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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.

ΓΕΝΙΚΑ

1.1

Αντικείμενο της ΕΣΥ
Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους γενικούς και ειδικούς
συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών
δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί για την
εργολαβία :
«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ Νο4 ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ».

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου είναι #271.000,00# €, ενώ ο προϋπολογισμός των εργασιών
αυτών χωρίς τα κονδύλια για ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.(24%) είναι #161.002,30 # €.
1.2

Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

1.3

Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων
Ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.
Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των εγγράφων της
Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής. Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις,
ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει:
i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και
iii. να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης διευθύνσεις, εκτός εάν
έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω
πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. Η αποστολή οιουδήποτε
εγγράφου σε άλλο φορέα ή υπηρεσία πλην του αναθέτοντος φορέα ή διευθύνουσας υπηρεσίας ή
προϊσταμένης αρχής, δεν επιτρέπει την επίκληση παρέλευσης προθεσμιών που τίθενται από την
εκάστοτε νομοθεσία έως ότου αυτά εισέλθουν νόμιμα στην αρμόδια ως άνω υπηρεσία..
1.4 Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη σύμβαση
1.4.1 Ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις που αφορούν γενικά τα
Δημόσια Έργα:


Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/8-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών & υπηρεσιών»



Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει



- Κ.Υ.Α. 8243/1113 (ΦΕΚ 138Β/08-03-1991) “Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και
μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αµιάντου”.
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- Το Νόμο 2203/1994 (ΦΕΚ 58 Α/15.04.,1994) ¨Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον
έλεγχο της διασυνοριακής κίνησης των επικινδύνων αποβλήτων».



- Ν. 3835/2010 (ΦΕΚ 43Α/16.10.2010), Κύρωση της τροποποίησης της Σύμβασης της Βασιλείας για
τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους.



- Προεδρικό ∆ιάταγµα Υπ’ αριθµό 212/2006 (ΦΕΚ 212 Α/09-10-2006) “Προστασία των εργαζομένων
που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία” σε συμμόρφωση µε την οδηγία 83/477/ ΕΟΚ του
Συμβουλίου, και η τροποποίηση της 91/382/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και την εγκύκλιο εφαρμογής του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.



- Κ.Υ.Α. 4229/395 (ΦΕΚ Β’ 318/15-02-2013) “Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µε την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών
αφαίρεσης αµιάντου ή και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές,
εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού
αµιάντου ή και υλικών που περιέχουν αµίαντο”.



- Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α' 160/16-10-86) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”.



- Κ.Υ.Α. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β`/28-03-2006), “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων”, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα
επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’
αρ. ΚΥΑ 19396/1546/1997: «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β΄604).



- Κ.Υ.Α. 24944/1159 (ΦΕΚ Β' 791/30-06-2006), “Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων”.



- Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων.



- την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287Β/02.03.2007), με την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Σχεδιασμός
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.



- την ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β`/30.12.2016) Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)



- Νόμος Υπ’ αριθ. 4042 (ΦΕΚ 24/13-02-2012), “Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος”. Εναρμόνιση
µε την Οδηγία 2008/99/ ΕΚ «Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων» Εναρμόνιση µε την
Οδηγία 2008/98/ ΕΚ « Ρύθμιση θεμάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α.



Κάθε άλλη σχετική διάταξη που πιθανόν υπάρχει ή εκδοθεί και θα αφορά στη διαχείριση υλικών
αμιάντου.



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

1.4.2


Προδιαγραφές και Κανονισμοί
Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν :
Η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 2221
Β), «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
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Η Εγκ.26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,



Η υπ’ αρ. ΔΚΠ/οικ/12111-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαση Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)»



Η ΕΓΚΥΚΛΙΟ 17 – Αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) Απόφαση
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα
εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» με την οποία προτείνονται 59
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ((ΠΕΤΕΠ) σε αντικατάσταση των 59 που
αναστάλθηκαν



Για τα σκυροδέματα ισχύουν:
◦

ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97)

◦

ο ΚΤΧ 2008 Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα σκυροδέματος

◦

ο Ελληνικός Κανονισμός Τσιμέντων (ΠΔ 244/80)

Συμπληρωματικά των παραπάνω έχουν εφαρμογή τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής
Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με
τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.
Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:


Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη
από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε
όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.



Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων
για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους
εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι
αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος.



Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) που
αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεματικά δεν περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό
την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαικά Πρότυπα (hEN)
που έχουν θεσπισθεί με την σχετική ΚΥΑ.



Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International
Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.

1.4.3

Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η
αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε δύο
γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.
1.5

Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία αλληλοσυμπληρώνονται αλλά σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας :
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1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
5. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π)
7. Η Ειδική Τεχνική Περιγραφή (Ε.Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί
τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των παραπάνω:
i.

Ενιαίο Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας (ΑΤΕΟ) και ισχύει σήμερα, του άρθρου 8 του Ν.3263/2004
όπως αναπροσαρμόσθηκαν και τροποποιήθηκαν με την υπ αριθμ. πρωτ. Την Δ11γ/0/9/7/7-22013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων “Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών
Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.” (ΦΕΚ Β 363/2013)

ii.

Ενιαίο Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών (ΑΤΟΕ), το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ
Β 363/2013)

iii. Ενιαίο τιμολόγιο Λιμενικών Έργων (ΑΤΛΕ), (ΦΕΚ Β 363/2013).
iv. Ενιαίο τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων ( ΥΔΡ(ΦΕΚ Β 363/2013).
v. Ανάλυση Τιμών Η/Μ Εργασιών (ΑΤΗΕ ή ΗΛΜ), (ΦΕΚ Β 363/2013).
vi. Ενιαίο τιμολόγιο Έργων Πρασίνου ( ΠΡΣ), (ΦΕΚ Β 363/2013).
vii. Τιμολόγιο Εργαστηριακών και επί Τόπου Δοκιμών (ΚΕΔΕ), το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ124
1.6

Σύμβαση
Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στο τεύχος Διακήρυξης σε συνδυασμό
με τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες οι οποίες
περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 4412/16 και
σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης. Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από
τα Συμβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος
τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη.
Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των
υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:
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1. Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Η σύνταξη των αναγκαίων μελετών εφαρμογής, προγραμμάτων, μεθοδολογιών, επιμετρήσεων και
λοιπών τευχών και εγγράφων που προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης.
3. Η εκτέλεση τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών ερευνών για το έργο, που θα προτείνει και θα
εγκριθούν από την Υπηρεσία.
4. Η συντήρηση του έργου με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από
τα τεύχη δημοπράτησης.
5. Η χρηματοδότηση του Έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του, για τα ενδιάμεσα διαστήματα, εν όψει
των περιοδικών πληρωμών εκ μέρους του ΚτΕ, της εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών για τις οποίες δεν
προβλέπονται τμηματικές πληρωμές.
6. Κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει από τις υποχρεώσεις του αναδόχου που ορίζονται
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.7

Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών
Οι ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν
4412/2016.
1.8

Εκχώρηση δικαιωμάτων-Υποκατάσταση
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του
έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης δ της
παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της
Προϊσταμένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει προχωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς
έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται
υποκατάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου.
Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριμένου υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία κοινή
αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο Ν 4412/2016.
1.9

Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο - τήρηση των αστυνομικών διατάξεων
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του
εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει καταστεί
εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους
κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή
πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε
συνάφεια με αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους
κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή
παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς
ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα
και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς
του ή της έδρας του.
Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται και
αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και
έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.
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Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων,
υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές
και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
1.10 Ευθύνη μελών κοινοπραξίας
Η ευθύνη μελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
2.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚτΕ)

2.1

Άδειες και εγκρίσεις
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των
κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή
αλλαγών που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο
Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία. Η
υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει πριν την έναρξη των εργασιών την απαιτούμενη έγκριση του
σχεδίου εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης υλικών αμιάντου και διαχείρισης αυτών, από την Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 12
του Π.Δ. 212/2006, (ΦΕΚ Α’ 212/09.10.2006) και το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. 8243/1113/1991, (ΦΕΚ
138Β/08.03.1991) καθώς και έγκριση του από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας εάν ζητηθεί, (αρμόδια
υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 8 του Ν. 2639/1998). Όπως
ειδικότερα αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή και στην Ειδική Τεχνική Περιγραφή.
Επίσης υποχρεούται στην έκδοση τυχόν πρόσθετων απαιτούμενων αδειών είτε για τις εργασίες
αποξήλωσης, είτε για ανέγερση προσωρινών κατασκευών (π.χ. ικριωμάτων).
Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες
διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας διοικητικής
αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή όχι.



Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή
κατάχρηση εξουσίας.

Ο ΚτΕ αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και
μόνο με τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για
την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.
2.2

Ο Επιβλέπων
Η επίβλεψη κατασκευής του έργου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4412/2016 και
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 3 του ΠΔ 437/1981. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει, ως επιβλέπων, τεχνικό
υπάλληλο που θα παρακολουθεί το έργο και γενικά θα προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την καλή
και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των εργασιών και
γενικά να τηρούνται οι όροι της σύμβασης και της παρούσας συγγραφής από τον ανάδοχο.
Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και μετά από αυτή μέχρι της οριστικής παραλαβής,
ο επιβλέπων κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή τμήματος αυτού δεν πληρεί τους όρους της σύμβασης ή
το έργο έχει ελαττώματα το αναφέρει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αυτή αφού διαπιστώσει
κατόπιν επιθεώρησης τα ελαττώματα αυτά απευθύνει στον ανάδοχο ειδική διαταγή σχετικά με την
αποκατάσταση τους μέσα σε εύλογη προθεσμία ή το ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις
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αντίστοιχες εργασίες και πιθανόν και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό των
ελαττωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους
εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους
συμβούλους, που τυχόν θα χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράμει και για όποιον άλλο η
Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ 14 του Ν.4412/2016.
Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε
ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόμους (βλ. και Άρθρο 3.1
της παρούσας «Υποχρεώσεις του Αναδόχου).
2.3

Αντικατάσταση Επιβλέποντα
Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του επιβλέποντα οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε
αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να
στοιχειοθετείται δικαίωμα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών.
3.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

3.1

Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/2016. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και
το νόμο έγγραφες εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας. Υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα
προβλεπόμενα από την τεχνική περιγραφή, τη διακήρυξη και προϋπολογισμό του έργου σε ό,τι αφορά τις
μονάδες εργασίας και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς καμιά παρέκκλιση χωρίς την έγκριση
της Υπηρεσίας.
Οι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης και το νόμο, έγγραφες εντολές που δίνονται από το
αρμόδιο όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης καθώς και η εκτέλεση των
εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Σχετικά με τις
αυξομειώσεις εργασιών και τις νέες εργασίες ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/201. Ο
ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς
έγγραφη διαταγή, έστω και αν βελτιώνουν το έργο.
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια τα
οποία δεν προβλέπονται από τη μελέτη και την Τεχνική περιγραφή, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και
εγγράφως την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την περαιτέρω αντιμετώπιση τούτων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται με πρωτοβουλία και ευθύνη δική του να βρει τα κατάλληλα για τα έργα
μηχανήματα στον αριθμό και στο είδος που χρειάζονται για την έντεχνη και εντός της ολικής προθεσμίας,
που προβλέπεται από το άρθρο 27 της παρούσας (Συνολική Προθεσμία), περάτωσης των εργασιών.
Καμία παράταση της συμβατικής προθεσμίας ή πρόσθετη αποζημίωση πέραν των συμβατικών
τιμών μονάδας αναγνωρίζεται σε περίπτωση δυσκολιών για την εξεύρεση μηχανημάτων, βλαβών ή
αδυναμιών χρησιμοποίησης αυτών. Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κατέχουν το ανάλογο με το
μηχάνημα δίπλωμα. Οι δαπάνες μεταφοράς των μηχανημάτων στους τόπους των έργων βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις σχετικές με τους μισθούς, ημερομίσθια ασφαλιστικές
εισφορές και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού το οποίο θα απασχολήσει κατά την
εκτέλεση των εργασιών. Επίσης τον ανάδοχο επιβαρύνει η αξία των κάθε φύσεως υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών (καύσιμα -λιπαντικά -εκρηκτικά, κ.λ.π.) τα μισθώματα
των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων ως επίσης και όλα τα γενικά έξοδα αυτού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων
και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου
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ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη
μέτρων ασφάλειας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική
ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Φέρει δε
ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα το οποίο ήθελε συμβεί, σε οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση των
εργασιών που ανέλαβε.
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που προκαλείται από αυτόν ή το συνεργείο του στο Δημόσιο
ή οποιονδήποτε τρίτο.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει την υπάρχουσα
βλάστηση του χώρου εκτέλεσης των εργασιών, φέρει δε ακέραια την ευθύνη τυχόν εκρήξεως πυρκαγιάς
από αιτία που σχέση θα έχει με το εργοτάξιο.
Οι δαπάνες της επί του εδάφους εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, της κατασκευής
σταθερών σημείων, εκτύπωσης σχεδίων, καταμετρήσεων εν γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η
συντήρηση των οδών προσπελάσεως του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην εμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη
σύμβαση από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία ή από την ίδια την Υπηρεσία, ή και το
προσωπικό αυτής ή κάθε άλλης αρχής που ασχολείται με την εκτέλεση έργου μέσα στο ίδιο εργοτάξιο ή
πλησίον αυτού.
Η δαπάνη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών έχει υπολογισθεί στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου
και για το λόγο αυτό καμίας άλλης πρόσθετης αποζημίωσης δικαιούται ο εργολάβος.
3.2

Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης (αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι κατά
τη φάση του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο) να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία
από την Υπηρεσία και να υποβάλλει γραπτώς τυχόν επισημάνσεις του και προτάσεις για συμπλήρωση,
τροποποίηση ή βελτιστοποίηση των εργασιών και των μεθόδων υλοποίησης του έργου.
Ο έλεγχος των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των
ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο.
3.3

Διεύθυνση του Έργου από τον Ανάδοχο
Η διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο στους τόπους κατασκευής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο
139 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα
και είναι αποδεκτή από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού
υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του
κατασκευαζόμενου έργου - ένας τεχνικός διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) ή
ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΤΕΙ)
Για το προσωπικό που αποτελεί την ελαχίστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη διευθύνουσα
υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος
ασφάλισης των εργαζομένων.
3.4

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016 και όπως ορίζεται στο της Τεύχους
Διακήρυξης.
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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Σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ.6 εδάφιο β του Ν. 4412/2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου
περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συμπληρώθηκε
κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικών συμβάσεων, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση,
αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού
λογαριασμού του έργου.
3.5

Νόμιμος εκπρόσωπος Αναδόχου
Ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 138 και στο άρθρο 143 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.

Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από
τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των
έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι
υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου.
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή ή τους τυχόν
πληρεξούσιους.
Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων
αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, συμπληρωματικών συμβάσεων, των πιστοποιήσεων και της επί τόπου
παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από
τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 140 του Ν 4412/2016.
3.6

Υπεργολαβία
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 131 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης
υπεργολάβων για την εκτέλεση μέρους του έργου, ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, παραμένει μόνος και
αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασμένες συνέπειες και ευθύνες σύμφωνα με
το άρθρο 138 του Ν 4412/2016.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, προόδου,
ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν αυτά
αφορούσαν την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύμβαση.
3.7

Συνεργασία με τον ΚτΕ, το προσωπικό της επίβλεψης και με τρίτους
Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται
από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων χώρων, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του,
ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, με τους τυχόν προηγούμενους ή επόμενους αναδόχους των
έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν.
Ενδεικτικά, αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχημάτων/
μηχανημάτων/ προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθμιση της σειράς των εργασιών του ώστε
να συντονίζονται με τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των
εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισμού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να
συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,
που τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου.
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Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο1
3.8.1.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα
του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9),
Ν.4412/2016 (αρ 138 παρ. 7), Ν.3850/102 (αρ. 42)

3.8

3.8.2.

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ)
και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ. 7) άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές
των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ.138 παρ.8).
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ177/2-3-01,
ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις
ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων,
να τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία,
να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ
1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).
Για τη σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση
από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την
αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων
όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
3.8.3.

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

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση-Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ)- Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ)
και συγκεκριμένα:
3.8.3.1.

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα
υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ.
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής
μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 8) και την ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλείψεις
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ
(μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση,
εξοπλισμός κλπ.)

1

2

Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδυασμό με το παράρτημα I του άρθρου 12
του ΠΔ 305/96
Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αρ. δεύτερο,
καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96,
κλπ.
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δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση ελεγκτικών αρχών.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφαλείας
Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για
τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και στις ΥΑ:
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρθ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν:
α. απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.
β. οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαιτέρους κινδύνους: Π.Δ. 305/96 (αρθ. 12
παράρτημα II)
γ. απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος
νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από
την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε
Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.
4412/2016
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το
συνοδεύει καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ
5. Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
3.8.3.2.

Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και

υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
Α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 παρ.4)
Β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50
και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 έως 25)
Γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή
να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται
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εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν. 3850/10 (αρ. 9).
Δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας, των
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10
(αρ. 43 παρ. 1α και παρ. 3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17
παρ. 1)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια
επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή
του ιατρού εργασίας (Ν. 3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί
και στην επιτροπή Υγείας και Ασφαλείας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η
σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση
διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το
θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για
την αποτροπή επανάληψης παρομοίων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων
τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας,
στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού
στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον
πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που
δύναται να χρησιμεύσουν για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43
παρ.2α)
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2γ)
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9)
3.8.3.3.

Ημερολόγιο Μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των
εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την ΥΑ 130646/1984
του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της
Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ότι
αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής
εργασίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 (αρ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμ.
πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-2003.
3.8.3.4.

Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να σχετίζεται με το ΗΜΑ.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του
ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων/
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διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο
στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
3.8.4.

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

3.8.4.1.

Προετοιμασία εργοταξίου-Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

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

3.8.4.2.

Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :


Την Υ.Α. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: Οδηγίες σήμανσης εκτελούμενων
έργων(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)



την ΚΥΑ αριθμ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ « Υποχρεώσεις και μέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»



τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και την τροπ. αυτού:
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46)
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β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και η τροπ. αυτού Ν. 3542/07 (αρ.
43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81
(αρ.75- 84), ΠΔ 305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ.31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81
(αρ.85- 91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ.8 (γ,ε,στ,ζ) και αρ.12 παραρτ.IV μέρος Α παρ.11 και
μέρος Β τμήμα II παρ. 4] , Ν. 2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και
της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (αρ.36-41), ΠΔ 82/10.
3.8.4.3.

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

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών),των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό
ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν.1430/84
(αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ
105/95 (παραρτ. ΙΧ), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.
Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34,35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, μέρος Β , τμήμα ΙΙ παρ. 7.4 και
8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β , τμήμα ΙΙ,
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, παρ.2.1) Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού
μηχανήματος συνοδεύει το χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση-εγκατάσταση,
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα
των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ.4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και
αρ.4. Παρ.7).
Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο,
τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
3.8.5.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του
εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα:
3.8.5.1.

Κατεδαφίσεις:

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18-33,104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.2168/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ, παρ. 11),
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06, ΥΑ
21017/84/09.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πέρα των ανωτέρω να λάβει υπόψη του για την εκτέλεση τα
αναφερόμενα στα Τεύχη Τεχνικής και Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής όσο αναφορά τις εργασίες
κατεδάφισης, αποξήλωσης και διαχείρισης υλικών που περιέχουν αμίαντο.

3.8.5.2.

Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ,
παρ. 10).
3.8.5.3.

Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε

στέγες.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.46,14).
3.8.5.4.

Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
3.8.5.5.

Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές κλπ)

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ
305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.12).
3.8.5.6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
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Α. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76
ΦΕΚ 337/Α/76
Ν. 1396/83
ΦΕΚ 126/Α/83
Ν. 1430/84
ΦΕΚ 49/Α/84
Ν. 2168/93
ΦΕΚ 147/Α/93
Ν. 2696/99
ΦΕΚ 57/Α/99
Ν. 3542/07
ΦΕΚ 50/Α/07
Ν. 3669/08
ΦΕΚ 116/Α/08
Ν. 3850/10
ΦΕΚ 84/Α/10
Ν. 4030/12
ΦΕΚ 249/Α/12
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π.Δ. 413/77
ΦΕΚ 128/Α/77
Π.Δ. 95/78
ΦΕΚ 20/Α/78
Π.Δ. 216/78
ΦΕΚ 47/Α/78
Π.Δ. 778/80
ΦΕΚ 193/Α/80
Π.Δ. 1073/81
ΦΕΚ 260/Α/81
Π.Δ. 225/89
ΦΕΚ 106/Α/89
Π.Δ. 31/90
ΦΕΚ 31/Α/90
Π.Δ. 70/90
ΦΕΚ 31/Α/90
Π.Δ. 85/91
ΦΕΚ 38/Α/91
Π.Δ. 499/91
ΦΕΚ 180/Α/91
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93
ΚΥΑ αρ.8881/94
ΦΕΚ 450/Β/94
ΥΑ αρ.οικ.31245/93
ΦΕΚ 451/Β/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΦΕΚ 301/Β/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΦΕΚ 73/Β/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΦΕΚ 978/Β/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ 677/Β/95

ΥΑ Φ.6.9/25068/1183/96
ΥΑ αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ16289/330/99
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ.οικ.433/2000
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01

ΦΕΚ 1035/Β/96
ΦΕΚ 113/Β/97
ΦΕΚ 987/Β/99
ΦΕΚ 1035/Β/00
ΦΕΚ 1176/Β/00
ΦΕΚ 686/Β/01
ΦΕΚ 266/Β/01

Π.Δ. 395/94
Π.Δ. 396/94
Π.Δ. 397/94
Π.Δ. 105/95
Π.Δ. 455/95
Π.Δ.Π 305/96
Π.Δ. 89/99
Π.Δ. 304/00
Π.Δ. 155/04
Π.Δ. 176/05
Π.Δ. 149/06
Π.Δ. 2/06
Π.Δ. 212/06
Π.Δ. 82/10
Π.Δ. 57/10
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84
ΥΑ 3046/304/89
ΚΥΑ 3329/89
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02
ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09
Πυροσβεστική
7568.Φ.700.1/96
διάταξη 7, Απόφ.
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε
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ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 221/Α/94
ΦΕΚ 67/Α/95
ΦΕΚ 268/Α/95
ΦΕΚ 212/Α/96
ΦΕΚ 94/Α/99
ΦΕΚ 241/Α/00
ΦΕΚ 121/Α/04
ΦΕΚ 227/Α/05
ΦΕΚ 159/Α/06
ΦΕΚ 268/Α/06
ΦΕΚ 212/Α/06
ΦΕΚ 145/Α/10
ΦΕΚ 97/Α/10
ΦΕΚ 154/Β/84
ΦΕΚ 59/Δ/89
ΦΕΚ 132/Β/89
ΦΕΚ 138/Β/91
ΦΕΚ 187/Β/93
ΦΕΚ 16/Β/03
ΦΕΚ 1186/Β/03
ΦΕΚ 708/Β/03
ΦΕΚ 420/Β/11
ΦΕΚ 905/Β/11
ΦΕΚ 1287/Β/09
ΦΕΚ 155/Β/96

Αρ. Πρωτ.ΔΕΕΠ Π/208/129-03
Αρ.Πρωτ.ΔΙΠΑΔ/
οικ/215/31-3-08
Αρ. Πρωτ. 10201/12
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

3.9

Διασφάλιση Ποιότητας
Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα
προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με την ΤΣΥ. Απαγορεύεται η
χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο
υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα είναι
καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον
τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
3.10 Στοιχεία του πεδίου του έργου
3.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής
Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων δι' υποβολής προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο
τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του
έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ό,τι
αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων
εκσκαφής, τις μεταφορές, την διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών την δυνατότητα εξασφάλισης
εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες,
την διαμόρφωση και κατασκευή του εδάφους, το είδος και την ποιότητα των ευρισκομένων στην περιοχή
κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών το είδος και τα μέσα ( μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) τα οποία θα
απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και άλλα θέματα τα οποία
καθοιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε
συνδυασμό πάντα με τους όρους της σύμβασης.
Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της
μελέτης καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο
της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με την διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι
αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν
από τις ως άνω συνθήκες και όρους.
Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της
σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη που έχει, να συμμορφώνεται στις συμβατικές
υποχρεώσεις του και δεν προκύπτει κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράταση
προθεσμίας εξαιτίας αυτού του λόγου.
3.10.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν εναέριες
ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο ανάδοχος οφείλει να λειτουργήσει εξαρχής με γνώμονα και
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες μετατόπισης αγωγών ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία
οικονομική ή τεχνική ανάμειξη. Υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει την εκτέλεση ,των ως άνω
εργασιών χωρίς δικαίωμα όμως ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης ή διαφόρων άλλων
δυσχερειών που τυχόν εμφανιστούν κατά τις εργασίες αυτές.
3.11 Ημερολόγιο του έργου
Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 146 του Ν 4412/2016. Κατά την εκτέλεση των έργων ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να τηρεί ειδικό βιβλιοδετημένο διπλότυπο ημερολόγιο, το οποίο βρίσκεται στο
εργοτάξιο και συντάσσεται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου. Στο ημερολόγιο αυτό αναγράφονται η
ημερομηνία, οι καιρικές συνθήκες, κάθε πληροφορία σχετικά με τις εκτελούμενες εργασίες σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν. 4412/2016, ώστε κάθε στιγμή να μπορεί να γίνεται κατά προσέγγιση
εκτίμησης της ποσότητας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, τα τυχόν συμβάντα και τα μέτρα ασφαλείας
που έχει πάρει ο ανάδοχος. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός
επτά (7) ημερών.
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Στο ημερολόγιο ο επιβλέπων μπορεί να καταχωρήσει κάθε εντολή ή παρατήρησή του σχετικά με την
εκτέλεση των εργασιών.
3.12 Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος
Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργολαβικό
αντάλλαγμα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιμήσει με
επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση της
Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται:


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



για τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις περαιτέρω μελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και
διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών.

3.13 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες
Ισχύουν τα οριζόμενα στα δύο προηγούμενα άρθρα 21 και 22 της παρούσας.
3.14 Προσβάσεις και άλλες υποδομές
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα δικαιώματα
για προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης
υποδομές είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να μισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη
υποδομές, εφόσον απαιτείται, για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε
δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό
απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγμένες στις
τιμές της προσφοράς του.
3.15 Αποφυγή όχλησης
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και
αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες,
προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές.
Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες,
όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης,
οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ.
3.16 Μεταφορά εξοπλισμού και υλικών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας.
3.17 Εξοπλισμός Αναδόχου
Ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταφέρει επί τόπου
του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό για την έντεχνη και εμπρόθεσμη
εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα,
εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την
αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τη σύμβαση.
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή τα
μηχανικά και λοιπά μέσα που προσκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη και έντεχνη περάτωση των
εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε 15μερη προθεσμία από τη λήψη σχετικής γραπτής
εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισμό του, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
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Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με το
εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή όχι χρήση
του παρόντος Άρθρου.
Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής του έργου, όπως αυτός
προκύπτει από τα συμβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία
πριν από την προσκόμισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής.
Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούμενα στην Υπηρεσία τους
τύπους των μηχανημάτων με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή
αιτιολόγηση της προσφοράς.
Επίσης, με ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει πλήρως
όλες τις προβλεπόμενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη τους
περιλαμβάνεται ανηγμένη στα κονδύλια των τιμών της προσφοράς του Αναδόχου.
3.18 Προστασία του περιβάλλοντος
Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στο παρόν έργο:
α. Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την διαχείριση στερεών
και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο κλπ.
β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου ως συνοδά
έργα νοούνται: Δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι
απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος
ή ασφαλτομίγματος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης,
εγκαταστάσεις κοκκομετρικού διαχωρισμού, κ.λπ.
γ. Τα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης,
σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2004 που εφαρμόζει ο Ο.Λ.ΠΑ A.E. όπως περιγράφεται στο έντυπο
Ο.0.7.7.1/Ε.1/25.01.2013 Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αναδόχου που συνοδεύει την παρούσα και θα
υποβάλλουν σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου
θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται:


Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος,



Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης,



Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη
της περιοχής,



Λήψη καταλλήλων μέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο της
κατασκευής των έργων, ώστε να μην υπάρξει καμιά παρέμβαση στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον,
εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει αυστηρά να
καθορισθεί εκ των προτέρων.

 Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προστασία τόσο του θαλάσσιου περιβάλλοντος όσο και των
όμορων εγκαταστάσεων από την απόρριψη θρυμματισμένων υλικών ή υγρών από την διαβροχή ή
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έκπλυσή τους . Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά
την διάρκεια των εργασιών.
Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του
πρασίνου. Για την καταστροφή δασικών περιοχών, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η
άδεια της αρμόδιας Αρχής. Μετά το πέρας του Έργου θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση.
Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, αυτά
θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και μόνο μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσίας και θα απομακρυνθούν εντελώς μετά το πέρας των εργασιών
κατασκευής του έργου, αποκαθιστώντας πλήρως το περιβάλλον.
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό
είναι αναγκαίο, απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δημόσιας
υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κ.λπ.).
Επισημαίνεται, ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των παραπάνω και
στην περίπτωση υπεργολάβων ή μισθωμένων αυτοκινήτων.
Σχετικά με τα παραπάνω, η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει περιορισμούς ή / και τροποποιήσεις στο
μικτό ή / και καθαρό φορτίο των οχημάτων, στις διαδρομές αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο που
αναφέρεται παραπάνω.
3.19 Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης
Όσον αφορά την διαχείριση των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθαλάμους ,
χώρους απόθεσης ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία
(ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 1428/84 «Εκμετάλλευση λατομείων
αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2115/93 «Τροποποίηση,
αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/84» και όπως ισχύει, καθώς και κάθε
μεταγενέστερη σχετική διάταξη .
Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες
του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του.
Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή
αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η
Υπηρεσία.
Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνουν κατά
ανηγμένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Γι’ αυτό γίνεται
επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου από όλους τους
διαγωνιζόμενους κατά το στάδιο των προσφορών.
Η απόθεση των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση
των χώρων επέμβασης, θα απομακρύνονται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους απόθεσης
απορριμάτων.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/E103/10 (ΦΕΚ
1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές , κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης
του έργου να συμβληθεί με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και να
υποβάλει Θεωρημένο από το σύστημα Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
Επίσης ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του άρθρ. 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, μετά την
αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέσει στην
Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
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3.20 Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες δικές του και πριν την παράδοση προς χρήση ενός τμήματος
του έργου ή ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει κάθε προσωρινή εγκατάσταση γύρω
από το έργο(απορρίμματα, μηχανήματα υλικά κ.λ.π.) και γενικά κάθε βοηθητικό έργο το οποίο ήθελε
αποδειχθεί άχρηστο η επιζήμιο από την Υπηρεσία.
Επίσης να ισοπεδώσει το έδαφος, όπου ήταν εγκαταστημένα, να παραδώσει δε τελικά καθαρές
εγκαταστάσεις, καθώς και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο.
Γενικά να μεριμνήσει για κάθε απαιτούμενο για την παράδοση του έργου εξασφαλίζοντας την
εύρυθμη λειτουργία αυτού σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας και των λοιπών
τευχών δημοπράτησης.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι μετά από υπόδειξη της
Υπηρεσίας, στην άρση κάθε κατασκευής προστατευτικής, που είχε πραγματοποιηθεί προς αποφυγή
ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις,
κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα ως και απομάκρυνση περιφραγμάτων των
εργοταξίων.
Εάν σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν
προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές
εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόμενη πληρωμή ή
την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέρα
από τη μη έκδοση βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου, ή τμήματος αυτού εξαιτίας αυτού του
λόγου.
3.21 Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής Συντήρησης των Έργων
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 και 171 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο
ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του, σύμφωνα με τα άρθρα 157
παράγραφος 1 και 171 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η
οριστική παραλαβή, ορίζεται σε Πέντε (5) μήνες.
Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη
τους.
3.22 Μητρώο έργου
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016.
3.23 Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος
Σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, εάν κατά την
εκτέλεση των εργασιών εμφανισθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης, ο ανάδοχος υποχρεούται
να σταματήσει αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
3.24 Δαπάνες ανατύπωσης συμβατικών τευχών και Διακήρυξης Δημοπρασίας
Οι δαπάνες για την ανατύπωση των συμβατικών τευχών, οι δαπάνες για την δημοσίευση της
διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικών, καθώς και τα υλικά για την τήρηση στοιχείων του έργου
(φάκελοι στοιχείων,τεύχη ημερολογίων, τεύχη επιμετρητικών κλπ.) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
3.25 Γενικές απαιτήσεις έργου κατά την διάρκεια της Κατασκευής του Έργου.
Ο Ανάδοχος πέραν των αναφερομένων στην Τεχνική και Ειδική Τεχνική Περιγραφή που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, θα πρέπει να φροντίζει κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης
να μην προκληθούν ζημιές στο υπάρχον δάπεδο του υποστέγου, επίσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην Τεχνική Περιγραφή θα πρέπει να αποκαταστήσει την συνέχεια του δαπέδου, μετά τις καθαιρέσεις
στα σημεία τομής του δαπέδου και υποστυλωμάτων - τοιχίων.
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Επίσης, για μελλοντικούς ερευνητικούς σκοπούς του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε θα γίνουν εργαστηριακές δοκιμές
με λήψη δοκιμίων (καρότων) σκυροδέματος και οπλισμού, με δαπάνες του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε, από τρία (3)
υποστυλώματα, τρία (3) τόξα και τρία (3) δοκάρια του υποστέγου που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη.
Τα υποδειχθέντα τόξα και δοκάρια θα πρέπει αφαιρεθούν αδιατάρακτα και να παραμείνουν στο δάπεδο
μέχρι την δειγματοληψία.
4.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

4.1

Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού
Η πρόσληψη του εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού (ελληνικού ή αλλοδαπού) και οι όροι
εργασίας τους διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
4.2

Προσωπικό Αναδόχου
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ 4 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει το βραδύτερο σε τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να
υποβάλει οριστικό οργανόγραμμα εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου..

Σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ 8 όπως του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει η διευθύνουσα υπηρεσία
μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο
ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.
4.3

Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισμού Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία μηνιαία κατάσταση του προσωπικού που
απασχολεί στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα) καθώς και του
μηχανικού εξοπλισμού (είδος, δυναμικότητα, πλήθος, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα). Οι υπόψη
καταστάσεις θα υποβάλλονται μηνιαία, σε μορφή που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, μέχρι την
οριστική παραλαβή των έργων.
4.4

Ανάρμοστη συμπεριφορά
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να
προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο
ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και
προστασίας προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς.
5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

5.1

Τρόπος εκτέλεσης
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος με
δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη
μεταφορά τους από τις πηγές προμήθειάς τους, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει
εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των
λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια
της εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, που θα
εγκριθούν από την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του,
οι εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των
εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις
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απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, τότε
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 159 του Ν 4412/2016.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της
Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου
διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές
οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου
από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών
αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα.
5.2

Επιθεώρηση
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 138 παρ.14 και στο άρθρο 179
του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει
αναγκαίο σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις
μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί
με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία,
στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα
επιδόματα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων,
των εργαλείων και υλικών που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά
όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, τους
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, μετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις
καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
5.3

Απόρριψη
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016.

5.4

Επανορθωτικές εργασίες
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 και στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016.

6.

ΕΝΑΡΞΗ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6.1

Έναρξη εργασιών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016

6.2

Προθεσμία Περάτωσης
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

6.3

Συνολική προθεσμία
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις μήνες (3) από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης3 με τμηματικές προθεσμίες :

α) για την απόφαση έγκρισης του σχεδίου εργασιών αποξήλωσης και διαχείρισης αμιάντου Ένας (1)
Μήνας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
β) για εκτέλεση των εργασιών Δύο (2) Μήνες από την ημέρα έκδοσης της ανωτέρω απόφασης.

3

Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (παρ.2,
άρθρο 147, ν.4412/2016).
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Στη συνολική προθεσμία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος εγγύησης του έργου, ο οποίος ορίζεται σε
Πέντε (5) Μήνες μετά την περάτωση του έργου (Άρθρο 3.21 της παρούσας).

6.4

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει
συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου" μέσα σε
προθεσμία που ορίζεται και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου και το αναλυτικό
πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις
εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που
περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και
συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση.
6.5

Παράταση προθεσμίας περάτωσης
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 παρ 8, 9 και 10, άρθρο 157 παρ 8 και άρθρο 160 παρ 7 του Ν.
4412/2016
6.6

Καθυστερήσεις με υπαιτιότητα των Αρχών
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 136 και 137 του Ν. 4412/2016.
Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες:


Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιμελώς τις διαδικασίες και κανονισμούς που ορίζονται από τις
Δημόσιες Αρχές της χώρας ,



οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και



η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι μη προβλέψιμη σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη,

Εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω
καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση παράτασης προθεσμίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.5 (Παράταση Προθεσμίας περάτωσης) της παρούσας.
6.7

Ρυθμός προόδου εργασιών
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και όποτε κριθεί απαραίτητο από τον ανάδοχο ή την
υπηρεσία, θα συγκαλείται σύσκεψη μεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου, για
καταγραφή προβλημάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή τροποποίησης του
χρονοδιαγράμματος κατασκευής και λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να μην επηρεαστούν οι
τμηματικές ή άλλες χρονικές προθεσμίες του έργου. Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται επίσημα
πρακτικά, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο τελικό μητρώο του έργου.

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγματική πρόοδος των εργασιών
υπολείπεται της αναμενόμενης ή της προγραμματισμένης, κατά το άρθρο 6.4 (Χρονοδιάγραμμα
Κατασκευής) της παρούσας, και εφόσον δεν οφείλεται σε αιτία που θα αντιμετωπιστεί κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 6.5 (Παράταση προθεσμίας περάτωσης) της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται με εντολή της
Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, στην
οποία ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινόμενες μεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την
επιτάχυνση των εργασιών και την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τις υπόψη προτεινόμενες
μεθόδους, οι οποίες μπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθμού προσωπικού και
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του εξοπλισμού ή άλλες τροποποιήσεις, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση.
6.8

Ποινικές ρήτρες
Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.

6.8.1

Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας
Για κάθε ημέρα υπέρβασης, ποινική ρήτρα ίση με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας
αξίας του έργου που επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής
προθεσμίας που προβλέπεται στην άρθρο 27 (Συνολική προθεσμία) της παρούσας.
Για τις επόμενες ημέρες, μέχρι ακόμα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής προθεσμίας που
προβλέπεται στην άρθρο 6.3 (Συνολική προθεσμία) της παρούσας, ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα
υπέρβασης ίση με είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται
να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
6.8.2

Επιβολή ποινικών ρητρών
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται
από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για
τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν
εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις.
Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που τυχόν
προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της παρούσας και των
λοιπών συμβατικών τευχών.
6.9

7.

Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης – Έκπτωση αναδόχου – Αποζημίωση αναδόχου λόγω
διάλυσης σύμβασης
Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 160 και στα άρθρα 160, 161, 162 & 163 του Ν. 4412/2016.
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

7.1

Επιμέτρηση και Πιστοποίηση
Οι επιμετρήσεις διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 4412/2016. Οι επιμετρήσεις των
εργασιών υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά το τέλος
του επόμενου της εκτελέσεως τους μηνός.
Δύο μήνες (2) το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να υποβάλει στην διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και
την «τελική» επιμέτρηση σύμφωνα με το όσα ορίζονται στο άρθρο 151 παρ 5 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση επιβάλλεται
σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο
χιλιοστών επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 151 παρ6 του Ν. 4412/2016.
7.2

Τροποποίηση και Προσαρμογές
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα

7.3

Περιεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανών Προϋπολογισμού
Στο κονδύλιο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες που δύνανται να πληρωθούν εκ του κονδυλίου
τούτου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Δεν περιλαμβάνονται και δεν δύνανται να πληρωθούν δαπάνες για εργασίες μετατόπισης δικτύων
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, αρχαιολογικές έρευνες, δαπάνη απαλλοτριώσεων, μελέτες κλπ
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7.4

Αναθεώρηση τιμών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/2016

7.5

Επί έλασσον δαπάνες
Δύναται να γίνει χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ 3 του Ν.
4412/2016 και τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη.
8.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

8.1 Συμβατικό τίμημα
8.1.1 Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο
Οι συμβατικές τιμές μονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες κατά το κατά νόμο ποσοστό
γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άμεσες ή
έμμεσες και, με την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιμών κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη
αποζημίωση του Αναδόχου για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών.
Κάθε τιμή μονάδας ή/και κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις κάθε είδους
επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιμές
μονάδας που τυχόν θα εφαρμοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι
δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά
του έργου και, προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου ισχύει, τα τέλη
χαρτοσήμου όπου ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν
κατά την εκτέλεση του έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαμβάνεται η κράτησης ύψους 0,06% υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρθ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον
ΚτΕ.
8.1.2

Τιμές μονάδος νέων εργασιών
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο, όπως θα μελετηθεί κατά είδος και ποσότητες
από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη νέων τιμών μονάδας θα γίνει σύμφωνα με το
άρθρο 156 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Για τις νέες τιμές θα εφαρμοσθούν τα εγκεκριμένα συμβατικά τιμολόγια, τα ενιαία τιμολόγια Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου, και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών
Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών που εγκρίθηκαν με τη Δ11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 B) απόφαση
του Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., όπως ισχύουν σήμερα, οι αναλύσεις τιμών που ισχύουν, καθώς και τα
περιγραφικά τιμολόγια.
8.2

Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις
Σε ό,τι αφορά του λογαριασμούς και τις σχετικές πιστοποιήσεις εργασιών ισχύουν τα όσα ορίζονται
στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της
κατασκευής του έργου βάσει πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Η πιστοποίηση
συνοδεύεται απαραιτήτως από συνοπτική επιμέτρηση των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.
Στην επιμέτρηση καταχωρούνται, ανακεφαλαιωτικά από την έναρξη του έργου, οι ποσότητες για
κάθε είδους εργασίες όπως περιγράφονται στο συμβατικό ημερολόγιο.
Οι τιμές μονάδας βάσει των οποίων καταβάλλεται η δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών είναι αυτές
που επιτεύχθηκαν κατά τη δημοπρασία και υπάγονται ως προς την αναθεώρησή τους στις διατάξεις του
άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.
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8.3

Αίτηση για λογαριασμό -έκδοση λογαριασμού /πιστοποίηση ενδιάμεσης πληρωμής - πιστοποίηση
τελικής πληρωμής
Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 152 Ν. 4412/2016. Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά κατά το Άρθρο 152 Ν. 4412/2016.
Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κτλ. (κατά του όρους των
συμβατικών τευχών), αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό.
Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
μορφή. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγμένη στην προσφορά του.
8.4

Χρονοδιάγραμμα τμηματικών πληρωμών
Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται και θα
υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα.

8.5

Εξοπλισμός και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ 5 του Ν. 4412/2016 .

8.6

Πληρωμές-Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016. Η πληρωμή του εργολαβικού
τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για το έτος 2017 και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης και κράτησης ύψους 0,06% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρθ. 4 του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ σύμφωνα με το
άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαρτήτως τους φόρους, τέλη, δασμούς, εισφορές ή άλλες
νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται του ειδικού φόρου επί των
εισαγομένων από το εξωτερικό κάθε φύσεως υλικών και εφοδίων. Επίσης δεν απαλλάσσεται των υπέρ
Ι.Κ.Α εισφορών του ως και των εισφορών του σε διάφορα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία.
Τον ανάδοχο βαρύνει η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.
8.7

Καθυστέρηση πληρωμών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 137 και άρθρο 152 παρ 9 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

8.8

Πληρωμή κρατήσεων/επιστροφή εγγυήσεων
Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου, θα
προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, τα σχετικά δικαιολογητικά.
Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
8.9

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν 4412/2016.

8.10 Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ13 του Ν 4412/2016.
8.11 Λήξη ευθύνης εργοδότη
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν 4412/206.
8.12 Διακοπή εργασιών- Διάλυση της σύμβασης
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν 4412/2016.
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8.13 Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016
8.14 Δικαίωμα του Κύριου του Έργου για διάλυση της Σύμβασης
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016.
9.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

9.1

Διοικητική παραλαβή προς χρήση
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 169 και στο άρθρο 157 (παρ.1 και παρ.10) του Ν 4412/2016.

9.2

Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου
Ισχύουν τα όσα ορίζονται το άρθρο 170 και το άρθρο 172 του Ν 4412/2016.

10. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
10.1 Εγγυήσεις
Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 12
(Εγγύηση καλής εκτέλεσης κλπ), 31 (Αίτηση για λογαριασμό κλπ) της παρούσας.
10.2 Ευθύνη Αναδόχου
Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος
είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει με κανένα
τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη.
Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της
παρούσας και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.
Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του προσωπικού του, των συνεργατών του και
τρίτων ορίζονται στο άρθρο 33 (Ασφάλιση προσωπικού) της παρούσας.
Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της Υπηρεσίας και
τα λοιπά συμβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγμένα στοιχεία των μόνιμων
έργων, διατηρείται όμως η ευθύνη του κατά το άρθρο 2.1 (Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας και στις
κατασκευαστικές μεθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών,
εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης των έργων.
Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις του
Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και το άρθρο 157 παρ1 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή
ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια
είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες
του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν
τεύχος άρθρο 1.4.2 Προδιαγραφές και Κανονισμοί αλλά και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών σχετικών
έργων. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια,
δανειοθάλαμοι, λατομεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει
καλυφθεί από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο
προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αμέλεια η
υπαιτιότητά του.
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Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος εργαλείου
κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα. Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ.,
που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να
αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για
οποιαδήποτε δική του αποζημίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του
έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας
που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στην
παρούσα και στην Ειδική Τεχνική Περιγραφή.
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα.
10.3 Ευθύνη ΚτΕ
Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 1.4.1
(Ισχύουσες διατάξεις) και στο άρθρο 2.1(Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, σε περίπτωση και κατά το βαθμό που δεν καλύπτονται από ενδεχόμενα ασφαλιστήρια
συμβόλαια, ο ΚτΕ αναλαμβάνει τους κινδύνους για ζημιές προκαλούμενες από αποδεδειγμένη υπαιτιότητά
του και από τις αιτίες που ορίζονται στο άρθρο 12.1(Ορισμός ανωτέρας βίας) της παρούσας.
10.4 Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ
Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα υποστούν
ζημιές, προκαλούμενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ΚτΕ κατά το Άρθρο 10.3 (Ευθύνη του ΚτΕ) της
παρούσας, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσμίας
ή/και πληρωμής του κόστους αποκατάστασης των ζημιών στο βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από
τυχόν ασφαλιστήρια συμβόλαια , κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στο άρθρο 157 του Ν. 4412/2016
όπως ισχύει σήμερα.
11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
11.1 Ασφάλιση Προσωπικού
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το προσωπικό,
ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ημεδαπό
και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, αναγνωρισμένες από το
Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του
Αναδόχου.
Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των δύο παραπάνω παραγράφων και ο δε
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των υπόψη
ελέγχων.
Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας της
περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.
12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
12.1 Ορισμός της ανωτέρας βίας
Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που
αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών:
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1) πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, ανταρτική δράση, επανάσταση,
τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος
πόλεμος,
2) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και
το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών,
3) ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή
μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του
Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του,
4) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και:
i.

που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και i

ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, και
iii. που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή
τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.
12.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία
Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί στην
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το
άλλο μέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει
λεπτομερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει. Η
ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το
καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης
που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει
ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για
υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την καταβολή οφειλομένων προς
στο άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση.
12.3 Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων
Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την
ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, κατά την
εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν,
υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος.
12.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας
Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου
157 του Ν. 4412/2016.
12.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο
Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, δικαιούται,
στα πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης αντιμετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας
βίας που προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται
στο παρόν άρθρο 12.1(Ορισμός της ανωτέρας βίας), η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιμετώπισης δεν
αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους
εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του ΚτΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.
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12.6 Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση

Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεμποδίζεται επί μια συνεχή χρονική
περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν
γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της παρούσας, ο Ανάδοχος
δικαιούται να ζητήσει λύση της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.12 (Διακοπή εργασιών- Διάλυση
της σύμβασης) της παρούσας.
13. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
13.1 Αξιώσεις Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 174 του Ν. 4412/2016.
13.2 Δικαστική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 175 τού Ν. 4417/2016.
13.3 Διαιτητική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 176 του Ν. 4412/2016.

Πάτρα, 05-05-2017
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
ι '

Κωδικός: Ο.0.7.7.1 Εκδ.: 1 Ημερ: 25/10/2013

1. i ΕΙΣΑΓλΓΗ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ (Οργανισμός) έχει καθιερώσα και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του προτύπου 13014001. Τα κύρια στοιχείο του Συστήματος και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του περιλαμβάνουν·
ι•( την καθιέρωση και εφαρμογή διαδικασιών με σκοπό τη συμμόρφωση του με τις εφαρμαστέες περιβαΜοντικές νομικές
'•
απαιτήσεις και τυχόν άλλες σχετικές απαιτήσεις που ο Οργανισμός έχει ενυπογράφως αποδεχτεί,
•' την καθιέρωση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντική του επίδοσης,
τη συνεχή λήψη μέτρων, όπου αυτό είναι δυνατό, για την πρόληψη της ρύπανσης.
Σημαντικό παράγοντα στην εκπλήρωση των βασικών στοιχείων του Συστήματος και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Οργανισμού
αποτελεί η συμβολή όλων των προσώπων που εργάζονται στον Οργανισμό ή για λογαριασμό του. Συνεπώς, ένα σημαντικό μέρος
του Συστήματος αφορά τον έλεγχο των αναδόχων και των υπεργολάβων, οι οποίοι απαιτείται να συμμορφώνονται με την
Περιβαλλοντική Πολιτική και ης σχετικές διαδικασίες του Οργανισμού.
.
7ο προσωπικό των αναδόχων μπορεΙ να επηρεάσει σημαντικά την περιβαλλοντική επίδοση του Οργανισμού και τη συμμόρφωση
του με ης σχετικές νομικές απαιτήσεις, Το προσωπικό των αναδόχων θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει στη δέσμευση του
Οργανισμού να είναι συνεπής με την Περιβαλλοντική Πολιτική ταυ, τους σκοπούς και τους στόχους και την προστασία του
περιβάλλοντος.
έ

Οι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, ιδιαιτέρως αυτών που
εκτελούν για λογαριασμό του Οργσνισμού και τη σημασία της συμμόρφωσης τους με τις σχετικές περιραλλονπκές απαιτήσεις,
καθώς επίσης και για ης συνέπειες σε περΓmωση μη συμμόρφωσης.

Ι

Οι ανόδοχοι οφείλουν να έχουν μεταδώσει το αίσθημα της ευθύνης και των υποχρεώσεων τους σχετικό με την περιβαλλοντική τους
επίδοση σε όλο το προσωmκό που εμπλέκεται σε εργασίες που εκτελούνται για τον Οργανισμό.
Οι ανάδοχοι οφείλουν να συμπληρώσουν τη Δήλωση Συμμόρφωσης Ανσδάχσυ
και να την επιστρέψουν στη Διεύθυνση Τεχνικής
Υπηρεσίας του Οργανισμού.
.... _ _ . 2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΘΑΜΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Στην Περιβαλλοντική Πολιτική του Οργανισμού η Ανώτατη Διοίκηση δηλώνει τη δέσμευση της για:
•
τη συνεχή πρόληψη της ρύπανσης
•
τη συμμόρφωσή του Οργανισμού με ης εφαρμοστέες νομικές και κανονισπκές απαιτήσεις,
•
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Οργανισμού σχετικό με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και ης
περιβαΜσντικές του επιδόσεις,
•
Ι τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών του εmδόσεων.
Προς εκπλήρωση των τταρmτόνω δεσμεύσεων ο Οργανισμός εφαρμόζει και βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα Ι809001:2008 και Ι8014001:2004.
Κύρια στοιχεία του παραπάνω Συστήματος Διαχείρισης και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Οργανισμού αποτελούν:
•
η διαρκής συμμόρφωση του Οργανισμού με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και δεσμεύσεις συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων
για τον περιβαλλοντική θόρυβο και τις δονήσεις, τους αέριους ρύπους, τη διαχείριση των στερεών και υγρών
αποβλήτων,

•
•
'
•
•
•
•
•
•
•
3.

η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικό με τα περιβαλλοντική θέματα του Οργανισμού, ,
η μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων,
Π αύξηση της ανακύκλωσης των ανακυκλώσιμων αποβλήτων,
η μείωση της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και η ορθή διαχείριση τους,
η συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και το κοινό για τη βελτίωση των περιβαλλονπκών επιδόσεων του Οργανισμού και
,την πρόληψη της Ρύπανσης στο σύνολο της,
η διεξαγωγή ερευνών για την εκτίμηση της mριβαUοντικής επιβόρυνσης που εmφέρουν οι χρήστες του λιμένα και η λήψη
μέτρων για τον περιορισμό της,
η ετοιμότητα του Οργανισμού σε πιθανές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης,
Λ λήψη βιώσιμων μέτρων για την πρόληψη της Ρύπανσης,
ο προσδιορισμός και η εγκατάσταση περιβαλλονπκών σκοπών και στόχων, στόχων ποιότητας και καλών πρακτικών,
ο έλεγχος της περιβαλλοντικής επίδοσης rou Οργανισμού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Οι ανόδοχοι που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του Οργανισμού οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της Περιβαλλοντικής Πολιπκής του Οργανισμού όπως αυτές κοrvοποιούνται στους
αναδόχους.
Οι βασικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις που αφορούν
τους αναδόχους αναφέρονται παρακάτω (ειδικότερες απαιτήσεις
περιγράφονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης Ανσδόχσυ):
•
•

Οι ανάδοχοι δεν επιτρέπεται να απορρίπτουν υγρά ή
στερεά αττψλητα σε υπονόμους και αποχετεύσεις πριν από σχετική
έγκριση από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας.
Οι ανάδοχοι οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα γιο την πρόληψη διαρροών, εκκενώσεων και επιμολύναεων του
περιβάλλοντος
από τις δραστηριότητες τους συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του
εξοπλισμού
τους.
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ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
Κωδικός: Ο.0.7.7.1 Εκδ.: 1 Ημερ: 25/10/2013
Οι ανάδοχοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον Επιβλέποντα του έργου για τυχόν διαρροές, εκκενώσεις ή οποιοδήποτε άλλό
.
περιβαΜοντικό συμβάν..
Οι ανdδοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις νομικές τους υποχρεώσεις σχετικό με τις εκπομπές αέριων ρύπων και τη'
διάθεση υγρών ή στερεών αποβλήτων.
Οι ανάδοχοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον Εmβλέποντα.του έργού για οποιαδήποτε μη φυσιολογική ή ασυνήθιστη
κατάσταση παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια· τυχόν εκσκαφών. Σε περιπτώσεις εντοπισμού προϊόντων καθαιρέσεων που
εμφανίζουν ασυνήθη χρωματισμό ή/και έντονες ασυνήθεις οσμές, οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται μέχρι σχετικής έγκρισης
-'
από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας. •
Οι ανάδόχοι οφείλουν νό σημαίνουν, αποθηκεύουν και διαχειρΙζονται κατάλληλα όλα τα απόβλητα _που παράγονταί κατά τη διάρκεια των εργασιών τους.
-Οι ανάδοχοι οφεΓλουννα χρησιμοποιούν υλικό φιλικά.προςτο περιβάλλον όπου αυτό είναί δυνατό και απαραίτητο για την
. .
·
πρόληψη της Ρύπανσης.
r

Ο ανάδοχος οφείλει· να χρησιμοποιεί,· γιο· εφαρμγές πλησίον του υδάτινου ττεριβάΜοντος, χρώματα και διαλύτες που
σύμφωνα με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας τους δεν ταξινομούνται στα επικίνδυνο για το περιβάλλον υλικά και δεν έχούν
περιορισμούς ως προς τη διάθεση των αποβλήτων τους, εφαρμόζοντας μεθόδους που εκμηδενίζουν τη Θαλάσσια και αέρια
.
ρύπανση (όπου έχει εφαρμογή).
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζα τους όρους διαχείρισης των εmκίνδυνων αποβλήτων που παράγει κατά τη
διάρκεια των εργασιών του στα όριο ευθύνης του Οργανισμού όπως αυτο( προσδιορίζονται από τις σχετικές νομικές απαιτήσεις
· _ ·
' ·
και από τά δελτία δεδομένων ασφαλείας των υλικών που χρησιμοποιεί.
Στις περίmώσεις που προσωπικό του Οργανισμού πρόκειται να χειριστεΙδυνηπκώς επικίνδυνο υλικά που παρέχονται από τόν
·
'
ανάδοχο, ο τελευταίος οφείλει να ενημερώσει σχετικό, τον Επιβλέποντα του έργου.

•

Οι ανάδοχοι όφεΙλουν να δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία και να λαμβάνούν τσ κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό του
. περιβαλλοντικού θορύβού και των δονήσεων, της οσμής και της ακόνης που μπορεί να προκαλούνται από τις δραστηριότητες
τους, καθώς και των οχλήσεων από την κυκλοφορία των οχημάτωντους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού καί στα τοπικό
δίκτυο.·

· . ·

· .

Οι ανάδοχοι οφεΙλούν να τηρόύν όλό τα απαραίτητο αρχεία περιβαλλοντικής διαχείρισης που συνδέονται με το έργο και
εmβάλλονται από τη νομοθεσία. καθώς και τυχόν εττπρόσθετων που μπορεί να ζητηΘούJ από τον Οργανισμό.
Οι ανάδοχοι οφείλουν να διασφαλίζουν την πρόστασ(α- του φυσικού περιβάλλόντος της περιοχής εργασίας τόυς και του
·
. . περιβάλλοντος χώρου.
Οι ανάδοχοι οφείλούν να διασφαλίζούν' πως όλο το προσωπικό τούς είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε Θέματα χειρισμών
υλικών και εξοπλισμού, σε ασυνήθεις καταστάσεις που σχετίζονται με τα υλικά που χρησιμοποιούν και να είναι ενήμεροι για τις
απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής·ΔιαχεΙρισης του Οργανισμού όπως αυτές κοινοποιούνται στους αναδόχους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΠΝΙΑΣ

4.

1•.

-

. . .

Διευθυντής Τε) νίκής ΥπηρεσΙας:

Φ. Σμυρνής

Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Κατασκευών &- Προστασίας Περιβάλλοντος:

Σ. Αντύπας

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2610 365122

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης:

2610 365121 Ι 6978111833
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Κωδικός: Ε.0.7.7.2 Εκδ

Ημερ: 25/10/2013

ΤΜΗΜΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΆΔΟΧΟΥ
Να συμπληρωθεί από ταν ΟΛΠΑ ΑΕ:
Προϋπάρχων ανάδοχος

■

Σύνδεση με σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές

■

Νέος ανάδοχος

Ι

Σύνδεση με μη σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές

ό

ΤΜΗΜΑ 2,. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΩΟΫ.QΑ. ΕΚΤΕΛΕΕΤΟΥΝ
Να συμπληρωθεί από τον ΟΛΠΑ ΑΕ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΡΓΑΣ(ΩΝ."

:. _..

Κ

Κατασκευές/Συντηρήσεις χερσαίων εγκαταστάσεων
-

Κατασκευές/Συντηρήσεις λιμενικών έργων

.ΕΙΔΟΣΣΡΓΑΣΙΩΝ.t:

.

,..

...

..--.

Ι Κτιρίων
Θ Οδοστρωμάτων
ο Ηλεκτρικού δικτύου

ο Δικτύου άρδευσης και αποχέτευσης
ο Άλλο, διευκρινίστε:
Θ Εκβαθύνσεις
Θ Επιχώσεις
Π Κρηπιδωμάτων

ο Κυματοθραυστών
ο Αλλσ, διευκρινίστε:
Παραλαβή/Διαχείριση αποβλήτQν πλοίων

Ο Πετρελαιοειδών
ο Λιπαντικών ελαίων
Ι Αστικών απορριμμάτων
Θ Λυμάτων

Ι
Αλλο, διευκρινίστε:
Παραλαβή/Διαχείριση αποβλήτων λιμένα

Ο Επικίνδυνων υλικών
Θ Ανακυκλώσιμων υλικών
Π Μη ανακυκλώσιμων υλικών
Θ Αλλο, bιευκρινΓστε:

Υπηρεσίες καθαρισμού και διαχείρισης πρασίνου

Ι Καθαρισμός και απολύμανση κτιρίων
ο Καθαρισμός και απολύμανση εξωτερικών χώρων

.

Θ Συντήρηση πρασίνου

_
Αλλο, διευκρινίστε:

ο Αλλο διευκρινίστε:
Αλλο, διευκρινίστε:

ΤΜΗΜΑι.3ϊ ΕΠΙΣΥQΊΑΛΤΟΜΕΝΆ ΕΓΓΡΆΦ,g
Να σιφπληρωθεΙ από τον ΟΛΠΑ ΑΈ:

...
.ΕΓΓΡΑΦΑ:ΠΟΥΚΟΙΝGΙΠΟΙΗΟΝΚΑΝ~ΣΤΟΝΑΝΑΔΟΧΟ
"-:'"
ΚΩΔΙΚΟΣ.ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΕΓΓΒΑΦΟΥ ,,:-": -ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΝ
Ο 0.7.7.1 Εκδ. 1

.., ..

ΤΜΗΜΑ:4.,ΔΕΣ?νϊΕΥΣΉΆΝΑΔΟΧΟΥ
Να συμπληρωθεί από τον Ανtrδσχσ:

Γενικές πληροφορίες Αναδόχου
Επωνυμία
Διεύθυνση
Πόλη

Τηλ. επικοινωνίας
Υπεύθυνος έργου
Τηλ. εκτάκτου ανάγκης

Email
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Κωδικός: Ε.0.7.7.2 Εκδ.: 1 Ημερ: 25Ι10/2013

Πληροφορίες Υπεργολάβων
ΕΠΒΝΥΜιΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΟΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ

Οι ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι νια κάθε Θετική ηΙκσι σποΘετικΛ ζηυισ ήθελε ποοκύωει οπό τυχόν περιβαλλοντική επιυόλυνσπ που
προκαλεΙται από τις δραστηριότητες του ποοσωπικού τουc λ/και των υπερνολάθων τους στις ενκατσατόσειc του ΟΛΠΑ ΑΕ (ΟρνανισυόΟ

Δέσμευση Αναδόχου
ι. :; :'. '•;..,";.σ .,,:^ ;ι
ΒΑΣΙΚΕΣ πΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:?~'_ - 'Υ ..
Ο ανάδοχος που εκτελεί εργασίες στον Οργανισμό, ή για λογαριασμό του, οφείλει να συμμορφώνεται και να διασφαλίζει, πως οι
εργαζόμενοι του και οι προμηθευτές/υπεργολάβοι του (που εμπλέκονται στις εργασίες που Θα εκτελεστούν) συμμορφώνονται με ης
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Οργανισμού, όπως αυτές
απαιτήσεις του
κοινοποιούνται στον ανόδογο αυμτπριλαμβανομένων των απαιτήσεων ταυ παρόντος εγγράφου.
Ο ανάδοχος δε Θα απορρίπτει υγρά ή στερεό απόβλητα σε υπονόμους και αποχετεύσεις πριν από σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση
Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος Θα ενημερώνει άμεσα τον Επιβλέποντα του έργου γκι τυχόν διαρροές, εκκενώσεις ή οποιοδήποτε άλλα

περιβαλλοντικό συμβάν.

Ο ανάδοχος Θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη διαρροών, εκκενώσεων και επιμολύναεων του περιβάλλοντος από τις
δραστηριότητες που εκτελεί στα Ορια ευθύνης του Οργανισμού συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση
του εξοπλισμού του (π.χ. πετρελαιοειδή, λιπαντικά έλαιο).
Ο ανdδοχος Θα συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την εκπομπή αέριων ρύπων και την απόρριψη υγρών ή
στερεών αποβλήτων.
Ο ανάδοχος θα ενημερώνει άμεσα τον Επιβλέποντα του έργου για οποιαδήποτε μη φυσιολογική ή ασυνήθιστη κατάσταση παρουσιαστεί
κατά τη διάρκεια εκσκαφών ή επιχώσεων (όπου έχει εφαρμογή).
Ο ανάδοχος Θα σημαίνει, αποθηκεύει και διαχειρίζεται κατάλληλα όλα τα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων ταυ στα όρια ευθύνης του Οργανισμού σε συμφωνία με τις νομικές του υποχρεώσεις και τις διαδικασίες του
Οργανισμού, δίνοντας έμφαση στην ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων υλικών και στον περιορισμό της χρήσης των μη ανακυκλώαιμων.
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους Ορους διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγει κατά τη διάρκεια
των εργασιών του στα όρια ευθύνης του Οργανισμού όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και από τα δελτία
δεδομένων ασφαλείας των υλικών που χρησιμοποιεί.
Ο ανάδοχος δε Θα απορρίπτει σε καμία περίπτωση δυνητικώς επικίνδυνα απόβλητα σε ευκολΙες.υποδοχής που δεν προορΙζονται για το
σκοπό αυτό. Οπου σχετική διευκόλυνση παρέχεται από τον Οργανισμό, αυτό Θα διευκρινίζεται σαφώς.
Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί υλικό φιλικά προς το περιβάλλον, όπου αυτό είναι δυνατό (όπως π.χ. στις περιπτώσεις των
απορρυπαντικών. χρωμάτων, βερνικιών, διαλυτών, κσΜιεργηπκών μέσων, βελτιωτικών εδάφους, ηλεκτρικών λαμπτήρων, λιπαντικών,
χαρτιού - http:/Nιww.ypeka.grlDefautt 35sp?tabld=521), για εργασίες που εκτελεί εντός των ορίων ευθύνης του Οργανισμού.
Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί, για εφαρμογές πλησίον ταυ υδdπνου περιβάλλοντος. χρώματα και διαλύτες που σύμφωνα με τα
δελτία δεδομένων ασφαλείας τους δεν ταξινομούνται στα επικίνδυνα για το περιβάλλον και δεν έχουντίέριορισμούς ως προς τη διάθεση
των αποβλήτων τους, εφαρμόζοντας μεθόδους που εκμηδενίζουν τη θαλάσσια και αέρια ρύπανση (όπου έχει εφαρμογή).
Στις περιπτώσεις που προσωπικό του Οργανισμού πρόκειται να χειριστεί δυνητικώς επικίνδυνα υλικό που παρέχονται από τον ανάδοχο,
ο τελευταίος θα ενημερώνει σχετικά τον Επιβλέποντα του έργου και θα αναμένει σχετική έγκριση.
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα όρια εκπομπών αερίων, περιβαλλοντικού Θορύβου και δονήσεων που παράγονται
από τον εξοπλισμό (π.χ. πετρελαιοκΙνητος/βενζινοκίνητος εξοπλισμός) ή τα όρια εκπομπών αερίων από υλικό (π.χ. χρώματα, βερνίκια)
που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών του στα όρια ευθύνης του Οργανισμού, όπως τα όρια αυτό προσδιορίζονται στις
σχετικές νομικές απαιτήσεις.
Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί εξοπλισμό ο οποίος διαθέτει σε ισχύ όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δελτία ελέγχου (κάρτες
καυσαερίων, έλεγχος ΚΤΕΟ, πιστοποιητικά καταλληλότητας. πιστοποιητικά έγκρισης περί θορύβου κτλ) για την εκτέλεση των εργασιών
του στα όρια ευθύνης του Οργανισμού και να λαμβάνει Ολα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών
εκπομπών — δονήσεων και να εξασφαλίζει 6π κατά τη διάρκεια των εργασιών του ο θόρυβος και οι δονήσεις Θα βρίσκονται εντός των
εmτρεmών ορίων σύμφωνα με ης απαιτήσεις της νομοθεσίας και των Περιβαλλοντικών Όρων του Οργανισμού.
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει και εφαρμόζει τους, σχετικούς με τις εργασίες του, όρους περιβαλλοντικής διαχείρισης που καθορίζονται
στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Οργανισμού.
Ο ανάδοχος οφείλει να δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της οσμής, της ακόνης,
καθώς και των τυχόν επιπλέον οχλήσεων που προκαλούνται από την κυκλοφορία των οχημάτων του στις εγκαταστάσεις του
Οργανισμού και στο τοπικό δίκτυο.
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να διαθέτει ατην ευχέρεια ταυ Οργανισμού (όταν αυτό απαιτηθεί) όλα τα απαραίτητα αρχεία
περιβαλλοντικής διαχείρισης που συνδέονται με ης εργασίες ταυ και επιβάλλονται από το νόμο, καθώς και αυτών που μπορούν να
αποδείξουν τη συμμόρφωση του αναδόχου με τους όρους της παρούσας δήλωσης.
Ο ανάδοχος οφείλει να είναι προετοιμασμένος για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει σε περιπτώσεις καταστάσεων εκτάκτου

ανάγκης.

Ο ανάδοχος κατανοεί πως ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τυχόν σύμβαση Εργου σε περίπτωση που οι
δραστηριότητες του παραβιάζουν την Περιβαλλοντική Πολιτική του Οργανισμού ή/και τις σχετικές περιβαλλοντικές νομικές του
απαιτήσεις.
Ο ανάδοχος αναγνωρίζει πως Εχει ενημερωθεί αναφορικό με τα βασικό στοιχεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Οργανισμού και τις
εφαρμοστέες σχετικές διαδικασίες και οδηγίες που αναφέρονται στο Τμήμα 3 του παρόντας εγγράφου.
Ο ανάδοχος κατανοεί τη σημασία της συμμόρφωσης του με τις σχετικές περιβαλλοντικές νομικές απαιτήσεις και τις τυχόν συνέπειες σε
περιπτώσεις αποκλίσεων.
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Να συμπληρωθεί από τον Ανάδοχο:
ΠρόσΟέστε επιπλέον σελίδα σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Κωδικός: Ε.0.7.7.2 Εκδ.: 1 Ημερ: 25110/2013

Περιγράψτε περιληπτικό τις εργασίες που Θα εκτελεστούν στα άρια ευθύνης του Οργανισμού συμπεριλαμβανομένων τυχόν εργασιών που
θα ανατεθούν σε τρίτους.

Υλικά
Αναφέρετε τα βασικό υλικό και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση των εργασιών σας εντός των ορίων ευθύνης του
. Οργανισμού.
_
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Εκπομπές αερίων
Οι εργασίες που θα εκτελέσετε θα προκαλέσουν εκπομπές αερίων;
Εάν Ναι, αναφέρετε π είδους εκπομπές Θα προκληθούν και π μέτρα Θα λάβετε για τον περιορισμό τους.

Ο ΝΑΙ 00χ1

1

1
Υγρό απόβλητα
Οι εργασίες που θα εκτελέσετε Θα προκαλέσουν την παραγωγή υγρών αποβλήτων;
Εάν Ναι, αναφέρετε το είδος και πως θα τα διαχειριστείτε.

Ο ΝΑΙ 00χ1

Στερεό Απόβλητα
Οι εργασίες που θα εκτελέσετε Θα προκαλΕοουν την παραγωγή στερεών αποβλήτων;
Ο ΝΑΙ Ο ΟΧΙ
Εάν Ναι, αναφέρετε τα είδη και τις σχετικές ποσότητες που αναμένετε, τα σημεία τελικής απόθεσης και τις προτεινόμενες διαδικασίες
απόθεσης.

Ανσκύκλώσιμσ Απόβλητα
Οι εργασίες που Θα εκτελέσετε Θα δημιουργήσουν ανπκυκλώσιμα απόβλητα;
Ο ΝΑΙ ❑ ΟΧΙ
Εάν Ναι, αναφέρετε τα είδη των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, τον τρόπο που θα τα διαχειριστείτε και τον τόπο τελικής διάθεσης τους.
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❑ ΝΑΙ Ο '>
Επικίνδυνα Απόβλητα
Οι εργασίες που Θα εκτελέσετε Θα δημιουργήσουν επικίνδυνα απόβλητα;
Εάν Ναι, αναφέρετε τα είδη των επικίνδυνων αποβλήτων, τον τρόπο που Θα τα διαχειριστείτε και τον τόπο τελικής διάθεσης τους.

ατμό.
Ενέργεια/ Φυσικοί πόροι
Οι εργασίες που Θα εκτελέσετε Θα καταναλώσουν ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο,

ο ΝΑΙ ο

πετρέλαιο, βενζίνη κλπ.);
Εάν Ναι, εξηγήστε τους τύπους της ενέργειας που θα κοταναλωθούν και τυχόν μέτρα που Θα λάβετε για τον περιορισμότους.

Διαδικασίες περιβσΜσνrικής διαχείρισης
Εφαρμόζεται πιστοποιημένο σύστημα τrεριβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν Ναι, αναφέρετε το είδος και επισυνάψτε τυχόν σχετικές πιστοποιήσεις.

Αναφέρετε τυχόν διαδικασίες ττεριβαΜοντικής παρακολούθησης και ελέγχου που Θα εφαρμόσετε,
δειγματοληmικών ελέγχων και κριτηρίων λειτουργίας.

Διάφορα
Υπάρχουν άλλοι τρόποι που σι εργασίες που θα εκτελέσετε θα επηρεάσουν το περιβάλλον;

❑ ΟΧΙ

Ο ΝΑΙ

συμπεριλαμβανομένων τυχόν

Ο ΝΑΙ

❑ ΟΧΙ

Εάν Ναι, αναφέρετε παρακάτω.

Υπάρχουν τρόποι που ο Οργανισμός Θα μπορούσε να διευκολύνει την περιβαΜοντικής σας επίδοση;

Ο ΝΑΙ

❑ ΟΧΙ

Εάν Ναι, αναφέρετε παρακάτω.
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Αποδοχή των όρων
'Εχω διαβάσεί και κατανοήσει τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Εγγραφο. Κατανοώ επίσης ότι το προσωπικό του Οργανισμού έχει το δικαίωμα να ελέγξει τις εργασίες που θα εκτελέσούμε εμείς και τυχόν τρίτα
μέρη στα όρια ευθύνης του Οργανισμού.
Δεσμεύομαι να τηρώ τις Βασικές Περιβαλλονπκές Απαιτήσεις του Τμήματος 4 και τυχόν επιπρόσθέτων όπως αυτές δηλώνονται στο
Τμήμα 5, καθώς επίσης και. να παρέχω οποιαδήποτε Πληροφορία ή/και αρχεία αναφορικό με 'τις περιβαΜοντικές μας νομικές
υποχρεώσεις ή/και άλλες οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με τον Οργανισμό και σχετ(ζονταrμε τις εργασίες που θα εκτελέσουμε.
Κατανοώ τέλος, 6π είναι, πιθανό να χρέιαστεΙ να λάβουμέ επιπλέον μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος μετά την
ανασκόπηση του παρόντος εγγράφου από τον Οργανισμό.
Ονομ/νυμο
Θέση
Ημ/νια

Υπογραφή
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Να συμπληρωθεί από τον ΟΜΑ ΑΕ:
Υπ. Ι
Αξιολόγησης
Θέση
Προτάσεις
αξιολόγησης

ΗμΜα

·

Υπογραφή
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