΚτΕ δφναται να κθρφξει ζκπτωτο τον
Ανάδοχο ςφμφωνα με το Άρκρο 61 του Ν.3669/08 ι να ςυνάψει τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια με
αςφαλιςτικι εταιρία τθσ επιλογισ του και ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπάνθ του Αναδόχου.

8.4
8.4.1

Αςφάλιςθ εργαςιϊν και εξοπλιςμοφ του Αναδόχου
Ελάχιςτθ κάλυψθ αςφάλιςθσ του ζργου «κατά παντόσ κινδφνου»

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ και «κατά παντόσ κινδφνου» και ςφμφωνα με τουσ
όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι νομοκεςία, για το ςυμβατικό τίμθμα του ζργου
ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν αναπροςαρμογϊν αυτοφ (κετικϊν ι αρνθτικϊν).
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ του, κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, τθν
αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με το πραγματικό ςυμβατικό τίμθμα
του ζργου.
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ ι καταςτροφισ, μερικισ ι
ολικισ, που οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, τυχαία περιςτατικά, αιφνίδια
γεγονότα, φυςικά φαινόμενα, αμζλεια / ςφάλμα / παράλειψθ θ λάκοσ τθσ μελζτθσ οποκενδιποτε και αν
προζρχεται ι/και καταςκευι, ελαττωματικά ενςωματωμζνα υλικά, κακοτεχνία / λανκαςμζνθ εργαςία,
πλθμμελι / ελλιπι ςυντιρθςθ κτλ. Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για:
βλάβεσ / καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και εξαιρετικά
ςπάνιασ εμφάνιςθσ (δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ)
βλάβεσ / καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα ςυμβάντα
(δεν κα κεωροφνται περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ).
Πμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα κάκε φφςθσ υλικά από τθν παραλαβι τουσ μζχρι τθν
ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο.
Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθν περιλαμβάνει ηθμιζσ προκαλοφμενεσ από τισ αιτίεσ που
κεμελιϊνουν περιςτάςεισ ανωτζρασ βίασ κατά τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 12 τθσ παροφςασ.
Στθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του
δικαιϊματοσ τθσ υποαςφάλιςθσ.
Επίςθσ με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα αςφαλίηονται «κατά παντόσ κινδφνου» και οι μόνιμεσ ι/και
προςωρινζσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου, κακϊσ επίςθσ και ο εν γζνει μθχανικόσ
εξοπλιςμόσ, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του ζργου.
Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ τθσ 15-μθνθσ
περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ από τον Ανάδοχο. Για τουσ δζκα πζντε (15) μινεσ τθσ περιόδου
ςυντιρθςθσ κα καλφπτονται ηθμίεσ κτλ. ςτο ζργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται είτε ςτθν περίοδο
καταςκευισ είτε προκαλοφνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν εργαςιϊν
ςυντιρθςθσ.

8.4.2

Αςφάλιςθ κατά ςωματικϊν βλαβϊν και ηθμιϊν ιδιοκτθςίασ

Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «αςτικι ευκφνθ» του Αναδόχου ζναντι τρίτων και οι
αςφαλιςτζσ υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι οδφνθ,
θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα και κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται κακ' όλθ τθ
διάρκεια του ζργου και εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ
ηθμιϊν του ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, και εφόςον εκτελοφνται

ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Θα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ
ιδιοκτθςίεσ / εγκαταςτάςεισ.
Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με το πζρασ τθσ
περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ.
Ο Ανάδοχοσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ για τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και κατά τθν περίοδο
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ζργου, με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο ι με άλλο ανεξάρτθτο,
εκδιδόμενο πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και το οποίο κα υποβάλλεται
εγκαίρωσ ςτον ΚτΕ για ζλεγχο. Στθν περίπτωςθ τθσ μθ υποβολισ και αποδοχισ του, δεν κα επιτραπεί θ
ζναρξθ τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ζργου.
8.4.3

Αςφάλιςθ Κυρίου Μθχανικοφ Εξοπλιςμοφ

Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο «κατά παντόσ κινδφνου» κα καλφπτεται και ο βαςικόσ ι
εξειδικευμζνοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν καταςκευι του ζργου.
Στο αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και τθν ταυτότθτα
των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για αξίεσ
αντικατάςταςθσ των μθχανθμάτων με καινοφργια, αντίςτοιχου τφπου ι τουλάχιςτον ίδιασ δυναμικότθτασ.
Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ
(εξαιρουμζνων των ίδιων εςωτερικισ φφςθσ μθχανικϊν / θλεκτρολογικϊν / θλεκτρονικϊν κτλ. βλαβϊν),
που οφείλονται ι προκαλοφνται από ανωτζρα βία, ανκρϊπινο λάκοσ ι/και τυχαία περιςτατικά.
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον ΚτΕ αποηθμίωςθ για
τυχόν ηθμιά ι ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κτλ. ακόμθ και για περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ.
Θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων κα καλφπτει και τθ μετακίνθςθ, τθ μεταφορά και τουσ τυχαίουσ
ελιγμοφσ όλων των μθχανθμάτων προσ και από τθν περιοχι του ζργου.
8.4.4

Αςφάλιςθ προςωπικοφ του Αναδόχου

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και ςτα λοιπά ταμεία όλο το προςωπικό,
θμεδαπό και αλλοδαπό, που απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα
νομοκεςία και τισ οικείεσ περί ΙΚΑ διατάξεισ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του, θμεδαπό και
αλλοδαπό, ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ι εταιρίεσ, αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ
και που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ περί ΙΚΑ. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το κάκε φφςθσ προςωπικό που απαςχολοφν, με
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και κάκε φφςθσ ςυνεργάτεσ του
Αναδόχου.
Ο ΚτΕ δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων του παρόντοσ Άρκρου, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται
να παρζχει ςτον ΚτΕ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ των υπόψθ ελζγχων.
Οι όροι των ανωτζρω παραγράφων ιςχφουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι το πζρασ τθσ
περιόδου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ.

8.5

Ειδικοί όροι που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο αςφαλιςτιριο του ζργου

Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων τθσ παροφςασ κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι
ακόλουκοι ειδικοί όροι:
Στθν ζννοια τθσ λζξθσ «Αςφαλιηόμενοσ» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχοσ και το κάκε φφςθσ προςωπικό
που απαςχολεί με οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με αυτόν ςτα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου
ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο ΚτΕ, θ εκπροςωποφςα αυτόν Υπθρεςία και τα εντεταλμζνα όργανά τθσ, οι τυχόν
Υπεργολάβοι και οι Μελετθτζσ του ζργου.
Ο ΚτΕ, οι εκπροςωποφςεσ αυτόν Υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι ςφμβουλοι του ΚτΕ
(ι/και των Υπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται τρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
και τισ εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με τθν εφαρμογι του παραρτιματοσ «διαςταυροφμενθ
ευκφνθ αλλιλων» (cross liability), το οποίο καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ αςφαλιηόμενων φορζων.
Θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται τυχόν κατά:
του Αναδόχου
ι/και των υπεργολάβων, μελετθτϊν και ςυμβοφλων του
ι/και του ΚτΕ
ι/και των εκπροςωπουςϊν τον ΚτΕ Υπθρεςιϊν ι/και των ςυμβοφλων τουσ

ι/και μζρουσ ι/και του ςυνόλου του προςωπικοφ των ανωτζρω
με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ
των ανωτζρω, οι οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, κα καταβάλει
δε κάκε ποςό για βλάβθ ι/και ηθμιά που προκλικθκε από πράξθ ι παράλειψθ των ανωτζρω. Ειδικότερα θ
αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κτλ., που
ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ωσ ανϊτατα όρια
ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν.
Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του ζργου, προκειμζνου θ
αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμιά κτλ. αποηθμίωςθ, πρζπει να ζχει
λάβει προθγουμζνωσ τθν ζγγραφθ για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ. Εφόςον θ Υπθρεςία
δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ
(ειδικζσ ι άλλου είδουσ εντολι ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ του Αναδόχου κατά τθσ
αςφαλιςτικισ εταιρείασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ εκχωρείται ςτθν Υπθρεςία και θ αςφαλιςτικι
εταιρεία αποδζχεται από τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ ςχετικι αποηθμίωςθ ςτθν Υπθρεςία
μετά από αίτθςθ τθσ τελευταίασ για το ςκοπό αυτό. Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του Αναδόχου ςτθν
Υπθρεςία με κανζνα τρόπο δεν τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από
τθ ςφμβαςθ.
Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά του ΚτΕ, τθσ Υπθρεςίασ, των
εντεταλμζνων οργάνων τθσ, των ςυμβοφλων τθσ, των ςυνεργατϊν τθσ και των υπαλλιλων τουσ ςε
περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, όχι θκελθμζνθ, των ανωτζρω
προςϊπων.
Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, να τροποποιθκεί ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, με
ςυςτθμζνθ επιςτολι, πριν από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ
εταιρίασ τόςο προσ τον Ανάδοχο όςο και προσ τθν Υπθρεςία.
Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των καλφψεων, κα καλφπτεται και θ ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ ι/και των
Συμβοφλων τθσ ι/και του προςωπικοφ των, που απορρζει από το Άρκρο 922 του Αςτικοφ Κϊδικα (Ευκφνθ
Ρροςτιςαντοσ).

9 ΑΞΙΩΕΙ - ΔΙΑΥΟΡΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΗΙΑ
9.1

Απόςβεςθ δικαιωμάτων αναδόχου

Με τθν επιφφλαξθ μικρότερων προκεςμιϊν που προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο τα εν γζνει δικαιϊματα
του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ αποςβζννυνται και οποιαδιποτε εξ αυτϊν αξίωςθ παραγράφεται, εάν
αυτά δεν αςκθκοφν, με ςχετικι αίτθςι του προσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, μζςα ςε προκεςμία τεςςάρων
(4) μθνϊν από τθν εμφάνιςθ τθσ γενεςιουργοφ τουσ αιτίασ.

9.2

Διοικθτικι επίλυςθ διαφορϊν

1.α. Κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ι τθσ Ρροϊςταμζνθσ
Αρχισ ι του κυρίου του ζργου, που προςβάλλουν για πρϊτθ φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί
ζνςταςθ. Θ ζνςταςθ απευκφνεται ςτο κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, και αςκείται είτε με επίδοςθ με δικαςτικό επιμελθτι είτε με θλεκτρονικι
αποςτολι, ςφμφωνα με τα άρκρα 15, 19,
29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία ι τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι που εξζδωςε τθν
προςβαλλόμενθ πράξθ ι ςτο αποφαινόμενο όργανο, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία δεκαπζντε (15)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πράξθσ ι τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ παράλειψθ τθσ ωσ άνω
επίδοςθσ ι θλεκτρονικισ αποςτολισ, κακιςτά τθν ζνςταςθ απαράδεκτθ.
1.β. Ζνςταςθ αςκείται επίςθσ και κατά πράξεων τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ ι του κυρίου του ζργου, εφόςον
με τισ πράξεισ αυτζσ προκαλείται διαφωνία για πρϊτθ φορά. Στθν περίπτωςθ αυτιν, θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αρχίηει από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ι τθσ πράξθσ ςτον ανάδοχο.
2. Θ διευκφνουςα υπθρεςία ι θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι οφείλουν, κατά τθν ζκδοςθ των πράξεων ι
αποφάςεϊν τουσ, να μνθμονεφουν τθ δυνατότθτα άςκθςθσ ζνςταςθσ, τθν ανατρεπτικι προκεςμία για τθν
άςκθςι τθσ, το αποφαινόμενο όργανο, κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ από τθ μθ άςκθςι τθσ, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτθν περ. α’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 175, περί δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν.

3. Με τθν ζνςταςθ εξετάηονται τόςο θ νομιμότθτα τθσ πράξθσ ι παράλειψθσ όςο και θ ουςία τθσ
υπόκεςθσ. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεοφται να εκδϊςει και κοινοποιιςει τθν απόφαςι του
μζςα ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ, μετά από αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του τεχνικοφ
ςυμβουλίου.
4. Θ ζνςταςθ πρζπει να αναφζρει τθν πράξθ ι τθν παράλειψθ, κατά τθσ οποίασ ςτρζφεται, ςφντομο
ιςτορικό τθσ ςφμβαςθσ και τθσ διαφωνίασ, τουσ λόγουσ, ςτουσ οποίουσ ςτθρίηει τισ απόψεισ του αυτόσ που
υποβάλλει τθν ζνςταςθ και οριςμζνα αιτιματα. Θ ζνςταςθ ςυνοδεφεται από αντίγραφο τθσ
προςβαλλόμενθσ πράξθσ, εφόςον αυτι ζχει κοινοποιθκεί.
5. Θ διευκφνουςα υπθρεςία ι θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι, κατά περίπτωςθ, υποχρεοφνται μζςα ςε δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ να διαβιβάςουν ςτο αρμόδιο τεχνικό ςυμβοφλιο τισ απόψεισ
τουσ επί αυτισ και τον φάκελο τθσ υπόκεςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει τα ςυμβατικά τεφχθ ι αντίγραφά
τουσ. Θ παράλειψθ αυτι αποτελεί πεικαρχικι παράβαςθ και επιβάλλονται οι πεικαρχικζσ ποινζσ που
προβλζπονται ςτο άρκρο 141 περί πεικαρχικϊν ευκυνϊν διοικθτικϊν οργάνων. Τα ςυμβατικά τεφχθ
μπορεί να τα προςκομίςει και αυτόσ που υποβάλλει τθν ζνςταςθ.
6. Ζνςταςθ μπορεί να αςκιςει και ο κφριοσ του ζργου, εφόςον δεν είναι το Δθμόςιο και θ Ρροϊςταμζνθ
Αρχι δεν ανικει ςτον κφριο του ζργου.
7. Θ παράλειψθ υποβολισ απόψεων τθσ παρ. 5 δεν δθμιουργεί τεκμιριο αποδοχισ των λόγων που
προβάλλονται με τθν ζνςταςθ, τουσ οποίουσ μπορεί ο ενδιαφερόμενοσ να αποκροφςει για πρϊτθ φορά
ςτο Δικαςτιριο.
8. Ρροκειμζνου να ςυηθτθκεί θ ζνςταςθ ςτο τεχνικό ςυμβοφλιο, θ γραμματεία του ςυμβουλίου καλεί,
ςφμφωνα με το άρκρο 143 περί κοινοποιιςεων αναδόχου, τον ανάδοχο να παραςτεί ςε οριςμζνθ θμζρα
και ϊρα και πάντωσ όχι νωρίτερα από πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ,
αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο ςτθ ςυνεδρίαςθ του ςυμβουλίου, για να
υποςτθρίξει τισ απόψεισ του και να δϊςει κάκε ςχετικι πλθροφορία ι διευκρίνιςθ που κα ηθτθκεί από τα
μζλθ του ςυμβουλίου. Αντίγραφο τθσ ζνςταςθσ διαβιβάηεται και ςτα μζλθ του ςυμβουλίου ζωσ πζντε (5)
θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςι τθσ. Κατά τθ ςυηιτθςθ καλείται και ο κφριοσ του ζργου που υποβάλλει
ζνςταςθ.
9. Αν ο ανάδοχοσ, μολονότι κλικθκε, δεν παρζςτθ ο ίδιοσ ι με αντιπρόςωπό του, γίνεται ςχετικι μνεία ςτα
πρακτικά του ςυμβουλίου και το ςυμβοφλιο προχωρεί ςτθν εξζταςθ τθσ ζνςταςθσ και χωρίσ τθν παρουςία
του. Τα ίδια εφαρμόηονται και όταν κλθκεί και δεν παραςτεί ο κφριοσ του ζργου, ο οποίοσ άςκθςε
ζνςταςθ.
10. Θ εξζταςθ τθσ ζνςταςθσ αρχίηει με τθν προφορικι ανάπτυξθ τθσ ζγγραφθσ ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ προσ το ςυμβοφλιο. Θ ειςιγθςθ ερευνά πρϊτα το εμπρόκεςμο τθσ ζνςταςθσ και το παραδεκτό
των επιδόςεων αυτισ. Στθ ςυνζχεια εξετάηει τθν ουςιαςτικι βαςιμότθτα τθσ ζνςταςθσ, ανάλογα με τουσ
περιεχόμενουσ ςε αυτι λόγουσ και τα προβαλλόμενα ςχετικά αιτιματα. Αν θ ζνςταςθ ζχει οικονομικό
αντικείμενο, θ ειςιγθςθ περιλαμβάνει εκτίμθςθ αυτοφ. Τθν προφορικι ανάπτυξθ τθσ ειςιγθςθσ
ακολουκεί ςυηιτθςθ για τθν πλιρθ ενθμζρωςθ των μελϊν του ςυμβουλίου ςτθν υπόκεςθ. Κατά τθ
ςυηιτθςθ ςτο ςυμβοφλιο παρίςταται υποχρεωτικά, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, εξουςιοδοτθμζνοσ προσ τοφτο
εκπρόςωποσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, ο οποίοσ διατυπϊνει προφορικά τισ απόψεισ του προσ το
ςυμβοφλιο, υποβάλλοντασ και ςχετικό ζγγραφο απόψεων. Στθ ςυνζχεια καλείται να ακουςκεί αυτόσ που
άςκθςε τθν ζνςταςθ. Ο πρόεδροσ του ςυμβουλίου ορίηει τθ ςειρά ακρόαςθσ ι και τθν ενδεχόμενθ
ταυτόχρονθ ακρόαςθ. Πταν οι ενδιαφερόμενοι αποχωριςουν, ςυνεχίηεται θ ςυηιτθςθ από το ςυμβοφλιο,
το οποίο, μετά το τζλοσ τθσ ςυηιτθςθσ, γνωμοδοτεί αιτιολογθμζνα, το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν,
για τθν υπόκεςθ.
11. Αν θ ζνςταςθ απορριφκεί εν όλω ι εν μζρει ι αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία τθσ παρ. 2, αυτόσ που
υπζβαλε τθν ζνςταςθ μπορεί να προςφφγει ςτο αρμόδιο δικαςτιριο, ςφμφωνα με το άρκρο 175. Θ ζκδοςθ
ι κοινοποίθςθ απόφαςθσ επί τθσ ζνςταςθσ, μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 2, δεν μετακζτει
τθν ζναρξθ τθσ προκεςμίασ για άςκθςθ προςφυγισ.
12. Ειδικά επί των ενςτάςεων, οι οποίεσ αφοροφν ζργα, τα οποία εκτελοφνται από τουσ Διμουσ, τισ
Ρεριφζρειεσ, τουσ ςυνδζςμουσ τουσ και τα νομικά τουσ πρόςωπα, δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ
και τισ επιχειριςεισ τουσ, με προχπολογιςμό κατϊτερο του εκάςτοτε ιςχφοντοσ ορίου εφαρμογισ των
Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε., αποφαςίηει ο αρμόδιοσ ςυντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, κατόπιν γνϊμθσ του
τεχνικοφ ςυμβουλίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ και μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ
Εποπτείασ Ο.Τ.Α., ο Επόπτθσ Ο.Τ.Α..
13. Οι προκεςμίεσ του παρόντοσ άρκρου, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι προκεςμίεσ που τάςςονται
ςτα όργανα του εργοδότθ και τθσ διοίκθςθσ, αναςτζλλονται κατά τον μινα Αφγουςτο.
14. Σε περιπτϊςεισ άςκθςθσ ζνςταςθσ κατά απόφαςθσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, που κθρφςςει
ζκπτωτο τον ανάδοχο κατ’ άρκρο 160 περί ζκπτωςθσ του αναδόχου, θ ζκπτωςθ δεν οριςτικοποιείται πριν
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Ο προςδιοριςμόσ τθσ ςυηιτθςθσ τθσ
ζνςταςθσ ςτο αρμόδιο τεχνικό ςυμβοφλιο διενεργείται κατά προτίμθςθ και εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν

άςκθςι τθσ. Για τθ ςυηιτθςθ ςτο τεχνικό ςυμβοφλιο, θ διευκφνουςα υπθρεςία υποχρεοφται να υποβάλλει
ειςιγθςθ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ. Ραράλειψθ υποβολισ τθσ ειςιγθςθσ
δεν κωλφει τθ ςυηιτθςθ ςτο τεχνικό ςυμβοφλιο, εφόςον ο ενιςτάμενοσ υποβάλει εντόσ πρόςκετθσ
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν, τα αναγκαία ζγγραφα για τθ ςυηιτθςθ τθσ ζνςταςθσ, ιδίωσ δε, τα
εγκεκριμζνα ςυμβατικά τεφχθ και τθν απόφαςθ ζκπτωςθσ. Εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ γνωμοδότθςθσ του τεχνικοφ ςυμβουλίου, το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο εκδίδει απόφαςθ
επί τθσ ζνςταςθσ. Ραράλειψθ εκδόςεωσ απόφαςθσ εντόσ τθσ άνω προκεςμίασ τεκμαίρεται ωσ ςιωπθρι
αποδοχι τθσ οικείασ γνωμοδοτιςεωσ του τεχνικοφ ςυμβουλίου.
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ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ ΣΗ ΠΛΑΣΕΙΑ
"ΜΙΚΡΑΙΑΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ" ΣΗ ΚΑΛΑ ΛΟΤΣΡΩΝ

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ
( .Α.Τ )
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΑΤΣΟΤ
Με ηεκ πανμφζα μειέηε ειεθηνμθςηηζμμφ ημο ζέμαημξ πνμτπμιμγηζμμφ 60.000,00 € με ΦΠΑ
πνμβιέπεηαη ε ακάδεηλε, θαη ε ακαβάζμηζε ημο πάνθμο ζε έκα ζφγπνμκμ αζηηθυ πάνθμ, αιιά θαη ζε έκα
πχνμ λεθμφναζεξ, ακαροπήξ, παηπκηδημφ θαη ζοκάζνμηζεξ γηα ημοξ θαημίθμοξ θαη επηζθέπηεξ ηεξ
πενημπήξ.
Ο ειεθηνμθςηηζμυξ ημο πάνθμο επηηογπάκεηαη με 10 ζοκμιηθά θςηηζηηθά ηφπμο led θμνοθήξ ηζπφμξ
dimmable πενίπμο 50W (led + led driver) ακανηχμεκα ζε ηζηυ απυ φρμοξ 3,5m (πάκς απυ ημ έδαθμξ).
Ο ηζηυξ ζα είκαη παθηςμέκμξ FRP ζε θαηάιιειε βάζε απυ ζθονυδεμα δηαζηάζεςκ ζφμθςκα με ηηξ
μδεγίεξ ημο θαηαζθεοαζηή.
Γηα ημκ ημκηζμυ ηςκ δηαδνυμςκ θαη πεδμδνμμίςκ ζα ημπμζεηεζμφκ πενίπμο 19 θςηηζηηθά led πιάγηαξ
παμειήξ ημπμζέηεζεξ ηζπφμξ 3-5W με βήμα ημπμζέηεζεξ πενίπμο 3-3,5m..
ημ πχνμ υπμο βνίζθμκηαη μη δφμ πένγθμιεξ ζα ημπμζεηεζμφκ ζοκμιηθά 9 θςηηζηηθά ηφπμο led
μαθνυζηεκα ηζπφμξ 36W.
Πνμβιέπεηαη ε επηζθεοή θαη ζοκηήνεζε θαη ηςκ δφμ ζηεγάζηνςκ (πένγθμιεξ).

1.2. ΑΚΡΙΒΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Οη ενγαζίεξ ζα εθηειεζημφκ ζημκ μηθηζμυ ηεξ θάιαξ Λμοηνχκ ημο Δήμμο Μοηηιήκεξ.

1.3. ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ
ΔΓΝ ΑΠΑΙΣΓΙΣΑΙ

1.4. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΚΤΡΙΟ ημο ένγμο είκαη μ Δήμμξ Μοηηιήκεξ πμο εθπνμζςπείηαη απυ ημ Δεμμηηθυ ημο ομβμφιημ.
Ο ΓΠΙΒΛΓΠΟΝΣΑ ηςκ εθηειμφμεκςκ ενγαζηχκ μνίδεηαη απυ ηεκ Δ/κηνηα ηεξ Σεπκηθήξ Τπενεζίαξ
ημο Δήμμο Μοηηιήκεξ.

1.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ
2. Καζαίνεζε πιαθμζηνχζεςκ γηα ηεκ δεμημονγία ηςκ οπυγεηςκ γναμμχκ υδεοζεξ ζφμθςκα με ηα
ζοκεμμέκα ζπέδηα ηεξ οπενεζίαξ μαξ.
3. Ακαθαηαζθεοή πέηνηκμο ημηπίμο απυ ηεκ πιεονά ημο δνυμμο μήθμοξ 7 πενίπμο μέηνςκ.
4. Γνγαζίεξ θαζαίνεζεξ ζθονμδέμαημξ θαη εγθηβςηηζμυξ ηςκ ειεθηνηθχκ γναμμχκ ζε ζθονυδεμα.
Ηιεθηνηθέξ γναμμέξ πμο γηα ηεπκηθμφξ ιυγμοξ δεκ μπμνμφκ κα ημπμζεηεζμφκ ζε αζθαιέξ βάζμξ
αοηέξ ζα πνμζηαηεφμκηαη απυ ζηδενμζςιήκα.
5. Σμπμζέηεζε ζςιεκχζεςκ πνμζηαζίαξ ηςκ ειεθηνηθχκ γναμμχκ ζφμθςκα με ζοκεμμέκα ζπέδηα

6. Γπίζηνςζε ηςκ μδεφζεςκ με πιάθεξ θοζηθμφ πεηνχμαημξ αθακυκηζημο ζπήμαημξ υμμηεξ με ηηξ
οθηζηάμεκεξ πιάθεξ ημο πάνθμο.
7. Καηαζθεοή μπιηζμέκςκ βάζεςκ ζηήνηλεξ ηςκ ηζηχκ θςηηζμμφ παθηςμέκμο ηφπμο απυ FRP με
θαζανυ φρμξ ηζημφ πάκς απυ ημ έδαθμξ πενίπμο 3,5m.
8. Σμπμζέηεζε ηζηχκ, ακάνηεζε θαη ζφκδεζε ηςκ θςηηζηηθχκ led ακηί βακδαιηθμφ ηφπμο ηζπφμξ 50W
led με εκζςμαηςμέκμ dimmable driver.
9. Καηαζθεοή θνεαηίςκ επίζθερεξ θαη έιλεξ θαιςδίςκ.
10. Η υδεοζε ηςκ ειεθηνηθχκ γναμμχκ γηα ηα θςηηζηηθά παμειήξ θαη πιάγηαξ ημπμζέηεζεξ ζα γίκεη
μέζα απυ ηα πανηένηα πενημεηνηθά ζφμθςκα με ηα ζπέδηα θαη μη ειεθηνηθέξ γναμμέξ ζα είκαη
πνμζηαηεομέκεξ μέζα ζε ζηδενμζςιήκα θαη ζε θαηάιιειμ βάζμξ.
11. Σα θςηηζηηθά ζηηξ πένγθμιεξ ζα είκαη ζηεγακμφ ηφπμο θαη ζα έπμοκ δηθή ημοξ ειεθηνηθή γναμμή γηα
επηπιέμκ θςηηζμυ ζε πενίπηςζε δεμημονγίαξ μηθνχκ εθδειχζεςκ.
12. Θα ημπμζεηεζεί κέμξ ειεθηνηθυξ πίκαθαξ μέζα ζε ακμλείδςημ pillar υπμο ζημ έκα ημήμα ζα
ημπμζεηεζεί μ μεηνεηήξ ηεξ ΔΓΗ θαη ζημ άιιμ μ πίκαθαξ δηακμμήξ.
13. Γνγαζίεξ επηζθεοήξ θαη ζοκηήνεζεξ θαη ηςκ δφμ ζηεγάζηνςκ ζημκ πχνμ ηεξ πιαηείαξ. ηεκ
μεηαιιηθή πένγθμια ζα ημπμζεηεζεί πακί ζθίαζεξ ακζεθηηθυ ζηηξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ.

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
-

-

Οη ενγαζίεξ μπμνμφκ κα εθηοιίζζμκηαη πανάιιεια θαη με ηε ζεηνά πμο ακαθένμκηαη ακςηένς (υπη
δεζμεοηηθά).
Οη ενγαζίεξ ζα εθηειεζημφκ ζφμθςκα με ηεκ μειέηε, ηηξ μδεγίεξ ημο επηβιέπμκηα , ημοξ θακυκεξ
ηεξ ηέπκεξ θαη ηεξ ηεπκηθήξ θαζχξ θαη ηηξ μδεγίεξ ηςκ ακηίζημηπςκ Σ.Ο.Σ.Γ.Γ..
Σα οιηθά ζα απμζεθεφμκηαη ζημκ αφιεημ πχνμ.
Η πνμζπέιαζε ζημ ενγμηάλημ θαη ε θοθιμθμνία εκηυξ αοημφ δεκ απαηηεί ηδηαίηενεξ ενγαζίεξ.
Δεκ οπάνπμοκ επηθίκδοκα οιηθά πμο πνήδμοκ ηδηαίηενμο ηνυπμο απμθμμηδήξ.
Θα οπάνπεη εηδηθά δηαμμνθςμέκμξ πχνμξ γηα πνήζε ςξ απμδοηήνηα θαη wc ημο πνμζςπηθμφ.
Γπίζεξ ζα δίδεηαη ε δοκαηυηεηα ζημ πνμζςπηθυ κα ιαμβάκεη ηα γεφμαηά ημο ζε ηθακμπμηεηηθέξ
ζοκζήθεξ εκχ ζα ημοξ δηαηίζεηαη πυζημμ κενυ.
Θα ελαζθαιίδεηαη ε πανμπή πνχηςκ βμεζεηχκ θαζ’ υιε ηεκ δηάνθεηα ημο εθηειμφμεκμο ένγμο.
Οη ενγαδυμεκμη θαη μη εθπνυζςπμί ημοξ ζα εκεμενχκμκηαη γηα υια ηα απαηημφμεκα μέηνα
αζθαιείαξ υπςξ πνμβιέπμκηαη απυ ηα ηεφπε Φ.Α.Τ. θαη .Α.Τ. θαη ηε ζπεηηθή κμμμζεζία. Οη
πανεπυμεκεξ πιενμθμνίεξ ζα είκαη θαηακμεηέξ.

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ – ΜΕΣΡΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί ζημ ενγμηάλημ, θαηά ηεκ εθηέιεζε υιςκ ηςκ ενγαζηχκ, ηα
παναθάης μέηνα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ:
α. Σεκ εοθνηκή θαη εμθακή ζήμακζε θαη πενίθναλε ημο πενηβάιιμκηα πχνμο ημο ενγμηαλίμο με
ηδηαίηενε πνμζμπή ζηε ζήμακζε θαη πενίθναλε ηςκ επηθίκδοκςκ ζέζεςκ: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (αν.
12 πανανη. IV μένμξ Α, παν. 18.1)
β. ημκ εκημπηζμυ θαη ημκ έιεγπμ πνμτπανπμοζχκ ηεξ έκανλεξ ιεηημονγίαξ ημο ενγμηαλίμο
ειεθηνηθχκ εγθαηαζηάζεςκ θαη εθηνμπή ηοπυκ οπανπυκηςκ εκαενίςκ ειεθηνμθυνςκ αγςγχκ έλς απυ
ημ ενγμηάλημ, χζηε κα πανέπεηαη πνμζηαζία ζημοξ ενγαδμμέκμοξ απυ ημκ θίκδοκμ ειεθηνμπιελίαξ: ΠΔ
1073/81 (αν.75-79), ΠΔ 305/96 (αν. 12 πανανη. IV μένμξ Β, ημήμα II, παν.2).
γ. Σε ζήμακζε ηςκ εγθαηαζηάζεςκ με εηδηθμφξ θηκδφκμοξ (αγςγμί αημχκ ζενμχκ, ογνχκ ή αενίςκ
θιπ) θαη ηα απαηημφμεκα μέηνα πνμζηαζίαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ απυ ημοξ θηκδφκμοξ ηςκ εγθαηαζηάζεςκ
αοηχκ: ΠΔ 1073/81 (αν.92-95), ΠΔ 305/96 (αν.12, πανανη. IV μένμξ Α, παν. 6).
δ. Σε ιήρε μέηνςκ ακηημεηχπηζεξ εθηάθηςκ θαηαζηάζεςκ υπςξ: θαηάνηηζε ζπεδίμο δηαθογήξδηάζςζεξ θαη ελυδςκ θηκδφκμο, ποναζθάιεηα, εθθέκςζε πχνςκ απυ ημοξ ενγαδυμεκμοξ, πνυιερε-

ακηημεηχπηζε πονθαγηχκ & επηθίκδοκςκ εθνήλεςκ ή ακαζομηάζεςκ, φπανλε πονμζβεζηήνςκ, θιπ: ΠΔ
1073/81 (αν. 92-96), ΠΔ 305/96 (αν.12, πανανη. IV μένμξ Α, παν. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αν.30, 32,
45).
ε. Σεκ ελαζθάιηζε πανμπήξ πνχηςκ βμεζεηχκ, πχνςκ ογηεηκήξ θαη ογεημκμμηθμφ ελμπιηζμμφ
(φπανλε πχνςκ πνχηςκ βμεζεηχκ, θανμαθείμο, απμπςνεηενίςκ, κηπηήνςκ, θιπ): ΠΔ 1073/81
(αν.109,110), Ν.1430/84 (αν.17,18), ΠΔ 305/96 (αν. 12 πανάνη. IV μένμξ Α, παν. 13 ,14).
ζη. Σεκ ελαζθάιηζε ηεξ δςνεάκ πμνήγεζεξ Μέζςκ Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ (ΜΑΠ) ζημοξ
ενγαδυμεκμοξ υπςξ: πνμζηαηεοηηθά θνάκε, μπυηεξ αζθαιείαξ, θςζθμνίδμκηα γηιέθα, μιυζςμεξ δχκεξ
αζθαιείαξ, γοαιηά, θιπ, εθυζμκ ημοξ εκεμενχζεη εθ ηςκ πνμηένςκ ζπεηηθά με ημοξ θηκδφκμοξ απυ ημοξ
μπμίμοξ ημοξ πνμζηαηεφεη μ ελμπιηζμυξ αοηυξ θαη ημοξ δχζεη ζαθείξ μδεγίεξ γηα ηε πνήζε ημο: ΠΔ
1073/81 (αν. 102-108), Ν.1430/84 (αν.16-18), ΚΤΑ Β. 4373/1205/93 θαη μη ηνμπμπ. αοηήξ ΚΤΑ
8881/94 θαη ΤΑ μηθ. Β.5261/190/97, ΠΔ 396/94, ΠΔ 305/96 (αν.9, παν.γ).
δ. Να πνμβεί ζηεκ θαηάιιειε ζήμακζε θαη ζεμαημδυηεζε, με ζθμπυ ηεκ αζθαιή δηέιεοζε ηςκ πεδχκ
θαη ηςκ μπεμάηςκ απυ ηεκ πενημπή θαηαζθεοήξ ημο ένγμο, ζφμθςκα με :
Σεκ Τ.Α. ανηζμ. ΔΜΓΟ/Ο/613/16-2-2011 ημο η. ΤΠΤΜΓΔΙ: Οδεγίεξ ζήμακζεξ εθηειμφμεκςκ
ένγςκ (ΟΜΟΓ-ΓΓΟ, ηεφπμξ 7)
Σεκ ΚΤΑ ανηζμ. 6952/14-2-2011 ημο η. ΤΠΓΚΑ θαη η. ΤΠΤΜΓΔΙ « Τπμπνεχζεηξ θαη μέηνα γηα ηεκ
αζθαιή δηέιεοζε ηςκ πεδχκ θαηά ηεκ εθηέιεζε ενγαζηχκ ζε θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ πυιεςκ θαη
μηθηζμχκ πμο πνμμνίδμκηαη γηα ηεκ θοθιμθμνία πεδχκ»
Σηξ δηαηάλεηξ ημο Κχδηθα Οδηθήξ Κοθιμθμνίαξ: Ν.2696/99 (αν.9-11 θαη αν.52) θαη ηεκ ηνμπ. αοημφ:
Ν. 3542/07 (αν. 7-9 θαη αν. 46).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ
ηηξ θαηςηένς παναγνάθμοξ ακαθένμκηαη ηα ζεμεία ηδηαηηένμο πνμζμπήξ πμο πνέπεη κα
ιαμβάκμκηαη οπυρε θαη κα ηενμφκηαη θαηά ηηξ ακηίζημηπεξ ενγαζίεξ θαη πνέπεη κα αθμιμοζμφκηαη
αοζηενχξ.
Γεκηθχξ ζα αθμιμοζμφκηαη ηα ακαθενυμεκα ζηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία, υπςξ αοηή πανμοζηάδεηαη ζηα
πανυκηα ηεφπε θαη ςξ θάζε θμνά ηζπφεη.











1. Χοήζη αμηιζηηοίνετμ :
ΟΧΙ
Μειέηε θαη επηζεχνεζε θαη ηςκ ακηηζηενίλεςκ απυ ημκ επηβιέπμκηα μεπακηθυ.
Σα απμηειέζμαηα ηςκ ειέγπςκ θαη ηςκ επηζεςνήζεςκ θαηαπςνμφκηαη ζημ Ημενμιυγημ Μέηνςκ
Αζθαιείαξ ηεξ Γνγαζίαξ.
Μεπακήμαηα θαη οιηθά κα μεκ ημπμζεημφκηαη θμκηά ζηηξ εθζθαθέξ, άιιςξ κα ιαμβάκμκηαη οπυρε
γηα ημκ οπμιμγηζμυ ηςκ ακηηζηενίλεςκ.
Η ακηηζηήνηλε πνέπεη κα ημπμζεηείηαη θαη κα απμμαθνφκεηαη πςνίξ κα ζέηεη ζε θίκδοκμ ημοξ
ενγαδυμεκμοξ.
Οπμηαδήπμηε αιιαγή ζηεκ ακηηζηήνηλε πνέπεη κα μπμνεί κα γίκεη με αζθάιεηα.
Η ακηηζηήνηλε ηςκ υμμνςκ θαηαζθεοχκ ζηηξ εθζθαθέξ είκαη ηθακμπμηεηηθή θαη οιμπμηείηαη με
θαηάιιεια οιηθά.
Η ακηηζηήνηλε δεκ δεμημονγεί θηκδφκμοξ γηα ηεκ θίκεζε ηςκ ενγαδμμέκςκ ή ηνίηςκ ή ηεξ
θοθιμθμνίαξ γεκηθά.
Γίκεηαη ζπμιαζηηθυξ έιεγπμξ ηεξ ακηηζηήνηλεξ μεηά απυ θάζε με πνμγναμμαηηζμέκμ ή με ακαμεκυμεκμ γεγμκυξ.
Οη ενγαδυμεκμη μπμνμφκ κα θαηέιζμοκ ζηεκ εθζθαθή αθμφ έπεη ημπμζεηεζεί ε ακηηζηήνηλε ζηα
ζογθεθνημέκα ζεμεία.



Όηακ ακηηζηενίδμκηαη θηίνηα απυ υμμνεξ εθζθαθέξ, μη ενγαδυμεκμη μπμνμφκ κα θαηέιζμοκ ζηεκ
εθζθαθή αθμφ έπεη ημπμζεηεζεί ε ακηηζηήνηλε ζημ ζφκμιμ ηεξ.
2. Εογαζίεπ εκζκαθώμ



















:

ΚΑΜΙΑ εθζθαθή δεκ είκαη ΑΦΑΛΗ.
Απαγμνεφεηαη ε θάζμδμξ ενγαδμμέκςκ ζηεκ εθζθαθή πνηκ ημ πέναξ ηςκ ακαγθαίςκ μέηνςκ
αζθάιεηαξ.
Πνηκ ηεκ εθζθαθή απαηηείηαη ΓΡΓΤΝΑ ημο εδάθμοξ.
Πνηκ ηεκ εθζθαθή απαηηείηαη ένεοκα ηςκ ΤΠΟΓΓΙΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ.
Η ακηηζηήνηλε πνέπεη (ακ απαηηείηαη) κα ημπμζεηείηαη ΓΓΚΑΙΡΑ θαη κα ειέγπεηαη ζπμιαζηηθά
απυ ημκ επηβιέπμκηα μεπακηθυ.
Οη εθζθαθέξ πνέπεη κα ΠΓΡΙΦΡΑΟΝΣΑΙ θαηάιιεια θαη πιήνςξ.
ΓΞΟΔΟΙ απυ ηηξ εθζθαθέξ (π.π. ζθάιεξ) πνέπεη κα οπάνπμοκ ζε απμζηάζεηξ μηθνυηενεξ ηςκ 24
μέηνςκ μεηαλφ ημοξ.
Ο ΦΩΣΙΜΟ θαη μ ΑΓΡΙΜΟ βαζέςκ ηάθνςκ πνέπεη κα ειέγπεηαη.
Απαηηείηαη ΓΛΓΓΥΟ ηςκ εθζθαθχκ μεηά απυ θάζε ηζπονή βνμπυπηςζε.
ΑΠΑΓΟΡΓΤΟΝΣΑΙ απμζέζεηξ οιηθχκ θαη ενγαιείςκ ζε απυζηαζε μηθνυηενε ηςκ 60εθ. απυ ημ
πείιμξ ημο πνακμφξ.
ΑΠΑΓΟΡΓΤΓΣΑΙ ε ενγαζία ζε ηάθνμοξ υηακ έπμοκ πιεμμονίζεη.
Γπηβάιιεηαη πνυβιερε ΑΠΟΡΡΟΗ υμβνηςκ.
ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ υιςκ ηςκ θαζέηςκ ζημηπείςκ ή ΜΓΣΑΘΓΗ ημοξ υπμο θηκδοκεφμοκ απυ ηεκ
εθζθαθή.
Αζθαιήξ ΓΓΦΤΡΩΗ ηάθνςκ γηα ηε δηέιεοζε μπεμάηςκ θαη πεδχκ.
Απαγμνεφεηαη ε ΤΠΟΚΑΦΗ μεπακεμάηςκ.
Απαγμνεφεηαη ε ενγαζία ζημ ΠΟΔΙ ημο πνακμφξ βαζηχκ εθζθαθχκ ακ δεκ ιεθζμφκ εηδηθά
μέηνα.
Σα επηζθαιή θαη πνμελέπμκηα ημήμαηα ζα θαηαθνεμκίδμκηαη.
3. Εογαζίεπ ζκροξδέηηζηπ :















ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η βανέια ζα έπεη ζηαζμεφζεη θαηάιιεια, πςνίξ κα δεμημονγεί θοθιμθμνηαθυ πνυβιεμα.
Η πνέζα ζα έπεη ζηαζμεφζεη θαηάιιεια, πςνίξ κα δεμημονγεί θοθιμθμνηαθυ πνυβιεμα θαη έπεη
ζηαζενμπμηεζεί με ηε πνήζε πμδανηθχκ.
Η ακάπηολε ηεξ μπμφμαξ δεκ ένπεηαη ζε επαθή με εκαένηα δίθηοα εκένγεηαξ ή ηειεπηθμηκςκίαξ.
Σμ ζθονυδεμα νέεη απυ ηε βανέια ζηεκ πνέζα πςνίξ κα πφκεηαη θάης.
1-1 επηθμηκςκία μεηαλφ ημο πεηνηζηή ηεξ πνέζαξ θαη ημο ζεμείμο ζθονμδέηεζεξ είκαη ελαζθαιηζμέκε θαζ' υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζθονμδέηεζεξ.
Σμ πνμζςπηθυ πμο πεηνίδεηαη ημ ζςιήκα ηεξ πνέζαξ θμνά μπυηεξ αζθάιεηαξ, γοαιηά, γάκηηα,
θνάκμξ θαη θαηάιιεια νμφπα ενγαζίαξ.
Κακέκα άημμμ δεκ πενηθένεηαη άζθμπα ζημ πχνμ ζθονμδέηεζεξ
Τπάνπεη θαηάιιειε πνμζηαζία απυ πηχζε απυ φθμξ θαη δεκ έπεη αθαηνεζεί γηα ηε ζθονμδέηεζε
θακέκα πνμζηαηεοηηθυ ζημηπείμ.
Κάζε ζεμείμ ζθονμδέηεζεξ είκαη πνμζβάζημμ με αζθάιεηα.
Κάζε ζέζε ενγαζίαξ είκαη αζθαιήξ.
Ο δμκεηήξ είκαη θαηάιιειμξ θαη ε μεηαθμνά ημο θαη ε ενγαζία με αοηυκ είκαη άκεηε θαη αζθαιήξ.
Πάκηα δφμ άημμα θναημφκ ημ ζςιήκα έθποζεξ.
Πάκηα ενγάδμκηαη δφμ άημμα ζημ δμκεηή, έκαξ ημ πεηνίδεηαη θαη έκαξ επηβιέπεη ημ πενηζχνημ
ημο θαιςδίμο.
4. Κίμδρμξπ από αζηξςία ηξρ εδάθξρπ (καηξλιζθήζειπ, καηαοοεύζειπ, ρπξςτοήζειπ ποαμώμ)
:
ΠΙΘΑΝΟΝ























Θα ιαμβάκεηαη μένημκα γηα ηηξ θαηάιιειεξ ακηηζηενίλεηξ. Ιζπφμοκ γεκηθά ηα ακαθενυμεκα ζηεκ
πνμεγμφμεκε πανάγναθμ πενί ακηηζηενίλεςκ.
Γπηζεχνεζε ηςκ πνακχκ θαη ηςκ ακηηζηενίλεςκ απυ ημκ επηβιέπμκηα μεπακηθυ.
Σα απμηειέζμαηα ηςκ ειέγπςκ θαη ηςκ επηζεςνήζεςκ θαηαπςνμφκηαη ζημ Ημενμιυγημ Μέηνςκ
Αζθαιείαξ ηεξ Γνγαζίαξ.
Θα ενεοκάηαη εάκ οπάνπμοκ πνμγεκέζηενεξ εθζθαθέξ πνμθεημέκμο κα ιεθζμφκ ηα ακάιμγα μέηνα
αζθαιείαξ.
5. Εογαζίεπ καηεδάθιζηπ – εκηεηαμέμεπ καθαιοέζειπ
:
ΝΑΙ
Οη ενγαζίεξ θαηεδάθηζεξ δεκ λεθηκμφκ πνηκ ημπμζεηεζεί ε πνμβιεπυμεκε απυ ηε μειέηε ακηηζηήνηλε θαη μ οπεφζοκμξ μεπακηθυξ δχζεη ζπεηηθή άδεηα, μεηά απυ επηζεχνεζε ηεξ ακηηζηήνηλεξ. Ιζπφμοκ γεκηθά ηα ακαθενυμεκα ζηεκ πνμεγμφμεκε πανάγναθμ πενί ακηηζηενίλεςκ.
Η μειέηε ακηηζηήνηλεξ πνυζμρεξ πνέπεη κα είκαη ιεπημμενήξ πνμζδημνίδμκηαξ μέηνα γηα ηεκ
αζθάιεηα ηεξ θαηεδάθηζεξ ημο οπμιμίπμο θηηνίμο, ηεξ ακέγενζεξ ηεξ κέαξ θαηαζθεοήξ θαη ηεξ
απμμάθνοκζεξ ηεξ ακηηζηήνηλεξ.
Η ακηηζηήνηλε ηςκ υμμνςκ θαηαζθεοχκ ζηηξ θαηεδαθίζεηξ ζα είκαη ηθακμπμηεηηθή θαη οιμπμηείηαη
με θαηάιιειμ οιηθά.
6. Εογαζίεπ ηξιςξπξιιώμ :
ΝΑΙ
Ακαθαηαζθεοή πέηνηκμο ημηπίμο παμειμφ φρμοξ
Απαηηείηαη αζθαιήξ μεηαθμνά οιηθχκ ζημκ ηυπμ ενγαζίαξ.
Πνέπεη κα μεηχκεηαη ε πεηνμκαθηηθή μεηαθμνά οιηθχκ.
Σα οιηθά κα μεηαθένμκηαη ζε παιέηεξ ακ είκαη δοκαηυ θαη κα απμζεθεφμκηαη πνμζςνηκά θμκηά
ζημοξ πχνμοξ πμο ζεθχκμκηαη μη ημίπμη.
Πνμζμπή ζηηξ πηχζεηξ ενγαδμμέκςκ θαη οιηθχκ υηακ θηίδμκηαη ελςηενηθμί ημίπμη θαη ιήρε
θαηάιιειςκ μέηνςκ.
Πνμζμπή ζηηξ πηχζεηξ ενγαδμμέκςκ θαη οιηθχκ υηακ πνεζημμπμημφκηαη ζθαιςζηέξ.
Οη ζθαιςζηέξ πνέπεη κα είκαη ζφμθςκεξ με ηηξ πνμδηαγναθέξ.
Πνέπεη κα απμθεφγεηαη οπενθυνηςζε ζημ επίπεδμ ενγαζίαξ πάκς ζηε ζθαιςζηά.
Οη ζθαιςζηέξ πνέπεη κα έπμοκ ανθεηυ πιάημξ γηα κα ημπμζεημφκηαη οιηθά πάκς ζε αοηέξ.
Οη ζθαιςζηέξ πνέπεη κα έπμοκ ανθεηή ακημπή γηα κα ημπμζεημφκηαη οιηθά πάκς ζε αοηέξ.
7. Εογαζίεπ βαθώμ – επιςοιζμάητμ













:

ΝΑΙ

Γθηίμεζε ηςκ θηκδφκςκ ζημοξ μπμίμοξ εθηίζεκηαη μη ενγαδυμεκμη απυ ηε πνήζε ηςκ επηθίκδοκςκ
οιηθχκ.
Λήρε υιςκ ηςκ μέηνςκ πνμζηαζίαξ πμο πνέπεη κα ακαγνάθμκηαη ζηε ζοζθεοαζία ηςκ επηθίκδοκςκ οιηθχκ.
Γιαπηζημπμίεζε ημο ανηζμμφ ηςκ ενγαδμμέκςκ πμο ένπμκηαη ζε επαθή με ηα επηθίκδοκα οιηθά.
Απμθιεηζμυξ ηςκ επηθίκδοκςκ πχνςκ ενγαζίαξ με επηθίκδοκα οιηθά θαη ζήμακζε απαγυνεοζεξ
εηζυδμο.
Γπηιμγή θαηάιιειςκ μέζςκ αημμηθήξ πνμζηαζίαξ.
οκεπήξ πνήζε ηςκ μέζςκ αημμηθήξ πνμζηαζίαξ απυ ημοξ ενγαδυμεκμοξ.
Γκεμένςζε ηςκ ενγαδμμέκςκ γηα ημοξ πηζακμφξ θηκδφκμοξ απυ ηε πνήζε επηθίκδοκςκ οιηθχκ θαη
ηςκ επηπηχζεςκ ημοξ ζηεκ ογεία ημοξ.
Γθπαίδεοζε ηςκ ενγαδμμέκςκ γηα ημ ζςζηυ πεηνηζμυ ηςκ επηθίκδοκςκ οιηθχκ θαη ηςκ έθηαθηςκ
εκενγεηχκ ζε πενίπηςζε αηοπήμαημξ.
Γπανθήξ αενηζμυξ ζημοξ πχνμοξ υπμο γίκμκηαη βαθέξ.
ΑΠΑΓΟΡΓΤΓΣΑΙ ε δεμημονγία γομκήξ θιυγαξ ή ζπηκζήνα ζημοξ πχνμοξ βαθχκ, ηδηαίηενα ημοξ
θιεηζημφξ.
Έιεγπμξ ηςκ ζθαιςζηχκ θαη ηςκ ζθαιχκ πνηκ ηε πνήζε.




Οη ζθαιςζηέξ κα έπμοκ πνμζηαηεοηηθά θάγθεια θαη θηγθιηδχμαηα.
Υνςμαηηζμμί λφιηκςκ θαη μεηαιιηθχκ επηθακεηχκ πένγθμιαξ
8. Εογαζίεπ ηξπξθέηηζηπ ή απξνήλτζηπ ραλξπιμάκτμ

































:ΟΧΙ

Η πεηνςκαθηηθή δηαθίκεζε οαιμπηκάθςκ πνέπεη κα είκαη πενημνηζμέκε.
Να πνμηημάηαη μεπακηθυξ ηνυπμξ γηα ηεκ ακφρςζε θαη μεηαθμνά ηςκ οαιμπηκάθςκ ζηεκ ηειηθή
ζέζε ημπμζέηεζεξ ημοξ.
Να πνμηημάηαη ηα θμοθχμαηα κα ένπμκηαη με θμνεμέκα ηα ηδάμηα.
Η πεηνμκαθηηθή δηαθίκεζε κα γίκεηαη ζφμθςκα με ημοξ θακμκηζμμφξ πενί πεηνμκαθηηθήξ δηαθίκεζεξ θμνηίςκ θαη με πνήζε ημο θαηάιιειμο ελμπιηζμμφ ενγαζίαξ.
Ο ελμπιηζμυξ ενγαζίαξ πνέπεη κα είκαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
Οη ενγαδυμεκμη κα θάκμοκ πνήζε ηςκ θαηάιιειςκ μέζςκ αημμηθήξ πνμζηαζίαξ.
Να ηενμφκηαη μη μδεγίεξ αζθαιμφξ πνήζεξ θαη ζοκηήνεζεξ ηςκ ενγαιείςκ πεηνυξ.
Οη ενγαδυμεκμη ζε φρε κα θένμοκ ελμπιηζμυ πνμζηαζίαξ απυ πηχζε θαη δχκε-ενγαιεημζήθε.
Οη θμνεηέξ ζθάιεξ κα ζηενεχκμκηαη θαιά θαη κα ηενμφκηαη υιμη μη θακυκεξ αζθαιμφξ πνήζεξ
ημοξ.
Οη ενγαδυμεκμη πμο αζπμιμφκηαη με ηεκ ημπμζέηεζε οαιμπηκάθςκ κα έπμοκ εμπεηνία ζημκ
αζθαιή πεηνηζμυ οαιμπηκάθςκ.
9. Εογαζία ζε ικοιώμαηα :
ΟΧΙ
Πιενυηεηα θαη μνζυηεηα θαθέιμο μεηαιιηθήξ ζθαιςζηάξ οπμζηφιςζεξ (βεβαηχζεηξ, μειέηε,
θιπ).
Καηαιιειυηεηα ζημηπείςκ ζθαιςζηάξ. Καηάιιειε θαη εοθνηκήξ ζήμακζε ηςκ ζημηπείςκ μεηαιιηθχκ ζθαιςζηχκ.
Μειέηε ημο λοιυηοπμο / μεηαιιυηοπμο, ηδηαίηενα γηα μεγάιμ θαηαθυνοθα ζημηπεία θένμκηα
μνγακηζμμφ.
Αζθαιήξ μεηαθμνά θαη δηαθίκεζε (μεηαλφ μνυθςκ, πηιημμεηνηθχκ ζέζεςκ θιπ) ηςκ ζημηπείςκ
οπμζηφιςζεξ, ακηηζηήνηλεξ θαη θαιμοπχμαημξ.
Καηαζθεοή ζθαιςζηάξ ζφμθςκα με ηε μειέηε (μδεγίεξ ημο θαηαζθεοαζηή, ΠΔ 778/80 ή εηδηθή
μειέηε).
Πνμζηαζία ηςκ ενγαδμμέκςκ ζηε ζοκανμμιυγεζε ζθαιςζηάξ απυ πηχζεηξ απυ φθμξ.
Γπίβιερε απυ οπεφζοκμ άημμμ.
Γλεηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ ζοκανμμιυγεζεξ / απμζοκανμμιυγεζεξ ζθαιςζηάξ θαη θαηαζθεοήξ
θαιμοπχμαημξ.
Αζθαιείξ πνμζβάζεηξ. Πνμζμπή ζε πνμζβάζεηξ πμο απαηημφκηαη ζε ελςηενηθά ζημηπεία ημο
θένμκηα μνγακηζμμφ.
Πνυβιερε αζθαιμφξ πνυζβαζεξ θαη ενγαζίαξ γηα ζηδενχμαηα, ζθονμδεηήζεηξ, απμλειχζεηξ.
Αζθαιείξ ζέζεηξ ενγαζίαξ γηα θαιμοπαηδήδεξ, ζηδενάδεξ, μπεηαηδήδεξ.
Γπανθήξ ακηηζηήνηλε.
Υνήζε Μ.Α.Π. ηςκ ενγαδμμέκςκ.
Πενίθναλε πχνμο πιαθχκ θαη δμθχκ γηα απμθογή πηχζεξ πνμζςπηθμφ.
Σα ηθνηχμαηα ζα έπμοκ πνμζηαηεοηηθά θηγθιηδχμαηα έκακηη πηχζεξ ακηηθεημέκςκ.
Έιεγπμη ηεξ ζθαιςζηάξ υπςξ πνμβιέπμκηαη.
Έκανλε θαιμοπχμαημξ μεηά απυ άδεηα ημο οπεφζοκμο μεπακηθμφ.
Έκανλε λεθαιμοπχμαημξ μεηά απυ άδεηα ημο οπεφζοκμο μεπακηθμφ.
Σα ηθνηχμαηα πνέπεη κα ζπεδηάδμκηαη, κα θαηαζθεοάδμκηαη θαη κα ζοκηενμφκηαη έηζη χζηε κα μεκ
μπμνμφκ κα θαηαννεφζμοκ ή κα μεηαημπηζζμφκ ηοπαία.
Σα δάπεδα ενγαζίαξ θαη ηα ζημηπεία πνυζβαζεξ ηςκ ηθνηςμάηςκ πνέπεη κα έπμοκ ηέημηα
θαηαζθεοή, δηαζηάζεηξ θαη πνμζηαηεοηηθά μέηνα θαη κα πνεζημμπμημφκηαη με ηέημημ ηνυπμ χζηε
κα απμθεφγεηαη ε πηχζε πνμζχπςκ ή ε έθζεζε ημοξ ζε πηχζεηξ ακηηθεημέκςκ.
















Θα πνέπεη κα ιαμβάκεηαη πνυκμηα χζηε κα απμθεφγμκηαη αθμφζηεξ μεηαημπίζεηξ ηςκ θηκεηχκ
ηθνηςμάηςκ.
Σα ηθνηχμαηα πνέπεη κα επηζεςνμφκηαη απυ ημκ επηβιέπμκηα μεπακηθυ ζηηξ παναθάης
πενηπηχζεηξ:
α. Πνηκ απυ ηεκ έκανλε ηεξ πνήζεξ ημοξ
β. ηε ζοκέπεηα, θαηά ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα
γ. Μεηά απυ θάζε μεηαηνμπή, πενίμδμ απνεζηίαξ, θαθμθαηνία ή ζεηζμηθέξ δμκήζεηξ ή μεηά απυ
μπμηεζδήπμηε πενηζηάζεηξ πμο μπμνμφκ κα επενεάζμοκ ηεκ ακημπή ή ηε ζηαζενυηεηα ημοξ.
Ο πχνμξ θάης απυ ηθνηχμαηα πενηθνάζζεηαη θαη απαγμνεφεηαη ε είζμδμξ ζ’ αοηυκ.
10. Εογαζία ζε κλίμακεπ :
ΟΧΙ
Οη θιίμαθεξ πνέπεη κα έπμοκ επανθή ακημπή θαη κα ζοκηενμφκηαη ζςζηά.
Πνέπεη επίζεξ κα πνεζημμπμημφκηαη ζςζηά, ζηα θαηάιιεια ζεμεία θαη ζφμθςκα με ηε πνήζε γηα
ηεκ μπμία πνμμνίδμκηαη.
Οη θιίμαθεξ ζα πνεζημμπμημφκηαη μυκμ γηα ζφκημμεξ θαη ειαθνηέξ ενγαζίεξ.
Θα επηζεςνμφκηαη θαη ζα ειέγπμκηαη ηαθηηθά.
Οη ενγαδυμεκμη ζα εθπαηδεφμκηαη ζημ ζςζηυ ηνυπμ ακφρςζεξ θαη ζηενέςζεξ ηςκ.
Σμ έδαθμξ ζηήνηλεξ πνέπεη κα είκαη ζηαζενυ.
Δεκ πνέπεη κα δεμημονγμφκ θηκδφκμοξ ζημοξ πχνμοξ πμο πνεζημμπμημφκηαη.
Γηα ημ ακέβαζμα ενγαιείςκ ζα πνεζημμπμημφκηαη εηδηθμί ζάθμη ή ενγαιεημζήθεξ.
Γνγαιεία πμο απαηημφκ θαη ηα δφμ πένηα γηα ηεκ ιεηημονγία ημοξ δεκ ζα πνεζημμπμημφκηαη ζε
θιίμαθεξ.
11. Εογαζίεπ αλξρμιμξκαηαζκερώμ :


















Η πεηνςκαθηηθή δηαθίκεζε θμνηίςκ κα γίκεηαη ζφμθςκα με ηεξ μδεγίεξ.
Σα μεπακήμαηα θμπήξ θαη δηαμυνθςζεξ ημο αιμομηκίμο κα θένμοκ πνμζηαηεοηηθά ζηα επηθίκδοκα
ζεμεία ημοξ.
Οη ενγαδυμεκμη κα θάκμοκ πνήζε ηςκ απαναίηεηςκ μέζςκ αημμηθήξ πνμζηαζίαξ.
Να ηενμφκηαη μη μδεγίεξ αζθαιμφξ ιεηημονγίαξ θαη πεηνηζμμφ ηςκ ειεθηνηθχκ ενγαιείςκ.
Να ιαμβάκμκηαη υια ηα μέηνα γηα απμθογή ειεθηνμπιελίαξ.
Να ηενμφκηαη μη μδεγίεξ αζθαιμφξ πνήζεξ θαη ζοκηήνεζεξ ηςκ ειεθηνηθχκ ενγαιείςκ θαη
μεπακχκ.
Να ηενμφκηαη μη μδεγίεξ αζθαιμφξ πνήζεξ θαη ζοκηήνεζεξ ηςκ ενγαιείςκ πεηνυξ.
Οη ενγαδυμεκμη ζε φρε κα θένμοκ ελμπιηζμυ πνμζηαζίαξ απυ πηχζε θαη δχκε-ενγαιεημζήθε.
Οη θμνεηέξ ζθάιεξ κα ζηενεχκμκηαη θαιά θαη κα ηενμφκηαη υιμη μη θακυκεξ αζθαιμφξ πνήζεξ
ημοξ.
12. Εογαζίεπ δαπεδξζηοώζετμ
:
ΝΑΙ
Αζθαιήξ μεηαθμνά οιηθχκ δαπεδμζηνχζεςκ.
Υνήζε μέζςκ αημμηθήξ πνμζηαζίαξ υπμο είκαη απαναίηεημ.
Ομαιή θαη πςνίξ εμπυδημ θίκεζε μέζα ζημ πχνμ.
Καηάιιεια εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ.
Άνηζηε θαηάζηαζε ενγαιείςκ,
Καηάιιειμξ θςηηζμυξ θαη ελαενηζμυξ.
13. Ξρλξρογικέπ εογαζίεπ :





ΟΧΙ

ΟΧΙ

Καμία λοιμονγηθή ενγαζία ΔΓΝ ΓΙΝΑΙ ΑΦΑΛΗ.
ΠΡΟΟΥΗ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΓΙ.
ΑΠΑΙΣΓΙΣΑΙ ένεοκα γηα ηε ζςζηή επηιμγή ηςκ λοιμονγηθχκ μεπακεμάηςκ, ηε δηεοζέηεζε, ηεκ
εγθαηάζηαζε θαη ηε πνήζε ημοξ.

































ΑΠΑΙΣΓΙΣΑΙ ε ζςζηή επηιμγή εθπαηδεομέκςκ πεηνηζηχκ ηςκ μεπακεμάηςκ θαη ΓΠΑΡΚΗ
ΓΠΙΒΛΓΦΗ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ παναγςγηθήξ δηαδηθαζίαξ.
ΑΦΑΛΗ ΥΩΡΟ ΓΡΓΑΙΑ με επανθή θςηηζμυ, παμειυ επίπεδμ ζμνφβμο, ειάπηζηε πμζυηεηα απυβιεηςκ θαη γεκηθά εφθιεθηςκ οιηθχκ.
ΓΠΑΡΚΗ έιεγπμξ θαη ζοκηήνεζε ηςκ μεπακχκ.
ΑΠΑΙΣΓΙΣΓ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΟΒΓΗ θαη θαηάιιεια εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ ζημ ζέμα ηεξ
ζοκηήνεζεξ ηςκ μεπακχκ.
ΑΠΑΙΣΓΙΣΑΙ Η ΥΡΗΗ Μ.Α.Π.
Υνήζε ζοιιεθηχκ ζθυκεξ.
14. Μεηαλλξρογικέπ εογαζίεπ
:
ΝΑΙ
Οη ενγαζίεξ ειεθηνμζογθμιιήζεςξ κα γίκμκηαη ζφμθςκα με ηα μέηνα θαη ηηξ μδεγίεξ αζθάιεηαξ.
Η πνήζε ημο ηνμπμφ κα γίκεηαη ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ αζθαιμφξ πνήζεξ θαη μυκμ απυ έμπεηνμοξ
ενγαδυμεκμοξ.
Η πεηνςκαθηηθή δηαθίκεζε θμνηίςκ κα γίκεηαη ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ.
Όια ηα μεπακήμαηα κα θένμοκ ημκ πνμζηαηεοηηθυ θαη βμεζεηηθυ ελμπιηζμυ ημοξ.
Οη ενγαδυμεκμη κα θάκμοκ πνήζε ηςκ απαναίηεηςκ μέζςκ αημμηθήξ πνμζηαζίαξ.
Να ηενμφκηαη μη μδεγίεξ αζθαιμφξ ιεηημονγίαξ θαη πεηνηζμμφ ηςκ ειεθηνηθχκ ενγαιείςκ.
Να ιαμβάκμκηαη υια ηα μέηνα γηα απμθογή ειεθηνμπιελίαξ.
Να ηενμφκηαη μη μδεγίεξ αζθαιμφξ πνήζεξ θαη ζοκηήνεζεξ ηςκ ειεθηνηθχκ ενγαιείςκ θαη
μεπακχκ.
Να ηενμφκηαη μη μδεγίεξ αζθαιμφξ πνήζεξ θαη ζοκηήνεζεξ ηςκ ενγαιείςκ πεηνυξ.
Οη ενγαδυμεκμη ζε φρε κα θένμοκ ελμπιηζμυ πνμζηαζίαξ απυ πηχζε θαη δχκε-ενγαιεημζήθε.
Οη θμνεηέξ ζθάιεξ κα ζηενεχκμκηαη θαιά θαη κα ηενμφκηαη υιμη μη θακυκεξ αζθαιμφξ πνήζεξ
ημοξ.
15. Κίμδρμξπ από εογαζία ζε ύσξπ ( πέοαηα πλακώμ, αμξίγμαηα, κ.λ.π.) : ΟΧΙ
Οη πηχζεηξ απυ φρμξ πνέπεη κα πνμιαμβάκμκηαη, ηδίςξ μέζς ζηενεχκ θηγθιηδςμάηςκ με
επανθέξ φρμξ πμο ζα δηαζέημοκ ημοιάπηζημκ έκα εμπυδημ ζηε ζηάζμε ημο δαπέδμο, έκα
πεηνμιηζζήνα θαη εκδηάμεζμ μνηδυκηημ ζημηπείμ, ή άιιμ
ηζμδφκαμμ μέζμ, ζφμθςκα με ηεκ
ηζπφμοζα κμμμζεζία.
Οη ενγαζίεξ ζε φρμξ μπμνμφκ κα πναγμαημπμημφκηαη μυκμ με ηε βμήζεηα ημο θαηάιιειμο
ελμπιηζμμφ ή με μεπακηζμμφξ ζοιιμγηθήξ πνμζηαζίαξ υπςξ θηγθιηδχμαηα, ελέδνεξ ή δίπηοα
πνμζηαζίαξ. ε πενίπηςζε πμο ε πνήζε αοηχκ ηςκ μέζςκ δεκ είκαη δοκαηή ιυγς ηεξ θφζεξ ηςκ
ενγαζηχκ, πνέπεη κα πνμβιέπμκηαη ηα θαηάιιεια μέζα πνυζβαζεξ θαη κα πνεζημμπμημφκηαη
δχκεξ αζθαιείαξ ή άιιεξ μέζμδμη αζθάιεηαξ με αγθφνςζε, με ηηξ πνμτπυζεζεξ ηεξ θείμεκεξ
κμμμζεζίαξ.
Οη θαηνηθέξ ζοκζήθεξ πνέπεη κα επηηνέπμοκ ηηξ ενγαζίεξ ζε φρμξ.
Η πνυζβαζε πνέπεη κα είκαη αζθαιήξ.
Η θοζηθή θαηάζηαζε, ε ροπηθή-πκεομαηηθή θαηάζηαζε θαη ε ροπμιμγία ημο πνμζςπηθμφ πνέπεη
κα ειέγπεηαη, ηδηαίηενα γηα ενγαζίεξ ζε μεγάια φρε.
Σμ πνμζςπηθυ πνέπεη κα είκαη έμπεηνμ ζε ενγαζίεξ ζε φρμξ θαη ελμηθεηςμέκμ με ηηξ ζοκζήθεξ
εθηέιεζεξ ηέημηςκ ενγαζηχκ.
Σα μέζα αημμηθήξ πνμζηαζίαξ πμο πνεζημμπμημφκηαη πνέπεη κα έπμοκ επηιεγεί με πνμζμπή γηα κα
μεκ δεμημονγμφκ πνμβιήμαηα
Ακ δεκ ελαζθαιίδεηαη ε πηχζε οιηθχκ θαη ακηηθεημέκςκ, ε πενημπή απυ θάης πνέπεη κα απμμμκχκεηαη απυ θίκεζε πνμζςπηθμφ, ηνίηςκ θαη ελμπιηζμμφ.
ε υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ενγαζίαξ απαηηείηαη αοζηενή επίβιερε.
Σα οιηθά θαη μ ελμπιηζμυξ κα μεηαθένμκηαη με ακορςηηθά μεπακήμαηα θαη υπη με ηα πένηα.
































Η επημήθοκζε ηςκ δηπηφςκ θαη ημ ειεφζενμ μήθμξ ηεξ δχκεξ δεκ πνέπεη κα επηηνέπμοκ πνυζθνμοζε ζε ζηαζενά ζημηπεία.
Καηά ηεκ ενγαζία (γηα πενίπηςζε επείγμοζαξ απμπχνεζεξ) θαη γηα ηεκ απμπχνεζε ηα ζοζηήμαηα
πνμζπέιαζεξ παναμέκμοκ ζηε ζέζε ημοξ ή έπμοκ ακηηθαηαζηαζεί απυ άιια ηζμδφκαμα ζε
πανεπυμεκε αζθάιεηα.
16. Κίμδρμξπ από εογαζίεπ ζε θέοξμηεπ ξογαμιζμξύπ από μέηαλλξ ή ζκροόδεμα, νρλόηρπξρπ και
βαοέα ποξκαηαζκεραζμέμα ζηξιςεία
: ΝΑΙ
Οη θένμκηεξ μνγακηζμμί απυ μέηαιιμ ή ζθονυδεμα θαη ηα ζημηπεία ημοξ, μη λοιυηοπμη, ηα
πνμθαηαζθεοαζμέκα ζημηπεία ή ηα πνμζςνηκά ζηενίγμαηα θαη μη
ακηηζηενίλεηξ πνέπεη κα
ζοκανμμιμγμφκηαη θαη κα απμζοκανμμιμγμφκηαη οπυ ηεκ επίβιερε ανμμδίμο πνμζχπμο ζφμθςκα
με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία.
Πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη επανθή πνμιεπηηθά μέηνα γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ ενγαδμμέκςκ απυ ημοξ
θηκδφκμοξ πμο μθείιμκηαη ζημ εφζναοζημ ή ζηεκ πνμζςνηκή αζηάζεηα εκυξ ένγμο.
Οη λοιυηοπμη, ηα πνμζςνηκά ζηενίγμαηα θαη μη ακηηζηενίλεηξ πνέπεη κα ζπεδηάδμκηαη, κα
οπμιμγίδμκηαη, κα εθηειμφκηαη θαη κα ζοκηενμφκηαη έηζη χζηε κα ακηέπμοκ πςνίξ θίκδοκμ ζηηξ
θαηαπμκήζεηξ πμο μπμνεί κα ημοξ επηβιεζμφκ.
17. Κίμδρμξπ ηλεκηοξπληνίαπ
:
ΝΑΙ
Πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη υια ηα μέηνα πμο πνμβιέπμκηαη απυ ημοξ γεκηθμφξ θακυκεξ γηα ηηξ
ειεθηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ.
Ιδηαίηενε πνμζμπή ζηεκ εγθαηάζηαζε ηεξ πνμζςνηκήξ ειεθηνηθήξ εγθαηάζηαζεξ θαη ζηεκ
πνμζεθηηθή απμμυκςζε ηςκ ειεθηνηθχκ γναμμχκ πμο ενγάδεηαη ημ πνμζςπηθυ θαη ηε πνήζε
εηδηθμφ ελμπιηζμμφ θαη ενγαιείςκ θαηάιιεια ζοκηενεμέκςκ.
Πνμζμπή ζηεκ φπανλε κενμφ πιεζίμκ ηςκ γναμμχκ ειεθηνηθήξ ηνμθμδυηεζεξ.
Η ειεθηνηθή εγθαηάζηαζε είκαη θαηάιιεια πνμζηαηεομέκε απυ μπμηαδήπμηε θζμνά θαη με ηεκ
θαηάιιειε πνμεηδμπμηεηηθή ζήμακζε.
Καηάιιειε γείςζε ηςκ ειεθηνηθχκ εγθαηαζηάζεςκ.
Σα θαιχδηα πανμπήξ νεφμαημξ ζηα δηάθμνα ζεμεία ημο ενγμηαλίμο είκαη θαηάιιεια πνμζηαηεομέκα θαη μαθνηά απυ δηαδνυμμοξ θοθιμθμνίαξ.
Οη ειεθηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ επηζεςνμφκηαη θαη ζοκηενμφκηαη ηαθηηθά.
Οη ειεθηνμιυγμη πνεζημμπμημφκ ημκ θαηάιιειμ πνμζηαηεοηηθυ ελμπιηζμυ θαη εθανμυδμοκ ηηξ
μδεγίεξ αζθάιεηαξ.
Σαθηηθή δμθημή ηεξ απμηειεζμαηηθυηεηαξ ηςκ πνμζηαηεοηηθχκ μέζςκ.
Καηάιιειμη ζήμακζε ηςκ επηθίκδοκςκ γηα ειεθηνμπιελία ζεμείςκ ημο ενγμηαλίμο.
Κμκηά ζηα ζεμεία ενγαζίαξ οπάνπμοκ θαηάιιειμη πονμζβεζηήνεξ.
Δμθημή θαη έιεγπμξ ηςκ εγθαηαζηάζεςκ απυ εηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ πνηκ ηεκ ζέζε ζε
ιεηημονγία.
Οη πίκαθεξ ζα θένμοκ απαναηηήηςξ νειέ δηαθογήξ.
Οη οπυγεηεξ εγθαηαζηάζεηξ ζεμαίκμκηαη απαναηηήηςξ.
18. Ηλεκηοικά εογαλεία
Σα ειεθηνηθά ενγαιεία είκαη μμκςμέκα ή δηπιά γεηςμέκα.
Σα θαιχδηα είκαη ηαθημπμηεμέκα, μαθνηά απυ δηυδμοξ ενγαδμμέκςκ θαη υπη πμιφ μαθνηά.
Υνεζημμπμημφκηαη αημμηθά μέηνα πνμζηαζίαξ .
Κμκηά ζηα ζεμεία ενγαζίαξ οπάνπμοκ θαηάιιειμη πονμζβεζηήνεξ.
Σα ειεθηνηθά ενγαιεία πνεζημμπμημφκηαη υπςξ πνμβιέπεηαη θαη με ημ βμεζεηηθυ ελμπιηζμυ
ημοξ.
Σα ειεθηνηθά ενγαιεία είκαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζοκηενμφκηαη βάζεη πνμγνάμμαημξ μυκμ απυ
εηδηθεομέκμ ειεθηνμιυγμ.

19. Κίμδρμξπ προκαυάπ – εκοήνετμ
:
ΟΧΙ
Δεκ οπάνπεη μναηυξ θίκδοκμξ πμο μπμνεί κα πνμβιεθζεί. Ιδηαίηενε πνμζμπή ζηε πνήζε θιυγηζηνμο
γηα ηηξ ζογθμιιήζεηξ.
20. Εογαζίεπ κξμηά ζε ρπόγεια δίκηρα

































:

ΠΙΘΑΝΟΝ

Μειέηε πενημπήξ γηα πνμτπάνπμκηα δίθηοα.
Σμ δίθηομ θοζηθυ αενίμο έπεη πιήνε απμηφπςζε.
θυπημμ είκαη ε οπάνπμοζα πιενμθμνία απμηφπςζεξ κα επηβεβαηχκεηαη ζημ πεδίμ.
Αθνηβήξ πνμζδημνηζμυξ ημο είδμοξ ημο δηθηφμο.
Αθνηβήξ πνμζδημνηζμυξ ηεξ ζέζεξ ημο δηθηφμο.
Μειέηε απμθογήξ δηαζηαφνςζεξ ή πανάιιειεξ ημπμζέηεζεξ .
Αθνηβήξ πνμζδημνηζμυξ ημο ηνυπμο ενγαζίαξ.
Πνμζεθηηθή εθζθαθή (πεηνμκαθηηθά ακ απαηηείηαη).
Γθζθαθή μυκμ με θαηάιιειε επίβιερε θμκηά ζε αγςγμφξ θοζηθμφ αενίμο ή μέζεξ ηάζεξ ΔΓΗ.
Γνγαζίεξ μυκμ με θαηάιιειε επίβιερε θμκηά ζε ημήμαηα αγςγχκ θοζηθμφ αενίμο ή μέζεξ ηάζεξ
ΔΓΗ.
Δηαθμπή ενγαζηχκ υηακ απμθαιοθζεί ή πνμθφρεη οπυκμηα φπανλεξ οπμγείμο δηθηφμο θαη άμεζε
εκεμένςζε ανμμδίςκ.
Οη πεηνηζηέξ εθζθαπηηθχκ μεπακεμάηςκ θαη μη ενγαδυμεκμη κα μεκ επεμβαίκμοκ μυκμη ημοξ ζε
ημήμαηα δηθηφςκ ακ δεκ έπμοκ πάνεη ζαθείξ εκημιέξ.
Πιήνεξ απμθαηάζηαζε ηεξ επηζήμακζεξ ηςκ δηθηφςκ.
Άμεζε εκεμένςζε ημο ανμυδημο θμνέα ζε πενίπηςζε αηοπήμαημξ.
Μυκςζε ηεξ ζέζεξ ημο πεηνηζηή ηςκ εθζθαπηηθχκ μεπακεμάηςκ.
21. Εογαζίεπ ζε ξδξύπ
:
ΟΧΙ
Πνηκ ηεκ έκανλε ηςκ ενγαζηχκ ζα εκεμενχκμκηαη μη ανμυδηεξ ανπέξ θαη μη άμεζα εκδηαθενυμεκμη.
Θα οπάνπεη θαιυξ ζπεδηαζμυξ (πνμκηθυξ θαη πςνμηαληθυξ) γηα ηεκ θίκεζε ηςκ αοημθηκήηςκ,
ηνμθμδμζία θαηαζηεμάηςκ, πνμζπέιαζε ζε ζπμιεία θαη πχνμοξ ηδηαίηενμο πιεζοζμμφ, θιπ.
Να ηενεί ηηξ απαηηήζεηξ αζθάιεηαξ πμο αθμνμφκ ζε ενγαζίεξ εκαπυζεζεξ οιηθχκ ζηηξ μδμφξ,
θαηάιερεξ ημήμαημξ μδμφ θαη πεδμδνμμίμο: Ν. 2696/99 (αν. 47,48) θαη ε ηνμπ. αοημφ Ν. 3542/07
(αν. 43,44).
Αοζηενή ηήνεζε ημο πνμκμδηαγνάμμαημξ.
Γλαζθάιηζε θίκεζεξ μέζςκ άμεζεξ βμήζεηαξ.
ήμακζε υπςξ πνμβιέπεηαη θαη ακ απαηηείηαη πενίθναλε.
Γιαπηζημπμίεζε ημο παναγυμεκμο ζμνφβμο.
Γλαζθάιηζε πνμζηαζίαξ ηςκ δηενπμμέκςκ.
Καιυξ θςηηζμυξ ημο ένγμο εάκ απαηημφκηαη ενγαζίεξ ηε κφπηα.
Σήνεζε αζηοκμμηθχκ δηαηάλεςκ γηα ηεκ ιεηημονγία ενγμηαλίςκ.
Πνμζμπή ζε εκαένηα θαη οπυγεηα δίθηοα.
Άνηζηε απμθαηάζηαζε ημο μδμζηνχμαημξ.
Όιμη μη ενγαδυμεκμη ζα θμνμφκ θςζθμνίδμκηα γηιέθα ζοκεπχξ.
22. Κίμδρμξπ εογαηικξύ αηρςήμαηξπ από εογαλεία ςειοόπ :
ΝΑΙ
Οη εγθαηαζηάζεηξ, μη μεπακέξ θαη μ ελμπιηζμυξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ μεπακμθηκήηςκ ή
με ενγαιείςκ πεηνυξ πνέπεη:
α. Να είκαη ζςζηά ζπεδηαζμέκεξ θαη θαηαζθεοαζμέκεξ
ιαμβάκμκηαξ οπυρε, ζημ μέηνμ ημο δοκαημφ, ηηξ
ενγμκμμηθέξ ανπέξ.
β. Να δηαηενμφκηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ.















γ. Να πνεζημμπμημφκηαη απμθιεηζηηθά γηα ηεκ ενγαζία γηα
ηεκ μπμία πνμμνίδμκηαη.
δ. Να πνεζημμπμημφκηαη απυ ενγαδυμεκμοξ πμο έπμοκ ιάβεη
θαηάιιειε εθπαίδεοζε.
Οη εγθαηαζηάζεηξ θαη ηα υνγακα οπυ πίεζε πνέπεη κα παναθμιμοζμφκηαη θαη κα οπμβάιιμκηαη ζε
δμθημέξ θαη ειέγπμοξ θαηά ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία.
Ιδηαίηενε πνμζμπή ζα δμζεί ζηε πνήζε θιυγηζηνςκ χζηε κα απμθεοπζμφκ αηοπήμαηα.
Οη ζογθμιιήζεηξ κα γίκμκηαη ζε πχνμοξ με επανθή αενηζμυ.
Οη θεθαιέξ ηςκ ζθονηχκ είκαη ζηαζενέξ θαη πςνίξ θζμνέξ.
Οη επηθάκεηεξ θμπήξ πνέπεη κα δηαηενμφκηαη θμθηενέξ.
Οη ιαβέξ ζηηξ ιίμεξ είκαη ζηαζενέξ.
Οη μφηεξ ηςκ θαηζαβηδηχκ δεκ έπμοκ θζανεί.
Έιεγπμξ υιςκ ηςκ ενγαιείςκ γηα ηοπυκ θζμνέξ.
Υνεζημμπμίεζε ημο θαηάιιειμο ενγαιείμο γηα θάζε δμοιεηά.
ςζηή ζοκηήνεζε, θαζανηζμυξ θαη απμζήθεοζε.
ΑΠΑΓΟΡΓΤΓΣΑΙ ε πνεζημμπμίεζε με μμκςμέκςκ ενγαιείςκ θμκηά ζε ειεθηνηθέξ ζοζθεοέξ.
ΑΠΑΓΟΡΓΤΓΣΑΙ ε πνήζε ενγαιείςκ απυ ζίδενμ θμκηά ζε εφθιεθηα οιηθά θαη ζε εθνήλημεξ
αημυζθαηνεξ.
ΑΠΑΓΟΡΓΤΓΣΑΙ ε ημπμζέηεζε ενγαιείςκ πάκς ζε θνάζπεδα ή θάγθεια απυ υπμο μπμνμφκ κα
πέζμοκ ζε παμειυηενμ επίπεδμ.







23. Ηλεκηοξζργκξλλήζειπ :
ΟΧΙ
Οη ζοζθεοέξ ειεθηνμζογθυιιεζεξ θαη ηα πανειθυμεκά ημοξ πνέπεη κα ζοκηενμφκηαη ζε άνηζηε
θαηάζηαζε.
Αοζηενυξ πενημδηθυξ έιεγπμξ ηςκ ζοζθεοχκ ειεθηνμζογθυιιεζεξ.
Ιδηαίηενε πνμζμπή ζηεκ ημπμζέηεζε ηςκ γεηχζεςκ ζηα ελανηήμαηα πμο ζογθμιιάμε.
Υνήζε θαηάιιειςκ μέζςκ αημμηθήξ πνμζηαζίαξ - Μ.Α.Π.
Μειέηε ζςζημφ ελαενηζμμφ ημο πχνμο πμο γίκμκηαη μη ειεθηνμζογθμιιήζεηξ.
Γπηιμγή επανθχξ εθπαηδεομέκςκ ειεθηνμζογθμιιεηχκ.




24. Ονργξμξκξλλήζειπ
:
ΟΧΙ
Υνεζημμπμίεζε ενγαιείςκ ζε άνηζηε θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ.
Γπανθήξ πενημδηθυξ έιεγπμξ θαη ζοκηήνεζε αοηχκ.






Έιεγπμξ δηαννμχκ με ζαπμοκυκενμ.
Με ιίπακζε ηςκ μνγάκςκ πμο είκαη ζε επαθή με μλογυκμ.





Πνμζηαζία μαηηχκ απυ αθηηκμβμιία.
Πνμζηαζία πενηχκ θαη ζχμαημξ απυ εγθαφμαηα.
Ακάζεζε ενγαζηχκ μλογμκμθυιιεζεξ πάκηα ζε πνυζςπα πμο έπμοκ άδεηα απυ ημ Τπμονγείμ
Βημμεπακίαξ.
ςζηυξ ελαενηζμυξ ημο πχνμο ενγαζίαξ.
Απαγμνεφμκηαη μη ζογθμιιήζεηξ ζε πχνμοξ με εφθιεθηα οιηθά.











25. Κίμδρμξπ εογαηικξύ αηρςήμαηξπ από δίζκξ κξπήπ
:
ΝΑΙ
Γπηιμγή ημο θαηάιιειμο δίζθμο.
Έιεγπμξ ημο δίζθμο γηα θζμνέξ πνηκ ηε πνεζημμπμίεζε ημο.
ςζηή ημπμζέηεζε ημο δίζθμο ζημκ ηνμπυ.
Οη ηνμπμί πνέπεη κα θένμοκ ημ βμεζεηηθυ θαη πνμζηαηεοηηθυ ελμπιηζμυ.
Οη ενγαδυμεκμη κα πνεζημμπμημφκ ηα πνμζηαηεοηηθά μέζα ηεξ ακαπκμήξ, ηεξ αθμήξ θαη ηςκ
μαηηχκ.
Γκαιιαγή ηςκ πεηνηζηχκ θαη πνεζημμπμίεζε εηδηθχκ γακηηχκ.








Γπανθήξ αενηζμυξ ημο πχνμο ενγαζίαξ.
Σμ δάπεδμ ενγαζίαξ πνέπεη κα είκαη θαζανυ θαη με γιηζηενυ.
Σήνεζε ηςκ θακυκςκ αζθαιμφξ ιεηημονγίαξ ηςκ ειεθηνηθχκ ενγαιείςκ.
Γθπαίδεοζε ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημκ αζθαιή πεηνηζμυ ημο ηνμπμφ θαη εκεμένςζε γηα ημοξ
πηζακμφξ θηκδφκμοξ θαη ηναομαηηζμμφξ.
ςζηή θαη ηαθηηθή ζοκηήνεζε ηςκ ηνμπχκ.
Απαγμνεφεηαη ε πνήζε γακηηχκ ζε ενγαζίεξ με ηνμπμφξ, δίζθμοξ θαη γεκηθά ενγαιεία με
πενηζηνεθυμεκα μένε θμκηά ζημ ζεμείμ πεηνηζμμφ ηςκ.

26.



















Διάθξοεπ μηςαμέπ :
ΝΑΙ
Οη μεπακέξ θένμοκ δηαθνηηηθά αζθαιμφξ ιεηημονγίαξ θαη πμηυηεηαξ ΟΓ.
Καζμνηζμυξ αζθαιχκ δηαδηθαζηχκ πεηνηζμμφ ηςκ μεπακχκ.
Γθπαίδεοζε ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημκ αζθαιή πεηνηζμυ ηςκ μεπακχκ.
Καηάιιειε ζήμακζε ημο πχνμο θαηά ηε ιεηημονγία ηςκ μεπακχκ.
Οη μεπακέξ έπμοκ πνμθοιαθηήνεξ θαη θαιφμμαηα ζηα επηθίκδοκα θηκμφμεκα μένε.
Υνεζημμπμίεζε ηςκ θαηάιιειςκ μεπακχκ γηα ζογθεθνημέκεξ ενγαζίεξ.
Υνεζημμπμίεζε αημμηθμφ ελμπιηζμμφ ενγαζίαξ απυ ημοξ ενγαδυμεκμοξ.
Γείςζε ηςκ ειεθηνηθχκ μεπακχκ.
Γπανθήξ ελαενηζμυξ ζε θιεηζηυ πχνμ ιεηημονγίαξ μεπακχκ εζςηενηθήξ θαφζεξ.
Σαθηηθή θαη ζςζηή ζοκηήνεζε ηςκ μεπακχκ υπςξ πνμβιέπεηαη απυ ημκ θαηαζθεοαζηή
ημοξ.
Όιεξ μη μεπακέξ είκαη εθμδηαζμέκεξ με εγπεηνίδημ ιεηημονγίαξ θαη ζοκηήνεζεξ ζηα
ειιεκηθά.
Η ζοκηήνεζε ηςκ μεπακχκ γίκεηαη, υπςξ μνίδεη μ θαηαζθεοαζηήξ ημοξ.
Η εγθαηάζηαζε ηςκ μεπακχκ γίκεηαη ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο θαηαζθεοαζηή ημοξ.
Απαγμνεφεηαη ηνμπμπμηήζεηξ, πνμζανμμγέξ ή μεηαζέζεηξ ημεμάηςκ ηςκ μεπακχκ πμο
δεκ πνμβιέπμκηαη απυ ημκ θαηαζθεοαζηή.
Οη μεπακέξ πνεζημμπμημφκηαη γηα ημ ζθμπυ πμο έπμοκ ζπεδηαζζεί.
Απαγμνεφεηαη ε οπενθυνηςζε ηςκ μεπακχκ.

27. Κίμδρμξπ από ςειοτμακηική διακίμηζη ρλικώμ
:
ΝΑΙ
Μείςζε υζμ ημ δοκαηυκ πενηζζυηενμ ηεξ πεηνςκαθηηθήξ δηαθίκεζεξ θμνηίςκ με οπμθαηάζηαζε
ηεξ απυ μεπακηθά μέζα.



Τπμβμήζεζε ηεξ πεηνμκαθηηθήξ δηαθίκεζεξ θμνηίςκ με μεπακηθά μέζα.




Γθπαίδεοζε ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημκ μνζυ ηνυπμ πεηνμκαθηηθήξ δηαθίκεζεξ θμνηίςκ.
Γπηζήμακζε ζημοξ ενγαδυμεκμοξ ηςκ επηθίκδοκςκ παναμέηνςκ θαη ηςκ ζεμείςκ ηδηαίηενεξ
πνμζμπήξ, θαηά ηεκ πεηνμκαθηηθή δηαθίκεζε, γηα απμθογή ημοξ.
Οη ενγαδυμεκμη κα είκαη ζε θαηάιιειε θοζηθή θαη ζςμαηηθή θαηάζηαζε πςνίξ μομζθειεηηθά
πνμβιήμαηα.
Γπίβιερε γηα ηε ζςζηή εθανμμγή ηςκ μδεγηχκ θαη ηεπκηθχκ πεηνμκαθηηθήξ δηαθίκεζεξ θμνηίςκ.







Γηα ηε μεηαθμνά θμνηίςκ επηιέγεηαη θάζε θμνά ημ θαηάιιειμ πνμζςπηθυ.
Σα θμνηία έπμοκ ζεμεία πηαζίμαημξ θαη μη ενγαδυμεκμη θμνμφκ πάκηα γάκηηα απμθεφγμκηαξ ημ
γιίζηνεμα ηςκ θμνηίςκ επάκς ημοξ.
Απμθεφγμκηαη πεηνςκαθηηθέξ μεηαθηκήζεηξ υηακ απαηημφκηαη ζηνμθέξ ημο θμνμμφ, ζηάζε
πνμβυιμο, ζογθνάηεζε θμνηίμο ζε ηεκηςμέκα πένηα ζηεκ έθηαζε θαη γεκηθά ζέζεηξ ημο ζχμαημξ
μη μπμίεξ επηβανφκμοκ ζεμακηηθυηαηα ημ μομζθειεηηθυ ζφζηεμα.
28. Κίμδρμξπ από ρπόγειεπ και ρπξθαλάζζιεπ εογαζίεπ

:

ΝΑΙ
















Πανμπή θαη πνήζε θαηάιιειςκ θαη επανθχκ πενηθνάλεςκ, δηπηφςκ αζθαιείαξ θαη ελμπιηζμμφ
αζθαιείαξ (ζςζηβίςκ, θ.ι.π.).
ήμακζε γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ πιςηχκ μέζςκ.
Οη πχνμη ενγαζίαξ πάκς ζημ κενυ, δειαδή δηάδνμμμη, πιςηά μέζα, γέθονεξ, γέθονεξ πεδχκ θαη
άιιεξ δίμδμη, πνέπεη :
a.
Να έπμοκ επανθή ζηαζενυηεηα θαη ακημπή.
b.
Να είκαη ανθεηά μεγάιμη ζημ θάνδμξ γηα ηεκ αζθαιή μεηαθίκεζε ηςκ ενγαδμμέκςκ.
c.
Να έπμοκ επίπεδεξ επηθάκεηεξ πςνίξ πνμελέπμκηεξ νυδμοξ, θιμημφξ, θανθηά, βίδεξ θαη
άιιμοξ θηκδφκμοξ ακαηνμπήξ, θαη εάκ είκαη απαναίηεημ γηα ηεκ απμθογή θηκδφκςκ κα
επηζηνχκμκηαη με ζακίδεξ.
d.
Να θςηίδμκηαη εάκ μ θοζηθυξ θςηηζμυξ δεκ επανθεί.
e.
Να είκαη εθμδηαζμέκμη ζε θαηάιιεια ζεμεία με ανθεηά ζςζίβηα, ζπμηκηά δηάζςζεξ θαη
άιιμ ζςζηηθυ ελμπιηζμυ.
f.
Όπμο είκαη εθηθηυ θαη απαναίηεημ κα είκαη εθμδηαζμέκμη με θνάγμαηα, πνμζηαηεοηηθά
θηγθιηδχμαηα άθνςκ, ζπμηκηά δηάζςζεξ, θ.ι.π.
g.
Να μεκ οπάνπμοκ ζφκενγα, ενγαιεία θαη άιια εμπυδηα.
h.
Να επηζηνχκμκηαη με άμμμ, ηέθνα ή πανυμμηα οιηθά υηακ γίκμκηαη μιηζζενμί απυ ιάδηα ή
πηυκη.
i.
Να είκαη αζθαιηζμέκμη γηα ηεκ απμθογή μεηαηυπηζεξ απυ ακορςμέκμ κενυ ή ηζπονμφξ
ακέμμοξ, εηδηθά ζηεκ πενίπηςζε ζακίδςκ θαηαζηνχμαημξ ζε δηαδνυμμοξ θαη πιαηθυνμεξ
πμο θαηαζθεοάζηεθακ πάκς απυ παιηννμσθά κενά.
j.
Οη ενγαδυμεκμη πνέπεη κα ενγάδμκηαη ημοιάπηζημκ ακά δφμ, έηζη χζηε ζε πενίπηςζε
αηοπήμαημξ ημο εκυξ μ άιιμξ κα πνμζθένεη ή κα θαιέζεη βμήζεηα.
k.
Οη πιςηέξ ζςιεκχζεηξ πνέπεη κα είκαη εθμδηαζμέκεξ με αζθαιή δηάδνμμμ.
l.
Όπμο είκαη απαναίηεημ κα έπμομε επανθή πιεοζηυηεηα.
Να γίκεη εκεμένςζε ηςκ ενγαδμμέκςκ γηα ημκ θίκδοκμ πκηγμμφ.
Γθπαίδεοζε ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημκ πεηνηζμυ ηςκ ζςζηηθχκ μέζςκ θαη ζηεκ πανμπή πνχηςκ
βμεζεηχκ.
Ύπανλε ζςζηηθήξ ιέμβμο, πιήνςξ ελμπιηζμέκεξ με ζςζηηθά μέζα. Θα πνέπεη κα πιενμί ημοξ
υνμοξ πμο ζέημοκ μη ιημεκηθέξ ανπέξ.
Ύπανλε ζπεδίμο εθηάθημο ακάγθεξ.
Πνμζμπή ζηηξ αολμμεηχζεηξ βάζμοξ κενχκ.
29. Χοήζη αμρστηικώμ μηςαμημάητμ
:
ΝΑΙ
Κάζε ζοζθεοή ή ελάνηεμα ακφρςζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ ζοζηαηηθχκ ζημηπείςκ ημοξ,
ηςκ ζοκδέζμςκ, ηςκ αγθονχζεςκ θαη ηςκ ζηενηγμάηςκ ημοξ, πνέπεη:
α.
Να ζπεδηάδμκηαη θαη κα θαηαζθεοάδμκηαη ζςζηά θαη κα έπμοκ ηεκ απαναίηεηε ακημπή γηα
ηεκ πνήζε πμο πνμμνίδμκηαη.
β.
Να εγθαζίζηακηαη θαη κα πνεζημμπμημφκηαη ζςζηά
γ.
Να ζοκηενμφκηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ
δ.
Να παναθμιμοζμφκηαη θαη κα οπμβάιιμκηαη ζε πενημδηθέξ δμθημέξ θαη ειέγπμοξ
ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία.
ε.
Να πνεζημμπμημφκηαη απυ ενγαδυμεκμοξ πμο έπμοκ εθπαηδεοηεί θαηάιιεια θαη έπμοκ
εθμδηαζηεί με ηηξ θαηάιιειεξ άδεηεξ βάζεη ηεξ ηζπφμοζαξ κμμμζεζίαξ.
Κάζε ζοζθεοή θαη ελάνηεμα ακφρςζεξ πνέπεη κα θένεη εοθνηκχξ έκδεηλε ημο ακχηαημο
επηηνεπυμεκμο θμνηίμο, ζφμθςκα με ηηξ εγθνίζεηξ πμο απαηημφκηαη απυ ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία.
Οη ζοζθεοέξ ακφρςζεξ, θαζχξ θαη ηα ελανηήμαηα ημοξ, δεκ μπμνμφκ κα πνεζημμπμημφκηαη γηα
ζθμπμφξ δηαθμνεηηθμφξ απυ εθείκμοξ γηα ημοξ μπμίμοξ πνμμνίδμκηαη ζφμθςκα με ηηξ εγθνίζεηξ
πμο απαηημφκηαη απυ ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία.





















Όια ηα απμδεηθηηθά ζημηπεία, άδεηεξ, εγθνίζεηξ θιπ. πνέπεη κα εονίζθμκηαη ζημ ενγμηάλημ θαη κα
είκαη ζηε δηάζεζε ηςκ ειεγθηηθχκ ανπχκ.
Ο ακορςηηθυξ μεπακηζμυξ έπεη ηε δοκαηυηεηα ακφρςζεξ ημο θμνηίμο.
Ο ακορςηηθυξ μεπακηζμυξ έπεη ειεγπζεί πνηκ ηε πνήζε.
Ο ακορςηηθυξ μεπακηζμυξ έπεη ηηξ πνμβιεπυμεκεξ πηζημπμηήζεηξ.
Ο ελμπιηζμυξ πμο πνεζημμπμηείηαη είκαη μ πνμβιεπυμεκμξ θαη πςνίξ θζμνέξ.
Οη πεηνηζηέξ έπμοκ ημ θαηάιιεια πνμζυκηα θαη εμπεηνία.
Σα ζονμαηυζπμηκα είκαη πνμζανηεμέκα ζςζηά ζημ θμνηίμ.
Η πενημπή είκαη απμθιεηζμέκε θαη με θαηάιιειε ζεμαημδυηεζε.
Οη ενγαδυμεκμη ζε γεηημκηθά ζεμεία έπμοκ εκεμενςζεί.
Τπάνπεη ζοκεπχξ θαιή μναηυηεηα ημο θμνηίμο απυ ημκ πεηνηζηή ή οπάνπεη έμπεηνμξ
θμομακηαδυνμξ.
Γηα μεγάια θμνηία πνεζημμπμημφκηαη αένεδεξ απυ έμπεηνμ πνμζςπηθυ.
Οη ακορςηηθμί μεπακηζμμί βνίζθμκηαη ζε ζέζεηξ υπμο είκαη εδναζμέκα θαιά.
Απαγμνεφεηαη ε ειεφζενε αηχνεζε θμνηίμο.
Απαγμνεφεηαη ε οπενθυνηςζε ημο ακορςηηθμφ μεπακηζμμφ.
Απαγμνεφεηαη ε πνμζπάζεηα πιάγηαξ μεηαθμνάξ θμνηίμο.
Απαγμνεφεηαη ε απυημμε ακφρςζε / θαηέβαζμα.
Απαγμνεφεηαη ε δηαθίκεζε θμνηίςκ πάκς απυ ενγαδυμεκμοξ.
Πνμζμπή υηακ πενηζζυηενμη ακορςηηθμί μεπακηζμμί θηκμφκηαη ζηεκ ίδηα πενημπή.
Γλαζθάιηζε ακηηθεναοκηθήξ πνμζηαζίαξ.
30. Εογαζίεπ ζε κλειζηξύπ ςώοξρπ















:

ΟΧΙ

31. Χοήζη μηςαμημάητμ έογξρ
:
ΝΑΙ
Όια ηα μπήμαηα θαη ηα πςμαημονγηθά μεπακήμαηα θαζχξ θαη ηα μεπακήμαηα δηαθίκεζεξ οιηθχκ
πνέπεη:
α.
Να είκαη ζςζηά ζπεδηαζμέκα θαη θαηαζθεοαζμέκα ιαμβάκμκηαξ οπυρε, ζημ μέηνμ ημο
δοκαημφ, ηηξ ενγμκμμηθέξ ανπέξ.
β.
Να δηαηενμφκηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ θαη ηοπυκ μεηαηνμπέξ κα εγθνίκμκηαη
ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηεκ ογεία θαη αζθάιεηα ηςκ
ενγαδμμέκςκ.
γ.
Να πνεζημμπμημφκηαη ζςζηά θαη απυ πνυζςπα θαηάιιεια θαη εθμδηαζμέκα με ηηξ
απαηημφμεκεξ άδεηεξ ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία.
Οη μδεγμί θαη πεηνηζηέξ ηςκ μπεμάηςκ θαη ηςκ πςμαημονγηθχκ μεπακεμάηςκ θαζχξ θαη ηςκ
μεπακεμάηςκ δηαθίκεζεξ οιηθχκ πνέπεη κα έπμοκ ιάβεη εηδηθή εθπαίδεοζε θαη κα δηαζέημοκ ηεκ
απαηημφμεκε απυ ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία άδεηα.
Πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη πνμιεπηηθά μέηνα χζηε κα απμθεφγεηαη ε πηχζε ηςκ εκ ιυγς
μπεμάηςκ θαη ηςκ μεπακεμάηςκ ζημ πχνμ εθζθαθήξ ή ζημ κενυ.
Σα πςμαημονγηθά μεπακήμαηα θαη ηα μεπακήμαηα δηαθίκεζεξ
οιηθχκ πνέπεη, κα είκαη
εθμδηαζμέκα με ηα θαηάιιεια ζοζηήμαηα ζφμθςκα με ηηξ πνμβιέρεηξ ημο θαηαζθεοαζηή, χζηε μ
μδεγυξ κα πνμζηαηεφεηαη θαηά ηεξ ζφκζιηρεξ ζε πενίπηςζε ακαηνμπήξ ημο μεπακήμαημξ, θαζχξ
θαη θαηά ηεξ πηχζεξ ακηηθεημέκςκ.
Όια ηα απμδεηθηηθά ζημηπεία, άδεηεξ θιπ. πνέπεη κα ζοκμδεφμοκ ημ μεπάκεμα ή ημκ μδεγυ θαη κα
είκαη ζηε δηάζεζε ηςκ ειεγθηηθχκ ανπχκ.
Έκα μεπάκεμα πνέπεη κα πνεζημμπμηείηαη μυκμ γηα ηεκ(ηηξ) ενγαζία (εξ) πμο έπεη θαηαζθεοαζζεί.
Απαγμνεφεηαη ε οπενθυνηςζε μεπακήμαημξ.
Μυκμκ αδεημφπμη πεηνηζηέξ επηηνέπεηαη κα πεηνίδμκηαη ηα μεπακήμαηα.
Η άδεηα ηςκ πεηνηζηχκ πνέπεη κα είκαη ζε ηζπφ.
Απαγμνεφεηαη ε πνήζε ενποζηνημθυνςκ μεπακεμάηςκ ζε άζθαιημ.
















Γίκαη οπμπνεςηηθή ε ζοκηήνεζε θαη ε ηήνεζε θανηέιαξ (βηβιίμο) ζοκηήνεζεξ γηα θάζε μεπάκεμα.
Απαγμνεφμκηαη μη αοημζπεδηαζμμί ζηε πνήζε θαη ζοκηήνεζε ημο μεπακήμαημξ.
Όια ηα μεπακήμαηα πνέπεη κα είκαη εθμδηαζμέκα με πονμζβεζηήνα θαη θανμαθείμ.
Όια ηα ζοζηήμαηα αζθάιεηαξ πνέπεη κα δμοιεφμοκ θαιχξ.
Ο ελμπιηζμυξ ηςκ ακορςηηθχκ μεπακεμάηςκ πνέπεη κα ακαγνάθεη ηεκ ακορςηηθή ηθακυηεηα.
Πηζημπμηεηηθυ ακορςηηθήξ ηθακυηεηαξ απαηηείηαη γηα υιμοξ ημοξ γενακμφξ.
Η ζέζε ημο μεπακήμαημξ δεκ πνέπεη κα είκαη επηζθαιήξ γηα ημ ίδημ, ημκ πεηνηζηή ή ηνίημοξ.
Όια ηα ΜΓ πνέπεη κα είκαη εθμδηαζμέκα με άδεηα ιεηημονγίαξ θαη πηκαθίδα "ΜΓ".
Η κηαιίθα ηςκ αοημθίκεηςκ θμνηεγχκ πνέπεη κα είκαη ζθεπαζμέκε υηακ μεηαθένεηαη ιεπηυθμθθμ
οιηθυ (άμμμξ, 3Α).
Η επηζεχνεζε ηςκ ακορςηηθχκ μεπακεμάηςκ θαη ημο ελμπιηζμμφ ακορχζεςξ είκαη οπμπνεςηηθή
θαη πνέπεη κα θαηαγνάθεηαη.
Γηδηθά μέηνα πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη ιυγς εκαένηςκ αγςγχκ εκένγεηαξ θαη ηειεπηθμηκςκηχκ.
Πνμζμπή ζηα οπυγεηα δίθηοα θαηά ηεκ εθζθαθή ηάθνςκ.
Σα οδναοιηθά ζθονηά είκαη ηδηαίηενα επηθίκδοκα γηα αηοπήμαηα ζε οπυγεηα δίθηοα.
Σα μεπακήμαηα πνέπεη κα αθηκεημπμημφκηαη πνηκ ηεκ έκανλε ενγαζίαξ ζοκηήνεζεξ θαη κα
επηζεμαίκμκηαη με ηεκ ημπμζέηεζε απαγμνεοηηθχκ πηκαθίδςκ (ππ μεπάκεμα ζε ζοκηήνεζε).
32. Εογαζίεπ επιμέηοηζηπ :







ΝΑΙ

Ο επημεηνεηήξ πνέπεη κα εκεμενςζεί γηα ημοξ θηκδφκμοξ ζημ ενγμηάλημ γεκηθά.
Ο επημεηνεηήξ μθείιεη κα εκεμενχζεη ημκ οπεφζοκμ γηα ηεκ είζμδμ ημο ζε πχνμοξ ενγαζίαξ.
Ο επημεηνεηήξ μθείιεη κα ζομμμνθχκεηαη με ηηξ οπμδείλεηξ ηςκ οπεφζοκςκ.
Ο επημεηνεηήξ μθείιεη κα μεκ μεηαζέηεη, πνμζανμυδεη, θαηαζηνέθεη ή αθονχκεη μπμηαδήπμηε
δηάηαλε, μεπακηζμυ, ελμπιηζμυ ή μηηδήπμηε άιιμ.
Ο επημεηνεηήξ μθείιεη κα εκεμενχκεη ημοξ οπεφζοκμοξ γηα μπμηαδήπμηε αιιαγή ζημ πνυγναμμά
ημο.

14. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συμπλθρωματικά των ανωτζρω, παρατίκενται οι διάφορεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τισ γενόμενεσ εργαςίεσ.

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ
ΕΡΓΑΙΕ

ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ

Ρερίφραξθ,ςιμανςθ εργοταξίου.
Σιμανςθ εγκαταςτάςεων αγωγϊν ατμϊν, κερμϊν, υγρϊν ι
αερίων
Μζτρα αςφάλειασ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων (εντοπιςμόσ
–μεταφορά δικτφων κτλ )
Σχζδιο διάςωςθσζξοδοι κινδφνουηϊνεσ κινδφνου-κφρεσ–
οδοί κυκλοφορίασςχεδιαςμόσ χϊρων εργαςίασ

Προετοιμαςία
εργοταξίου

Εξοπλιςμόσ Ατομικισ Ρροςταςίασ
κατά τθν εργαςία (ΜΑΡ)

Ρυρόςβεςθ-αντιμετϊπιςθ πυρκαϊϊν

Χϊροι υγιεινισ και υγειονομικόσ εξοπλιςμόσ

ε όλεσ τισ
εργαςίεσ

ΡΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV, μζροσ Α, §3&18.1)
ΡΔ 105/95
ΡΔ 1073/81 (αρ. 93&95)
ΡΔ 1073/81 (αρ. 75-79)
ΡΔ 305/96 (αρ.12,παρ. IV, μζροσ Α, §2
& μζροσ Β, τμιμα II, §2)
Ν 1568/85 (αρ. 17,18&20)
ΡΔ 305/9 (αρ. 12,παρ. IV,μζροσ Α, §3,9,10
& μζροσ Β, §8,9)
ΡΔ 1073/81 (αρ. 96, §2.κ)
ΡΔ 396/94 (αρ. 4-10, παρ.I,II,III.)
Ν 1430/84 (αρ.16&18)
ΚΥΑ (αρ. πρωτ.οικ.Β.4373/1205/93)
ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 8881/94)
ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ. Β 5261/190/97)
ΡΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μζροσ Α, §4)
ΡΔ 105/95 (αρ.9,παρ. IV)
ΡΔ 1073/81(αρ. 96)
ΡΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μζροσ Α,§ 14)
ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,μζροσ Α,§.13)

Αϋ Βοικειεσ-Φαρμακείο
Απαιτιςεισ ςιμανςθσ εκτελουμζνων ζργων εντόσ και εκτόσ
κατοικθμζνων περιοχϊν.

ΡΔ 1073/81 (αρ. 110)
ΥΑ αρ.πρωτ. ΔΙΡΑΔ/οικ/502/1-7-2003
*(Ζγκριςθ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ Σιμανςθσ
Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ
κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ ελάχιςτα όρια).

Σιμανςθ εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτισ οδοφσεγκατάςταςθ μζςων ςιμανςθσ και ςθματοδότθςθσ-τιρθςθ
μζτρων αςφάλειασ από τουσ εργαηόμενουσ-υποχρεϊςεισ
κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν και εναπόκεςθ υλικϊν ςτισ
οδοφσ-κατάλθψθ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου.

Ν 2696/23-3-99 (αρ.9, 10, 44 §5, 47,48)
Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ ( ΚΟΚ).

Χριςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ)

ΡΔ 396/94 (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ)
ΡΔ 1073/71 (αρ.102,103,106,108)
Ν 1430/84 (αρ. 16,18)

Αϋ Βοικειεσ, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ
εργαηόμενουσ , πρόλθψθ -αντιμετϊπιςθ πυρκαϊϊν &
επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων

ΡΔ 17/96 (αρ. 9)
ΡΔ 1073/81 (αρ. 92,94,96)

Απαιτιςεισ αςφάλειασ φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν,
κινθτϊν προβολζων, καλωδίων τροφοδοςίασ κλπ –
εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ εργοταξίων.

ΡΔ 1073/81 (αρ. 80-84)

Συςτιματα αςφαλείασ,ςυντιρθςθ και ζλεγχοσ ςυςτθμάτων
αςφαλείασ

Ν1568/85 (αρ. 17, §3 & αρ. 19)

Ρροςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, χθμικοφσ και
βιολογικοφσ παράγοντεσ

Ν1568/85 (αρ. 24-28)
ΡΔ 307/26-8-86 (αρ. 4 )
ΡΔ 77/3-3-93
ΡΔ 90/99
ΡΔ 186/95
ΡΔ174/97
ΡΔ 338/01
Ρ.Δ 339/01

Ρροςταςία των εργαηομζνων από μεταλλικό μόλυβδο & τισ
ενϊςεισ ιόντων του.

ΡΔ 94/87 (αρ. 2-14, παρ. I,II,III,IV )

Ρροςταςία των εργαηομζνων από καρκινογόνουσ
παράγοντεσ

Γενικζσ απαιτιςεισ Υγιεινισ & Αςφάλειασ των εργαηομζνων
ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ (αεριςμόσ- ζκκεςθ ςε ειδικοφσ
κινδφνουσ - κερμοκραςία, φυςικόσ & τεχνθτόσ φωτιςμόσ,
χϊροι ανάπαυςθσ, ζγκυεσ & γαλουχοφςεσ μθτζρεσ,
εργαηόμενοι με ειδικζσ ανάγκεσ, κφρεσ κινδφνου,
εξαεριςμόσ δάπεδα, τοίχοι, οροφζσ, παράκυρα, φεγγίτεσ)

ΡΔ 399/17-12-94
ΡΔ 127/5-4-2000
ΡΔ 43/2003
ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,
μζροσ Α , § 5,6,7,8,12,15,16,17,
μζροσ Β, τμιμα Ι, § 1,2,3,4,5,6,7,11 &
τμιμα ΙΙ, §1,3)
Ν1568/85 (αρ. 21,32)

Ρ.Δ 88/99
Οργάνωςθ χρόνου εργαςίασ των εργαηομζνων
Ρ.Δ 62/ 98
Μζτρα προςταςίασ των νζων κατά τθν εργαςία
Φόρτωςθ-εκφόρτωςθ-αποκικευςθ-ςτοίβαςθ-απόλθψθρίψθ-μεταφορά υλικϊν και άλλων ςτοιχείων
Αποβάκρεσ και ράμπεσ φόρτωςθσ.

ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μζροσ Β,
τμιμα ΙΙ, § 4)
ΡΔ 1073/81 (αρ. 85 – 91)
ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μζροσ Α,
§ 11)

Μεταφορά-εναπόκεςθ υλικϊν με αμίαντο

ΚΥΑ (αρ.πρωτ. 8243/1113/1991,αρ. 8)

Μεταφορά ρευςτϊν-πυρακτωμζνων
υλϊν με περονοφόρα οχιματα.

ΡΔ 216/78

Ρροφυλάξεισ των εργαηομζνων από κραδαςμοφσ

ΡΔ 176/2005

Ρροφυλάξεισ των εργαηομζνων από το κόρυβο

ΡΔ 85/1991 (αρ. 1,6)
ΡΔ 149/2006 (αρ. 3,4,5,6,7,8,9)
ΡΔ 397/94

Ρροφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από
χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων
Συχνότθτα επίβλεψθσ εργαςιϊν και επικεϊρθςθσ
ςυνεργείων.

ΡΔ 1073/81 (αρ.111)

Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των
εργαηομζνων για τθν τιρθςθ των μζτρων Αςφάλειασ και
Υγείασ - Υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν και εργαηομζνων.

ΡΔ 305/96 (αρ.7, 8)
ΡΔ 17/96 (αρ. 7,8,10,11,12,13,14)

Εργαςίεσ
ςυγκόλληςησ,
οξυγονοκκοπήσ
& λοιπζσ θερμζσ
εργαςίεσ

Ζλεγχοσ ςτισ ςυςκευζσ, ςτα μζςα ςυγκολλιςεων, και
απαιτιςεισ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ.

ΡΔ 95/78 (αρ. 3 – 9)

Ρυροπροςταςία κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυγκόλλθςθσ,
οξυγονοκοπισ και λοιπϊν κερμϊν εργαςιϊν

ΡΔ 1073/81 (αρ. 96, § β και § γ)
ΡΔ 70/90 (αρ. 15, § 5)
Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7, Αποφ.7568 Φ.700.1/9-296

Ρροςταςία κατά τθ χριςθ και μεταφορά τετθγμζνων
μετάλλων (μόλυβδοσ),ηεόντων
υγρϊν (πίςςα)
Ζλεγχοσ εξοπλιςμοφ υπό πίεςθ

Χριςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ)

ΡΔ 1073/81 (αρ. 99)
ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.16289/330/19-5-99 ,
αρ. 3,9,15)
ΡΔ 95/78 (αρ. 10)
ΡΔ1073/81 (αρ. 104)
ΡΔ 396/94 (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ )
Ν 1430/84 (αρ. 16,18)

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ)

Ρροςταςία από πτϊςθ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε
φψοσ (κιγκλιδϊματα, δίχτυα προςταςίασ, ηϊνεσ αςφάλειασ
κλπ.)

ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, § 5 )

Ικριϊματα και κλίμακεσ (ςχεδιαςμόσ, διαςταςιολόγθςθ,
καταςκευι, επικεϊρθςθ, ςυντιρθςθ, εγκατάςταςθ
ανυψωτικισ μθχανισ επί ικριϊματοσ, αςφαλισ διζλευςθ
κάτω από αυτά κλπ.)

ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ,
§παρ.6 )
ΡΔ 1073/81 (αρ. 34-36)

Ν1430/84 (αρ. 7-10)

Ικριϊματα και
κλίμακεσ.
Εργαςίεσ ςε φψοσ.
Εργαςίεσ ςε
ςτζγεσ.

Γενικζσ διατάξεισ για τα ικριϊματα ,κλίμακεσ και
διαβάςεισ.

ΡΔ 155/2004 (αρ. 2)

Διατάξεισ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ για
προςωρινζσ εργαςίεσ ςε φψοσ,ειδικζσ διατάξεισ για τθ
χρθςιμοποίθςθ κλιμάκων ,ικριωμάτων, τεχνικϊν πρόςβαςθσ
και τοποκζτθςθσ με τθ βοικεια ςχοινιϊν.

ΡΔ 1073/81 (αρ. 36-38)

Δάπεδα εργαςίασ, οδοί κυκλοφορίασ, πεηογζφυρεσ,
εξζδρεσ, πλατφςκαλα, κεκλιμζνα επίπεδα ράμπεσ.

ΡΔ 1073/81 (αρ. 39)

Αςφαλισ κυκλοφορία πεηϊν, μθχανθμάτων, οχθμάτων.

ΡΔ 778/80 (αρ. 4-11,16)

Ξφλινα ςτακερά ικριϊματα-ορκοςτάτεσ-ςφνδεςισ
ορκοςτατϊν-εγκάρςιεσ δοκίδεσ-αντθρίδεσ-δάπεδα
ικριωμάτων-ςφνδεςθ ικριωμάτων με οικοδομι προςτατευτικό προςτζγαςμα (ςκάφθ),κεκλιμζνα επίπεδα..
Κινθτά ικριϊματα
Στακερά μεταλλικά ικριϊματα
Κινθτά μεταλλικά ικριϊματα (πφργοι)
Ανθρτθμζνα ικριϊματα
Εξαςφάλιςθ περάτων ξυλοτφπων και πλακϊν με προςωρινά
κιγκλιδϊματα.
Ρροςτατευτικά κιγκλιδϊματα-ςτθκαία ςε φωταγωγοφσ,
ανοίγματα δαπζδων, κλιμακοςτάςια κλπ.
Φορθτζσ και ςτακερζσ κλίμακεσ-κυλιόμενεσ ςκάλεσ και
κυλιόμενοι διάδρομοι

Τα μεταλλικά Ικριϊματα πρζπει να ςυνοδεφονται από :
ϋϋΒεβαίωςθ Εξζταςθσ Τφπουϋϋ

ΡΔ 778/80
ΡΔ 778/80
ΡΔ 778/80
ΡΔ 778/80

(αρ. 12)
(αρ. 13)
(αρ. 14)
(αρ. 15)

ΡΔ 778/80 (αρ. 17)

ΡΔ 778/80 (αρ. 20)
ΡΔ 1073/81 (αρ. 40-42)
ΡΔ τθσ 22-12-33
ΡΔ 17/78
ΡΔ 1073/81 (αρ. 43,44)
ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV,μζροσ Β,§10)
ΚΥΑ (αρ.πρωτ.16440/Φ.10.4/445/93)
(Κανονιςμόσ παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά
ςυναρμολογοφμενων μεταλλικϊν ςτοιχείων για
τθν αςφαλι καταςκευι και χριςθ μεταλλικϊν
ςκαλωςιϊν)
ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μζροσ Α, §1.2 & μζροσ
Β, §14)
ΡΔ 778/80 (αρ. 18, 19)

Μζτρα κατά τθ ςυναρμολόγθςθ, επικάλυψθ,
επιςκευι, ςυντιρθςθ και αποξιλωςθ ςτεγϊν.
Χριςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ)

ΡΔ 1073/81 (αρ. 102 – 108)
ΡΔ 396/94 (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ)
Ν 1430/84 (αρ. 16,18)

Εκςκαφζσ (
θεμελίων,
τάφρων,
φρεάτων, κλπ).
Αντιςτηρίξεισ

Kαταςκευή
δομικϊν ζργων.
(κτίρια, γζφυρεσ,
τοίχοι
αντιςτήριξησ,
δεξαμενζσ, κλπ.)

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ)

Ρροςδιοριςμόσ υπογείων καλωδίων και απομόνωςισ ι
μεταφορά αυτϊναντιςτθρίξεισ πρανϊν, ομόρων κτιρίων κλπ.- προφυλάξεισ
από πτϊςθ ανκρϊπων, εξοπλιςμοφ , αντικειμζνων- ειςροι
υδάτων- επάρκεια εξαεριςμοφ -αςφαλισ τοποκζτθςθ
προϊόντων εκςκαφισδιαβάςεισ (γεφυρϊματα) διαβατϊν και οχθμάτων κλπ.

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, §10
και
ΡΔ 1073/81 (αρ. 2 - 16)

Ρροφυλάξεισ για εκςκαφζσ εντόσ φδατοσπροφυλάξεισ για εκςκαφζσ κεμελίων, τάφρων, φρεάτων
ι ορυγμάτων ςε μεγάλα βάκθ.

Ρ.Δ 1073/81 (αρ. 6,17)

Ρροςταςία ςε ανοίγματα οριηόντιων και κατακόρυφων
επιφανειϊν (φρεάτια, εκςκαφζσ,δεξαμενζσ,φωταγωγοί κλπ)

ΡΔ 1073/81 (αρ. 40,41,42)

Χριςθ Ατομικϊν μζςων Ρροςταςίασ ( ΜΑΡ )

ΡΔ 1073/81 (αρ. 102-108)
ΡΔ 396/94 (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ ) και
Ν 1430/84 (αρ. 26,28)

Ρρόςκετεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια
των εκςκαφϊν και τθσ κεμελίωςθσ κτιρίων και δομικϊν
ζργων.

ΥΑ αρ. 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 4)
(Kτιριοδομικόσ κανονιςμόσ)

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ)

Γενικζσ διατάξεισ αςφάλειασ
(εγκαταςτάςεισ αςφάλειασ, επικεϊρθςθ
ικριωμάτων, ςωςτι τοποκζτθςθ μθχανθμάτων ι ςυςκευϊν
ςτθν οικοδομι, εκφόρτωςθ υλικϊν, εκτζλεςθ οικοδομικϊν
εργαςιϊν κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ κλπ)

ΡΔ 778/1980 (αρ. 21)

Ρροςταςία κατά τθν καταςκευι, ςυναρμολόγθςθ
και αποςυναρμολόγθςθ φερόντων οργανιςμϊν, ξυλοτφπων, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, § 12)
βαρζων προκαταςκευαςμζνων
ςτοιχείων και ςχεδιαςμόσ, υπολογιςμόσ και ςυντιρθςθ αυτϊν.
Ρρόςκετεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ κατά τθν καταςκευι
κτιρίων και δομικϊν ζργων και απαιτιςεισ για τθν αντοχι
αυτϊν.

ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 1,2,3
-κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ)

Ρροςταςία από εξζχοντεσ ιλουσ ,ςφρματα κλπ

ΡΔ 1073/81 (αρ.98)

Κατεδαφίςεισ

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ.

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙI)

Ρροκαταρκικζσ διαδικαςίεσ (γενικόσ ζλεγχοσ κτιρίου, ζλεγχοσ παροχϊν,
ζλεγχοσ φπαρξθσ καταςκευϊν από αμίαντο, επικίνδυνων υαλοπινάκων
κλπ.)
Μελζτθ κατεδάφιςθσ, επίβλεψθ κατεδάφιςθσ.

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ. 31245 /93
(αρ.2.1,11)

Γενικά προςτατευτικά μζτρα

ΡΔ 1073/81 (αρ. 18-25) και
ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.2.2)

Ρροςταςία εργαηομζνων, κοινοφ και γειτονικϊν κτιρίων

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 /93(αρ. 3)

Ρρόςκετα μζτρα για κατεδαφίςεισ με τα χζρια,με μθχανικά μζςα και
με εκρθκτικά.

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 (αρ.5,6,7) Ν 495/76
(αρ.1,4,7,14)
ΡΔ 413/77

Κατεδαφίςεισ-Αποξθλϊςεισ με φλόγα αερίου.

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 /93(αρ. 8 )

Απομάκρυνςθ δεξαμενϊν - δοχείων ευφλζκτων ι τοξικϊν ουςιϊν,ι
τμθμάτων καταςκευϊν που περιζχουν αμίαντο.

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ. 9)

Ομαδικζσ κατεδαφίςεισ - Άρςθ ερειπίων.
Απαιτιςεισ για κατεδαφίςεισ ειδικϊν ζργων ι ςτοιχείων ζργων (ζργων εξ ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.10)
ωπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ι προεντεταμζνου,ζργων φερομζνων υπό
ΡΔ 1073/81 (αρ.26-30)
μεταλλικοφ
ςκελετοφ και κολωτϊν ι αψιδωτϊν καταςκευϊν).
Απαιτιςεισ για τα ςτακερά μεταλλικά ικριϊματα που
χρθςιμοποιοφνται για κατεδαφίςεισ με εργαλεία χειρόσ κατακορφφων
ςτοιχείων πάνω των τεςςάρων (4.00) μ., εςωτερικϊν τοίχων μεγάλου
πάχουσ και φψουσ, δοκϊν ανεξαρτιτωσ φψουσ.
Απαιτιςεισ για κατεδαφίςεισ με μθχανικά μζςα (επιμελισ απόκλθςθ
τθσ επικίνδυνθσ περιοχισ , προςταςία εκ τθσ καταπτϊςεωσ ).

ΡΔ 1073/81 (αρ. 31,32)
ΡΔ 778/80 (αρ. 13)

ΡΔ 1073/81 (αρ. 33)

Χριςθ Ατομικϊν Μζςων Ρροςταςίασ ( ΜΑΡ ) (προςταςία κρανίου
,ποδιϊν, ματιϊν, χεριϊν κ.λ.π).

ΡΔ 396/94 (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ)
ΡΔ 1073/81 (αρ.102-108)
Ν 1430/84 (αρ.16,18)

Ρροςτατευτικό προςτζγαςμα (ςκάφθ).

ΡΔ 778/80 (αρ. 11)

Ειδικά μζτρα αςφάλειασ ςε κατεδαφίςεισ κτιρίων ι καταςκευϊν που
περιζχουν εφκρυπτα μονωτικά υλικά από αμίαντο.

ΡΔ 70 /1988 (αρ.14, όπωσ αντικαταςτάκθκε με
το αρ. 8 του
ΡΔ 175/1997)
ΚΥΑ 8243/1113/1991, αρ.7)

α

Kαταςκευή
δομικϊν ζργων.
(κτίρια, γζφυρεσ,
τοίχοι
αντιςτήριξησ,
δεξαμενζσ, κλπ.)

Χρήςη
Μηχανημάτων
Ζργων
(ανυψωτικϊν,
χωματουργικϊν,
διακίνηςησ
υλικϊν,
οχημάτων) ,
εξοπλιςμοφ
εργαςίασ και
μηχανϊν.

Εργαςίεσ με ειδικοφσ κινδφνουσ

ΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ)

Γενικζσ διατάξεισ αςφάλειασ
(εγκαταςτάςεισ αςφάλειασ, επικεϊρθςθ
ικριωμάτων, ςωςτι τοποκζτθςθ μθχανθμάτων ι ςυςκευϊν ςτθν
οικοδομι, εκφόρτωςθ υλικϊν, εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν
κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ κλπ)

ΡΔ 778/1980 (αρ. 21)

Ρροςταςία κατά τθν καταςκευι, ςυναρμολόγθςθ
και αποςυναρμολόγθςθ φερόντων οργανιςμϊν, ξυλοτφπων, βαρζωνΡΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, §
προκαταςκευαςμζνων
12)
ςτοιχείων και ςχεδιαςμόσ, υπολογιςμόσ και ςυντιρθςθ αυτϊν.
Ρρόςκετεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ κατά τθν καταςκευι κτιρίων
και δομικϊν ζργων και απαιτιςεισ για τθν αντοχι αυτϊν.

ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 1,2,3
-κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ)

Ρροςταςία από εξζχοντεσ ιλουσ ,ςφρματα κλπ

ΡΔ 1073/81 (αρ.98)

Ζλεγχοσ λειτουργίασ και χειριςμοφ ανυψωτικϊν μθχανθμάτωνΓενικζσ διατάξεισ

ΡΔ 305/96 (αρ.12 παρ. IV,μζροσ Β, τμιμα ΙΙ, § 7)
Ν 1430/84 (αρ. 11-15)

Ανυψωτικά μθχανοκίνθτα μθχανιματα.

ΡΔ 1073/81 (αρ. 52 – 57)

Πργανα και εξαρτιματα ανυψωτικϊν μθχανθμάτων

ΡΔ 1073/81 (αρ. 58 – 63)

Χειριςμόσ και ζλεγχοσ ανυψωτικϊν μθχανθμάτων

ΡΔ 1073/81 (αρ. 64 – 69)

Χειροκίνθτα ανυψωτικά μθχανιματα

ΡΔ 1073/81 (αρ. 70,71)

Κανονιςμόσ Ελζγχων ανυψωτικϊν μθχανθμάτων (πιςτοποιθτικά
καταλλθλότθτασ)

ΚΥΑ (αρ.πρωτ. οικ.15085/593/25-8-03)

Οδθγίεσ χειριςμοφ μθχανθμάτων με τθ βοικεια ςθμάτων με
χειρονομίεσ

ΡΔ 105/95 (παρ.IX)

Αυτοκίνθτα εγχφςεωσ ετοίμου ςκυροδζματοσ

ΡΔ 1073/81 (αρ.72,73,74)

Ζλεγχοσ λειτουργίασ και χειριςμοφ μθχανθμάτων
(χωματουργικϊν διακίνθςθσ υλικϊν), οχθμάτων,
εγκαταςτάςεων, μθχανϊν, εξοπλιςμοφ εργαςίασ.

ΡΔ 305/96 (αρκ.12, παρ. IV, μζροσ Β, τμιμα ΙΙ,
§ 8 και 9)
ΡΔ 1073/81 (αρ. 45 -51)
Ν 1568/85 (αρ. 22 , 23)
ΡΔ 395/94 (αρ. 3 – 9)
ΡΔ 89/99
ΡΔ 304/2000
ΡΔ 155/2004 (αρ. 2)
ΚΥΑ (αρ.πρωτ Δ13ε/4800/30-5-03)
ΡΔ 377/93
ΡΔ 18/96
ΡΔ 31/90
ΡΔ 499/91
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ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ
( Φ.Α.Τ )
1. ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εθηειεί ηα ένγα με αζθαιή ηνυπμ θαη ζφμθςκα με ημοξ Νυμμοξ,
Δηαηάγμαηα, Αζηοκμμηθέξ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ θαη ηηξ μδεγίεξ ηεξ Τπενεζίαξ, πμο αθμνμφκ
ηεκ ογηεηκή θαη ηεκ αζθάιεηα ηςκ ενγαδμμέκςκ. Γκδεηθηηθά θαη υπη πενημνηζηηθά, ακαθένμκηαη
μη επυμεκεξ δηαηάλεηξ, μη μπμίεξ ζα εθανμυδμκηαη υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ θαη ηζπφμοκ
εθάζημηε θαηά ημ πνυκμ ηεξ εθανμμγήξ ημοξ:
-

Ν.3850/10 (ΦΓΚ Α΄84/2.6.2010) «Κφνςζε ημο Κχδηθα κυμςκ γηα ηεκ ογεία θαη
ηεκ αζθάιεηα ηςκ ενγαδμμέκςκ».

-

Σμ ΠΔ 413/77 (ΦΓΚ 128 Α/1977) «Πενί αγμνάξ, μεηαθμνάξ θαη θαηακαιχζεςξ
εθνεθηηθχκ οιχκ»,

-

Σμ ΠΔ 778/80 (ΦΓΚ 193 Α/1980) «Πενί μέηνςκ αζθαιείαξ θαηά ηεκ εθηέιεζηκ
μηθμδμμηθχκ ενγαζηχκ»,

-

Σμ ΠΔ 1073/81 (ΦΓΚ 260 Α/1981) «Πενί μέηνςκ αζθαιείαξ θαηά ηεκ εθηέιεζηκ
ενγαζηχκ εηξ ενγμηάληα μηθμδμμχκ θαη πάζεξ θφζεςξ ένγςκ ανμμδηυηεημξ
Πμιηηηθμφ Μεπακηθμφ»,

-

ΤΑ ΙΙ-5ε/Φ/17402/84 «Κακμκηζμυξ Μεηαιιεοηηθχκ θαη Λαημμηθχκ Γνγαζηχκ»
(931/Β), Ν 1428/84 θαη Ν 2115/93,

-

To N 1430/84 (ΦΓΚ 49 Α/1984) «Κφνςζε ηεξ 62 Δηεζκμφξ φμβαζεξ Γνγαζίαξ
πμο αθμνά ηηξ δηαηάλεηξ αζθαιείαξ ζηεκ μηθμδμμηθή βημμεπακία»,

-

Σμ Ν. 1568/85 (ΦΓΚ 177 Α/1985) «Τγηεηκή θαη αζθάιεηα ηςκ ενγαδμμέκςκ»,
υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη, ζε ζοκδοαζμυ με ημ άνζνμ 39 ημο Ν 1836/89
(79/Α) «Πνμχζεζε ηεξ απαζπυιεζεξ θαη ηεξ επαγγειμαηηθήξ θαηάνηηζεξ θαη
άιιεξ δηαηάλεηξ»,

-

Σεκ Κ.Τ.Α. 88555/3293/88

-

Σμ ΠΔ 294/88 (ΦΓΚ 138 Α/1988) «Γιάπηζημξ πνυκμξ απαζπυιεζεξ ηεπκηθμφ
αζθαιείαξ θαη γηαηνμφ ενγαζίαξ, επίπεδμ γκχζεςκ θαη εηδηθυηεηα ηεπκηθμφ
αζθαιείαξ γηα ηηξ επηπεηνήζεηξ, εθμεηαιιεφζεηξ θαη ενγαζίεξ ημο άνζνμο 1, παν. 1
ημο Ν 1568/85»,

-

Σμ ΠΔ 225/89 (ΦΓΚ 106 Α/1989) «Τγηεηκή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπυγεηα Σεπκηθά
Ένγα»,

-

Σμ ΠΔ 157/92 (ΦΓΚ 74 Α/1992) «Γπέθηαζε ηςκ ΠΔ θαη ΤΑ πμο εθδυζεθακ με
ηηξ ελμοζημδμηήζεηξ ημο Ν 1568/85 ζημ Δεμυζημ, ΝΠΔΔ θαη ΟΣΑ»,

-

Σμ ΠΔ 395/94 (ΦΓΚ 220 Α/1994) «Γιάπηζηεξ πνμδηαγναθέξ αζθάιεηαξ θαη
ογείαξ γηα ηε πνεζημμπμίεζε ελμπιηζμμφ ενγαζίαξ απυ ημοξ ενγαδμμέκμοξ θαηά ηεκ
ενγαζία ημοξ ζε ζομμυνθςζε με ηεκ μδεγία 89/655/ΓΟΚ», ζε ζοκδοαζμυ με ηα

ΠΔ 89/99 (ΦΓΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΓΚ 220 Α/1994) θαη 304/00 (ΦΓΚ 241
Α/2000),

2.

-

Σμ ΠΔ 17/96 (ΦΓΚ 11 Α/1996) «Μέηνα γηα ηε βειηίςζε ηεξ αζθάιεηαξ θαη ηεξ
ογείαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ θαηά ηεκ ενγαζία ζε ζομμυνθςζε με ηηξ μδεγίεξ
89/391/ΓΟΚ θαη 91/383/ΓΟΚ», υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη, ζε ζοκδοαζμυ με
ημ ΠΔ 159/99 (ΦΓΚ 157 Α/1999),

-

ΠΔ 305/96 (ΦΓΚ 212 Α/1996) «Γιάπηζηεξ πνμδηαγναθέξ αζθάιεηαξ θαη ογείαξ
πμο πνέπεη κα εθανμυδμκηαη ζηα πνμζςνηκά ή θηκεηά ενγμηάληα ζε ζομμυνθςζε
πνμξ ηεκ Οδεγία 92/57/ΓΟΚ»,

-

Η Τπμονγηθή Απυθαζε 3046/304/30-1-89 (ΦΓΚ 59Δ) «Κηηνημδμμηθυξ
θακμκηζμυξ» (Γηδηθά ημ ‘Άνζνμ 5, παν. 4,2 γηα ηε πνήζε εθνεθηηθχκ)

-

Η Τπμονγηθή Απυθαζε Τ.ΠΓ.ΥΩ.Δ.Γ. 31245/μηθ/22-5-93 «οζηάζεηξ γηα
θαηεδαθίζεηξ θηηνίςκ», με θαη’ ακαιμγία εθανμμγή ηεξ ζε θαηεδαθίζεηξ
οπανπυκηςκ ηεπκηθχκ ένγςκ θηι.).

ΓΕΝΙΚΑ
2.1. ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΤ και ΧΡΘΘ ΑΤΣΟΤ
Με ηεκ πανμφζα μειέηε πνμτπμιμγηζμμφ 60.000,00 εονχ πνμβιέπεηαη κα γίκμοκ ενγαζίεξ
ακαβάζμηζεξ ημο ειεθηνμθςηηζμμφ ημο πάνθμο ζημκ μηθηζμυ ηεξ θάιαξ Λμοηνχκ ημο
Δήμμο Μοηηιήκεξ
2.2. ΑΚΡΙΒΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Οη ενγαζίεξ ζα εθηειεζημφκ ζημκ μηθηζμυ ηεξ θάιαξ Λμοηνχκ ζηεκ πυιε ηεξ Μοηηιήκεξ.
2.3. ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ
ΔΓΝ ΑΠΑΙΣΓΙΣΑΙ

2.4. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΚΤΡΙΟ ημο ένγμο είκαη μ Δήμμξ Μοηηιήκεξ Λέζβμο πμο εθπνμζςπείηαη απυ ημ
Δεμμηηθυ ημο ομβμφιημ.
Ο ΓΠΙΒΛΓΠΟΝΣΑ ηςκ εθηειμφμεκςκ ενγαζηχκ μνίδεηαη απυ ηεκ Δ/κηνηα ηεξ
Σεπκηθήξ Τπενεζίαξ ημο Δήμμο Μοηηιήκεξ Λέζβμο.
2.5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ο ακάδμπμξ ζα ακαδεηπζεί με ακμηπηή δεμμπναζία με ημ ζφζηεμα ηςκ επημένμοξ
πμζμζηχκ έθπηςζεξ υπςξ ακαιοηηθά πενηγνάθεηαη ζηα ηεφπε δεμμπνάηεζεξ.
2.6. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
φμθςκα θαη με ηα ακαθενυμεκα ζηα ηεφπε δεμμπνάηεζεξ, ε ζομβαηηθή πνμζεζμία
θαηαζθεοήξ ημο ένγμο, μνίδεηαη ζε ηέζζενεηξ μήκεξ (4) μήκεξ απυ ηεκ εμένα οπμγναθήξ ηεξ
ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ.
2.7. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ
φμθςκα θαη με ηα ζημηπεία ηεξ Σεπκηθήξ Μειέηεξ ημο ένγμο , μη ενγαζίεξ πμο
πνμβιέπεηαη κα εθηειεζημφκ είκαη μηθμδμμηθέξ θαη ειεθηνμμεπακμιμγηθέξ. Ο ανηζμυξ ηςκ
ενγαδυμεκςκ πμο ζα ενγάδμκηαη ζογπνυκςξ ζημ ζογθεθνημέκμ ένγμ δεκ πνμβιέπεηαη κα
οπενβεί ημοξ μθηχ (8) γηα θάζε θαηεγμνία ενγαζηχκ θαη ημοξ είθμζη πέκηε ζοκμιηθχξ.
2.8. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ
ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ

Καηά ηε δηάνθεηα εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ, μ ακάδμπμξ μθείιεη κα απαζπμιεί
ζοκεπχξ ζημ ενγμηάλημ ημοιάπηζημκ έκακ Πμιηηηθυ Μεπακηθυ ΠΓ ή ΣΓ θαη έκακ Μεπακμιυγμ
Μεπακηθυ ΠΓ ή ΣΓ .
2.9. ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
ηα πιαίζηα ηεξ εοζφκεξ ημο, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη:
α. Να εθπμκεί θάζε ζπεηηθή μειέηε (ζηαηηθή ηθνηςμάηςκ, μειέηε πνμζςνηκήξ ζήμακζεξ
ένγςκ θιπ) θαη κα ιαμβάκεη υια ηα ζπεηηθά μέηνα Ν.4412/2016 (ανζ. 138 παν. 7)
β. Να ιαμβάκεη μέηνα πνμζηαζίαξ ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία ζημ πέδημ
Αζθάιεηαξ θαη Τγείαξ (ΑΤ), υπςξ αοηυ νοζμίδεηαη με ηηξ απμθάζεηξ ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ:
ΔΙΠΑΔ/μηθ177/2-3-01, ΔΓΓΠΠ/85/14-5-01 θαη ΔΙΠΑΔ/μηθ889/27-11-02, ζημ
πνμκμδηάγναμμα ηςκ ενγαζηχκ, θαζχξ θαη ηηξ εκδεπυμεκεξ ηνμπμπμηήζεηξ ή άιιεξ ακαγθαίεξ
ακαπνμζανμμγέξ ηςκ μειεηχκ θαηά ηε θάζε ηεξ μειέηεξ θαη ηεξ θαηαζθεοήξ ημο ένγμο.
γ. Να επηβιέπεη ακειιηπχξ ηεκ μνζή εθανμμγή ηςκ μέηνςκ αζθάιεηαξ θαη ογείαξ ηςκ
ενγαδμμέκςκ, κα ημοξ εκεμενχκεη/εθπαηδεφεη γηα ηεκ ακαγθαηυηεηα ηεξ ηήνεζεξ ηςκ μέηνςκ
αοηχκ θαηά ηεκ ενγαζία, κα δεηά ηε γκχμε ημοξ θαη κα δηεοθμιφκεη ηε ζομμεημπή ημοξ ζε
δεηήμαηα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ: ΠΔ 1073/81 (αν. 111), ΠΔ 305/96 (αν. 10,11), Ν.3850/10
(αν. 42-49).
Γηα ηε ζςζηή εθανμμγή ηεξ παν.γ ζημοξ αιιμδαπμφξ ενγαδυμεκμοξ, είκαη αοημκυεημ υηη ε
γκχζε απυ αοημφξ ηεξ ειιεκηθήξ γιχζζαξ θνίκεηαη απαναίηεηε χζηε κα μπμνμφκ κα
θαηακμμφκ ηεκ ακαγθαηυηεηα θαη ημκ ηνυπμ εθανμμγήξ ηςκ μέηνςκ αζθάιεηαξ θαη ογείαξ
(εθηυξ εηδηθχκ πενηπηχζεςκ υπμο ημήμα ή υιμ ημ ένγμ έπεη ακαιάβεη κα θαηαζθεοάζεη λέκε
ελεηδηθεομέκε εηαηνεία).
δ. Να δηαβηβάζεη ζηεκ ανμυδηα επηζεχνεζε ενγαζίαξ πνηκ απυ ηεκ έκανλε ηςκ
ενγαζηχκ, ηεκ εθ ηςκ πνμηένςκ γκςζημπμίεζε, πνμθεημέκμο γηα ενγμηάλημ με πνμβιεπυμεκε
δηάνθεηα ενγαζηχκ πμο ζα οπενβαίκεη ηηξ 30 ενγάζημεξ εμένεξ θαη ζημ μπμίμ ζα
απαζπμιμφκηαη ηαοηυπνμκα πενηζζυηενμη απυ 20 ενγαδυμεκμη ή μ πνμβιεπυμεκμξ υγθμξ
ενγαζίαξ ζα οπενβαίκεη ηα 500 εμενμμίζζηα: ΠΔ305/96 (αν. 3 παν. 12 θαη 13). Η
γκςζημπμίεζε θαηανηίδεηαη ζφμθςκα με ημ πανάνηεμα III ημο άνζνμο 12 ημο ΠΔ 305/96.
ε. Ο ακάδμπμξ θαη εάκ δεκ οπάνπεη μ θφνημξ ημο ένγμο, είκαη οπμπνεςμέκμξ κα
θαηανηίζεη θαη κα οπμβάιιεη ζηε Δ/κζε ημο ένγμο οπενεζίαξ, εκηυξ πνμζεζμίαξ 25 εμενχκ,
απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, πέδημ αζθάιεηαξ θαη ογείαξ (ΑΤ) θαη θάθειμ αζθάιεηαξ
θαη ογείαξ (ΦΑΤ) θαη κα αθμιμοζήζεη ηηξ οπμδείλεηξ/πνμβιέρεηξ ηςκ ΑΤ - ΦΑΤ, ηα μπμία
απμηειμφκ ημήμα ηεξ ηεπκηθήξ μειέηεξ ημο ένγμο (μνηζηηθήξ ή εθανμμγήξ) ζφμθςκα με ημ ΠΔ
305/96 (αν 3 παν. 8) θαη ηεκ ΤΑ ΔΓΓΠΠ/μηθ/85/2001 ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ.
ζη. Να ακαπηφλεη, κα πνμζανμυζεη θαη κα ζομπιενχζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεξ μειέηεξ
(ηοπυκ παναιείρεηξ πμο ζα δηαπηζηχζεη μ ίδημξ ή πμο ζα ημο δεηεζμφκ απυ ηεκ Τπενεζία),
ζφμθςκα με ηε μεζμδμιμγία πμο ζα εθανμυζεη ζημ ένγμ ακάιμγα με ηεκ θαηαζθεοαζηηθή ημο
δοζθμιία, ηηξ ηδηαηηενυηεηέξ ημο, θιπ (μέζμδμξ θαηαζθεοήξ, ηαοηυπνμκε εθηέιεζε θάζεςκ
ενγαζηχκ, πμιηηηθή αζθάιεηαξ, μνγάκςζε, ελμπιηζμυξ θιπ.)
δ. Να ακαπνμζανμυζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ χζηε κα πενηιεθζμφκ ζε αοηά ενγαζίεξ πμο ζα
πνμθφρμοκ ιυγς ηνμπμπμίεζεξ ηεξ εγθεθνημέκεξ μειέηεξ θαη γηα ηηξ μπμίεξ ζα απαηηεζμφκ ηα
πνμβιεπυμεκα απυ ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία, μέηνα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ: ΠΔ 305/96 (αν. 3
παν. 9) θαη ΤΑ ΔΙΠΑΔ/μηθ/ 889/2002 (παν.2.9) ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ.
ε. Να ηενήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζημ ενγμηάλημ, θαηά ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο: ΠΔ 305/96
(αν. 3 παν. 10) θαη ΤΑ ΔΙΠΑΔ/μηθ/889/2002 (παν.2.9Δ) ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ θαη κα ηα έπεη
ζηε δηάζεζε ειεγθηηθχκ ανπχκ.
ζη. ομπιενςμαηηθέξ ακαθμνέξ ζημ πέδημ Αζθαιείαξ Τγείαξ (ΑΤ) θαη ζημ Φάθειμ
Αζθαιείαξ Τγείαξ (ΦΑΤ).
δ. Να ζοκηενεί θαη κα ειέγπεη ηαθηηθά ηε ιεηημονγία ηςκ ζοζηεμάηςκ αζθαιείαξ θαη κα
ηενεί ηηξ απαηηήζεηξ αζθάιεηαξ ηςκ ειεθηνηθχκ εγθαηαζηάζεςκ, ηςκ θμνεηχκ ειεθηνηθχκ
ζοζθεοχκ, ηςκ θηκεηχκ πνμβμιέςκ, ηςκ θαιςδίςκ ηνμθμδμζίαξ, ηςκ εγθαηαζηάζεςκ

θςηηζμμφ ενγμηαλίμο, θιπ: ΠΔ 1073/81 (αν.75- 84), ΠΔ 305/96 (αν. 8.δ θαη αν. 12, πανανη.
IV μένμξ Α, παν. 2), Ν. 3850/10 (αν. 31,35).
Η. Να ηενεί μέηνα πνμζηαζίαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ πμο αθμνμφκ:
α) θναδαζμμφξ : ΠΔ 176/05,
β) ζυνοβμ: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06,
γ) πνμθοιάλεηξ ηεξ μζθοσθήξ πχναξ θαη ηεξ νάπεξ απυ πεηνςκαθηηθή δηαθίκεζε θμνηίςκ:
ΠΔ 397/94, δ) πνμζηαζία απυ θοζηθμφξ, πεμηθμφξ θαη βημιμγηθμφξ πανάγμκηεξ : Ν.3850/10
(αν.36-41), ΠΔ 82/10.
2.10. ΤΝΣΟΝΙΣΘ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΠΟΝΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ
ΤΝΣΑΚΣΘ ΣΟΤ Φ.Α.Τ.
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζε μνηζμυ οκημκηζηή ζε ζέμαηα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ θαηά ηεκ
δηάνθεηα εθηέιεζεξ ημο ένγμο θαη μ μπμίμξ ζα παναθμιμοζεί ηεκ μνζή ηήνεζε ηςκ θακυκςκ
ογηεηκήξ θαη αζθάιεηαξ, υπςξ αοημί ακαθένμκηαη ζηε ζπεηηθή κμμμζεζία θαη ζημ πανυκ ηεφπμξ.
Πανάιιεια ζα αζπμιείηαη με ηε ζομπιήνςζε ημο Φ.Α.Τ. θαη .Α.Τ. ακ πνμθφπημοκ αιιαγέξ ή
πεναηηένς παναηενήζεηξ θαηά ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο, αθμιμοζχκηαξ ηηξ μδεγίεξ ηεξ
ζπεηηθήξ κμμμζεζίαξ (ΠΔ 305/96 (αν. 3 παν.5-7) θαη ζηηξ ΤΑ: ΔΙΠΑΔ/μηθ/177/2001 (ανζ.
3) θαη ΔΙΠΑΔ/μηθ/889/2002 (παν. 2.9) ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ).
Σμ ΑΤ απμζθμπεί ζηεκ πνυιερε θαη ζημκ πενημνηζμυ ηςκ θηκδφκςκ γηα ημοξ
ενγαδυμεκμοξ θαη γηα ηα άιια εμπιεθυμεκα μένε πμο πανεονίζθμκηαη ζημ ενγμηάλημ θαηά ηε
δηάνθεηα θαηαζθεοήξ ημο ένγμο.
Ακηίζημηπα μ ΦΑΤ απμζθμπεί ζηεκ πνυιερε θαη ζημκ πενημνηζμυ ηςκ θηκδφκςκ γηα υζμοξ
μειιμκηηθά αζπμιεζμφκ με ηε ζοκηήνεζε ή ηεκ επηζθεοή ημο ένγμο. Μεηά ηεκ απμπενάηςζε
ημο ένγμο, μ ΦΑΤ θοιάζζεηαη με εοζφκε ημο Κονίμο ημο Ένγμο θαη ημ ζοκμδεφεη θαζ' υιε ηε
δηάνθεηα ηεξ δςήξ ημο : ΠΔ 305/96 (αν. 3 παν. 11) θαη ΤΑ ΔΙΠΑΔ/μηθ/889/2002
(παν.2.9Δ) ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ.
Δηεοθνηκήζεηξ ζπεηηθά με ηεκ εθπυκεζε ημο ΑΤ θαη ηεκ θαηάνηηζε ημο ΦΑΤ
πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ ΓΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αν. πνςη. ΔΙΠΑΔ/μηθ/215/31-3-2008 ημο (η.)
ΤΠΓΥΩΔΓ.
Ο ζοκημκηζηήξ αζθαιείαξ ζα είκαη εηδηθυηεηαξ πμιηηηθμφ μεπακηθμφ θαη ζα απαζπμιείηε
ζφμθςκα με ημ Π.Δ. 294/88.
2.11. ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΡΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ηενεί ζημ ενγμηάλημ Ημενμιυγημ Μέηνςκ Αζθάιεηαξ (ΗΜΑ),
υηακ απαηηείηαη εθ ηςκ πνμηένςκ γκςζημπμίεζε ζηεκ ανμυδηα επηζεχνεζε ενγαζίαξ, πνηκ ηεκ
έκανλε ηςκ ενγαζηχκ ζημ ενγμηάλημ ζφμθςκα με ημ ΠΔ 305/96 (αν.3 παν.14) ζε ζοκδοαζμυ
με ηεκ ΤΑ 130646/1984 ημο
(η.) Τπμονγείμο Γνγαζίαξ.
Σμ ΗΜΑ ζεςνείηαη, ζφμθςκα με ηεκ παναπάκς ΤΑ απυ ηηξ θαηά ηυπμοξ Δ/κζεηξ,
Σμήμαηα Ή γναθεία Γπηζεχνεζεξ Γνγαζίαξ θαη ζομπιενχκεηαη απυ ημοξ επηβιέπμκηεξ
μεπ/θμφξ ημο ακαδυπμο θαη ηεξ Δ/ κμοζαξ Τπενεζίαξ, απυ ημοξ οπυπνεμοξ γηα ηε δηεκένγεηα
ηςκ ηαθηηθχκ ειέγπςκ ή δμθημχκ γηα υηη αθμνά ηα απμηειέζμαηα ηςκ ειέγπςκ ή δμθημχκ,
απυ ημ ανμυδημ υνγακμ ειέγπμο υπςξ μ επηζεςνεηήξ ενγαζίαξ, θιπ: ΠΔ 1073/81 (αν.113), Ν.
1396/83 (αν.8) θαη ηεκ Γγθφθιημ 27 ημο (η.) ΤΠΓΥΩΔΓ με ανηζμ. πνςη. ΔΓΓΠΠ/208/129-2003.
2.12. ΤΧΕΣΙΜΟ ΑΤ ΚΑΙ ΘΜΑ
Γηα ηεκ πηζηή εθανμμγή ημο ΑΤ θαηά ηεκ ελέιηλε ημο ένγμο, πνέπεη αοηυ κα ζπεηίδεηαη
με ημ ΗΜΑ.
ηα πιαίζηα ημο ζοζπεηηζμμφ αοημφ, κα ζεμεηχκεηαη ζημ Η.Μ.Α. θάζε ακαζεχνεζε θαη
εμπιμοηηζμυξ ημο ΑΤ θαη επίζεξ ζε εηδηθή ζηήιε ημο, κα γίκεηαη παναπμμπή ηςκ
ακαγναθυμεκςκ οπμδείλεςκ/ δηαπηζηχζεςκ ζηεκ ακηίζημηπε ζειίδα ημο ΑΤ.
Με ημκ ηνυπμ αοηυ δηεοθμιφκεηαη θαη επηηογπάκεηαη μ ζηυπμξ ηεξ πνυιερεξ ημο
αηοπήμαημξ.

3. ΜΘΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΓΡΓΟΤ
φμθςκα με ηεκ ηεπκηθή πενηγναθή θαη ημκ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ μειέηεξ πνμβιέπεηαη κα
γίκμοκ ενγαζίεξ μηθμδμμηθέξ θαη μδμπμηίαξ.
Γηδηθυηενα ενγαζίεξ έπμοκ ςξ ελήξ:
Αμαλστικά προβλέπομται Η/Μ εργασίες.
 Καζαίνεζε πιαθμζηνχζεςκ γηα ηεκ δεμημονγία ηςκ οπυγεηςκ γναμμχκ υδεοζεξ
ζφμθςκα με ηα ζοκεμμέκα ζπέδηα ηεξ οπενεζίαξ μαξ.
 Ακαθαηαζθεοή πέηνηκμο ημηπίμο απυ ηεκ πιεονά ημο δνυμμο μήθμοξ 7 πενίπμο
μέηνςκ.
 Γνγαζίεξ θαζαίνεζεξ ζθονμδέμαημξ θαη εγθηβςηηζμυξ ηςκ ειεθηνηθχκ γναμμχκ ζε
ζθονυδεμα. Ηιεθηνηθέξ γναμμέξ πμο γηα ηεπκηθμφξ ιυγμοξ δεκ μπμνμφκ κα
ημπμζεηεζμφκ ζε αζθαιέξ βάζμξ αοηέξ ζα πνμζηαηεφμκηαη απυ ζηδενμζςιήκα.
 Σμπμζέηεζε ζςιεκχζεςκ πνμζηαζίαξ ηςκ ειεθηνηθχκ γναμμχκ ζφμθςκα με
ζοκεμμέκα ζπέδηα
 Γπίζηνςζε ηςκ μδεφζεςκ με πιάθεξ θοζηθμφ πεηνχμαημξ αθακυκηζημο ζπήμαημξ
υμμηεξ με ηηξ οθηζηάμεκεξ πιάθεξ ημο πάνθμο.
 Καηαζθεοή μπιηζμέκςκ βάζεςκ ζηήνηλεξ ηςκ ηζηχκ θςηηζμμφ παθηςμέκμο ηφπμο απυ
FRP με θαζανυ φρμξ ηζημφ πάκς απυ ημ έδαθμξ πενίπμο 3,5m.
 Σμπμζέηεζε ηζηχκ, ακάνηεζε θαη ζφκδεζε ηςκ θςηηζηηθχκ led ακηί βακδαιηθμφ ηφπμο
ηζπφμξ 50W led με εκζςμαηςμέκμ dimmable driver.
 Καηαζθεοή θνεαηίςκ επίζθερεξ θαη έιλεξ θαιςδίςκ.
 Η υδεοζε ηςκ ειεθηνηθχκ γναμμχκ γηα ηα θςηηζηηθά παμειήξ θαη πιάγηαξ
ημπμζέηεζεξ ζα γίκεη μέζα απυ ηα πανηένηα πενημεηνηθά ζφμθςκα με ηα ζπέδηα θαη μη
ειεθηνηθέξ γναμμέξ ζα είκαη πνμζηαηεομέκεξ μέζα ζε ζηδενμζςιήκα θαη ζε
θαηάιιειμ βάζμξ.
 Σα θςηηζηηθά ζηηξ πένγθμιεξ ζα είκαη ζηεγακμφ ηφπμο θαη ζα έπμοκ δηθή ημοξ
ειεθηνηθή γναμμή γηα επηπιέμκ θςηηζμυ ζε πενίπηςζε δεμημονγίαξ μηθνχκ
εθδειχζεςκ.
 Θα ημπμζεηεζεί κέμξ ειεθηνηθυξ πίκαθαξ μέζα ζε ακμλείδςημ pillar υπμο ζημ έκα
ημήμα ζα ημπμζεηεζεί μ μεηνεηήξ ηεξ ΔΓΗ θαη ζημ άιιμ μ πίκαθαξ δηακμμήξ.
 Γνγαζίεξ επηζθεοήξ θαη ζοκηήνεζεξ θαη ηςκ δφμ ζηεγάζηνςκ ζημκ πχνμ ηεξ πιαηείαξ.
ηεκ μεηαιιηθή πένγθμια ζα ημπμζεηεζεί πακί ζθίαζεξ ακζεθηηθυ ζηηξ θαηνηθέξ
ζοκζήθεξ.

3.1. ΠΑΡΑΔΟΧΕ ΜΕΛΕΣΘ
Ακαιοηηθά μη παναδμπέξ, μη εθηειμφμεκεξ ενγαζίεξ θαη μη πνμδηαγναθέξ ηςκ
πνεζημμπμημφμεκςκ οιηθχκ ακαθένμκηαη ζηεκ ηεπκηθή πενηγναθή ηεξ ανμμδίςξ ζεςνεμέκεξ
μειέηεξ.
Ιδηαίηενε έμθαζε έπεη δμζεί ζηεκ εθανμμγή ηςκ θακμκηζμχκ πενί πνμζβάζεςξ ηςκ
εμπμδηδυμεκςκ αηυμςκ ζημ πχνμ ηεξ πιαηείαξ..
3.2. ΧΕΔΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Σα ηεφπε ηεξ μειέηεξ ζοκμδεφμκηαη απυ :
ζπέδηα ιεπημμενεηχκ

-

ζπέδηα ειεθηνμιμγηθά

4. ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ
-

-

-

-

-

Δεκ ακαηίζεηαη δμοιεηά ζε θακέκα άημμμ ακ δεκ είκαη ζςμαηηθά θαη πκεομαηηθά
θαηάιιειμ γη’ αοηήκ.
Όια ηα άημμα ζημ ενγμηάλημ πνέπεη κα θμνμφκ θαηάιιειμ θνάκμξ αζθαιείαξ.
Γλαηνμφκηαη μη πχνμη ηςκ γναθείςκ, ογηεηκήξ, ακάπαοζεξ θαη μη θαμπίκεξ θμνηεγχκ,
θμνηςηχκ θαη μπεμάηςκ.
Όια ηα άημμα ζημ ενγμηάλημ πνέπεη κα θμνμφκ θαηάιιεια οπμδήμαηα. Η ειάπηζηε
απαίηεζε γηα ηα οπμδήμαηα ενγαζίαξ είκαη κα έπμοκ πνμζηαηεοηηθή μεηαιιηθή
επέκδοζε γηα ηα δάπηοια θα ηε ζυια.
Η αζθαιήξ πνμζέγγηζε θαη έλμδμξ πνέπεη κα ελαζθαιίδεηαη ζε υιεξ ηηξ ενγαζίεξ θαη
πχνμοξ.
Όιμη μη μδεγμί θαη πεηνηζηέξ ελμπιηζμμφ πνέπεη κα ζομμμνθχκμκηαη με ηεκ μδηθή
ζήμακζε ημο ενγμηαλίμο.
Όια ηα άημμα πνέπεη κα ζομμμνθχκμκηαη με ηεκ ζήμακζε αζθαιείαξ ημο ενγμηαλίμο.
Φςηηέξ με ζθμπυ ηε ζένμακζε δεκ επηηνέπμκηαη ζημ ενγμηάλημ.
Απαγμνεφεηαη ε πνήζε αιθμυι ζημοξ πχνμοξ ημο ενγμηαλίμο.
Κακέκα άημμμ δεκ ζα λεθηκά ηεκ ενγαζία ημο εάκ δεκ είκαη θαηάιιεια κηομέκμ. Οη
ενγάηεξ δεκ επηηνέπεηαη κα θμνμφκ ειαθνηά νμφπα , ζμνηξ, θαη κα είκαη γομκμί απυ ηε
μέζε θαη πάκς.
Η είζμδμξ γηα ενγαζία ζε πενημνηζμέκμη πχνμ δεκ επηηνέπεηαη εάκ δεκ εθδμζεί θαη
επηθονςζεί γναπηή άδεηα.
Κακέκα άημμμ δεκ επηηνέπεηαη κα επακαπνμζδημνίζεη , απμμαθνφκεη , ηνμπμπμηήζεη ,
παιάζεη , θαηαζηνέρεη θαζ’ μημκδήπμηε ηνυπμ, ζήμακζε ή ελμπιηζμυ αζθαιείαξ.
Όιμ ημ πνμζςπηθυ είκαη οπμπνεςμέκμ κα ακαθένεη μπμηαδήπμηε ακαζθαιή θαηάζηαζε
ενγαζίαξ θαη κα απεοζοκζεί γηα βμήζεηα ακ δεκ μπμνεί κα ηεκ ειέγλεη μυκμ ημο.
Σμ ενγμηάλημ πνέπεη κα δηαηενείηε θαζανυ. Όια ηα ζθμοπίδηα πνέπεη κα
εκαπμηίζεκηαη ζημοξ πανεπυμεκμοξ θάδμοξ απμννημμάηςκ.
Καμία ενγαζία κα μεκ λεθηκά εάκ δεκ οπάνπεη μ θαηάιιειμξ θςηηζμυξ.
Μυκμ ελμοζημδμηεμέκα άημμα κα πεηνίδμκηαη ημκ ελμπιηζμυ ημο ενγμηαλίμο.
Σα οιηθά θαη γεκηθυηενα μπμημδήπμηε ζημηπείμ ζα μπμνμφζε θαηά ηηξ μεηαθηκήζεηξ κα
ζέζεη ζε θίκδοκμ ηεκ αζθάιεηα θαη ηεκ ογεία ηςκ ενγαδυμεκςκ, ζα ζηαζενμπμηείηε με
θαηάιιειμ θαη αζθαιή ηνυπμ.
Θα οπάνπεη εοθνηκήξ θαη εμθακήξ ζήμακζε θαη πενίθναλε ημο ενγμηαληαθμφ πχνμο
θαη γεκηθυηενα ημο πχνμο υπμο εθηειμφκηακ ενγαζίεξ.
Όια ηα μπήμαηα ,ηα πςμαημονγηθά μεπακήμαηα αιιά θαη ηα μεπακήμαηα δηαθίκεζεξ
οιηθχκ πμο πνεζημμπμημφκηαη θαηά ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο:
o ζα πνεζημμπμημφκηαη ζςζηά θαη απυ πνυζςπα
εθμδηαζμέκα με ηηξ
απαηημφμεκεξ άδεηεξ (μη μδεγμί θαη μη πεηνηζηέξ ζα έπμοκ ιάβεη ηε ζπεηηθή
εθπαίδεοζε) ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία .
o ζα ιαμβάκμκηαη υια ηα πνμιεπηηθά μέηνα ,χζηε κα απμθεφγεηαη ε πηχζε ημοξ
ζε πχνμοξ εθζθαθήξ θαη κενυ.
o Θα έπμοκ υια ηα απμδεηθηηθά ζημηπεία, άδεηεξ θιπ πμο αθμνμφκ ηα
μεπακήμαηα ή ημκ μδεγυ θαη ζα είκαη ζηεκ δηάζεζε ηςκ ειεγθηηθχκ ανπχκ.
o Οη εγθαηαζηάζεηξ θαη γεκηθά μ μεπακμιμγηθυξ ελμπιηζμυξ δηαηενμφκηαη ζε
θαιή θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ.

5. ΕΛΑΧΙΣΕ ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ


ταθερότητα, αμτοτή και στερεότητα.
Σα οιηθά θαη γεκηθυηενα μπμημδήπμηε ζημηπείμ πμο ζα μπμνμφζε θαηά ηηξ μεηαθηκήζεηξ κα
ζέζεη ζε θίκδοκμ ηεκ αζθάιεηα θαη ηεκ ογεία ηςκ ενγαδμμέκςκ πνέπεη κα ζηαζενμπμηείηαη με
θαηάιιειμ θαη αζθαιή ηνυπμ.
Η πνυζβαζε ζηηξ ζηέγεξ ή ζε μπμηαδήπμηε άιιε επηθάκεηα θαηαζθεοαζμέκε απυ οιηθά με
επανθμφξ ακημπήξ επηηνέπεηαη μυκμκ εθυζμκ πανέπεηαη μ ακαγθαίμξ ελμπιηζμυξ ή ηα
θαηάιιεια μέζα πνμθεημέκμο ε ενγαζία κα δηελαπζεί θαηά ηνυπμ αζθαιή.
Οη θηκεηέξ ή ζηαζενέξ ζέζεηξ ενγαζίαξ πμο βνίζθμκηαη ζε φρμξ ή ζε βάζμξ πνέπεη κα είκαη
ζηενεέξ θαη ζηαζενέξ ακάιμγα με:
α. Σμκ ανηζμυ ηςκ ενγαδμμέκςκ πμο βνίζθμκηαη ζε αοηέξ
β. Σα ακχηαηα θμνηία πμο εκδέπεηαη κα θένμοκ θαη ηεκ
θαηακμμή ημοξ.
γ. Σηξ ελςηενηθέξ επηδνάζεηξ πμο είκαη δοκαηυκ κα
οπμζημφκ.
Ακ ηα οπμζηενίγμαηα θαη ηα οπυιμηπα ζημηπεία ηςκ ζέζεςκ αοηχκ δεκ δηαζέημοκ εγγεκή
εοζηάζεηα, πνέπεη κα ελαζθαιίδεηαη ε εοζηάζεηα ημοξ με θαηάιιεια θαη αζθαιή μέζα
ζηενέςζεξ, χζηε κα απμθεφγεηαη μπμηαδήπμηε άθαηνε ή αθμφζηα μεηαθίκεζε ημο ζοκυιμο ή
ημεμάηςκ ηςκ εκ ιυγς ζέζεςκ ενγαζίαξ.
Η ζηαζενυηεηα θαη ε ζηενευηεηα ηςκ ζέζεςκ ενγαζίαξ πνέπεη κα ειέγπμκηαη θαηάιιεια,
ηδίςξ μεηά απυ εκδεπυμεκε αιιαγή ημο φρμοξ ή ημο βάζμοξ ηςκ ζέζεςκ αοηχκ.

Αποθήκεσση σλικώμ
Οη απμζεθεοηηθμί πχνμη δηαηενμφκηαη θαζανμί θαη ηαθημπμηεμέκμη.
ΑΠΑΓΟΡΓΤΓΣΑΙ ημ θάπκηζμα ζημοξ πχνμοξ απμζήθεοζεξ.
Απμθεφγεηαη υζμ ημ δοκαηυκ ε πεηνςκαθηηθή δηαθίκεζε θμνηίςκ.
Τπάνπμοκ επανθή πονμζβεζηηθά μέζα θαη θαηάιιεια ζοκηενεμέκα.
Τπάνπεη ζήμακζε γηα ηε ζέζε ηςκ πονμζβεζηήνςκ θαη ηςκ δηυδςκ δηαθογήξ.
ΑΠΑΓΟΡΓΤΓΣΑΙ ε πνυζβαζε ζημοξ με έπμκηεξ ενγαζία.
Οη ενγαδυμεκμη θάκμοκ πνήζε ηςκ αημμηθχκ μέζςκ πνμζηαζίαξ.
Η απμζήθεοζε ηςκ οιηθχκ γίκεηαη με ημ πνμθαζμνηζμέκμ ζπέδημ απμζήθεοζεξ.
Τπάνπεη ζήμακζε γηα ηε ζέζε ηςκ οιηθχκ ζε ζογθεθνημέκμ πχνμ.
Σα οιηθά είκαη αζθαιηζμέκα απυ ηοπυκ πηχζε ή θφιηζε ημοξ.

Πτώςεισ αντικειμζνων.
Οη ενγαδυμεκμη πνέπεη κα πνμθοιάζζμκηαη, εθυζμκ είκαη ηεπκηθά εθηθηυ, απυ ηηξ πηχζεηξ
ακηηθεημέκςκ με μέζα ζοιιμγηθήξ πνμζηαζίαξ.
Σα οιηθά θαη μ ελμπιηζμυξ πνέπεη κα θοιάζζμκηαη ή κα ζημηβάδμκηαη θαηά ηνυπμ χζηε κα
απμθεφγεηαη ε θαηάννεοζε ή ακαηνμπή ημοξ.
Γθυζμκ είκαη ακαγθαίμ, πνέπεη κα πνμβιέπμκηαη ζηεγαδυμεκμη δηάδνμμμη ζημ ενγμηάλημ ή κα
θαζίζηαηαη αδφκαηε ε πνυζβαζε ζηηξ επηθίκδοκεξ δχκεξ.

Εγκαταςτάςεισ διανομισ ενζργειασ.
Οη εγθαηαζηάζεηξ πνέπεη κα ζπεδηάδμκηαη, κα θαηαζθεοάδμκηαη θαη κα πνεζημμπμημφκηαη μφηςξ
χζηε κα μεκ απμηειμφκ θίκδοκμ πονθαγηάξ ή έθνελεξ θαη κα πανέπμοκ ζημοξ ενγαδμμέκμοξ
ηεκ απαναίηεηε πνμζηαζία θαηά ηςκ θηκδφκςκ ειεθηνμπιελίαξ απυ άμεζε ή έμμεζε επαθή.
Καηά ημ ζπεδηαζμυ, ηεκ θαηαζθεοή, ηεκ επηιμγή ημο οιηθμφ θαη ηςκ δηαηάλεςκ πνμζηαζίαξ ζα
πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη οπυρε ημ είδμξ θαη ε ηζπφξ ηεξ δηακεμυμεκεξ εκένγεηαξ, ε επίδναζε
ελςηενηθχκ παναγυκηςκ θαη ε ηεπκηθή ηθακυηεηα ηςκ αηυμςκ πμο έπμοκ πνυζβαζε ζε
ημήμαηα ηεξ εγθαηάζηαζεξ.
Οη εγθαηαζηάζεηξ δηακμμήξ εκένγεηαξ ημο ενγμηαλίμο, ηδίςξ μη εγθαηαζηάζεηξ πμο οπυθεηκηαη
ζε ελςηενηθέξ επηδνάζεηξ, πνέπεη κα ειέγπμκηαη θαη κα ζοκηενμφκηαη ηαθηηθά.
Οη πνμτπάνπμοζεξ ηεξ έκανλεξ ιεηημονγίαξ ημο ενγμηαλίμο εγθαηαζηάζεηξ πνέπεη κα
εκημπίδμκηαη, κα ειέγπμκηαη θαη κα επηζεμαίκμκηαη εοθνηκχξ.

Γθυζμκ οπάνπμοκ εκαένημη ειεθηνμθυνμη αγςγμί, πνέπεη κα εθηνέπμκηαη έλς απυ ημ
ενγμηάλημ είηε κα ηίζεκηαη εθηυξ ηάζεξ. Γάκ αοηυ δεκ είκαη δοκαηυκ, πνέπεη κα ημπμζεημφκηαη
θνάγμαηα ή πνμεηδμπμηεηηθά ζήμαηα πνμθεημέκμο ηα μπήμαηα θαη μη εγθαηαζηάζεηξ κα
παναμέκμοκ ζε απυζηαζε. ε πενίπηςζε πμο μπήμαηα ημο ενγμηαλίμο μθείιμοκ κα πενάζμοκ
θάης απυ ημοξ αγςγμφξ αοημφξ, πνέπεη κα γίκμκηαη μη θαηάιιειεξ πνμεηδμπμηήζεηξ θαη κα
ιαμβάκεηαη ε θαηάιιειε εκαένηα πνμζηαζία.

Οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου.
Οη μδμί δηαθογήξ θαη μη έλμδμη θηκδφκμο πνέπεη κα παναμέκμοκ ειεφζενεξ θαη κα μδεγμφκ με
ημ ζοκημμυηενμ δοκαηυ ηνυπμ ζε αζθαιή πενημπή.
ε πενίπηςζε θηκδφκμο, υιεξ μη ζέζεηξ ενγαζίαξ ζα πνέπεη κα μπμνμφκ κα εθθεκχκμκηαη
γνήγμνα θαη οπυ ζοκζήθεξ μέγηζηεξ αζθάιεηαξ γηα ημοξ ενγαδμμέκμοξ.
Ο ανηζμυξ, ε θαηακμμή θαη μη δηαζηάζεηξ ηςκ μδχκ δηαθογήξ θαη ελυδςκ θηκδφκμο ελανηχκηαη
απυ ηε πνήζε, ημκ ελμπιηζμυ θαη ηηξ δηαζηάζεηξ ημο ενγμηαλίμο θαη ηςκ πχνςκ ενγαζίαξ,
θαζχξ θαη απυ ημ μέγηζημ ανηζμυ ηςκ αηυμςκ πμο μπμνεί κα βνίζθμκηαη εθεί.
Οη εηδηθέξ μδμί δηαθογήξ θαη έλμδμη θηκδφκμο πνέπεη κα επηζεμαίκμκηαη ζφμθςκα με ημ
Π.Δ.105/95 "Γιάπηζηεξ πνμδηαγναθέξ γηα ηεκ ζήμακζε αζθάιεηαξ ή θαη ογείαξ ζηεκ ενγαζία
ζε ζομμυνθςζε με ηεκ μδεγία 92/58/ΓΟΚ " (67/Α). Η ζήμακζε αοηή πνέπεη κα έπεη ηεκ
απαναίηεηε ακημπή θαη κα ημπμζεηείηαη ζε θαηάιιεια ζεμεία.
Οη μδμί δηαθογήξ, μη έλμδμη θηκδφκμο, υπςξ θαη μη δηάδνμμμη θοθιμθμνίαξ θαη μη ζφνεξ
πνυζβαζεξ ζ' αοημφξ, δεκ πνέπεη κα θνάζζμκηαη απυ ακηηθείμεκα, χζηε κα μπμνμφκ κα
πνεζημμπμηεζμφκ ακεμπυδηζηα ακά πάζα ζηηγμή.
ε πενίπηςζε βιάβεξ ημο θςηηζμμφ, μη μδμί δηαθογήξ θαη μη έλμδμη θηκδφκμο πμο πνεηάδμκηαη
θςηηζμυ πνέπεη κα δηαζέημοκ εθεδνηθυ θςηηζμυ επανθμφξ έκηαζεξ.

Πυρανίχνευςθ και πυρόςβεςθ.
Ακάιμγα με ηα παναθηενηζηηθά ημο ενγμηαλίμο θαη ηηξ δηαζηάζεηξ θαη ηε πνήζε ηςκ πχνςκ,
ημκ οπάνπμκηα ελμπιηζμυ, ηα θοζηθά θαη πεμηθά παναθηενηζηηθά ηςκ πνεζημμπμημομέκςκ
μοζηχκ θαη οιηθχκ θαζχξ θαη ημ μέγηζημ ανηζμυ ηςκ αηυμςκ
πμο μπμνμφκ κα βνίζθμκηαη
εθεί, πνέπεη κα πνμβιέπεηαη επανθήξ ανηζμυξ θαηάιιειςκ πονμζβεζηηθχκ μέζςκ θαη, εθυζμκ
πνεηάδεηαη, ακηπκεοηέξ πονθαγηάξ θαη ζοζηήμαηα ζοκαγενμμφ.
Σα εκ ιυγς πονμζβεζηηθά μέζα, μη ακηπκεοηέξ πονθαγηάξ θαη ηα ζοζηήμαηα ζοκαγενμμφ πνέπεη
κα ειέγπμκηαη θαη κα ζοκηενμφκηαη ηαθηηθά. Πνέπεη κα πναγμαημπμημφκηαη δμθημέξ θαη
αζθήζεηξ θαηά ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα.
Σα με αοηυμαηα (πεηνςκαθηηθά) πονμζβεζηηθά μέζα πνέπεη κα είκαη εφθμια πνμζηηά, εφπνεζηα
θαη κα επηζεμαίκμκηαη ζφμθςκα με ημ Π.Δ. 105/95 "Γιάπηζηεξ πνμδηαγναθέξ γηα ηεκ ζήμακζε
αζθάιεηαξ ή θαη ογείαξ ζηεκ ενγαζία ζε ζομμυνθςζε με ηεκ μδεγία 92/58/ΓΟΚ" (67/Α). Η
ζήμακζε αοηή πνέπεη κα έπεη ηεκ
απαναίηεηε ακημπή θαη κα ημπμζεηείηαη ζε θαηάιιεια
ζεμεία.

Αεριςμόσ
Λαμβακμμέκςκ οπυρε ηςκ μεζυδςκ ενγαζίαξ θαη ηεξ ζςμαηηθήξ πνμζπάζεηαξ ηεκ μπμία
θαηαβάιιμοκ μη ενγαδυμεκμη, πνέπεη κα πνμβιέπεηαη ε πανμπή θαζανμφ αένα ζε επανθείξ
πμζυηεηεξ.
Γάκ πνεζημμπμηείηαη
εγθαηάζηαζε αενηζμμφ, πνέπεη κα ηενείηαη ζε θαηάζηαζε θαιήξ
ιεηημονγίαξ θαη κα μεκ εθζέηεη ημοξ ενγαδμμέκμοξ ζε νεφμαηα αένα πμο βιάπημοκ ηεκ ογεία.
Πνέπεη κα πνμβιέπεηαη ζφζηεμα ειέγπμο γηα ηεκ ακαγγειία ηςκ βιαβχκ, εθυζμκ αοηυ είκαη
απαναίηεημ γηα ηεκ ογεία ηςκ ενγαδμμέκςκ.
Απμζέζεηξ θαη νφπμη πμο εκδέπεηαη κα εκέπμοκ άμεζμ θίκδοκμ γηα ηεκ ογεία ηςκ ενγαδμμέκςκ,
ιυγς μυιοκζεξ ημο εηζπκεμμέκμο αένα, πνέπεη κα θαζανίδμκηαη ηαπέςξ.


Ζκκεςθ ςε ειδικοφσ κινδφνουσ

Οη ενγαδυμεκμη δεκ πνέπεη κα εθηίζεκηαη ζε επμζηάζμεξ βιαβενέξ γηα ηεκ ογεία ημοξ μφηε
ζε ελςηενηθέξ βιαβενέξ επηδνάζεηξ (π.π. αένηα, αημμί, ζθυκεξ).
Γάκ μη ενγαδυμεκμη είκαη οπμπνεςμέκμη κα εηζένπμκηαη ζε δχκεξ υπμο μ αέναξ εκδέπεηαη κα
πενηέπεη ημληθέξ ή βιαβενέξ μοζίεξ, κα έπεη παμειή πενηεθηηθυηεηα ζε μλογυκμ ή ηέιμξ κα
είκαη εφθιεθημξ, μ αέναξ εκηυξ ηςκ δςκχκ αοηχκ πνέπεη κα
ειέγπεηαη θαη πνέπεη κα
ιαμβάκμκηαη υια ηα ακαγθαία μέηνα γηα ηεκ πνυιερε θάζε θηκδφκμο.
Οη ενγαδυμεκμη δεκ πνέπεη ζε θαμία πενίπηςζε κα εθηίζεκηαη ζε επηθίκδοκε αημυζθαηνα
θιεηζημφ πχνμο θαη πνέπεη ημοιάπηζημκ κα παναθμιμοζμφκηαη ζοκεπχξ απυ έλς θαη κα
ιαμβάκμκηαη υιεξ μη απαναίηεηεξ πνμθοιάλεηξ πνμθεημέκμο κα
μπμνεί κα ημοξ παναζπεζεί
απμηειεζμαηηθή θαη άμεζε βμήζεηα.

Θερμοκραςία
Η ζενμμθναζία ζημοξ πχνμοξ ενγαζίαξ πνέπεη κα ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ ακάγθεξ ημο
ακζνχπηκμο μνγακηζμμφ θαηά ημ πνυκμ ενγαζίαξ, ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηηξ εθανμμδυμεκεξ
μεζυδμοξ ενγαζίαξ, ηε ζςμαηηθή πνμζπάζεηα πμο θαηαβάιιμοκ μη ενγαδυμεκμη θαη ηηξ
θιημαημιμγηθέξ ζοκζήθεξ ηςκ επμπχκ ημο έημοξ.


Φυςικόσ και τεχνθτόσ φωτιςμόσ των κζςεων εργαςίασ, των χώρων και των οδών
κυκλοφορίασ ςτο εργοτάξιο.
Οη ζέζεηξ ενγαζίαξ, μη πχνμη θαη μη μδμί θοθιμθμνίαξ πνέπεη υζμ είκαη δοκαηυ κα δηαζέημοκ
επανθή θοζηθυ θςηηζμυ θαη κα θςηίδμκηαη θαηάιιεια θαη επανθχξ με ηεπκεηυ θςηηζμυ θαηά
ηε δηάνθεηα ηεξ κφπηαξ θαη υηακ ημ θςξ ηεξ εμέναξ δεκ επανθεί εθυζμκ είκαη απαναίηεημ,
πνέπεη κα πνεζημμπμημφκηαη θμνεηέξ πεγέξ θςηηζμμφ με πνμζηαζία θαηά ηςκ θναδαζμχκ. Σμ
πνχμα ημο ηεπκεημφ θςηυξ δεκ πνέπεη κα αιιμηχκεη ή κα επενεάδεη ηεκ μπηηθή ακηίιερε ηςκ
ζεμάηςκ ή ηςκ πηκαθίδςκ ζήμακζεξ.
Οη εγθαηαζηάζεηξ θςηηζμμφ ηςκ πχνςκ, ηςκ ζέζεςκ ενγαζίαξ θαη ηςκ μδχκ θοθιμθμνίαξ
πνέπεη κα ημπμζεημφκηαη θαηά ηνυπμ χζηε ημ είδμξ ημο πνμβιεπμμέκμο θςηηζμμφ κα με
δεμημονγεί θίκδοκμ ενγαηηθμφ αηοπήμαημξ.
Οη πχνμη, μη ζέζεηξ ενγαζίαξ θαη μη μδμί θοθιμθμνίαξ ζημοξ μπμίμοξ μη ενγαδυμεκμη είκαη
ηδηαίηενα εθηεζεημέκμη ζε θηκδφκμοξ ιυγς βιάβεξ ημο ηεπκεημφ θςηηζμμφ πνέπεη κα είκαη
εθμδηαζμέκμη με θςηηζμυ αζθαιείαξ επανθμφξ έκηαζεξ.

Θφρεσ και πφλεσ
Οη ζονυμεκεξ ζφνεξ πνέπεη κα δηαζέημοκ ζφζηεμα αζθάιεηαξ ημ μπμίμ κα απμηνέπεη ημκ
εθηνμπηαζμυ θαη ηεκ πηχζε ημοξ. Οη ζφνεξ θαη μη πφιεξ πμο ακμίγμοκ πνμξ ηα πάκς πνέπεη
κα είκαη εθμδηαζμέκεξ με ζφζηεμα αζθάιεηαξ, ημ μπμίμ κα ηηξ εμπμδίδεη κα λακαπέθημοκ.
Οη ζφνεξ θαη μη πφιεξ πμο βνίζθμκηαη πάκς ζηηξ μδμφξ δηάζςζεξ πνέπεη κα επηζεμαίκμκηαη
θαηάιιεια.
Αθνηβχξ δίπια απυ ηηξ πφιεξ πμο πνμμνίδμκηαη, θονίςξ γηα ηεκ πνμζπέιαζε μπεμάηςκ, θαη
εθυζμκ ε δηάβαζε γηα ημοξ πεδμφξ δεκ είκαη αζθαιήξ, πνέπεη κα οπάνπμοκ ζφνεξ γηα ηεκ
θοθιμθμνία ηςκ πεδχκ εοθνηκχξ επηζεμαηκυμεκεξ θαη μμκίμςξ ειεφζενεξ.
Οη μεπακηθέξ ζφνεξ θαη πφιεξ πνέπεη κα ιεηημονγμφκ πςνίξ θίκδοκμ αηοπήμαημξ γηα ημοξ
ενγαδμμέκμοξ θαη κα έπμοκ, γηα πενίπηςζε θηκδφκμο, μεπακηζμμφξ αθηκεημπμίεζεξ εφθμια
ακαγκςνίζημμοξ θαη πνμζηημφξ θαη κα μπμνμφκ, ζε πενίπηςζε δηαθμπήξ ηεξ πανμπήξ
εκένγεηαξ, κα ακμίγμοκ με πεηνμθίκεημ μεπακηζμυ, εθηυξ εάκ ακμίγμοκ αοηυμαηα.
Οη ζφνεξ θηκδφκμο πνέπεη κα ακμίγμοκ πνμξ ηα έλς.
Οη ζφνεξ θηκδφκμο δεκ πνέπεη κα είκαη θιεηζηέξ, θαηά ηνυπμ πμο κα μεκ μπμνεί κα ηηξ ακμίλεη
μημδήπμηε, εφθμια θαη αμέζςξ, ζε πενίπηςζε ακάγθεξ.
Απαγμνεφεηαη ε πνήζε ζονυμεκςκ θαη πενηζηνεθυμεκςκ ζονχκ ςξ ζονχκ θηκδφκμο.
ηηξ δηαθακείξ ζφνεξ πνέπεη κα ημπμζεηείηαη επηζήμακζε, ζημ φρμξ ηςκ μαηηχκ.
Οη ζφνεξ θαη πφιεξ πμο ακμίγμοκ θαη πνμξ ηηξ δομ θαηεοζφκζεηξ πνέπεη κα είκαη δηαθακείξ ή
κα έπμοκ δηαθακή θαηκχμαηα.

Γθυζμκ μη δηαθακείξ ή δηαθχηηζηεξ επηθάκεηεξ ηςκ ζονχκ θαη ποιχκ δεκ είκαη
θαηαζθεοαζμέκεξ απυ οιηθά αζθαιείαξ θαη οπάνπεη θίκδοκμξ ηναομαηηζμμφ ηςκ ενγαδμμέκςκ
απυ ηοπυκ ζναφζμαηα ημοξ, μη επηθάκεηεξ αοηέξ πνέπεη κα πνμζηαηεφμκηαη απυ πηοπήμαηα
πμο μπμνμφκ κα πνμθαιέζμοκ ηε ζναφζε ημοξ.

Οδοί κυκλοφορίασ - Ηώνεσ κινδφνου.
Οη μδμί θοθιμθμνίαξ, ζηηξ μπμίεξ πενηιαμβάκμκηαη ηα θιημαθμζηάζηα, μη ζηαζενέξ θιίμαθεξ,
μη απμβάζνεξ θαη μη νάμπεξ θυνηςζεξ, πνέπεη κα οπμιμγίδμκηαη, κα ημπμζεημφκηαη, κα
δηεοζεημφκηαη θαη κα θαηαζθεοάδμκηαη έηζη χζηε κα μπμνμφκ κα πνεζημμπμημφκηαη εφθμια, με
πιήνε αζθάιεηα θαη ζφμθςκα με ημκ πνμμνηζμυ ημοξ, πςνίξ μη ενγαδυμεκμη πμο
απαζπμιμφκηαη θμκηά ζε αοηέξ ηηξ μδμφξ θοθιμθμνίαξ κα
δηαηνέπμοκ μημκδήπμηε θίκδοκμ.
Ο οπμιμγηζμυξ ηςκ δηαζηάζεςκ ηςκ μδχκ θοθιμθμνίαξ πνμζχπςκ ή θαη εμπμνεομάηςκ,
πενηιαμβακυμεκςκ θαη εθείκςκ υπμο πναγμαημπμημφκηαη θμνηχζεηξ θαη εθθμνηχζεηξ, πνέπεη
κα γίκεηαη με βάζε ημ ακαμεκυμεκμ ανηζμυ πνεζηχκ θαη ημ είδμξ ηεξ δναζηενηυηεηαξ. Γθυζμκ
δηα ηςκ εκ ιυγς μδχκ θοθιμθμνίαξ δηένπμκηαη μεηαθμνηθά μέζα, πνέπεη κα πνμβιέπεηαη
επανθήξ απυζηαζε αζθαιείαξ ή απμηειεζμαηηθά μέζα πνμζηαζίαξ γηα ημοξ άιιμοξ πνήζηεξ.
Οη μδμί αοημί πνέπεη κα επηζεμαίκμκηαη εοθνηκχξ, κα ειέγπμκηαη ηαθηηθά θαη κα ζοκηενμφκηαη.
Οη μδμί θοθιμθμνίαξ μπεμάηςκ πνέπεη κα βνίζθμκηαη ζε επανθή απυζηαζε απυ ζφνεξ, πφιεξ,
δηαβάζεηξ πεδχκ, δηαδνυμμοξ θαη θιημαθμζηάζηα.
Γθυζμκ ζημ ενγμηάλημ οπάνπμοκ δχκεξ πενημνηζμέκεξ πνυζβαζεξ, μη δχκεξ αοηέξ ζα πνέπεη
κα είκαη εθμδηαζμέκεξ με ζοζηήμαηα πμο εμπμδίδμοκ ηεκ είζμδμ με ελμοζημδμηεμέκςκ
ενγαδμμέκςκ.
Πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη ηα θαηάιιεια μέηνα γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημοξ
μπμίμοξ επηηνέπεηαη ε είζμδμξ ζηηξ επηθίκδοκεξ δχκεξ. Οη επηθίκδοκεξ δχκεξ πνέπεη κα
επηζεμαίκμκηαη εοθνηκχξ.

Αποβάκρεσ και ράμπεσ φόρτωςθσ.
Οη απμβάζνεξ θαη μη νάμπεξ θυνηςζεξ εθθυνηςζεξ πνέπεη κα ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ
δηαζηάζεηξ ημο μεηαθενμμέκμο θμνηίμο.
Οη απμβάζνεξ θυνηςζεξ - εθθυνηςζεξ πνέπεη κα δηαζέημοκ μηα ημοιάπηζημκ έλμδμ.
Οη νάμπεξ θυνηςζεξ - εθθυνηςζεξ πνέπεη κα πνμζθένμοκ αζθάιεηα ζημοξ ενγαδυμεκμοξ
θαηά ηεξ πηχζεξ.

Χώροσ για τθν ελευκερία κινιςεων ςτθ κζςθ εργαςίασ.
Η επηθάκεηα ηεξ ζέζεξ ενγαζίαξ πνέπεη κα οπμιμγίδεηαη θαηά ηνυπμ χζηε ημ πνμζςπηθυ κα
δηαζέηεη επανθή ειεοζενία γηα ηηξ δναζηενηυηεηεξ ημο, ιαμβάκμκηαξ οπυρε θάζε πανυκηα
απαναίηεημ ελμπιηζμυ ή οιηθυ.

Πρώτεσ βοικειεσ
Ο ενγμδυηεξ μθείιεη κα ελαζθαιίζεη ηεκ θαζ' μηακδήπμηε ζηηγμή πανμπή πνχηςκ βμεζεηχκ
πενηιαμβακμμέκμο θαη ημο εηδηθά εθπαηδεομέκμο πνμζςπηθμφ.
Πνέπεη κα ιαμβάκμκηαη μέηνα γηα ηε μεηαθμνά ηςκ ενγαδμμέκςκ πμο οθίζηακηαη αηφπεμα ή
πανμοζηάδμοκ αηθκίδηα αδηαζεζία πνμθεημέκμο κα ημοξ παναζπεζεί
ηαηνηθή βμήζεηα.
ε πενίπηςζε πμο είκαη απαναίηεημ ιυγς ημο μεγέζμοξ ημο ενγμηαλίμο ή ημο είδμοξ ηςκ
δναζηενημηήηςκ, πνέπεη κα πνμβιέπμκηαη έκαξ ή πενηζζυηενμη πχνμη πνχηςκ βμεζεηχκ.
Οη πχνμη πνχηςκ βμεζεηχκ πνέπεη κα είκαη θαηάιιεια ελμπιηζμέκμη με ηηξ απαναίηεηεξ
εγθαηαζηάζεηξ θαη οιηθά πνχηςκ βμεζεηχκ, κα είκαη εφθμια πνμζπειάζημμη με θμνεία θαη κα
θένμοκ ζήμακζε ζφμθςκα με ημ Π.Δ.105/95 "Γιάπηζηεξ πνμδηαγναθέξ γηα ηεκ ζήμακζε
αζθάιεηαξ ή θαη ογείαξ ζηεκ ενγαζία ζε ζομμυνθςζε με ηεκ μδεγία 92/58/ΓΟΚ" (67/Α).
Τιηθυ πνχηςκ βμεζεηχκ πνέπεη κα οπάνπεη ζε υια ηα μένε πμο είκαη απαναίηεημ ιυγς ηςκ
ζοκζεθχκ ενγαζίαξ. Σμ οιηθυ αοηυ πνέπεη κα θένεη θαηάιιειε ζήμακζε θαη κα είκαη
εοπνυζηημ.

Η δηεφζοκζε θαη μ ανηζμυξ ηειεθχκμο ηεξ ημπηθήξ οπενεζίαξ πανμπήξ πνχηςκ βμεζεηχκ
πνέπεη κα επηζεμαίκεηαη εοθνηκχξ.

Χώροι υγιεινισ και υγειονομικόσ εξοπλιςμόσ.
Απμδοηήνηα θαη ημαηημθοιάθηα.
ηε δηάζεζε ηςκ ενγαδμμέκςκ πνέπεη κα ηίζεκηαη θαηάιιεια απμδοηήνηα, εθυζμκ είκαη
οπμπνεςμέκμη κα θμνμφκ εηδηθά νμφπα ενγαζίαξ θαη δεκ μπμνεί γηα ιυγμοξ
ογείαξ ή
εοπνέπεηαξ, κα ημοξ δεηεζεί κα αιιάδμοκ ζε άιιμ πχνμ. Σα απμδοηήνηα αοηά πνέπεη κα είκαη
εοπνυζηηα, κα έπμοκ επανθή πςνεηηθυηεηα θαη κα είκαη
ελμπιηζμέκα με θαζίζμαηα.
Σα απμδοηήνηα πνέπεη κα έπμοκ επανθείξ δηαζηάζεηξ θαη κα δηαζέημοκ ελμπιηζμυ μ μπμίμξ κα
επηηνέπεη ζε θάζε ενγαδυμεκμ κα ζηεγκχκεη, εθυζμκ είκαη απαναίηεημ, ηα νμφπα ενγαζίαξ ημο
θαη ηα πνμζςπηθά ημο νμφπα θαη ακηηθείμεκα, θαη κα ηα θιεηδχκεη. Γάκ μη ζοκζήθεξ ενγαζίαξ
ημ απαηημφκ (π.π. επηθίκδοκεξ μοζίεξ,
ογναζία, νφπμη) ηα νμφπα ενγαζίαξ πνέπεη κα
μπμνμφκ κα θοιάζζμκηαη λεπςνηζηά απυ ηα πνμζςπηθά νμφπα θαη ακηηθείμεκα.
ηε δηάζεζε ηςκ ενγαδμμέκςκ πνέπεη κα ηίζεκηαη λεπςνηζηά απμδοηήνηα γηα άκδνεξ θαη
γοκαίθεξ.
Γθυζμκ δεκ απαηημφκηαη απμδοηήνηα, θάζε ενγαδυμεκμξ πνέπεη κα έπεη ζηε
δηάζεζε ημο
έκα πχνμ πμο κα μπμνεί κα θιεηδχκεη ηα νμφπα ημο θαη ηα πνμζςπηθά ημο ακηηθείμεκα.
Νημοξ (θαηαηςκηζηήνεξ) θαη κηπηήνεξ.
Γθυζμκ επηβάιιεηαη απυ ημ είδμξ ενγαζίαξ ή γηα ιυγμοξ ογηεηκήξ, μη ενγαδυμεκμη πνέπεη κα
έπμοκ ζηε δηάζεζε ημοξ ηα θαηάιιεια κημοξ ζε επανθή ανηζμυ.
Πνέπεη κα πνμβιέπμκηαη πςνηζηέξ αίζμοζεξ κημοξ, γηα άκδνεξ θαη γοκαίθεξ.
Οη αίζμοζεξ κημοξ πνέπεη κα έπμοκ επανθείξ δηαζηάζεηξ πνμθεημέκμο μ θάζε ενγαδυμεκμξ κα
μπμνεί κα ηηξ πνεζημμπμηεί άκεηα θαη οπυ ηηξ θαηάιιειεξ ζοκζήθεξ
ογηεηκήξ.
Σα κημοξ πνέπεη κα έπμοκ δεζηυ θαη θνφμ ηνεπμφμεκμ κενυ.
Γθυζμκ δεκ απαηημφκηαη αίζμοζεξ κημοξ, πνέπεη κα οπάνπεη επανθήξ ανηζμυξ
θαηάιιειςκ κηπηήνςκ με ηνεπμφμεκμ κενυ (εθυζμκ είκαη απαναίηεημ, δεζηυ) θμκηά ζηηξ
ζέζεηξ ενγαζίαξ θαη ηα απμδοηήνηα. Πνέπεη κα πνμβιέπμκηαη πςνηζημί κηπηήνεξ, γηα άκδνεξ
θαη γοκαίθεξ εθυζμκ αοηυ είκαη απαναίηεημ γηα ιυγμοξ εοπνέπεηαξ.
Γάκ μη αίζμοζεξ κημοξ ή κηπηήνςκ θαη ηα απμδοηήνηα είκαη πςνηζηά ζα πνέπεη κα
επηθμηκςκμφκ με εοθμιία μεηαλφ ημοξ.
Απμπςνεηήνηα θαη κηπηήνεξ.
Οη ενγαδυμεκμη πνέπεη κα έπμοκ ζηε δηάζεζή ημοξ εηδηθμφξ πχνμοξ με επανθή ανηζμυ
απμπςνεηενίςκ θαη κηπηήνςκ, ζφμθςκα με ηεκ ογεημκμμηθή δηάηαλε
Γ1/9900/27.11.74
"Πενί οπμπνεςηηθήξ θαηαζθεοήξ απμπςνεηήνίςκ| (1266/Β) πμο ηνμπμπμηήζεθε με ηηξ
απμθάζεηξ Γ1/2400/26.3.75 (371/Β) θαη Αηβ/2055/4.3.80
(338/Β) θαη μη μπμίμη
πνέπεη κα βνίζθμκηαη θμκηά ζηε ζέζε ενγαζίαξ, ζημοξ πχνμοξ ακάπαοζεξ, ζηα απμδοηήνηα θαη
ζημοξ πχνμοξ κημοξ ή κηπηήνςκ.
Υχνμη ακάπαοζεξ θαη θαηαιφμαηα.
Οη ενγαδυμεκμη πνέπεη κα έπμοκ ζηε δηάζεζε ημοξ εοπνυζηημοξ πχνμοξ ακάπαοζεξ ή θαη
θαηαιφμαηα ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία.
Οη πχνμη ακάπαοζεξ ή / θαη ηα θαηαιφμαηα πνέπεη κα έπμοκ επανθείξ δηαζηάζεηξ θαη κα
δηαζέημοκ ηναπέδηα θαη θαζίζμαηα με νάπε ζε ανηζμυ πμο κα ακηηζημηπεί ζημκ ανηζμυ ηςκ
ενγαδμμέκςκ.
Ακ δεκ οπάνπμοκ ηέημημη πχνμη, πνέπεη κα ηίζεκηαη ζηε δηάζεζε ημο πνμζςπηθμφ άιιμη πχνμη
γηα παναμμκή θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ δηαιεημμάηςκ.
ηεκ πενίπηςζε ηςκ μμκίμςκ θαηαιομάηςκ, θαη εθυζμκ δεκ πνεζημμπμημφκηαη ζε έθηαθηεξ
μυκμκ πενηζηάζεηξ, αοηά πνέπεη κα πενηιαμβάκμοκ επανθείξ πχνμοξ ογηεηκήξ θαη ογεημκμμηθυ
ελμπιηζμυ, εκηεοθηήνημ θαη ακαπαοηήνημ. Πνέπεη επίζεξ κα είκαη εθμδηαζμέκμη με θνεβάηηα,
ενμάνηα ηναπέδηα θαη θαζίζμαηα με νάπε ακάιμγα με ημκ ανηζμυ ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη κα
ακηαπμθνίκμκηαη, εκδεπμμέκςξ, ζηεκ πανμοζία ενγαδμμέκςκ θαη ηςκ δφμ θφιςκ.

ημοξ πχνμοξ ακάπαοζεξ θαη ζηα θαηαιφμαηα πνέπεη κα πνμβιέπμκηαη θαηάιιεια μέηνα γηα
ηεκ πνμζηαζία ηςκ με θαπκηζηχκ απυ ηεκ υπιεζε ημο θαπκμφ.

Ζγκυεσ και γαλουχοφςεσ μθτζρεσ.
Οη έγθοεξ θαη μη γαιαπμφζεξ μεηένεξ πνέπεη κα έπμοκ ηε δοκαηυηεηα κα θαηαθιίκμκηαη πνμξ
ακάπαοζε ζε θαηάιιειεξ ζοκζήθεξ.

Εργαηόμενοι με ειδικζσ ανάγκεσ.
Οη πχνμη ενγαζίαξ πνέπεη κα είκαη δηαννοζμηζμέκμη έηζη χζηε κα ιαμβάκμκηαη οπυρε, θαηά
πενίπηςζε, μη απαηηήζεηξ ηςκ ενγαδμμέκςκ με εηδηθέξ ακάγθεξ. Η δηάηαλε αοηή εθανμυδεηαη,
ηδίςξ, γηα ηηξ ζφνεξ, ηηξ μδμφξ επηθμηκςκίαξ, ηα
θιημαθμζηάζηα, ηα κημοξ, ημοξ κηπηήνεξ, ηα
απμπςνεηήνηα θαη ηηξ ζέζεηξ ενγαζίαξ ηηξ μπμίεξ πνεζημμπμημφκ ή ζηηξ μπμίεξ απαζπμιμφκηαη
άμεζα ενγαδυμεκμη με εηδηθέξ ακάγθεξ.

Διάφορεσ διατάξεισ.
Ο πενηβάιιμκ πχνμξ θαη ε πενίμεηνμξ ημο ενγμηαλίμο πνέπεη κα έπμοκ εοθνηκή θαη εμθακή
ζήμακζε θαη πενίθναλε, χζηε κα είκαη εοθνηκχξ μναημί θαη ακαγκςνίζημμη.
ηε δηάζεζε ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ ενγμηάλημ πνέπεη κα
ηίζεηαη πυζημμ κενυ θαη,
εκδεπμμέκςξ έκα άιιμ θαηάιιειμ με αιθμμιμφπμ πμηυ ζε επανθή πμζυηεηα, ηυζμ ζημοξ
πχνμοξ ενγαζίαξ, υζμ θαη θμκηά ζηηξ ζέζεηξ ενγαζίαξ ημοξ.
ημοξ ενγαδμμέκμοξ πνέπεη κα πανέπμκηαη εοθμιίεξ γηα κα ιαμβάκμοκ ηα γεφμαηα ημοξ θάης
απυ ηθακμπμηεηηθέξ ζοκζήθεξ θαη εκδεπμμέκςξ εοθμιίεξ γηα κα παναζθεοάδμοκ ηα γεφμαηα
ημοξ θάης απυ ηθακμπμηεηηθέξ ζοκζήθεξ.
6. ΕΙΔΙΚΕ ΕΠΙΘΜΑΝΕΙ
Η θαηαζθεοή ηθνηςμάηςκ ζα πνμζεπζεί ηδηαηηένςξ.
Θέζεηξ θεκηνηθχκ πανμπχκ δηθηφςκ θαη θεκηνηθχκ δηαθμπηχκ, ζα ζεμακζμφκ χζηε κα μεκ
πνμθιεζμφκ βιάβεξ αιιά θαη επηθίκδοκεξ θαηαζηάζεηξ γηα ηεκ ογεία ηςκ ενγαδμμέκςκ θαηά
ηεκ δηάνθεηα εθηέιεζεξ ημο ένγμο. Ιδηαηηένςξ ζα πνμζεπζμφκ μη εγθαηαζηάζεηξ ημο παιαημφ
θηηνίμο, θαηά ηηξ ενγαζίεξ θαζαηνέζεςκ.
Θέζεηξ ελυδςκ θηκδφκμο θαη πονμζβεζηηθέξ θςιέεξ ζα επηζεμακζμφκ.
Θα γίκεη ζοκεκκυεζε με ηεκ ΔΓΗ γηα ημ ζεμείμ απυ υπμο ζα ειεθηνμδμηεζεί ημ κέμ θηίνημ
χζηε κα γίκεη οπυγεηα εγθαηάζηαζε ηςκ θαιςδίςκ πανμπήξ έςξ αοηυ ημ ζεμείμ.
Ομμίςξ ζα γίκμοκ ζοκεκκμήζεηξ γηα ηα δίθηοα φδνεοζεξ θαη απμπέηεοζεξ.
Οη ενγαζίεξ επηζθεοήξ θαζχξ θαη μη ενγαζίεξ ηεξ πνμζζήθεξ, ζα γίκμοκ αθμφ μιμθιενςζεί ε
ακέγενζε ηεξ κέαξ πηένογαξ χζηε κα ζηεγαζζμφκ μη μαζεηέξ ζημ κέμ θηίνημ.
Όιεξ μη ενγαζίεξ ζα γίκμοκ ζφμθςκα με ηα ανπηηεθημκηθά ζπέδηα ηεξ μειέηεξ θαη ηηξ
θαηαζθεοαζηηθέξ ιεπημμένεηεξ ηεξ μειέηεξ θαη αοηέξ πμο ζα δμζμφκ απυ ηεκ επίβιερε.
Όιεξ μη ενγαζίεξ ζα εθηειεζημφκ με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία θαη ηηξ εθάζημηε πνυηοπεξ
ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ.
Σα οιηθά πμο ζα πνεζημμπμηεζμφκ ζα είκαη ανίζηεξ πμηυηεηαξ θαη ηειηθήξ επηιμγήξ ηεξ
οπενεζίαξ.
7. ΟΔΘΓΙΕ ΚΑΙ ΧΡΘΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Όιεξ μη ενγαζίεξ ηςκ μηθμδμμηθχκ ζα γίκμοκ απυ έμπεηνμ πνμζςπηθυ.
Μεγάιε πνμζμπή ζα δμζεί ζηηξ ζθονμδεηήζεηξ, ζημκ μπιηζμυ πμο ζα πνεζημμπμηεζεί.
Οη ζηεγακμπμηήζεηξ ζηέγεξ θαη οπμγείμο ζα γίκμοκ απυ ηδηαίηενα έμπεηνμ πνμζςπηθυ
θαη με πμιφ θαιήξ πμηυηεηαξ οιηθά.
Οη ενγαζίεξ πμο αθμνμφκ ηεκ εγθαηάζηαζε ζένμακζεξ θαη δεζημφ κενμφ πνήζεξ, ζα
γίκμοκ απυ αδεημφπμ ζενμμτδναοιηθυ.
Ομμίςξ γηα ηηξ ιμηπέξ Η/Μ ενγαζίεξ, ζα πνεζημμπμηεζεί ελεηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ.

Μεηά ημ πέναξ ημο ένγμο ηδηαίηενε πνμζμπή ζα πνέπεη κα δμζεί ζηεκ αζθαιή ζφκδεζε
ημο θηηνίμο με ηα δίθηοα ειεθηνηζμμφ θαη φδνεοζεξ – απμπέηεοζεξ. Οη ζοκδέζεηξ ζα γίκμοκ
απυ ημοξ πανμπείξ ζε ζοκενγαζία με ημκ ενγμδυηε θαη ελεηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ πμο αοηυξ ζα
πανέπεη. Σα ζεμεία ζφκδεζεξ ζα βνίζθμκηαη ζηα υνηα ημο μηθμπέδμο. Μέπνη ηα ζεμεία αοηά ζα
έπμοκ γίκεη μη θαηάιιειεξ ενγαζίεξ απυ ημκ ακάδμπμ.
Μεηά ηεκ απμπενάηςζε ηδηαίηενε μένημκα ζα δμζεί ζημκ έιεγπμ υιςκ ηςκ
εγθαηαζηάζεςκ γηα ηοπυκ θαθμηεπκίεξ πμο μπμνεί κα δεμημονγήζμοκ πνμβιήμαηα ζηεκ
ιεηημονγία ηςκ θηηνίςκ.
Καηά ηε δηάνθεηα ιεηημονγίαξ ζα πνέπεη μία θμνά ημ πνυκμ κα γίκεηαη ζοκηήνεζε ηεξ
εγθαηάζηαζεξ ζένμακζεξ απυ αδεημφπμ ζοκηενεηή. Μένημκα πνέπεη κα ιεθζεί θαη γηα ηεκ
ζοκηήνεζε ημο ειεθηνηθμφ δηθηφμο απυ αδεημφπμ ειεθηνμιυγμ. οκηήνεζε ζα γίκεηαη θαη ζημ
δίθηομ απμπέηεοζεξ γηα κα απμθεοπζεί ημ βμφιςμα ηςκ ζςιεκχζεςκ.
Απαναηηήηςξ ζοκηήνεζε θαη έιεγπμξ ζα γίκεηαη ζημ δίθηομ πονυζβεζεξ (ακαγμμχζεηξ
πονμζβεζηχκ, έιεγπμξ ιεηημονγίαξ ζοζηήμαημξ ζοκαγενμμφ, θ.ι.π.) αιιά θαη ζημ αιεληθέναοκμ
(έιεγπμξ γείςζεξ θονίςξ).
Σέιμξ ζα πνέπεη κα ιαμβάκεηαη μένημκα γηα ηεκ απαναίηεηε ζοκηήνεζε ηςκ ιμηπχκ
μενχκ ημο ένγμο (μηθμδμμηθά) θαη θονίςξ υζμκ αθμνά ηηξ ζηεγακχζεηξ.
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