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1.   Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ 
 
Σν αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππνβνήζεζε ηεο 
επίβιεςεο απφ ηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ., γηα ηελ απξφζθνπηε επηηφπνπ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ : «ύλδεζε θόκβνπ Μνπξληώλ ηνπ ΒΟΑΚ κε ηελ πόιε ησλ Υαλίσλ», θαη ζα 
ππνζηεξίδεηαη απφ  
 
 

  Έλα  (1) Πνιηηηθφ Μεραληθφ ΠΔ γηα είθνζη δχν (22) κήλεο θαη 
 

  Έλα (1) Μεραλνιφγν Μεραληθφ ΠΔ γηα δψδεθα (12) κήλεο. 
 
 
Σν έξγν «χλδεζε θφκβνπ Μνπξληψλ ηνπ ΒΟΑΚ κε ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ» αθνξά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο ζχλδεζεο ηνπ θφκβνπ Μνπξληψλ ηνπ ΒΟΑΚ κε 
ηε πφιε ησλ Υαλίσλ, ζπλνιηθνχ κήθνπο 2.403,92 κ. 
 
Πεξηιακβάλεη ηελ βειηίσζε ηεο νδνχ ζχλδεζεο ηνπ θφκβνπ Μνπξληψλ κε ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ επί 
κήθνπο 749,19 κ. (ηεηξάηρλεο δηαηνκήο) θαη ησλ θιάδσλ νδνχ Μνπξληψλ θαη νδνχ Επκβξαθάθεδσλ 
κήθνπο 488,59 κ. θαη 488,16 κ. αληίζηνηρα (δίηρλεο δηαηνκήο), θαζψο θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ 
ζπλδέζεσλ απηήο κε ην πθηζηάκελν δίθηπν κήθνπο 677,98 κ. 
 
ηελ Πξάμε «χλδεζε θφκβνπ Μνπξληψλ ηνπ ΒΟΑΚ κε ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ» πεξηιακβάλνληαη 
επίζεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο απαιινηξηψζεσλ, αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη κεηαηνπίζεσλ 
δηθηχσλ ΟΚΩ. 
 
Σν πξναλαθεξφκελν έξγν εθηειείηαη ζε πεξηνρή εληφο θη εθηφο πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ Υαλίσλ, ε 
νπνία είλαη ήδε ππθλνδνκεκέλε θαη κε πιήξε δίθηπα θνηλήο σθειείαο (Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., Γ.Δ.Τ.Α. 
Υαλίσλ, θιπ), ππφγεηα θαη ελαέξηα. 
 
Ζ κεηαηφπηζε ησλ παξαπάλσ δηθηχσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, αιιά θαη ε 
θαηάιεςε ησλ απαιινηξησκέλσλ αθηλήησλ, απαηηνχλ ηελ θαζεκεξηλή παξνπζία ηεο επίβιεςεο 
επηηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξα απμεκέλν θφξην εξγαζίαο ζηνπο επηβιέπνληεο 
κεραληθνχο, ζε ζχγθξηζε κε έξγα νδνπνηίαο πνπ εθηεινχληαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 
 
 
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απαηηνχληαη νη ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ 
ππνβνήζεζε ηεο επίβιεςεο, πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
Γειαδή : 
 

 πκκεηέρεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο, ζηελ θαηάξηηζε θαη νξγάλσζε 
ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 
κειεηψλ θαη ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηα εγθεθξηκέλα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ξνή (cash-flow) ηνπ έξγνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 
ζηελ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλνληαη: 

- Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 
- Ζ δηαζθάιηζε, κέζσ ηεο παξνπζίαο ησλ ζηειερψλ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα 
ηεο Τπεξεζίαο αιιά θαη ράξε ζηελ ηερλνγλσζία ηνπ, ηεο ζσζηήο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Τπνβνεζάεη ηελ Τπεξεζία ζηνλ έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνο έγθξηζε κειεηψλ ηνπ έξγνπ. 

 πκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.  

 πκκεηέρεη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρεηηθήο πξνφδνπ ηεο εξγνιαβίαο, ζε ζρέζε κε ηα 
εγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη επηζεκαίλεη ηπρφλ πεξηνρέο αλεζπρίαο. 
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 Δλεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Τπεξεζία, γηα ηπρφλ επεξρφκελα πξνβιήκαηα θαη θηλδχλνπο 
θαζπζηέξεζεο πνπ εληνπίδεη. 

 Τπνβνεζάεη ηελ Τπεξεζία ζηνλ έιεγρν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ κεζφδσλ θαη ηνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. 

 Δλεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ησλ κειεηψλ κε βάζε λεψηεξα ζηνηρεία πνπ 
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο, ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη πξνηείλεη 
δξάζεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

 Τπνβνεζάεη ηελ Τπεξεζία ζηνλ έιεγρν ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ (ΠΠΑΔ θαη επηκεηξήζεηο) 
ηεο εξγνιαβίαο.  

 πκκεηέρεη ζηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 
 
 
Οη ππεξεζίεο ηνπ Αλαδφρνπ Σερληθνχ πκβνχινπ ζα παξέρνληαη κε βάζε ην εγθεθξηκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα θαη θπξίσο κε βάζε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

 
 

 
2. Γεληθέο ππνρξεώζεηο δηαγσληδνκέλσλ 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δξγνδφηε 
(Πξντζηακέλεο Αξρήο, Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη επηβιεπφλησλ) λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο 
ζηα γξαθεία ηνπο, λα παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο πξνο ηηο 
ππεξεζίεο απηέο θαη ηα φξγαλά ηνπο, λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ θαη γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή ππνζηήξημε πνπ θξίλεη ρξήζηκε ν Δξγνδφηεοεθφζνλ 
εληάζζεηαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο. 
 
Ο Αλάδνρνο κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 
έξγνπ θαη ελεκεξψλεη ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα θάζε εκθαληδφκελν πξφβιεκα ή βιάβε ησλ 
έξγσλ πνπ εληνπίδεη. 
 
Ο Αλάδνρνο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζα ππνβάιιεη ζηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία: 
 

 Μεληαίεο εθζέζεηο πξνφδνπ αξρήο γηλνκέλεο απφ ηνλ δεχηεξν κήλα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ε πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, ηα ελδερφκελα 
πξνβιήκαηα, νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο θαη φ,ηη άιιν ζρεηηθφ κε ηελ πινπνίεζε ηεο χκβαζεο 
ηνπ. Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ απηψλ ζα πξνζδηνξηζζεί κε ζπλεξγαζία ηνπ 
Σερληθνχ πκβνχινπ θαη ηεο Τπεξεζίαο. 

 Έθηαθηεο εθζέζεηο ή ζεκεηψκαηα ζα ζπληάζζεη θαη ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ν Σερληθφο 
χκβνπινο γηα θάζε ζέκα πνπ απαηηεί άκεζε ελέξγεηα, ή ήζειε δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ή ν 
Σερληθφο χκβνπινο θξίλεη φηη απαηηείηαη. 

 Σειηθή έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ ζπλνδεπφκελε απφ θάθειν κε αληίγξαθα φισλ ησλ θαηά 
θαηξνχο εθζέζεσλ, εληφο ελφο κελφο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ, ζηελ νπνία ζα 
πεξηγξάθνληαη αλαθεθαιαησηηθά νη παξαζρεζείζεο Τπεξεζίεο θαη νη παξαηεξήζεηο – 
ζπκπεξάζκαηά ηνπ. 

 
Όιεο νη παξαπάλσ εθζέζεηο (ηαθηηθέο & έθηαθηεο) θαη ηα ζεκεηψκαηα ζα ζπληάζζνληαη ζηελ 
Διιεληθή Γιψζζα. 
 
3. Δθηέιεζε ύκβαζεο, Όξγαλα θαη Σξόπνη Παξνρήο Τπεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ 

  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε αγαζή θαη πιήξε ζπλεξγαζία κε ηηο 
Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. νη νπνίεο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ δηνίθεζε, επίβιεςε θαη έιεγρν ησλ 
έξγσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα βνεζά θαη λα ζπκβνπιεχεη ηηο 
Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ., ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επξχηεξε δπλαηή κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. 
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Σν ζχλνιν ηνπ απαηηνχκελνπ θνξεηνχ εμνπιηζκνχ, νξγάλσλ, εξγαιείσλ, νρεκάησλ, 
κεραλεκάησλ θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλήθνπλ 
ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ., πνπ βαξχλεηαη κε ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ, ηα θαχζηκα, ιηπαληηθά, 
service, Κ.Σ.Δ.Ο., θφξνη θαη ηέιε νρεκάησλ. Σν ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ θαη ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνχ αλήθεη ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ., πνπ βαξχλεηαη κε ην θφζηνο 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. 

ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ (κεραλήκαηα, νρήκαηα θ.ιπ.) ή γηα νηνλδήπνηε ιφγν 
πξνθχςεη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ 
ππεξεζία γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο. Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. νθείιεη 
ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιιν αληίζηνηρν κεράλεκα ή φρεκα, πξνθεηκέλνπ λα 
νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ ρσξίο δηαθνπή.  

Με ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνχ ν Αλάδνρνο ζα νξίζεη ηνλ Δθπξφζσπφ ηνπ έλαληη ηνπ 
Ο.Α.Κ. Α.Δ. Ο Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ελεξγεί θαη’ 
εληνιή ηνπ ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε, λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη ζε φια ηα 
ζέκαηα θαη λα δηεπζεηεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε 
χκβαζε. 

Σφπνο εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ Σερληθνχ πκβνχινπ είλαη ε έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(Γνιγνζά 2 – Όαζε Βαξππέηξνπ, Υαληά, Κξήηε), ε πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ην εξγνηάμην 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Υξφλνο εξγαζίαο: Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε είθνζη δχν (22) κήλεο. 
Δηδηθφηεξα, ε δηάξθεηα νξίδεηαη ζε : 

- είθνζη δχν (22) αλζξσπνκήλεο γηα ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ ΠΔ θαη  

- δψδεθα (12) αλζξσπνκήλεο γηα ηνλ Μεραλνιφγν Μεραληθφ ΠΔ, ε θαηαλνκή ησλ 
νπνίσλ ζα πξνζδηνξηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο 

Σν δηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 
θαη ιήγεη κε ηελ έθδνζε βεβαίσζεο φηη έιεμαλ ηθαλνπνηεηηθά νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη γηα έιεγρν 
ηελ ηειηθή έθζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσκνδνηεί επί φισλ ησλ ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ 
δεηείηαη ε άπνςή ηνπ απφ ηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. Ο ρξφλνο γλσκνδφηεζεο ζα νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ 
ζπνπδαηφηεηα θαη ην επείγνλ θάζε ζέκαηνο. 

Γηα ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ έγθξηζή ηνπο ν 
Αλάδνρνο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε έθζεζε ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
πξνηείλεηαη απηή.  

 
4. Μέζα θαη Πξνζσπηθό  
 

Ο Γηαγσληδόκελνο νθείιεη λα απνδείμεη όηη δηαζέηεη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, όιν ην 
απαηηνύκελν πξνζσπηθό –ησλ δύν (2) αηόκσλ. θαη ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά λα 
ζπκπεξηιάβνπλ:  

1. Γήισζε πεξί ηεο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ εχξνπο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη ηνπ θχξνπο 
ηεο ζηελ νπνία λα γίλεηαη αλαθνξά ζηα πιήξε ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, 
Α.Φ.Μ., πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέζσλ ειέγρνπ, αλ 
ππάξρνπλ, νξγαλφγξακκα  θαη πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο. 
 

2. Να ππνδείμνπλ ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ δχν (2) αηφκσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, επηζπλάπηνληαο ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά  
 
 Πξφζθαην Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  
 Απνδεηθηηθά εκπεηξίαο – πξνυπεξεζίαο 
 πκβάζεηο εξγαζίαο ή θαηαζηάζεηο ΊΚΑ  

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ 
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1. Έλαο (1) πνιηηηθόο κεραληθόο ΠΔ, σο ππεύζπλνο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επίβιεςεο 
ησλ έξγσλ πνιηηηθνύ κεραληθνύ ηνπ έξγνπ «ύλδεζε θόκβνπ Μνπξληώλ ηνπ ΒΟΑΚ κε 
ηελ πόιε ησλ Υαλίσλ». Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο από ηνπ 
ρξόλνπ θηήζεσο ηνπ δηπιώκαηόο ηνπ θαη ε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία άλσ ησλ ηξηώλ (3) 
εηώλ ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαθνινύζεζε εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ. 

 

2. Έλαο (1) κεραλνιόγνο κεραληθόο ΠΔ, σο ππεύζπλνο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο 
επίβιεςεο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ έξγσλ ηνπ έξγνπ «ύλδεζε θόκβνπ Μνπξληώλ 
ηνπ ΒΟΑΚ κε ηελ πόιε ησλ Υαλίσλ». Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ζπκπιήξσζε νθηαεηίαο 
από ηνπ ρξόλνπ θηήζεσο ηνπ δηπιώκαηόο ηνπ θαη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν 
ηήξεζεο κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 

Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. έρεη ην δηθαίσκα λα δίλεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα απνκαθξχλεη νπνηνλδήπνηε 
ππάιιειν, επηζηήκνλα ή κε, ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη αθαηάιιεινο γηα ηνλ ζθνπφ πνπ 
απαζρνιείηαη. Ζ αλσηέξσ απνκάθξπλζε ζα γίλεηαη απξνθαζίζησο κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ 
εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ή πξφζιεςεο λένπ πξνζψπνπ επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ, ν 
Αλάδνρνο ζα ζπλνδεχεη ηελ αίηεζή ηνπ κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο θαη βηνγξαθηθά 
ζεκεηψκαηα. Κάζε λέν πξφζσπν πνπ ζα έξρεηαη γηα λα εξγαζηεί ζην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο, 
ζα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί θαη δελ 
δηθαηνινγείηαη απαζρφιεζε γηα ελεκέξσζή ηνπ. 

 
 
 

Υαληά, 
 

11/2016 
 
 

 
Ο Γ/ΝΣΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ  

Ο.Α.Κ. Α.Δ 
ΑΓΑΠΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

  

  

  
  

 
 


