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Περίληψη προκήρυξης 72/2017
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει
διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και
οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ 2017»
CPV : 44113620-7
1.
Προϋπολογισμός: 59.995,01 € προ ΦΠΑ 24%, το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την
υποβολή προσφορών. Οι πιστώσεις για το έργο αυτό θα αντληθούν από ιδίους πόρους του ΟΑΚ
ΑΕ
2.
Συνοπτική περιγραφή εργασιών: Αποκατάσταση
οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ

ασφαλτικών

τομών

και

3.
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία Α1 τάξη
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
4.
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 1.199,90 προς τον
Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης
5.

Διάρκεια της σύμβασης: 12 μήνες από την υπογραφή της

6.
Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα
10.00
7.
Ημερομηνία δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Χανιά την Πέμπτη 2
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 από την Επιτροπή Αξιολόγησης στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε.,
στην Όαση Βαρυπέτρου

Αντίτυπο της Αναλυτικής Προκήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται από τα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
(Όαση Βαρυπέτρου - 73100 Χανιά, αρμόδιος υπάλληλος Β. Μαρκουλάκη 2821029265) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
www.oakae.gr, στην ιστοσελίδα της διαύγειας www.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
μητρώου συμβάσεων www.promitheus.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο.Α.Κ. Α.Ε.
ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:

2ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση Γολγοθά 2
Όαση Βαρυπέτρου Χανιά,
ΤΚ 73100

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3

Αποκατάσταση ασφαλτικών
τομών και οδοστρωμάτων
εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ
2017
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝ ΟΙΚΤΗΣ ΔΙ ΑΔΙΚΑΣΙ ΑΣ
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ ΑΤ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

4

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ 2017»
CPV : 44113620-7
Εκτιμώμενης αξίας 74.393,81 Ευρώ
(με Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της
παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του ως άνω έργου.
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Πίνακας Περιεχομένων
Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας

Άρθρο 2

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών

Άρθρο 3

Υποβολή Φακέλου Προσφοράς

Άρθρο 4

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών –
Κατακύρωση– Σύναψη σύμβασης - Ενστάσεις

Άρθρο 5

Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Συμφωνητικό – Σειρά ισχύος

Άρθρο 6

Γλώσσα διαδικασίας

Άρθρο 7

Εφαρμοστέα νομοθεσία

Άρθρο 8

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου

Άρθρο 9

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Άρθρο 10

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Άρθρο 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά
του έργου

Άρθρο 12

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Άρθρο 13

Διαδικασία σύναψης σύμβασης – Όροι υποβολής προσφορών

Άρθρο 14

Κριτήριο Ανάθεσης

Άρθρο 15

Εγγύηση συμμετοχής

Άρθρο 16

Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ)

Άρθρο 17

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

Άρθρο 17Α

Έκδοση εγγυητικών

Άρθρο 18

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Άρθρο 19

Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 20

Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης

Άρθρο 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Άρθρο 22

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 23

Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής
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Άρθρο 24

Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

Άρθρο 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Υπεργολαβία

Άρθρο 26

Διάφορες ρυθμίσεις
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Άρθρο 1 Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 5
1.1
Αναθέτουσα αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
Οδός
: ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ, ΓΟΛΓΟΘΑ 2
Ταχ.Κωδ.
: 73100
Τηλ.
: 2821029300
Telefax
: 2821029250
E-mail
: oakae@oakae.gr
Πληροφορίες:
: Β. Μαρκουλάκη
1.2
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
1.3
Φορέας κατασκευής του έργου: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΑΚ Α.Ε.
1.4
Προϊστάμενη Αρχή : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΚ ΑΕ
1.5
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΑΚ Α.Ε
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Χανιά την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 από την
Επιτροπή Αξιολόγησης.6
1.6

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΚ Α.Ε.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία
στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και
εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή
αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν
λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) ,
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
δ) ο προϋπολογισμός
ε) το τιμολόγιο μελέτης
στ) Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
ι) Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
ιβ) τεχνική περιγραφή
ιγ) Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων
2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
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αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο 7 8.
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/10/2017 9οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο
στις 30/10/201710
Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (ΟΔΟΣ
ΓΟΛΓΟΘΑ 2, ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ, ΧΑΝΙΑ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης
στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα
αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του
για το έργο : « Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων
ΟΑΚ ΑΕ 2017»
με αναθέτουσα αρχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις 02/11/2017 11
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της
παρούσας .
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
της παρ. 2.
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας.
3.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,12 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
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στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις
4.1

Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν
από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί
και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω
του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών
της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου
3 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται
η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η
επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 13, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο
πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής
των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η
ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω
πρακτικό.
δ) Στη συνέχεια14, 15 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα
κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της
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παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10)
πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις
επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και
ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα
ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής
συμπλήρωσης και υποβολής τους.
στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της,
επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής
επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον
αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε
παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη
ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει16.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο
επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της
παρούσης.
η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
προθεσμίας, 10-20 ημερών,17 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
i)
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)
αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii)
αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της
παρούσας, 18
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ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της
παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο ΟΑΚ ΑΕ για τη
λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία του ΟΑΚ ΑΕ εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 19
Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/201320εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας μετά από σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και,
εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και
χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με
την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
4.3 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
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οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18
της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά
την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως
374).
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά
ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Άρθρο 6:

Το συμφωνητικό.
Η παρούσα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.
Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
Γλώσσα διαδικασίας

6.1.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

6.2.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων),
είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.

6.3.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από
το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος,
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είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια
των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).
6.4.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική

6.5.

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με
τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.

Άρθρο 7:

-

-

-

Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται
οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 21
του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον
απαιτείται)
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,22
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”,
του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως
ισχύει ,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
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-

-

-

-

-

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,
του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).23
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,
το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’
αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 24 καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις25, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των
όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά
νομοθεσία.
Τον Ν. 4138/19-03-2013 , Άρθρο 3 «περί συστάσεως της Ο.Α.Κ. Α.Ε.».
Την υπ΄αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση
Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ
τ. Β 1473/18-06-2013).
Την υπ΄αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ περί ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του
Δ.Σ. της Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 284/20-06-2013).
Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ τ. Β
2836/07-11-2013).
Την Αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.) ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013
Την Αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαση Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και
προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ)
«Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και
Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην
Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)».
Το Ν. 4412/2016.
Την απόφαση 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010).
Την εισήγηση με αρ. πρωτ. Δ4-388/28-08-2017 του Δ/ντή Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και
Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ Α.Ε. (ΑΔΑΜ 17REQ002079377)

- Το απόσπασμα πρακτικού 7039/25-08-2017 10/2017 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ ΘΕΜΑ Η.Δ.Νο 10.
- Την υπ’ αριθμό πρωτ. 8473/09-10-2017 απόφαση έγκριση Διευθύνοντος Συμβούλου

(ΑΔΑ: ΩΗΙ5ΟΞ5Ψ-ΠΛΚ)

- Την υπ’ αριθμό πρωτ. 8766/17-10-2017 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ:

6ΝΩ3ΟΞ5Ψ-ΕΩΟ, ΑΔΑΜ 17REQ02103653)

- Την υπ’ αριθμό πρωτ. 8767/17-10-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:

Ψ8ΧΞΟΞ5Ψ-ΤΤΗ, ΑΔΑΜ 17REQ02103653)

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε._ Διακήρυξη 72/2017

Σελίδα 12

ΑΔΑ: 7Ι1ΗΟΞ5Ψ-8ΑΤ

17PROC002114495 2017-10-19
Άρθρο 8:
8.1.

•

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΟΑΚ ΑΕ. 26
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις27 που προβλέπονται για τα έργα αυτά,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους
0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την
πηγή προέλευσης χρηματοδότησης. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κ άθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ
969/22.03.2017 τεύχος Β'). Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3%
και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό
αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις
κείμενες διατάξεις. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

8.2.

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

8.3.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9:

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Την υπ’ αριθμό πρωτ. 8766/17-10-2017 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ:
6ΝΩ3ΟΞ5Ψ-ΕΩΟ, ΑΔΑΜ 17REQ02103653)
Την υπ’ αριθμό πρωτ. 8767/17-10-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ8ΧΞΟΞ5ΨΤΤΗ, ΑΔΑΜ 17REQ02103653).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
«Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων
ΟΑΚ ΑΕ 2017».
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 74.393,81 €, και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 44.211,50 €,
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.958,07€,
Απρόβλεπτα28 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
7.825,44€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Και ΦΠΑ 14.398,80€ 29
Γίνεται στρογγυλοποίηση με βάση την εγκύκλιο 36/13-12-2001 "Οδηγίες για τη
λειτουργία των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών σε περιβάλλον Ευρώ."
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής ( πριμ ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016
(εφόσον προβλέπεται).
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Η παρούσα αφορά το έργο «Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών
συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ 2017».
Η Παρούσα τεχνική περιγραφή συνοδεύει τη μελέτη του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών
και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 2017» και αφορά εργασίες αποκατάστασης
ασφαλτικών σε οδούς που έχουν υποστεί ζημιές από εργασίες αποκατάστασης βλαβών των
αρδευτικών δικτύων του ΟΑΚ ΑΕ.
Η μελέτη αυτή καλείται να αντιμετωπίσει την περίπτωση αποκατάστασης φθορών εξαιτίας εργασιών
των συνεργείων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Μετά από επίσκεψη στα σημεία που έχουν γίνει οι ζημιές, και
σύμφωνα με τις προμετρήσεις που έγιναν και επισυνάπτονται 583τ.μ. της αποκατάστασης και 483μ
ασφαλτικών τομών θα απαιτηθούν στην περιοχή του κάμπου Χανίων,985τ.μ. αποκατάστασης και
554μ ασφαλτικών τομών στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά και 176τ.μ. αποκατάστασης και 122μ
ασφαλτικών τομών στο Δ.Δ. Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων. Οπότε σύμφωνα με τις προμετρήσεις
συνολικά θα απαιτηθούν 1744τ.μ. αποκατάστασης. Στον προϋπολογισμό μελέτης έχουν περιληφθεί
2110τ.μ. αποκαταστάσεων για να καλυφθούν και ανάγκες για αποκαταστάσεις που θα προκύψουν
από μελλοντικές βλάβες των αρδευτικών δικτύων του Οργανισμου.
Συγκεκριμένα θα γίνεται αποκατάσταση τομών που θα υποδεικνύονται από τη Δ/νση Διαχείρισης
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Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Στις τομές αυτές θα εκτιμάται αν το
υπόστρωμα χρειάζεται εξυγίανση και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρείται όσο εκτιμηθεί ότι
χρειάζεται και στη συνέχεια θα επανεπιχώνεται με θραυστό υλικό λατομείου και θα συμπυκνώνεται
σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου. Στη συνέχεια τοποθετείται
ασφαλτική προεπάλειψη σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 και στη συνέχεια ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας Α265 πάχους 5 cm σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση κάθε τομής θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο την
επόμενη μέρα από τη μέρα που ξεκίνησε η επισκευή της. Σε περίπτωση που γίνει προεργασία από
την προηγούμενη μέρα της αποκατάστασης ο ανάδοχος θα πρέπει τηρήσει αυστηρά όλα τα
απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας πεζών και οχημάτων. Ο ανάδοχος έχει όλη την
ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση και για την λήψη μέτρων ασφαλείας καθ' όλη την
διάρκεια εργασιών.
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μέρες που ο καιρός θα είναι αίθριος κατόπιν συνεννοήσεως με τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία και κατόπιν παρακολούθησης των μετεωρολογικών προγνώσεων της ΕΜΥ
για τις περιοχές που θα γίνουν οι επισκευές.
Η Δ/νση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε για όλες τις παραπάνω
εργασίες που αφορούν αποκατάσταση τομών θα υποδεικνύει στον ανάδοχο συγκεκριμένο αριθμό
τομών που θα πρέπει αποκλειστικά εντός 10 ημερών από την ειδοποίηση - εντολή γραπτή ή
προφορική να τις έχει αποκαταστήσει. Μπορεί όμως να δίνει έστω και μία μόνο τομή για
αποκατάσταση εάν η Δ/νση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
κρίνει μεγάλη την επικινδυνότητα της υπάρχουσας κατάστασης για τους διερχόμενους πολίτες και τα
μέσα μεταφοράς.
Το έργο θα υλοποιηθεί από ιδίους πόρους του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται σε
73.393,01€ με το ΦΠΑ. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα συμβατικά
τεύχη και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ.
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:



Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.



Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.



Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.



Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε
άλλη.
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%),
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε
Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο
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ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα,
προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης30.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

13.2

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

13.3

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

13.4

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.32

13.5

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

31

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2% x
59.995,01=1.199,90 ευρώ. 33
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.

15.2

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία :
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου.(OAK AE) προς τον οποίο
απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
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ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).
15.3

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

15.4

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως.

15.5

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 .

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)34
16.1

Δεν 35 προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 36

16.2

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση
του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης
του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως.
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Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης .

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Δεν προβλέπεται.37

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Άρθρο 18:

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
Πέμπτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00.

38ορίζεται

η 02/11/2017 ημέρα

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι
τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές,
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούμενων εδαφίων.

Άρθρο 19:

Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών39, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20:

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στον Ελληνικό Τύπο40, σύμφωνα με
το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. oakae.gr),
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.
Άρθρο 21:

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται και ανήκουν στην κατηγορία Α1 τάξη (σύμφωνα με το μητρώο εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Μ.Ε.Ε.Π. στη ΓΓΔΕ που τηρείται στο ΥΜΕ) και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ41και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.42,
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
Άρθρο 22:

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 43

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει
να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω
περιπτώσεων:
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
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στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’
ελάχιστον τους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
22.A.3 α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος
συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 22.A.1 και 22.A.2

44(

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε._ Διακήρυξη 72/2017

Σελίδα 21

ΑΔΑ: 7Ι1ΗΟΞ5Ψ-8ΑΤ

17PROC002114495 2017-10-19

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της
παρούσας, δεν εφαρμόζεται 45η παράγραφος 22.Α.2.
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:46
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε
αμφιβολία την ακεραιότητά του.
22.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό),
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 47
22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων
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ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
προηγούμενων παραγράφων.
22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 4 48μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό).
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα
Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια49
(α) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν καταθέσεις ή πάγια που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν.
3669/2008
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα50
α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. φωτοαντίγραφο
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.
Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της
Ε.Δ. και παραμένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισμού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση
ενστάσεων και προσφυγών).
β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό
εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας,
συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18.
γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται
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επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο
επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει
να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα).
Η εκτέλεση των ......51 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από
ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της
παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.
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23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται
χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι
ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να
φέρουν ημερομηνία εντός έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των
δικαιολογητικών της πρόσκλησης.52
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς
προσκομιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων της
παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)53 σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι
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φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι
σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού
φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β)
για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ,
ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας
εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως
εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο
υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. .
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών,
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός
Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε
εκκαθάριση.
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της
παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά,
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιημένη
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι
αποκλεισμού.
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
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(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
είναι ονομαστικές
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την
υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές
μετοχές, προσκομίζουν :
αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές είναι ονομαστικές.
ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή της προσφοράς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα
τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%),
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω
αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και
μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74
του ν. 4412/2016.
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Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ54
στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Υδραυλικά.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
(i) για το 22. Γ (α),
(ii)από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α) της παρούσας.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά ατα ανωτέρω, υποβάλλουν υα ως
δικαιολογητικά ..55
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
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α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. φωτοαντίγραφο
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.
Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της
Ε.Δ. και παραμένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισμού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση
ενστάσεων και προσφυγών).
β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό
εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας,
συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18.
γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο
επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε56
Δεν απαιτείται..
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμ ούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών 57:
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. 58
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 59
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από
την Ενημερότητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου
22. Α.4. (θ).60
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου
23.3. (στ).
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη
αυτά.
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
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σύμφωνα με τα κατωτέρω:

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα
ακόλουθα:
- α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
γ) φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Επισημαίνεται ότι:
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην
περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ.
(β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.
β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθμητικής.
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην
εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή
λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού
διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.
24.4 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει.
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
25.4. Η αναθέτουσα αρχή
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ).
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλ ο. Ο
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

ΧΑΝΙΑ, 18/10/2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΟΑΚ ΑΕ

ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
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Για την έννοια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν. 4412/2016.
Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του παρόντος τεύχους, καθώς και της αντίστοιχης διακήρυξης άνω των ορίων, δίδονται
στην Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακήρυξης
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” (απόφαση 183/2016) (στο
εξής “ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου”).
1

Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής.
Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή
κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων
από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο.
4
Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
5
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα
πρέπει να αναγραφεί στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των
προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης.
6
Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό.
7
Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται
στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή
δεν υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού.
8
Όταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο
παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία
απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, λ.χ., η
αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.
9
Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ),
προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.
10
Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.
11
Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας.
12
Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του
πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
13
Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος
ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής
(Α' Καταλληλότητα) του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ).
14
Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας
και ακολούθως έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101
παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).
15
Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2
του άρθρου 95 ή τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη.
16
Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
17
Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 )
ούτε μεγαλύτερη των είκοσι ( 20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό
ανάδοχο.
18
Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ).
19
Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής),
καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν, δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που
κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.
20
Η περίπτωση αυτή προστίθεται στη Διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση
προσυμβατικού ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται.
2
3

21

Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010.
24
Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρμογή των διατάξεων για
τον έλεγχο του ΕΣΡ.
25
Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
26
Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του
οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από
εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη
διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός
προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων, βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
27
Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
28
Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την
προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με
ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.
29
Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
30
Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των
εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
31
Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης.
32
Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή
προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
33
Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς
το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016).
34
Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες
λεπτομέρειες.
35
Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25
του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις
συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης
προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της
παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014.
36
Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται
ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται μεγαλύτερο ύψος
προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης
προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016).
37
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας»
για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων
κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης
καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.
38
Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 .
39
Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
40
Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν.
4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι
την 31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την
ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
41
Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η
κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους
όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).
42
Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.
43
Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των
κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις
ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας
και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού.
44
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αποτελεί δυνατότητα
της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική
δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο αυτή.
22
23
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Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αποτελεί δυνατότητα
της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική
δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφος αυτή.
45

Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν
από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία
αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη
συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου).
47
Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ.
46

Υπενθυμίζεται ότι αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει
κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) .
49
Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων
συμβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί.
50
Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων
συμβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί.
51
Προαιρετική επιλογή. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων έργων οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον
προσφέροντα ( προαιρετική σημείωση του ανωτέρω εδαφίου ).
52
Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν
στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να
εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός ).
53
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."
48

Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα
συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην
περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.
55
Συμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη
δημοπρατούμενη σύμβαση έργου (πρβλ Μέρος Ι Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ.
αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί ).
56
Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του
ν. 4412/2016.
57
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων
έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό
με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ.
66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176».
58
Η σχετική Υπουργική απόφαση για την Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί .
59
Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα
σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά.
60
Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού.
54
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΑΚ ΑΕ 2017»

Η Παρούσα τεχνική περιγραφή συνοδεύει τη μελέτη του έργου «Αποκατάσταση
ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 2017» και
αφορά εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών σε οδούς που έχουν υποστεί ζημιές από
εργασίες αποκατάστασης βλαβών των αρδευτικών δικτύων του ΟΑΚ ΑΕ.
Η μελέτη αυτή καλείται να αντιμετωπίσει την περίπτωση αποκατάστασης φθορών εξαιτίας
εργασιών των συνεργείων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Μετά από επίσκεψη στα σημεία που έχουν γίνει
οι ζημιές, και σύμφωνα με τις προμετρήσεις που έγιναν και επισυνάπτονται 583τ.μ. της
αποκατάστασης και 483μ ασφαλτικών τομών θα απαιτηθούν στην περιοχή του κάμπου
Χανίων,985τ.μ. αποκατάστασης και 554μ ασφαλτικών τομών στην περιοχή του Δήμου
Πλατανιά και 176τ.μ. αποκατάστασης και 122μ ασφαλτικών τομών στο Δ.Δ. Ακρωτηρίου
του Δήμου Χανίων. Οπότε σύμφωνα με τις προμετρήσεις συνολικά θα απαιτηθούν 1744τ.μ.
αποκατάστασης. Στον προϋπολογισμό μελέτης έχουν περιληφθεί 2110τ.μ. αποκαταστάσεων
για να καλυφθούν και ανάγκες για αποκαταστάσεις που θα προκύψουν από μελλοντικές
βλάβες των αρδευτικών δικτύων του Οργανισμου.
Συγκεκριμένα θα γίνεται αποκατάσταση τομών που θα υποδεικνύονται από τη Δ/νση
Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Στις τομές
αυτές θα εκτιμάται αν το υπόστρωμα χρειάζεται εξυγίανση και στην περίπτωση αυτή θα
αφαιρείται όσο εκτιμηθεί ότι χρειάζεται και στη συνέχεια θα επανεπιχώνεται με θραυστό
υλικό λατομείου και θα συμπυκνώνεται σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στα συμβατικά
τεύχη του έργου. Στη συνέχεια τοποθετείται ασφαλτική προεπάλειψη σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
05-03-11-01 και στη συνέχεια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας Α265 πάχους 5 cm σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση κάθε τομής θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο
την επόμενη μέρα από τη μέρα που ξεκίνησε η επισκευή της. Σε περίπτωση που γίνει
προεργασία από την προηγούμενη μέρα της αποκατάστασης ο ανάδοχος θα πρέπει τηρήσει
αυστηρά όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας πεζών και οχημάτων. Ο
ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση και για την λήψη
μέτρων ασφαλείας καθ' όλη την διάρκεια εργασιών.
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Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μέρες που ο καιρός θα είναι αίθριος κατόπιν
συνεννοήσεως με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κατόπιν παρακολούθησης των
μετεωρολογικών προγνώσεων της ΕΜΥ για τις περιοχές που θα γίνουν οι επισκευές.
Η Δ/νση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για όλες τις
παραπάνω εργασίες που αφορούν αποκατάσταση τομών θα υποδεικνύει στον ανάδοχο
συγκεκριμένο αριθμό τομών που θα πρέπει αποκλειστικά εντός 10 ημερών από την
ειδοποίηση - εντολή γραπτή ή προφορική να τις έχει αποκαταστήσει. Μπορεί όμως να δίνει
έστω και μία μόνο τομή για αποκατάσταση εάν η Δ/νση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και
Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε κρίνει μεγάλη την επικινδυνότητα της υπάρχουσας
κατάστασης για τους διερχόμενους πολίτες και τα μέσα μεταφοράς.
Το έργο θα υλοποιηθεί από ιδίους πόρους του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και ο προϋπολογισμός μελέτης
ανέρχεται σε 73.393,01€ με το ΦΠΑ.

ΧΑΝΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Δ/ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΡΓΟ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Ο.Α.Κ.
Α.Ε. 2017"
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

1. Νέο Γκρούπ
1 Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

ΝΑΟΔΟ Α\Δ01

ΟΙΚ 2269Α

1

m

1.750,00

1,00

1.750,00

2 Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με
διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου Για
συνολικό πάχος επίχωσης έως
50 cm

ΝΑΥΔΡ
Α\5.05.01

ΥΔΡ 6068

2

m3

785,00

12,40

9.734,00

3 Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας αστικής οδού

ΝΑΟΔΟ
Α\Δ08.Α

ΝΟΔΟ 4521Β

3

m2

2.616,00

9,30

24.328,80

4 Ασφαλτική προεπάλειψη

ΝΑΟΔΟ Α\Δ03

ΝΟΔΟ 4110

4

m2

2.616,00

1,20

3.139,20

5 Εκσκαφή ορυγμάτων
υπογείων δικτύων σε έδαφος
γαιώδες ή ημιβραχώδες Με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m,
με την πλευρική απόθεση των
προϊόντων εκσκαφής. Πα
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΝΑΥΔΡ
3.10.01.01

ΥΔΡ 6081.1

6

m3

785,00

6,70

5.259,50

Σύνολο : 1. Νέο Γκρούπ

44.211,50

44.211,50

Άθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

44.211,50
18,00%

7.958,07

Άθροισμα
Απρόβλεπτα

52.169,57
15,00%

7.825,44

Άθροισμα
ΦΠΑ

59.995,01
24,00%

14.398,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Οι μελετητές

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Οι ελεγκτές

74.393,81

Ο Δ/ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ασφαλτικών
Δ/νση Συγκοινωνικαών και Υδραυλικών Έργων τομών και οδοστρωμάτων εργασιών
συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ 2017»

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΑΚ ΑΕ 2017»

Οι θέσεις που χρειάζονται αποκατάσταση τα οδοστρώματα είναι οι εξής (συντεταγμένες
ΕΓΣΑ 87’):
Α) Δήμος Χανίων – Κάμπος Χανίων
1. Γαλατάς –YΔΡ334- (Χ=497198 Υ=3927917) με επιφάνεια 100μ2 και 70μ τομή.
2. Γαλατάς –YΔΡ335- (Χ=496916 Υ=3927928) με επιφάνεια 70μ2 και 90μ τομή.
3. Γαλατάς –YΔΡ333- (Χ=497284 Υ=3927832) με επιφάνεια 20μ2 και δεν μπορεί να
γίνει τομή γιατί η άσφαλτος είναι σε κακή κατάσταση.
4. Περιβόλια- Πύργος –YΔΡ50- (Χ=498836 Υ=3926780) με επιφάνεια 10μ2 και 15μ
τομή.
5. Περιβόλια- Πύργος –YΔΡ50- (Χ=498856 Υ=3926780) με επιφάνεια 40μ2 και 30μ
τομή.
6. Περιβόλια –YΔΡ103- (Χ=499812 Y=3926277) με επιφάνεια 100μ2 και 50μ τομή.
7. Περιβόλια ανάμεσα σε –YΔΡ102 και ΥΔΡ103- (Χ= 499950 Υ=3926218) με
επιφάνεια 8μ2 και 8μ τομή.
8. Περιβόλια–YΔΡ119 και L4- (Χ=500638 Υ=3925977) με επιφάνεια 8μ2 και 8μ τομή.
9. Περιβόλια Μενεκλέρι (Χ=499170 Υ=3927520) με επιφάνεια 12μ2 και 10μ τομή.
10. Περιβόλια Μενεκλέρι (Χ= 499196 Y=3927563) με επιφάνεια 5μ2 και 5μ τομή.
11. Περιβόλια Μενεκλέρι (Χ= 499201 Y=3927567) με επιφάνεια 10μ2 και 16μ τομή.
12. Δρόμος προς Περιβόλια πριν Γέφυρα (Χ= 499983 Υ=3927888) με επιφάνεια 40μ2 και
35μ τομή.
13. Δρόμος προς Περιβόλια πριν Γέφυρα (Χ= 499959 Υ=3927857) με επιφάνεια 35μ2 και
30μ τομή.
14. Περιοχή Νεκροταφείου Νεροκούρου-ΥΔΡ 57- (Χ= 502496 Υ=3927061) με
επιφάνεια 10μ2 και 8μ τομή.
15. Περιοχή Νεκροταφείου Νεροκούρου -ΥΔΡ 57- (Χ= 502421 Υ=3926944) με
επιφάνεια 8μ2 και 8μ τομή.
16. Περιοχή Νεκροταφείου Νεροκούρου -ΥΔΡ 57- (Χ= 502404 Υ=3926729) με
επιφάνεια 20μ2 και 14μ τομή.
17. Περιοχή Νεροκούρου (δρόμος κάθετος δρόμου ΔΕΗ προς ΑΒΕΑ) (Χ= 504011
Υ=3926990) με επιφάνεια 15μ2 και 12μ τομή.
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18. Περιοχή Νεροκούρου (δρόμος κάθετος δρόμου ΔΕΗ προς ΑΒΕΑ) (Χ= 504023
Υ=3926923) με επιφάνεια 30μ2 και 26μ τομή.
19. Δρόμος προς ελαιοτριβείο Ανδρονικάκη (Χ= 503687 Υ=3926359) με επιφάνεια
10μ2 και 14μ τομή.
20. Έξω από ελαιοτριβείο Ανδρονικάκη (Χ= 503558 Υ=3926378) με επιφάνεια 12μ2
και 14μ τομή.
21. Περιοχή Νεροκούρου (Χ= 502666 Υ=3925866) με επιφάνεια 20μ2 και 20μ τομή.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΜΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ :
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 583μ2 – ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 483μ.

Β) Δήμος Χανίων – Δ.Δ. Ακρωτηρίου
22. Αρώνι πίσω από bowling (ανάμεσα σε Αρώνι και Παζινό) (Χ= 511064 Υ=3930734)
με επιφάνεια 15μ2 και 12μ τομή.
23. Αρώνι πίσω από bowling (ανάμεσα σε Αρώνι και Παζινό) (Χ= 511053 Υ=3930761)
με επιφάνεια 20μ2 και 17μ τομή.
24. Στέρνες περιοχή Ασπρουγας (πριν το δίχαλο για Μαράθι δεξιά) (512588
Υ=3928742) με επιφάνεια 70μ2 και 35μ τομή.
25. Χορδάκι πριν χωριό αριστερά (Χ=514405 Υ=3933729) με επιφάνεια 10μ2 και 10μ
τομή.
26. Αγιος Νουφρης διασταύρωση οδός Αρκαδίου και Καλλέργη (Χ=505662 Υ=3933080)
με επιφάνεια 30μ2 και 25μ τομή.
27. Κουνουπιδιανά από δρόμο προς Πιθάρι αριστερά (οδός Ακρωτηρίου) (Χ= 507090
Υ=3931575) με επιφάνεια 28μ2 και 16μ τομή.
28. Κουνουπιδιανά από δρόμο προς Πιθάρι αριστερά (οδός Ακρωτηρίου) (Χ= 507163
Υ=3931512) με επιφάνεια 3μ2 και 7μ τομή.
ΣΥΝΟΛΟ Δ.Δ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ :
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 176μ2 – ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 122μ.
Γ) Δήμος Πλατανιά
29. Κόμβος Πλατανιά προς Γεράνι –συσκευαστήριο (Χ= 489663 Υ=3929729) με
επιφάνεια 120μ2 και 80μ τομή.
30. Από Κόμβο Πλατανιά προς Γεράνι (πίσω δρόμος) (Χ= 489508 Υ=3929766) με
επιφάνεια 100μ2 και 60μ τομή.
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31. Από Κοντομαρι προς Ξηροκάμπι (Χ= 486906 Υ=3928248) με επιφάνεια 30μ2 και
20μ τομή.
32. Δρόμος προς Κυπαρισσο (Χ= 486410 Υ=3928819) με επιφάνεια 8μ2 και 8μ τομή.
33. Από Κυπάρισσο προς Ξαμουδοχώρι (Χ= 485637 Υ=3927639) με επιφάνεια 16μ2
και 16μ τομή.
34. Από Κυπάρισσο προς Ξαμουδοχώρι (Χ= 485608 Υ=3927611) με επιφάνεια 60μ2
και 30μ τομή.
35. Από Κυπάρισσο προς Ξαμουδοχώρι (Χ= 485561 Υ=3927631) με επιφάνεια 10μ2
και 10μ τομή.
36. Κεντρικός προς Ξαμουδοχώρι (Χ= 485084 Υ=3927900) με επιφάνεια 40μ2 και 30μ
τομή.
37. Ξαμουδοχώρι (Χ= 484984 Υ=3928700) με επιφάνεια 2μ2 και 5μ τομή.
38. Ξαμουδοχώρι προς Μάλεμε (Χ= 485379 Υ=3928903) με επιφάνεια 6μ2 και 10μ
τομή.
39. Δέμπλα –Υδρ192- (Χ= 483120 Υ=3930854) με επιφάνεια 6μ2 και 10μ τομή.
40. Δέμπλα Υδατόπυργος (Χ= 483233 Υ=3930786) με επιφάνεια 200μ2 και 15μ τομή.
41. Από διασταύρωση προς τυροκομείο Μπουρδάκη (Χ= 482756 Υ=3931724) με
επιφάνεια 20μ2 και 20μ τομή.
42. Ραπανιανά «Έξυπνη συσκευασία» (Χ= 481786 Υ=3931530) με επιφάνεια 22μ2 και
15μ τομή.
43. Ευτυχία Παλας (Υδροληψία «γεφυρακι») (Χ=481698 Υ=3931211) με επιφάνεια 5μ2
και 6μ τομή.
44. Σκουτελώνας Μεσάμπελα (Χ=480923 Υ=3931526) με επιφάνεια 25μ2 και 15μ τομή.
45. Σκουτελώνας Μεσάμπελα (Χ=480919 Υ=3931566) με επιφάνεια 12μ2 και 12μ τομή.
46. Κολυμβάρι παράπλευρος εθνικής (Χ= 480271 Υ=3931394) με επιφάνεια 40μ2 και
26μ τομή.
47. Κολυμβάρι παράπλευρος εθνικής (Χ= 480229 Υ=3931385) με επιφάνεια 50μ2 και
20μ τομή.
48. Σπηλιά αγροκήπιο (Χ= 479643 Υ=3929456) με επιφάνεια 10μ2 και 8μ τομή.
49. Δρόμος Βλαχερωνίτισας Βιλλα Περογιάννη και βίλλα Κudos (Χ= 484929
Y=3930471) με επιφάνεια 12μ2 και 11μ τομή.
50. Ξενοδοχείο Mike από κάτω (Χ= 485770 Υ=3930872) με επιφάνεια 10μ2 και 9μ
τομή.
51. Μάλεμε περιοχή Αγίων Αποστόλων (καθιζήσεις) (Χ= 486471 Υ=3929956) με
επιφάνεια 35μ2 και 15μ τομή.
52. Κοντομαρί περιοχή Πέτρινα (Χ= 487126 Υ=3929782) με επιφάνεια 50μ2 και 24μ
τομή.
53. Μόδι σταυροδρόμι (Χ= 489090 Υ=3928804) με επιφάνεια 10μ2 και 9μ τομή.
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54. Βρύσσες Αλώνια (Χ= 489973 Υ=3927906) με επιφάνεια 60μ2 και 50μ τομή.
55. Πατελάρι (Χ= 491231 Υ=3927141) με επιφάνεια 26μ2 και 20μ τομή.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ :
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 985μ2 – ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 554μ.
ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ:
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 1744μ2 – ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 1159μ.

ΧΑΝΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Δ/ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Ο.Α.Κ.
Α.Ε. 2017»
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

73.393,81 μεΦΠΑ €

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

Άρθρο 1 : Αντικείμενο της σύμβασης
Η παρούσα Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο το
έργο που αναφέρεται στην επικεφαλίδα.
ο

Άρθρο 2 : Διατάξεις που ισχύουν
Τα Δημόσια έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
ο

Άρθρο 3 : Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν
Η τεχνική μελέτη του έργου, που αποτελείται από την Τεχνική Περιγραφή και, συμπληρώνεται με τις
τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών .
ο

Άρθρο 4 : Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών
Όλα γενικά τα έργα και οι τυχόν συμπληρωματικές εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους,
εκτελούνται σύμφωνα με τα το τιμολόγιο μελέτης, τον προϋπολογισμό της και τους όρους που αναφέρονται
στην παρούσα ή σύμφωνα με τις αναγκαίες τροποποιήσεις της μελέτης , που θα προκύψουν κατά την
εκτέλεση του έργου, εφ’ όσον αυτές εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα.
Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε εκτέλεση
εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του επιβλέποντα τεχνικού, έτσι ώστε το έργο να εκτελείται μέσα στη
συμβατική προθεσμία .
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μέρες που ο καιρός θα είναι αίθριος κατόπιν συνεννοήσεως
με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κατόπιν παρακολούθησης των μετεωρολογικών προγνώσεων της ΕΜΥ για
τις περιοχές που θα γίνουν οι επισκευές.
ο

Άρθρο 5 : Προϋπολογισμός του έργου


Ο προϋπολογισμός του έργου χωρίς ΦΠΑ είναι 59.995,01 €.

ο

Άρθρο 6 : Εγγυήσεις
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο

1
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του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού (άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281).
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην
ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, που
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 1β του
Ν.4281/2014).
1.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές
υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 140 Ν. 4412/16.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά
ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.
2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή
προς τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των
εργασιών. Οι κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με
ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε
τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την
υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία , ύστερα από αίτηση του
αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις.
3.
Η μερική ή ολική μείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, όπως τυχόν συμπληρώθηκε
κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικών συμβάσεων, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του Ν. 4412/16.
ο

Άρθρο 7 : Προθεσμία εκτέλεσης του έργου – Ποινικές ρήτρες
1.
(12) μήνες.

Το έργο αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ίσο με σε δώδεκα μήνες

Η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής της Σύμβασης κατασκευής του έργου.
2.
Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του
έργου , αν ο ανάδοχος υπερβεί , με υπαιτιότητά του , τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές
προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η
κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών
προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών
ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις της.
3.
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής
προθεσμίας ορίζεται σε δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται
για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής
συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής
συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του
έργου.
Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης , μαζί με το
ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α.) , προς τη συνολική προθεσμία 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.
Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες , ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των
ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης , καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό
ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό
το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης , χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ
8.1. Όλα τα υλικά και μηχανήματα θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους
τεχνικούς συμβατικούς όρους. Υλικά που δεν πληρούν τους όρους μελέτης δεν θα γίνονται δεκτά από την
2
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επιβλέπουσα Υπηρεσία, εάν απαιτηθεί έλεγχος των υλικών, αυτός θα γίνεται στο εργαστήριο δοκιμών
Γεωργικών μηχανημάτων του Υπουργείου Γεωργίας ή σε άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο της εκλογής του,
με δαπάνες του αναδόχου.
8.2. Οι εργασίες θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους της μελέτης, τις
επιστημονικές προδιαγραφές και τους κανονισμούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, ώστε να λειτουργούν
σωστά και να παρέχουν ασφάλεια στο ασχολούμενο προσωπικό. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών η
Υπηρεσία διαπιστώσει ότι ειδικές συνθήκες επιβάλουν τη κατασκευή πρόσθετων εργασιών, για τη καλή
λειτουργία του έργου , ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση αυτών.

Άρθρο 9ο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ κ.λ.π. – ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
9.1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων και
συσκευών, καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των διαφόρων ειδικών υλικών, που αφορούν τις
διάφορες συσκευές ελέγχου, καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της εργολαβίας κατά γενικό τρόπο.
9.2. Για τη πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων,
συσκευών και λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος, πριν τη παραγγελία, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει
για έγκριση στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία κατάσταση που να περιλαμβάνει τα μηχανήματα, συσκευές,
ειδικά υλικά που θα παραγγελθούν, που να συνοδεύεται:
α. Από τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα λειτουργίας, αποδόσεων κ.λ.π. τεχνικά
στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται κατ' ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν
συμφωνούν με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
β. Από τα γενικά σχέδια που θα δείχνουν την εγκατάστασή τους στις προβλεπόμενες θέσεις και σε
κατάλληλη κλίμακα διάταξή τους, με τη σύγχρονη αναγραφή των γενικών εξωτερικών διαστάσεων και
βαρών.
9.3. Τα πιο πάνω σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα προς έγκριση από τη διευθύνουσα το έργο
Υπηρεσία τουλάχιστον σε 3 σειρές.
ο

Άρθρο 10 : Θέση λήψης υλικών – Ποιότητα υλικών
1.
Όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι
αρίστης ποιότητας, να τα εγκρίνει ο τεχνικός που επιβλέπει το έργο και με τον εργαστηριακό έλεγχο να
διαπιστώνεται ότι ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
2.
Για να εξασφαλιστεί η έντεχνη εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά
του έξοδα να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει πριν την έναρξη των εργασιών, δεδομένου ότι έχει
ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) για την εκτέλεση
των εργασιών για τις οποίες έχει εγγυηθεί έντεχνη εκτέλεση. Έστω και εάν ο ανάδοχος δεν κρίνει απαραίτητο
τον εργαστηριακό έλεγχο των υλικών, είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει τις δοκιμές και να πληρώσει τη
δαπάνη που απαιτείται εφ’ όσον του ζητηθεί έγγραφα από την Υπηρεσία ή τον τεχνικό που επιβλέπει το
έργο.
3.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε στιγμή την ποιότητα των υλικών και εργασιών
και ο ανάδοχος να καταβάλλει την ανάλογη δαπάνη των ελέγχων αυτών, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον
ανάδοχο από ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών και την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
4.
Τα αδρανή υλικά , άμμος, σκύρα, αμμοχάλικο, θραυστό υλικό λατομείου (3Α), ασφαλτόμιγμα
κλπ , λαμβάνονται από τον πλησιέστερα σταθμό παραγωγής, ασχέτως εάν ο ανάδοχος διαθέτει δικό του
σταθμό παραγωγής. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αλλάξει την παραπάνω θέση λήψης
υλικού εφ’ όσον αυτό θα εξασφαλίσει οικονομικότερη ή ποιοτικά καλύτερη κατασκευή. Για οποιαδήποτε
αλλαγή θέσης λήψης υλικού απαιτείται έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας ή του τεχνικού που επιβλέπει το
έργο.

ο

Άρθρο 11 : Επιμετρήσεις

3

ΑΔΑ: 7Ι1ΗΟΞ5Ψ-8ΑΤ

17PROC002114495 2017-10-19

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της
Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν. 4412/16
Τρόπος επιμέτρησης των εργασιών
1.
Σε ότι αφορά τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών, ισχύουν τα οριζόμενα
στο τιμολόγιο της
εργολαβίας. Κάθε είδους εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται από τα παραπάνω
στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρούνται και πληρώνονται σύμφωνα με τις πραγματικά εκτελεσμένες
μονάδες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε αντίθετη συνήθεια.
2.
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει κάθε μήνα και να υποβάλλει για έλεγχο
λεπτομερή διαγράμματα και επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα και
κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται στο άρθρο 151 του Ν. 4412/16.

ο

Άρθρο 12 : Χρόνος εγγύησης – Προσωρινή παραλαβή – Οριστική παραλαβή
1.
Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από τη βεβαιωμένη
περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο μήνες απ’ αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση,
άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.
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. Εργασίες
για την αποκατάσταση των βλαβών από τη χρήση εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη
αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. με οποιοδήποτε τρόπο σε
βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.
2.
4412/16

Το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 170 του Ν.

3.
Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες από τότε που
λήγει ο χρόνος εγγύησης . Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σ’ αυτή την προθεσμία θεωρείται
ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια τριάντα μέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη
διενέργειά της. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται
ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.
4.
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου συντάσσεται τελικός λογαριασμός και επιστρέφεται
αμέσως χωρίς καθυστέρηση το σύνολο της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
ο

Άρθρο 13 : Αλλαγή συμβατικού αντικειμένου –
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες
Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες και τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών που τους
συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο με ή χωρίς
επιφύλαξη.
Ειδικότερα η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών μπορεί να πραγματοποιείται με βάση τις
ρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά επιπρόσθετα με τους ακόλουθους περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
 να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται
στα συμβατικά τεύχη,
 να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
 να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
 να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
 να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,

4

ΑΔΑ: 7Ι1ΗΟΞ5Ψ-8ΑΤ

17PROC002114495 2017-10-19

 να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν
αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
 Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο
εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:
 με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα
 με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε
«ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις
ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των
ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα σχετικά με τις «επι-έλασσον» δαπάνες, ισχύουν πέρα από τη
χρησιμοποίηση του κονδυλίου των «Απροβλέπτων» που υπάρχει στις συμβάσεις. Φυσικά, η
χρησιμοποίηση του κονδυλίου αυτού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις και το πνεύμα του
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
Ανεξάρτητα από την χρήση των «επι-έλασσον» δαπανών, υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης
Συμπληρωματικών Συμβάσεων (Σ.Σ.) για την υλοποίηση των απαραίτητων για την ολοκλήρωση ενός
έργου εργασιών, μόνον εφ΄όσον αυτές κατέστησαν αναγκαίες από μη προβλέψιμες αιτίες, σύμφωνα με τις
σχετικές προβλέψεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον πρόκειται για
έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ε.Ε., επειδή ως γνωστόν όλες οι Σ.Σ. θεωρούνται μη
επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία αυτά, πρέπει πριν από την προώθηση προς έγκριση των
Σ.Σ. να υπάρχει εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους από εθνικούς πόρους.
Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση
C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από
κοινοτικούς πόρους, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της
μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.
ο

Άρθρο 14 : Γνώση των Συνθηκών Κατασκευής του Έργου
Η συμμετοχή στη Δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητα τεκμήριο ότι
οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και έχουν ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου,
και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ό,τι
αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης
των προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη
δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, γενικά νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών
προσπέλασης, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες κλπ.
Επίσης, εξυπακούεται ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και της
κατάστασης του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών
που βρίσκονται στην περιοχή, των μέσων (μηχανημάτων, υλικών και υπηρεσιών) που θα απαιτηθούν
πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, και όλων των άλλων παραγόντων που είναι
δυνατόν να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο των εργασιών ή το κόστος
τους.
Ο Ανάδοχος αποδέχεται, επίσης, ότι έχει μελετήσει τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης, όπως
επίσης και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας, που περιλαμβάνονται στο φάκελο τη ς Δημοπρασίας και
αποτελούν -μαζί με τη Διακήρυξη- τα στοιχεία στα οποία θα βασιστεί η προσφορά τους. Επίσης,
αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω
συνθήκες και όρους. Η παράλειψη του Αναδόχου να ενημερω θεί με κάθε δυνατή πληροφορία σε ό,τι
5
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αφορά στους όρους της Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση
με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Οι διαγωνιζόμενοι, πάντως, θα πρέπει να προβούν, με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη
τους, σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, που θα έκριναν ότι τους είναι χρήσιμες για τη
σύνταξη της προσφοράς τους.
ο

Άρθρο 15 :Κατάληψη Χώρων - Εργοτάξια
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, μετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να προβεί στην
αναζήτηση, απόκτηση και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για
εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Κάθε δαπάνη σχετική με την
εξεύρεση χώρων των εργοταξίων του, την αγορά ή την ενοικίασή τους, την εγκατάσταση, τη
διαμόρφωση προσπελάσεων και την οργάνωσή τους βαρύνει, εξ ολοκλήρου, τον Ανάδοχο του έργου.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και μέχρι την ημέρα
περαίωσής των, να διατηρεί -με δικές του δαπάνες- το χώρο των έργων καθαρό και απαλλαγμένο από
ξένα προς το έργο προϊόντα εκσκαφών ή άλλα αντικείμενα.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση -με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες- των
καταλλήλων θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, με σκοπό τη
συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και
εμπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό δεν
επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ ' αυτές, τότε θα
αποτίθενται μόνο τα υλικά εργασίας μίας ημέρας χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για
αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών φορτοεκφορτώσεων κλπ., γιατί θεωρείται ότι
όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές τιμολογίου της Μελέτης.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει με δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για
διαμόρφωση των εργοταξίων, κατασκευή των εγκαταστάσεών του, διευθέτηση των χώρων,
προσπελάσεις προς τους χώρους αυτών και ότι άλλο ήθελε απαιτηθεί. Επίσης, υποχρεούται να μην
εμποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων, κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ομοίως, η
συντήρηση, ο τακτικός καθαρισμός και -όταν έρθει ο καιρός- η καθαίρεση και αποκομιδή όλων,
ανεξαιρέτως, των κατασκευών, περιφραγμάτων κλπ. του εργοταξίου.

ο

Άρθρο 16 :Τόπος Διαμονής του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως δηλώσει τη διεύθυνση της Επιχείρησής του, κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου, και να ενημερώνει για κάθε μεταβολή της, προκειμένου να του κοινοποιούνται
τα έγγραφα της Υπηρεσίας.
ο

ΆΡΘΡΟ 17 : Σύνταξη μητρώου έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο
του Έργου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την αποπεράτωση των εργασιών και πάντως
πριν από την προσωρινή παραλαβή.
Το Μητρώο του Έργου θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα εξής :
Α) Αναλυτικό Πίνακα απογραφής στον οποίο θα φαίνονται όλα τα επιμέρους έργα που
απαρτίζουν το Έργο.
Β) Σχέδια σε κατάλληλες κλίμακες, γενικής διάταξης, κατόψεις, διατομές, μηκοτομές όλων των
επιμέρους έργων, όπως και τεχνικά στοιχεία αυτών.
Γ) Διαγράμματα σε κατάλληλες κλίμακες των εκτάσεων καταλήψεως των έργων, που έχουν
απαλλοτριωθεί υπό και υπέρ του Δημοσίου (με την προϋπόθεση ότι έγιναν απαλλοτριώσεις) .
Δ) Έκθεση επί των μελετών εφαρμογής και επί των μεθόδων κατασκευής του έργου, ανάλυση
των προβλημάτων που εμφανίσθηκαν καθώς και απολογισμό του συνολικού κόστους του έργου.
.
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Το Μητρώο του Έργου, που θα συνταχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, θα έχει επιμελημένη
παρουσίαση και η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να το επιστρέψει στον Ανάδοχο προς
επανασύνταξη και επανυποβολή, εφόσον διαπιστώσει κατά την κρίση της πως αυτό δεν
ανταποκρίνεται προς τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.
Όλα τα στοιχεία του Μητρώου, αριθμούμενα και ταξινομούμενα σε φακέλους, θα υποβληθούν
σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
Επίσης το μητρώο του έργου θα είναι σε ψηφιακή μορφή. Υποχρεούται δε ο ανάδοχος να έχει
επί τόπου του έργου ένα φορητό ηλεκτρονικό Υπολογιστή που θα αποθηκεύει τις πληροφορίες του
μητρώου (φωτογραφίες, πίνακες, σχέδια κ.λ.π.).
Η Εργολαβία θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, αν δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το
Μητρώο του Έργου.
ο

Άρθρο 18 :Παραλαβές Εκτελούμενων Εργασιών – Ημερολόγια
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, σε από κοινού με την Υπηρεσία, στην παραλαβή των
εκάστοτε εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα βιβλίο παραλαβών. Το βιβλίο αυτό θα
είναι "εις διπλούν", θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων, θα υπογράφονται επί τόπου
από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία, και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και για το υς δύο. Εργασίες
που εκτελούνται εκτός εργάσιμων ωρών και ημερών της Υπηρεσίας θα πρέπει να παραμένουν
εμφανείς έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή τους, άλλως, δεν θα
εκτελούνται. Επίσης, στις ανωτέρω παραλαβές θα σημειώνονται και οι θέσεις των δοκιμών και
ελέγχων που έχουν εκτελεστεί.
Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος των εργασιών, θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και
θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω παραλαβών, σχετικά λεπτομερή σχέδια με την
ένδειξη "όπως κατασκευάστηκε", στα οποία θα φαίνονται αναλυτικά οι τελεσθείσες εργασίες, οι
διαστάσεις τους, θα σημειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιμών και θα είναι λεπτομερέστατα και
συμπληρωμένα με σημειώσεις όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συνοδεύονται από Τε ύχος με
τα αναλυτικά αποτελέσματα των σημειούμενων δοκιμών και ελέγχων. Τα υπ' όψη Σχέδια και Τεύχη θα
συνοδεύουν τα Πρωτόκολλα Αφανών Εργασιών και η μη έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί στον
Ανάδοχο τη σχετική πληρωμή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του έργου ημερολόγιο, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, στο οποίο θα σημειώνονται τα μηχανήματα, το προσωπικό, οι εκτελούμενες εργασίες, οι
συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών κλπ.
ο

Άρθρο 19 :Χάραξη Των Έργων
1.

Χάραξη των τεχνικών έργων.

 Ευθύς μετά την εγκατάστασή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται, βάσει της εγκεκριμένης Μελέτης,
να αναγνωρίσει στο έδαφος τα χαρακτηριστικά σημεία και υψομετρικές αφετηρίες ( REPERΕS). Στη
συνέχεια, θα πρέπει να πασσαλώσει τον άξονα της διανοιγόμενης οδού. Προς τούτο, θα πυκνώσει
τις μετρήσεις βάθους και τις αντίστοιχες οριζόντιες αποστάσεις μεταξύ των σημείων λήψεως του
βάθους .
Ο Ανάδοχος ευθύνεται, τόσο για την ακριβή τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων της Μελέτης
όσο και για την εξασφάλιση των σταθερών υψομετρικών αφετηριών, αξόνων και σημείων χάραξης
αλλά και για τον επί τόπου έλεγχο της ακριβούς εφαρμογής τους και τη σύνταξη των αναλόγων
σχεδίων.
2.

Έγκριση Σχεδίων

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα παραπάνω Σχέδια στην Υπηρεσία, για έλεγχο και έγκριση.
3.
Δαπάνες Εργασιών
Όλες οι παραπάνω εργασίες δεν πιστοποιούνται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, η δε δαπάνη τους
περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Ομοίως, δεν πιστοποιούνται ιδιαίτερα οι εργασίες
πύκνωσης των υψομετρικών αφετηριών (REPERES).
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Άρθρο 20 : Τιμές Μονάδας Νέων Εργασιών
Σε περίπτωση που θα πρέπει να εκτελέσουν νέες εργασίες, πέραν των οριζόμενων ως
συμβατικών, και απαιτείται κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών, θα εφαρμοστούν οι αναλύσεις
τιμών και τιμολόγια των διαφόρων κατηγοριών Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, που ισχύουν για τα
είδη εργασιών τα υπαγόμενα στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων. Η σύνταξη νέων τιμών θα γίνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16, και σε αυτές θα εφαρμόζεται το ποσοστό
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης, το οποίο καθορίζεται στο Συμ φωνητικό του έργου.
Σημειώνεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτους ή να
εκτελέσει η ίδια τμήματα των νέων εργασιών, σε περίπτωση που αυτή κρίνει τούτο προς το συμφέρον
της.
Για τη σύνταξη τιμών εκ παρακολούθησης, ισχύει ό,τι προβλέπει ο Ν. 4412/16.

ο

Άρθρο 21 : Αναθεώρηση Τιμών
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του Ν. 4412/16
ο

Άρθρο 22 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Οι δοκιμές αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής υλικών και εκτελέσεως των έργων.
Δεν αφορούν στην περίοδο προπαρασκευαστικών εργασιών κατά την οποία, με μέριμνα και δαπάνες του
Αναδόχου και κατά τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα γίνουν εγκαίρως, όλες οι αναγκαίες
έρευνες για την έγκριση πηγών λήψεως υλικών, τις μελέτες συνθέσεως σκυροδεμάτων κ.λπ.
2. Τα αποτελέσματα των υπόψη δοκιμών θα υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δύο (2)
ημερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστημα για τον έλεγχο,
αλλιώς από της εκτελέσεως των δοκιμών, αλλιώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές, με
ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους των δοκιμών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα, που συνοδεύει
τις πιστοποιήσεις και τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.
3. Ανεξάρτητα των εργαστηριακών εξετάσεων και δοκιμών που θα γίνουν από τον ανάδοχο, η
διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή τους, για
ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων εργασιών, τόσο σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις Προδιαγραφές, όσο και συχνότερα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
4. Για την εξασφάλιση της στεγανότητας και καλής κατασκευής εν γένει των σωληνώσεων, ο Ανάδοχος
οφείλει να διαθέσει, με μέριμνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, μέσα, υλικά και προσωπικό, όπως
απαιτείται, κατά τις Τεχνικές Προδιαγραφές, προς έλεγχο των επί τόπου ηλεκτροσυγκολλήσεων ή
συνδέσεων σωλήνων, ειδικών τεμαχίων κλπ.
5. Σε περίπτωση πού από την παραβολή των ποσοτήτων των εκτελεσθέντων εργασιών και των
αντιστοίχων δοκιμών κατά τις προσωρινές τμηματικές επιμετρήσεις προκύψουν αριθμοί δοκιμών μικρότεροι
από τους αναφερομένους στην Τεχνική Προδιαγραφή, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με
τριακόσια ευρώ (300,00 €). ανά ομάδα δοκιμών πού λείπουν και παρακρατείται βάσει αποφάσεως του
προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εκπίπτεται δε από τον πρώτο επόμενο λογαριασμό του
Αναδόχου.
Η ποινική αυτή ρήτρα είναι ανέκκλητη, και ο αριθμός των δοκιμών πού λείπει, δεν μπορεί να
καλυφθεί με περισσότερες δοκιμές σε επόμενα στάδια εργασίας.
6. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία πού θα αφορά, είτε υλικό είτε εργασία, δεν θα παρέχει στον
Ανάδοχο το δικαίωμα να υποβάλλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσμίας για
οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για την εκτέλεση της διαπιστώσεως αν ένα υλικό ή
εργασία είναι δόκιμα ή όχι.
ο

Άρθρο 23 : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα Πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αμέσως μετά την εκτέλεση των εργασιών.
Στις επιμετρήσεις και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, επί πλέον των ποσοτικών ενδείξεων των
8
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περιλαμβανομένων εργασιών, θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με την κατά δόκιμο τρόπο και
σύμφωνα προς τους συμβατικούς όρους εκτέλεση των εργασιών, προκειμένου δε περί των υλικών θα
αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα φυσικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά και το δόκιμο των εν γένει
ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για ενσωμάτωση

ο

Άρθρο 24 : ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΣ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί κατά τις μεταφορές των διαφόρων υλικών μόνο τους υφισταμένους
δρόμους, ή θα χρησιμοποιεί, κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου, προσωρινούς δρόμους ή θα κατασκευάζει
τέτοιες προσπελάσεις εφόσον θα το επιτρέψει ο Εργοδότης λαμβανομένων υπόψη και των εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων. Σε καμία δε περίπτωση δεν θα παρακωλύσει έστω και σποραδικά, την
κυκλοφορία σε αυτούς καταλαμβάνοντας χώρο τόσο με τα έργα, όσο και με τα μεταφορικά μέσα ή και με
αυτά τα ίδια τα υλικά.
Ο Ανάδοχος θα κλιμακώνει τις εργασίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό η
παρακώλυση ή η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων θα εξασφαλίζει δε την προσπέλαση των οικιών,
καταστημάτων, αγροκτημάτων κλπ.
Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόμους, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι δεν μπορεί να
κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του
οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του.
Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει την
αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε
περίπτωση πού είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις,
αντιστηρίξεις κλπ., ή να βρει οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως, χωρίς να ζητήσει ιδιαίτερη αποζημίωση.
Οπωσδήποτε, εφόσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (εντός των ανωτέρω περιορισμών), υποχρεούται
στη συντήρηση και των δρόμων αυτών καθ' όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συμβάσεως, χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου.
Σε περίπτωση πού ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί οχήματα βαρύτερα των προβλεπόμενων για
κυκλοφορία στους δρόμους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναφέρει τους δρόμους στην προγενέστερη
κατάστασή τους, συντασσόμενου, εν ανάγκη, και σχετικού πρωτοκόλλου προ και μετά την χρήση των
δρόμων.
Οίκοθεν νοείται ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή-μεταφορά
υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή
υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα.
2. Οι μεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται μέσω των δρόμων και των διαδρομών πού θα
καθορίζονται από την Υπηρεσία.
3. Στην περίπτωση διαφόρων χωματουργικών εργασιών και τεχνικών έργων προσωρινής χρήσεως
για τη διαμόρφωση των εργοταξιακών χώρων και κάλυψη γενικά κατασκευαστικών αναγκών, οι δαπάνες θα
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.
4. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόμενο στην περιοχή των έργων να υπάρχουν
εναέριες και υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ.
Οι εργασίες για τις ανωτέρω μετατοπίσεις, εφόσον είναι μόνιμες, αν τυχόν εμπίπτουν στο εύρος
καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται με τη φροντίδα των Οργανισμών αυτών
(ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) και καμία ανάμιξη οικονομική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος.
Εάν οι μετατοπίσεις αυτές επηρεάσουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την εγκεκριμένη
προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, το πρόγραμμα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται
μόνο αναλόγου παρατάσεως προθεσμίας και αποζημιώσεως.
Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις, τις απαιτούμενες εργασίες θα εκτελεί ο Ανάδοχος
αποπληρωνόμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η Υπηρεσία επίσης μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στον Ανάδοχο την
εκτέλεση έργων μετατοπίσεως αγωγών και δικτύων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των εργασιών
αυτών αποπληρωνόμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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5. Σε περίπτωση που απαιτείται από το έργο η κατασκευή μόνιμου δρόμου προσπέλασης,
συντήρησης και ελέγχου του έργου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του (π.χ. όδευση αγωγού σε μόνιμο δρόμο),
τότε η δαπάνη της διάνοιξης αυτής και η κατασκευή του δρόμου περιλαμβάνεται ξεχωριστά στον
προϋπολογισμό του έργου. Ο δρόμος αυτός θα έχει και χρήση κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, αν
αυτό επιβάλλεται από την μελέτη.
ο

Άρθρο 25 : ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κ.ΛΠ. - ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος λειτουργίας και συντήρησης των υλικών, εξαρτημάτων,
μηχανημάτων και συσκευών που θα ενσωματωθούν στο έργο καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες
των διαφόρων ειδικών υλικών, που αφορούν τις διάφορες συσκευές ελέγχου, καθορίζονται στις τεχνικές
προδιαγραφές της εργολαβίας κατά γενικό τρόπο.
2. Για τη πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών,
εξαρτημάτων, μηχανημάτων, συσκευών και λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος, πριν τη παραγγελία, είναι
υποχρεωμένος να υποβάλλει για έγκριση στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία φάκελο που να περιλαμβάνει
τα υλικά, εξαρτήματα, μηχανήματα, συσκευές, ειδικά υλικά που προτείνεται να παραγγελθούν, που να
συνοδεύεται :
α. Από τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα λειτουργίας, αποδόσεων, ποιοτικού
ελέγχου κ.λπ., στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται κατ' ένδειξη, ότι τα είδη που θα
παραγγελθούν συμφωνούν με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
β. Από τα γενικά σχέδια που θα δείχνουν την εγκατάστασή τους στις προβλεπόμενες θέσεις και την
διάταξή τους σε κατάλληλη κλίμακα, με τη σύγχρονη αναγραφή των γενικών εξωτερικών διαστάσεων και
βαρών.
3. Τα πιο πάνω σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα προς έγκριση από τη διευθύνουσα το έργο
Υπηρεσία τουλάχιστον σε πέντε (5) σειρές.
ο

Άρθρο 26 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Στα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες πού βαρύνουν
αποκλειστικά αυτόν:
1) Οι δαπάνες οι σχετικές με το Εργολαβικό Συμφωνητικό.
2) Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών :
α) Των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών, προσωρινής και μόνιμης εναποθέσεως
προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικά.
β) Των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά.
γ) Των προσπελάσεων προς τις θέσεις των έργων, τα εργοτάξια (συνεργεία, αποθήκες, γραφεία κλπ)
και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης φύσεως υλικών. Για κατασκευή μόνιμων δρόμων για
την μετέπειτα λειτουργία του έργου ισχύουν τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της ΕΣΥ.
δ) Οι δαπάνες αποζημιώσεως των οποιωνδήποτε πηγών λήψεως υλικών (λατομεία, ορυχεία,
χείμαρροι, ποτάμια κλπ.) πού θα χρησιμοποιηθούν με έγκριση της Υπηρεσίας και μετά τη λήψη των
σχετικών αδειοδοτήσεων, καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές, πού ανήκουν είτε σε
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, είτε σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου κλπ. Οι δαπάνες
αυτές βαρύνουν τον Ανάδοχο και το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση διενεργείας και διεξαγωγής
της διαδικασίας της απαλλοτριώσεως των θέσεων αυτών.
Το Δημόσιο επίσης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση πρόσθετης αποζημιώσεως του Αναδόχου για
τυχόν δυσχέρειες πού μπορεί να παρουσιασθούν στην εξεύρεση και εκμετάλλευση των λατομείων, ορυχείων
και λοιπών πηγών ή για ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως κλπ. και χώρων
αποθηκεύσεως υλικών μακριά από τις πηγές λήψεως, είτε από τυχόν δυσχέρειες μεταφορών από
οποιαδήποτε αιτία.
3) Οίκοθεν νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή-μεταφορά
υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή ατύχημα. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
ή υποχρέωση να καταβάλλει δαπάνες ή αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες.
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ΑΔΑ: 7Ι1ΗΟΞ5Ψ-8ΑΤ

17PROC002114495 2017-10-19

4) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο
εκτελέσεως των εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών συγχρόνως και από
άλλη εργολαβία ή τη δημιουργία και αποκάλυψη για αυτό νέων πηγών υλικών, μαζί με τις σχετικές
επιβαρύνσεις για να τελειώσει εμπρόθεσμα η εκτέλεση του έργου.

ο

Άρθρο 27 : ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι η Υπηρεσία είναι πιθανόν να προσλάβει Τεχνικό
Σύμβουλο, για τις ανάγκες του παρόντος Έργου, με καθήκοντα την παροχή υπηρεσιών προς τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται πληρέστερα η έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των
εργασιών και να ελέγχεται γενικότερα η εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
Ο Τεχνικός Σύμβουλος και το προσωπικό του θα μπορούν να χρησιμοποιούν το κτίριο των
γραφείων, που οφείλει ο Ανάδοχος να διαθέσει στη Υπηρεσία σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

ο

Άρθρο 28 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Α) Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωστοποιήσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την νόμιμη εκπροσώπηση
του ή τους τυχόν πληρεξούσιους ( Άρθρο 182 του Ν. 4412/16).
Β) Η διεύθυνση των έργου από πλευράς Αναδόχου στον τόπο κατασκευής θα γίνεται από Μηχανικό
που θα έχει την απαιτούμενη εμπειρία, όπως θα αποδεικνύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
σε παρόμοια τεχνικά έργα και που θα είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία (Άρθρο 182 του Ν. 4412/16). Τον
Μηχανικό αυτόν, στην διάρκεια της κατασκευής του έργου, δικαιούται η Υπηρεσία να χαρακτηρίσει ως μη
αποδεκτό κατά την απόλυτη κρίση της, στην περίπτωση δε αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον
αντικαταστήσει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού εγγράφου της
Διευθύνουσας Υπηρεσία.

ο

Άρθρο 29 : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί επακριβώς τις αποφάσεις που περιέχουν τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και τις εγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο
μέρος που τον αφορούν και να φροντίζει για τη λήψη των σχετικών αδειοδοτήσεων που αναφέρονται σε
αυτές. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί εκ μέρους του αναδόχου στην πιστή τήρηση των οριζομένων στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σχετικά με την απόθεση των ακατάλληλων πλεοναζόντων
προϊόντων εκσκαφής. Οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων αναφέρουν και τις προϋποθέσεις για την
αναθεώρηση – τροποποίηση των όρων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για εκτέλεση εργασιών σε δασικές εκτάσεις ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί πιστά τα οριζόμενα στις
χορηγηθείσες Άδειες Επέμβασης σε Δασικές Εκτάσεις.
Ο κύριος του έργου θα παραδώσει στον ανάδοχο πλήρη φάκελο όλων των παραπάνω αποφάσεων
και μελετών.
ο

Άρθρο 30 : ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Κατά την κατασκευή του έργου ισχύουν οι διατάξεις της Απόφασης ΔΙΠΑΔ/889/02 (ΦΕΚ – 16/Β/14-12003) και της Εγκ. ΔΙΠΑΔ/93/3/5-2-2003 περί πρόληψης και αντιμετώπισης του εργασιακού κινδύνου κατά
την κατασκευή Δημοσίων Έργων – Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας
(Φ.Α.Υ.), όπου περιέχονται οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την εκτέλεση των έργων με τρόπο ασφαλή,
σύμφωνα με τους νόμους. Η κύρια απαίτηση είναι ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το Σύστημα
Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας - Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ) ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός
κίνδυνος στο ελάχιστο.
Επίσης:
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 φορέα του έργου ή σε
οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος . Σχετικά με τη λήψη μέτρων
11
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ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη
προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
2.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων
έργων ή εργασιών του δημόσιου τομέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας
του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας
τους και χωρίς μείωση ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν
βλαβών ή διακοπών.
3.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 3 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α΄/2908-1996), πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν
υπάρχει ο κύριος του έργου μεριμνά για την εκπόνηση (ή αναθεώρηση του υπάρχοντος της μελέτης του
έργου) Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας. Τα ΣΑΥ/ΦΑΥ
πρέπει να είναι ενημερωμένα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου Π.Δ. Τα
ΣΑΥ/ΦΑΥ αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες
τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην
αναπροσαρμογή του ΣΑΥ, ενώ μετά το πέρας των εργασιών στην αναπροσαρμογή του ΦΑΥ, ώστε αυτός να
περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου όπως κατασκευάσθηκε.
4.
Ο ανάδοχος επιπλέον μεριμνά για «γνωστοποίηση έναρξης εργασιών» στην αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας και «ανάθεση καθηκόντων συντονιστή ασφαλείας και γιατρού εργασίας», καθώς και
στην τήρηση «Ημερολόγιου Μέτρων Ασφαλείας» θεωρημένου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, όλα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/1996.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 1
1.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.
4412/16, Ν. 3850/10 (αρ. 42).
2.

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:

α)
Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 4412/16.
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/οικ. 177/2-3-01,
ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις
ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και
της κατασκευής του έργου : Ν. 4412/16.
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 την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση
από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα
και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο
το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

1

Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα I του άρθρου 12 του
ΠΔ 305/96
12
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3.
ακόλουθα:

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

3.1
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα:
α) Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα
υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (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 Π.Δ. 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 παραλήψεις
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που
θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ (μέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).
δ) Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/16
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 των ελεγκτικών αρχών.
στ) Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για
τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
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 (αρ.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 ιδιαίτερους 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/2511- 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 την οριστική παραλαβή
κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
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 ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/2002
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
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5.
Διευκρινίσεις 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.
3.2
και υγείας

Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας

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

Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9)

3.3

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των
14
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εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984
του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους 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 την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι
αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής
εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με
αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-2003.
3.4

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

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ
Α.
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 /
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο
στόχος της πρόληψης του ατυχήματος
4.
εργοτάξιο.
4.1

Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
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 εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.7579), 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 διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη αντιμετώπιση 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 : Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α.
οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2
Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση εναπόθεση υλικών, θόρυβος φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
15
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α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών
και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων»
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.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).
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.ΙΝ/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.
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. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ^ν 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 παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα II, 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 II,
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος
συνοδεύει τον 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).
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7 Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7).
5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο,
τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του
εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
5.1

Κατεδαφίσεις:

Ν 495/76, 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. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ.
αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙΝ/ μέρος Β τμήμα
II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ
2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
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. Ill), 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 II παρ. 10 ).
5.3
στέγες.

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

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. Ill), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II
παρ.4-6,14 ).
5.4

Εργασίες συγκόλλησης οξυγονοκόλλησης & 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. Ill),
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99.
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. Ill), ΠΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12).
5.6

Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε
στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), 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, ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ
2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.10).
5.7

Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικό έργα

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση
πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. ΐν μέρος Β τμήμα II παρ.8.3 και
παρ. 13).
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6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
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

Π.Δ. 395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΠΔ. 396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΠΔ. 397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

ΠΔ. 105/95

ΦΕΚ 67/Α/95
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Π Δ. 455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

ΠΔ. 305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

ΠΔ. 89/99

ΦΕΚ 94/Α/99

ΠΔ. 304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

ΠΔ. 155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

ΠΔ. 176/05

ΦΕΚ 227/Α/05

ΠΔ. 149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

ΠΔ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06
ΠΔ. 212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

ΠΔ. 82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

ΠΔ. 57/10

ΦΕΚ 97/Α/10

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ 154/Β/84

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ 132/Β/89

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

ΚΥΑ αρ.οικ. Β.4373/1205/93

ΦΕΚ 187/Β/93

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 Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97
ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99

ΦΕΚ 987/Β/99

ΚΥΑ αρ.οικ. 15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03

ΦΕΚ 708/Β/03

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11
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ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00
ΥΑ αρ. οι κ. 433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ 686/Β/01

ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/177/01

ΦΕΚ 266/Β/01

ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/02

ΦΕΚ 16/Β/03

ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11

ΦΕΚ 905/Β/11

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09
Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ 155/Β/96
ο

Άρθρο 31 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει για έλεγχο και έγκριση από την υπηρεσία το Πρόγραμμα
Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 158 του Ν. 4412/16, περί οδηγιών
υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου.

ο

Άρθρο 32 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ασφαλίσει το έργο, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, όσο και κατά
τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. Η ασφάλιση θα είναι «κατά παντός κινδύνου» (contractor’s all risk) και
θα καλύπτει ενδεικτικά: υλικές ζημιές στο έργο από κάθε αιτία, ζημιές στα μηχανήματα του έργου, ζημιές σε
προϋπάρχουσα περιουσία ή προσωρινές εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αστική ευθύνη έναντι
του εργατοτεχνικού προσωπικού. Ασφαλιζόμενοι θα είναι η Επίβλεψη που θα ορισθεί από τον κύριο του
έργου, το προσωπικό του αναδόχου και οι υπεργολάβοι που θα ορίσει ο Ανάδοχος. Άλλοι κίνδυνοι που
ενδιαφέρουν είναι αυτοί που σχετίζονται με ζημιά ή φυσική απώλεια των περιουσιακών στοιχείων (κτίρια,
εξοπλισμός γραφείων, Η/Υ, τυχόν ειδικά μηχανήματα, οχήματα) και που μπορεί να οφείλονται σε θεομηνία,
δολιοφθορά, φωτιά, κλοπή κλπ.
Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα κατατεθεί στην υπηρεσία.

ΧΑΝΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Δ/ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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--------- ΔΞΧΦΤΛΛΟ ΑΤ ----ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΟΑΚ ΑΔ

ΣΗΣΛΟ ΜΔΛΔΣΖ-ΔΡΓΟΤ :
"ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΣΟΜΧΝ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ
ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 2017"
ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
(ΑΤ)

ΟΗ ΜΔΛΔΣΖΣΔ ΔΡΓΟΤ
ΜΑΡΚΟΤΛΑΚΖ ΒΑΗΛΗΚΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2017
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΗΑΓΧΓΖ
1.

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

2.

ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ
ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΓΗΚΣΤΑ ΟΚΧ
ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ – ΦΤΛΑΞΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ
ΥΧΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ

4.

ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΓΑΗΧΝ Δ ΦΑΔΗ

5.

ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ

6.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ
ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ
ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ
ΓΤΜΔΝΔΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ
ΖΜΑΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΤΓΗΔΗΝΖ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5: ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν παξφλ ΑΤ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο
πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά
εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212Α, 29/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ
πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο ΑΤ ζηεξίδνληαη:
· ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά έξγα
θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε απηά).
· ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
· ε πξνδηαγξαθέο πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν.
· ηελ θαιή πξαθηηθή, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηεο εκπεηξίαο θαη
ηέρλεο.
Με βάζε ηελ ηζρχνπζα αλαζεψξεζε ηνπ ΑΤ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν πληνληζηήο
Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνπο επηθεθαιήο ησλ ζπλεξγείσλ,
ΔΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΣΟΜΧΝ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ
Ο.Α.Κ. Α.Δ. 2017"
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ψζηε νη ηειεπηαίνη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΑΤ απφ ηα ζπλεξγεία
ηνπο.
εκεηψλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην Κέληξν Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ.
ΠΡΟΟΥΖ: Σν παξφλ ΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ
Πνιηηηθή θαη δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο καο είλαη ε επίηεπμε θαη δηαηήξεζε αζθαιψλ ζπλζεθψλ
εξγαζίαο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
Γηα λα πινπνηήζνπκε ηελ πνιηηηθή καο πξνζπαζνχκε λα:
· αλαγλσξίδνπκε θαη πξνιακβάλνπκε φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εξγαζίεο
ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο,
· ζπλεξγαδφκαζηε κε ην πξνζσπηθφ καο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο,
· παξέρνπκε θαη δηαηεξνχκε ηνλ εμνπιηζκφ καο αζθαιή,
· δηαζθαιίδνπκε ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ πιηθψλ,
· ελεκεξψλνπκε, εθπαηδεχνπκε θαη επηβιέπνπκε ην πξνζσπηθφ καο,
· δηαζθαιίδνπκε φηη ην πξνζσπηθφ καο είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειεί,
· αλαζεσξνχκε ηα αλαπνηειεζκαηηθά κέηξα αζθάιεηαο
ψζηε λα πξνιακβάλνπκε ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη αζζέλεηεο θαη λα δηαηεξνχκε αζθαιείο
ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ καο.
Ζ εηαηξεία καο πηζηεχεη φηη θαη ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε απηή ζα ζπκκεηέρεη ζηελ
πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο αλαιακβάλνληαο κε ππεπζπλφηεηα ην κεξίδην ηεο επζχλεο πνπ ηνπ
αληηζηνηρεί.

ΔΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΣΟΜΧΝ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ
Ο.Α.Κ. Α.Δ. 2017"
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1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ
Δίδνο θαη ρξήζε ηνπ έξγνπ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΓΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΟΣΔΗ ΕΖΜΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ
ΓΗΚΣΤΧΝ ΣΟΤ ΟΑΚ ΑΔ

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΓΟΤ
Πεξηνρή φπνπ εθηειείηαη ην έξγνπ
ΟΓΟΗ ΣΟ ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΚΑΣΧ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ
ΓΗΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΣΟΤ ΟΑΚ ΑΔ

ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟ
Πεξηγξαθή ηξφπσλ πξφζβαζεο ζην έξγν
ΜΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ

ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
ΟΑΚ ΑΔ

ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ
ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ
ΒΑΗΛΗΚΖ ΜΑΡΚΟΤΛΑΚΖ

ΑΡΜΟΓΗΟ ΚΔΠΔΚ
Κέληξν Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ πνπ ππάγεηαη ην έξγν
ΚΔΠΔΚ ΑΘΖΝΧΝ - ΚΡΖΣΖ

ΔΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΣΟΜΧΝ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ
Ο.Α.Κ. Α.Δ.
Μειέηε
ΑΤ 2017"

ειίδα 4 απφ 27

ΑΔΑ: 7Ι1ΗΟΞ5Ψ-8ΑΤ

17PROC002114495 2017-10-19

2. ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ζ ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί είλαη ζχληνκε θαη παξαηίζεηαη γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε
ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλαγλψζηε ηνπ ΑΤ. Ζ ηερληθή πεξηγξαθή δελ ππνθαζηζηά θαη δελ ππεξηζρχεη
ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θάζε επηκέξνπο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
Ζ κειέηε απηή θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο θζνξψλ εμαηηίαο
εξγαζηψλ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. Μεηά απφ επίζθεςε ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ γίλεη νη
δεκηέο, έρεη γίλεη εθηίκεζε φηη ηα 1200η.κ. πεξίπνπ ηεο απνθαηάζηαζεο ζα απαηηεζνχλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ θάκπνπ Υαλίσλ, ηα 600η.κ. πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά θαη ηα 400η.κ
πεξίπνπ ζην Γ.Γ. Αθξσηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ.
πγθεθξηκέλα ζα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηνκψλ πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηη
Γ/νζη
Γιασείπιζηρ ςγκοινυνιακών και Τδπαςλικών Έπγυν ηος Ο.Α.Κ. Α.Δ. ηηο ηνκέο απηέο ζα
εθηηκάηαη αλ ην ππφζηξσκα ρξεηάδεηαη εμπγίαλζε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα αθαηξείηαη φζν
εθηηκεζεί φηη ρξεηάδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαλεπηρψλεηαη κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θαη ζα
ζπκππθλψλεηαη ζχκθσλα κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. ηε
ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 θαη ζηε
ζπλέρεηα αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο Α265 πάρνπο 5 cm ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-1104.
ε θάζε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε θάζε ηνκήο ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν ηελ
επφκελε κέξα απφ ηε κέξα πνπ μεθίλεζε ε επηζθεπή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ γίλεη πξνεξγαζία
απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο απνθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη ηεξήζεη απζηεξά φια ηα
απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο πεδψλ θαη νρεκάησλ. Ο αλάδνρνο έρεη φιε ηελ
επζχλε γηα ηελ ζσζηή θπθινθνξηαθή ξχζκηζε θαη γηα ηελ ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο θαζ' φιε ηελ
δηάξθεηα εξγαζηψλ.
Ζ Γ/λζε Τδξαπιηθψλ Έξγσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ
απνθαηάζηαζε ηνκψλ ζα ππνδεηθλχεη ζηνλ αλάδνρν ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ηνκψλ πνπ ζα πξέπεη
απνθιεηζηηθά εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε - εληνιή γξαπηή ή πξνθνξηθή λα ηηο έρεη
απνθαηαζηήζεη. Μπνξεί φκσο λα δίλεη έζησ θαη κία κφλν ηνκή γηα απνθαηάζηαζε εάλ ε Γ/λζε
Τδξαπιηθψλ Έξγσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. θξίλεη κεγάιε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο ππάξρνπζαο
θαηάζηαζεο γηα ηνπο δηεξρφκελνπο πνιίηεο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο.
Σν έξγν ζα πινπνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. θαη ν πξνυπνινγηζκφο κειέηεο
αλέξρεηαη ζε 35.656,60€ ρσξίο ην ΦΠΑ.

ΖΜΔΗΧΖ: ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εξγαζηψλ, ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ
παξνχζα ζχληνκε ηερληθή πεξηγξαθή, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.

3. ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ
3.1 ΓΗΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ (ΟΚΧ)
Γελ εληνπίζηεθαλ δίθηπα ΟΚΧ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ.

3.2 ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ - ΦΤΛΑΞΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ
Ο ρψξνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο, ψζηε λα απνθιείεηαη ε
πξφζβαζε ζε κε έρνληεο εξγαζία.
Γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ κεηψπσλ ζα γίλεη ηνπνζέηεζε θξαγκάησλ ειαθξνχ ηχπνπ (πρ
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πξνθαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ). Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ
πιέγκαηνο έληνλνπ ρξψκαηνο.
Έιεγρνο ζηελ είζνδν - έμνδν
Σα ζπλεξγεία ζα ειέγρνληαη κε επζχλε ησλ επηθεθαιήο ηνπο, θαηά ηελ είζνδν θαη απνρψξεζε
απφ ηα κέησπα.

3.3 ΥΧΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Απνδπηήξηα θαη ηκαηηνθπιάθηα
ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ηίζεληαη επαξθείο ρψξνη γηα λα αιιάδνπλ ξνπρηζκφ. Οη
ρψξνη απηνί πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηκαηηνθπιάθηα θαη θαζίζκαηα.
Νηνπο θαη ληπηήξεο
Κνληά ζηα απνδπηήξηα πξέπεη λα ππάξρνπλ ληπηήξεο κε ηξερνχκελν λεξφ. ηνπο ληπηήξεο
ζπληζηάηαη λα ππάξρνπλ ζαπνχληα. Δθφζνλ επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο πγηεηλήο πξέπεη λα
εγθαηαζηαζνχλ ληνπο κε δεζηφ θαη θξχν λεξφ (ζπληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο ληνπο αλά 10
εξγαδφκελνπο).
Απνρσξεηήξηα
Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο επαξθή αξηζκφ απνρσξεηεξίσλ, ηα νπνία ζα
βξίζθνληαη θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ζηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο θαη ζηα απνδπηήξηα (ζπληζηάηαη
έλα WC αλά 40 εξγαδφκελνπο, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 200, ελψ
έλα WC αλά 50 εξγαδφκελνπο, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ππεξβαίλεη ηνπο 200).
Υψξνη εζηίαζεο - αλάπαπζεο
ην εξγνηάμην πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ρψξνη εζηίαζεο θαη αλάπαπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη
ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή αξηζκφ θαζηζκάησλ θαη ρψξν δηαηήξεζεο
θαγεηνχ (ππνρξεσηηθά εθφζνλ ν αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ππεξβαίλεη ηνπο 70).
Υψξνο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ - θαξκαθείν
Ο ρψξνο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ - θαξκαθείν πξέπεη λα είλαη θνληά ζην ρψξν εξγαζίαο.
Δπίζεο πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκνο κε θνξείν. Ο ρψξνο πξέπεη λα επηζεκαλζεί κε πηλαθίδεο,
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 105/1995. Ο ρψξνο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ ζπληζηάηαη
λα επνπηεχεηαη απφ ην γηαηξφ εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ.
Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ
ε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θάδνη απνξξηκκάησλ. πληζηάηαη ε
ηνπνζέηεζε θάδσλ ζε απνρσξεηήξηα, ρψξνπο εζηίαζεο, απνδπηήξηα θαη θνληά ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο.
Γηα ηελ απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγάισλ θάδσλ (containers)
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.

3.4 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ
Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ αθνξά ζηε κεηαθνξά/ηξνθνδνζία θαη
απνθνκηδή/απνκάθξπλζε πιηθψλ. Κάζε φρεκα πνπ ζα εηζέξρεηαη εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ νθείιεη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ (επηπιένλ απηψλ ηνπ
ΚΟΚ). Ζ δηαθίλεζε πιηθψλ (απφζεζε, παξαιαβή) ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ
αξκνδίσλ ηνπ εξγνηαμίνπ.
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Οη πεδνί δελ επηηξέπεηαη λα πιεζηάδνπλ θαη λα θηλνχληαη ζε ρψξνπο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ.

3.5 ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ
Γηα ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ απαηηείηαη θηλεηνπνίεζε θαη εθηέιεζε
εξγαζηψλ. Δλδεηθηηθά ζεκεηψλνληαη νξηζκέλα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ θαηά ηελ
νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ.
Καηά ηη μεηαθοπά εξοπλιζμού
· Σήξεζε θαλφλσλ ΚΟΚ
· Αζθαιήο πξφζδεζε εμνπιηζκνχ ζηελ πιαηθφξκα
· Δπάξθεηα ρψξνπ γηα ειηγκνχο θαη μεθφξησκα
· Ξεθφξησκα ζε δηακνξθσκέλν ρψξν
· Απνδέζκεπζε θαη θαζνδήγεζε απφ έκπεηξν εξγαδφκελν
· Απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ πιαηθφξκα θαη εμνπιηζκφ
· Υξήζε αλαθιαζηηθνχ ξνπρηζκνχ έληνλνπ ρξψκαηνο (ΔΝ 471)
Καηά ηιρ ανςτυηικέρ επγαζίερ
· Έιεγρνο αλπςσηηθνχ
· Έιεγρνο παξειθφκελσλ
· Αδεηνχρνο ρεηξηζηήο (θαηάιιειεο άδεηαο γηα ην αλπςσηηθφ πνπ ρεηξίδεηαη)
· Έκπεηξνο θνπκαληαδφξνο
· Έιεγρνο ρψξνπ, πνδαξηθψλ
· Έιεγρνο γηα ελαέξηα θαιψδηα
· Έιεγρνο θνξηίνπ πξηλ & κεηά
· Έιεγρνο Φνξηίνπ Αζθαινχο Λεηηνπξγίαο
· Έιεγρνο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ
· Απνζηάζεηο αζθαιείαο
· Έιεγρνο επζηάζεηαο πξηλ ηε θφξησζε & κεηά ηελ απφζεζε
· Αλέγεξζε, ζπληήξεζε επηζεψξεζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ
Καηά ηην εγκαηάζηαζη δικηύυν
· Υξήζε θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα ηελ εξγαζία (θαη ην ζθνπφ πνπ θαηαζθεπάζηεθε)
· Έιεγρνο ησλ εξγαιείσλ πξηλ ηε ρξήζε
· Υξήζε γπαιηψλ θαη γαληηψλ (ΔΝ 388, ΔΝ 149)
· Αζθαιήο δηαδξνκή θαισδίνπ
· Καζεκεξηλφο έιεγρνο θαισδίνπ θαη θηο
· Απνκάθξπλζε εχθιεθησλ απφ ην ρψξν εξγαζίαο
· Ύπαξμε ππξνζβεζηήξα θνληά ζηνλ επξχηεξν ρψξν εξγαζίαο
· Πεξηνξηζκφο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε κεραληθή
· Πξηλ ηε δηαθίλεζε ειέγρνληαη:
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ
ζσκαηηθή πξνζπάζεηα
ρψξν εξγαζίαο
δηαδηθαζία
· Δλεκέξσζε εξγαδνκέλσλ γηα νξζέο πξαθηηθέο
· Υξήζε θνπκαληαδφξνπ γηα κεηαθνξά κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο εξγαδφκελνπο
· Μειέηε δηθηχνπ απφ αδεηνχρν κεραληθφ
· Δπίβιεςε εξγαζηψλ απφ αδεηνχρν ειεθηξνιφγν κεραληθφ
· Αδεηνχρνη ειεθηξνιφγνη γηα ζπλδέζεηο - δνθηκέο
· Απελεξγνπνίεζε δηθηχσλ
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Καηά ηη σπήζη μησανημάηυν (διαμοπθώζειρ, εκζκαθέρ, επισώζειρ)
· Υεηξηζκφο κεραλήκαηνο απφ αδεηνχρν ρεηξηζηή αληίζηνηρεο άδεηαο
· Καζνδήγεζε απφ έκπεηξν βνεζφ
· Απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ πξαλή θαη κεραλήκαηα
· Υξήζε αλαθιαζηηθνχ ξνπρηζκνχ έληνλνπ ρξψκαηνο (ΔΝ 471)
· Απελεξγνπνίεζε ππνγείσλ δηθηχσλ
· Απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ δίθηπα ζε ιεηηνπξγία
· Γηακφξθσζε πξαλψλ κε θιίζε
· Οπηηθφο έιεγρνο πξαλψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε
· Απνθπγή κεηαθνξάο εξγαδνκέλσλ κε κεράλεκα
· πληήξεζε – αλεθνδηαζκφο απφ εληεηαικέλν εξγαδφκελν
· Σήξεζε νδεγηψλ πξνκεζεπηή θαηά ηε ζπληήξεζε – αλεθνδηαζκφ
· Απνθπγή θαπλίζκαηνο θαη ιεηηνπξγίαο ΜΔ θαηά ηνλ αλεθνδηαζκφ
· Απνθπγή ιεηηνπξγίαο ΜΔ θαηά ηε ζπληήξεζε
· Απνθπγή επαθήο κε θηλνχκελα ή ζεξκά κέξε
· Απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ πδξαπιηθά κέξε ππφ πίεζε
· Ύπαξμε ππξνζβεζηήξσλ ζην ρψξν
· Γηαβξνρή
Καηά ηιρ ηοπογπαθικέρ επγαζίερ
· Απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ κεραλήκαηα θαη νρήκαηα
· Υξήζε αλαθιαζηηθνχ ξνπρηζκνχ έληνλνπ ρξψκαηνο (ΔΝ 471)
· Απνθπγή απεπζείαο έθζεζεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία
· Σήξεζε νδεγηψλ πξνκεζεπηή νξγάλνπ
· Απνθπγή παξακνλήο πίζσ απφ ηε ζηαδία
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5. ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ
Με βάζε ηελ αλάιπζε εξγαζηψλ ζε θάζεηο πνπ πξνεγήζεθε παξαηίζεληαη νη Οδεγίεο Αζθαινχο
Δξγαζίαο γηα ηα επηκέξνπο ζπλεξγεία πνπ αλακέλεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην εξγνηάμην.
Κάζε Οδεγία Αζθαινχο Δξγαζίαο πεξηέρεη:
· Αλάιπζε ηεο εξγαζίαο ζε επηκέξνπο
· Πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο θαη ελδεηθηηθή
αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπο
· Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ
· Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ ην πξνζσπηθφ πνπ εθηίζεηαη ζηνπο πξνζδηνξηζζέληεο θηλδχλνπο.
ΖΜΔΗΧΖ: Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα αλαπξνζαξκφζεη
ηα πεξηερφκελα ησλ Οδεγηψλ Αζθαινχο Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο θαηαζθεπήο. Με
βάζε ηα πεξηερφκελα θάζε Οδεγίαο Αζθαινχο Δξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνπο επηθεθαιήο
ησλ αληίζηνηρσλ ζπλεξγείσλ, ψζηε ηειεπηαίνη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ
ηνπ ΑΤ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπο.
Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο νθείιεη λα
ζπληάμεη Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδφηε ηνπ. Ο
επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα πεξηερφκελα ηεο Δθηίκεζεο
Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ.
Ηδηαίηεξα ρξήζηκε θξίλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ, ηνπ Σερληθνχ Αζθάιεηαο θαη ηνπ επηθεθαιήο θάζε ζπλεξγείνπ ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε
φιεο νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εξγαζηψλ (δηαζέζηκν πξνζσπηθφ, κεζνδνινγία, εμνπιηζκφο,
πεξηβάιινλ εξγαζίαο).
ην παξφλ ΑΤ γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
επηκέξνπο εξγαζίεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε θιίκαθαο ηξηψλ
βαζκίδσλ σο εμήο:
3=ΤΦΖΛΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ:
2=ΜΔΣΡΗΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ:
1=ΥΑΜΖΛΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ:

Πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ή ηνλ
έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ
Δίλαη απαξαίηεηνο ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ιήςε κέηξσλ
πξφιεςεο
Γεληθψο απνδεθηή επηθηλδπλφηεηα, εθφζνλ ιεθζνχλ νξηζκέλα
κέηξα ειέγρνπ

Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κπνξεί λα αλαζεσξήζεη ηηο ηηκέο ηεο
επηθηλδπλφηεηαο θαζψο θαη ηε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ηνπο, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην.
Αλάινγε δηεξγαζία κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ.
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6. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ
Οη θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ είλαη γεληθνί θαη ηζρχνπλ αλεμαξηήησο
θάζεσο. ε πεξίπησζε αληίζεζεο κε ηηο Οδεγίεο Αζθαινχο Δξγαζίαο πνπ αλαπηχρζεθαλ
παξαπάλσ ηζρχ έρνπλ νη νδεγίεο.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Κάζε άηνκν ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη πγείαο ζην έξγν
πνπ ην αθνξνχλ.
Γελ ζα αλαηίζεηαη κία δνπιεηά ζε θαλέλα άηνκν αλ δελ είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά
θαηάιιειν γη’ απηήλ.
Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνχλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο.
Δμαηξνχληαη νη ρψξνη ησλ γξαθείσλ, πγηεηλήο θαη αλάπαπζεο.
Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνχλ θαηάιιεια ππνδήκαηα. Ζ ειάρηζηε
απαίηεζε αζθάιεηαο γηα ηα ππνδήκαηα είλαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή επέλδπζε
γηα ηα δάρηπια θαη ζηε ζφια.
Ζ αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη έμνδνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίεο
θαη ρψξνπο.
Όια ηα άηνκα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο ζήκαλζεο αζθάιεηαο ηνπ
εξγνηαμίνπ.
Φσηηέο κε ζθνπφ ηελ ζέξκαλζε δελ επηηξέπνληαη ζην εξγνηάμην.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αιθνφι ζηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ.
Καλέλα άηνκν δελ ζα μεθηλά ηελ εξγαζία ηνπ εάλ δελ είλαη θαηάιιεια ληπκέλν. Οη
εξγαδφκελνη δελ επηηξέπεηαη λα θνξνχλ θαξδηά μεθνχκπσηα ξνχρα, ζνξηο θαη λα είλαη
γπκλνί απφ ηε κέζε θαη πάλσ.
Καλέλα άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη, απνκαθξχλεη, ηξνπνπνηήζεη,
ραιάζεη, θαηαζηξέςεη νπνηνδήπνηε ζήκαλζε ή εμνπιηζκφ αζθάιεηαο.
Όινη νη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε αλαζθαιή
θαηάζηαζε εξγαζίαο θαη λα απεπζπλζνχλ γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξνχλ λα ηελ ειέγμνπλ
κφλνη ηνπο.
Σν εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφ.
Μφλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα ρεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγνηαμίνπ.
Όινη νη επηζθέπηεο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ άηνκν πνπ γλσξίδεη ηνπο
ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ.

7. ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ
αζθάιεηαο πξνηείλεηαη ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζε φιε ηελ ηεξαξρία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο
θαζνξίδεηαη ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ). ρεκαηηθά:
ΑΝΑΓΟΥΟ
· ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
· ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
· ΓΗΑΣΡΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
· ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΑΠΛΧΝ Α ΒΟΖΘΔΗΧΝ
ΑΝΑ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟ
· ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ
· ΓΗΑΣΡΟ ΑΦΑΛΔΗΑ
· ΔΚΠΡΟΧΠΟ
χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θάζε εκπιεθφκελνο ζηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, αλαιφγσο ησλ γεληθφηεξσλ θαζεθφλησλ
ηνπ. πγθεθξηκέλα:
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Ο εξγνηαμηάξρεο, σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ
κέηξσλ αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ νιφθιεξν ην έξγν. πγθεθξηκέλα έρεη ηηο παξαθάησ
ππνρξεψζεηο:
· Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ
ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ.
· Να κεξηκλήζεη γηα ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε
Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην.
· Να ηεξεί Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο.
· Να ηεξεί, ζχκθσλα µε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, ηηο νδεγίεο ηνπ
επηβιέπνληνο κεραληθνχ.
· Να ιακβάλεη ππφςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηψλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη λα
κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ΑΤ.
Ο εξγνηαμηάξρεο, σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο φζνλ
αθνξά ζην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ηνπ:
· Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο φιεο ηηο πηπρέο ηεο
εξγαζίαο, θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ ηξίησλ.
· Να έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. H εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο,
ηαηξφ εξγαζίαο.
· Να ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο (θαη ηαηξνχ εξγαζίαο γηα επηρεηξήζεηο
πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο). Οη ππνρξεψζεηο ηνπ ηερληθνχ
αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε.
· Να εμαζθαιίδεη ζε θάζε εξγαδφκελν θαηάιιειε θαη επαξθή εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο.
· Να κεξηκλεί γηα ηε ρνξήγεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, φισλ ησλ αλαγθαίσλ Μέζσλ Αηνκηθήο
Πξνζηαζίαο γηα ηε δνπιεηά πνπ εθηειεί.
· Να εμαζθαιίδεη φηη νη εξγαδφκελνη ζε εμσηεξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο
ζηελ επηρείξεζή ηνπ έρνπλ ιάβεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία.
· Να αλαγγέιιεη φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν ηξαπκαηίαο
εληφο 24 σξψλ. Δθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, πξέπεη λα
ηεξνχληαη ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαληαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ
αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο. Να ηεξεί εηδηθφ βηβιίν αηπρεκάησλ θαη θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο
κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ.
Ο εξγνηαμηάξρεο, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία
γηα ηνλ εξγαδφκελν.
Κάζε αξκφδηνο κεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:
· Να δίλεη νδεγίεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλεο µε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, γηα ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη.
· Να επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη πεξηνδηθά
θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο (θαη’ ειάρηζηνλ θάζε εβδνκάδα θαη χζηεξα απφ ζενκελία).
· Να εθαξκφδεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζην
ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη.
· Να ηεξεί ην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ηνπ έξγνπ (ππνρξεσηηθέο αλαγξαθέο πνπ ηνπ
αληηζηνηρνχλ).
Κάζε αξκφδηνο κεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηνλ εξγαδφκελν.
Κάζε ππεξγνιάβνο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:
· Να ιακβάλεη θαη λα ηεξεί φια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη
αλαιάβεη.
· Να ηεξεί, ζχκθσλα µε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, ηηο νδεγίεο ηνπ
επηβιέπνληνο.
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Να εθαξκφδεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζην
ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη.
Να ιακβάλεη ππφςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηψλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο.

Ο ππεξγνιάβνο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο, σο εξγνδφηεο, φζνλ αθνξά ζην πξνζσπηθφ ηεο
εηαηξίαο ηνπ:
· Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο φιεο ηηο πηπρέο ηεο
εξγαζίαο, θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ ηξίησλ.
· Να έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. H εθηίµεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο,
ηαηξφ εξγαζίαο.
· Να ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο (θαη ηαηξνχ εξγαζίαο γηα επηρεηξήζεηο
πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο). Οη ππνρξεψζεηο ηνπ ηερληθνχ
αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε.
· Να εμαζθαιίδεη ζε θάζε εξγαδφκελν θαηάιιειε θαη επαξθή εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο.
· Να ρνξεγεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ, φια ηα αλαγθαία Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε δνπιεηά
πνπ εθηειεί.
· Να εμαζθαιίδεη φηη νη εξγαδφκελνη ζε εμσηεξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο
ζηελ επηρείξεζή ηνπ έρνπλ ιάβεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία.
· Να αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο εληφο 24 σξψλ φια ηα
εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί
ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαληαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ
αηπρήκαηνο. Να ηεξεί εηδηθφ βηβιίν αηπρεκάησλ θαη θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ
πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ
εξγάζηκσλ εκεξψλ.
Ο ππεξγνιάβνο, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα
ηνλ εξγαδφκελν.
Κάζε εξγνδεγφο, σο εθπξφζσπνο ηνπ εξγνδφηε, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:
· Να θαζνδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ
κέηξσλ αζθαιείαο ζε θάζε θάζε εξγαζίαο.
· Να επηζεσξεί ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο απφ απηνχο.
· Να εθαξκφδεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζην
ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη.
· Να ιακβάλεη ππφςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηψλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο.
Κάζε εξγνδεγφο, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα
ηνλ εξγαδφκελν.
Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:
· Να εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη λα θξνληίδεη αλάινγα µε ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπ, γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ θαζψο θαη ησλ άιισλ αηφκσλ πνπ
επεξεάδνληαη απφ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ θαηά ηελ εξγαζία, ζχκθσλα µε ηελ
εθπαίδεπζή ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε ηνπ.
· Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ, νθείιεη εηδηθφηεξα, ζχκθσλα µε ηελ
εθπαίδεπζή ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε ηνπ:
α) Nα ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηηο κεραλέο, ηηο ζπζθεπέο, ηα εξγαιεία, ηηο επηθίλδπλεο
νπζίεο, ηα κεηαθνξηθά θαη άιια κέζα.
β) Nα ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηνλ αηνκηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ πνπ ηίζεηαη ζηε
δηάζεζή ηνπ θαη κεηά ηε ρξήζε λα ηνλ ηαθηνπνηεί ζηε ζέζε ηνπ.
γ) Nα µε ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο, αιιάδεη ή κεηαηνπίδεη απζαίξεηα ηνπο κεραληζκνχο
αζθάιεηαο ησλ κεραλψλ, εξγαιείσλ, ζπζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη θηηξίσλ θαη λα
ρξεζηκνπνηεί ζσζηά απηνχο ηνπο κεραληζκνχο αζθαιείαο.
δ) Nα αλαθέξεη ακέζσο ζηνλ εξγνδφηε (ή/θαη ζε φζνπο αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ηερληθνχ
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αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο), φιεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί εχινγα
φηη παξνπζηάδνπλ άκεζν θαη ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, θαζψο
θαη θάζε έιιεηςε πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο.
ε) Nα ζπληξέρεη ηνλ εξγνδφηε (θαη φζνπο αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη
ηαηξνχ εξγαζίαο), φζνλ θαηξφ ρξεηαζηεί, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθπιήξσζε
φισλ ησλ θαζεθφλησλ ή απαηηήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία.
ζη) Nα ζπληξέρεη ηνλ εξγνδφηε (θαη φζνπο αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη
ηαηξνχ εξγαζίαο), φζνλ θαηξφ ρξεηαζηεί, ψζηε ν εξγνδφηεο λα κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ην
πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη αζθαιείο θαη ρσξίο θηλδχλνπο γηα ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία εληφο ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπ.
Να παξαθνινπζεί ηα ζρεηηθά ζεκηλάξηα ή άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη ηελ
παξαπάλσ ππνρξέσζε, έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη επαξθή απαιιαγή απφ ηελ εξγαζία ρσξίο
απψιεηα απνδνρψλ, θαζψο θαη λα ηνπ παξαζρεζνχλ ηα αλαγθαία κέζα.
Να θνξά θξάλνο πξνζηαζίαο ηεο θεθαιήο θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο, ηα νπνία ρνξεγνχληαη
απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ.

Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο θάζε επηρείξεζεο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:
· Να παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα
ζρεηηθά µε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε εηδηθφ βηβιίν ηεο
επηρείξεζεο (ΒΤΣΑ).
· Να ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη
εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ
πξνζηαζίαο, θαζψο θαη δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
· Να ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία
ηνπο, θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο
θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο πξντζηάκελνπο ησλ
ηκεκάησλ ή ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο.
· Να επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο,
λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, λα
πξνηείλεη µέηξα αληηκεηψπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.
· Να επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο,
· Να εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη µέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνησλ αηπρεκάησλ
· Να επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε δηαπίζησζε
εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ.
· Να κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο
· Να ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο.
· Να ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην.
· Να ζπλεξγάδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηψληαο
κε απηφλ θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο.
· Οθείιεη λα δηαζέζεη ζηνλ εξγνδφηε µηα γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία
θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ
νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο. H εθηίκεζε απηή
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο, EYΠΠ ή EΞYΠΠ, ζχκθσλα µε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε
λνκνζεζία γηα ηνλ εξγαδφκελν
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Ζ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Σερληθνχ Αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε ζ’ απηφλ απφ ηνλ
εξγνδφηε θαη άιισλ θαζεθφλησλ, πέξα απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ απαζρφιεζήο ηνπ σο
ηερληθνχ αζθάιεηαο.
Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Έρεη, θαηά ηελ άζθεζε
ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ
δηαθσλία ηνπ µε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ηνπ.
Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο θάζε επηρείξεζεο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:
· Να παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο
εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά µε ηα µέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη
γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ηηο θαηαρσξεί ζην
εηδηθφ βηβιίν ππνδείμεσλ. Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ
θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν.
· Να πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ µε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ
πξφζιεςή ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαηά
ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο χζηεξα απφ αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ ηνχην δελ νξίδεηαη απφ ην λφκν. Να κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ
εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Να εθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, λα αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη
βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Σν πεξηερφκελν ηεο
βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα
ειεγρζεί απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, γηα ηελ θαηνρχξσζε
ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδφηε.
· Να επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ:
· Να ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην.
· Να αλαγγέιιεη µέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ
πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία.
· Να ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην
ρψξν εξγαζίαο θαη έρεη επίπησζε ζηελ πγεία.
· Να ζπλεξγάδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο,
πξαγκαηνπνηψληαο κε απηφλ θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο.
Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία
γηα ηνλ εξγαδφκελν:
Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ
έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ δηαθσλία
ηνπ µε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ηνπ.
Ο πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:
· Να ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ πξφιεςεο θαη αζθάιεηαο ζηηο ηερληθέο ή/θαη
νξγαλσηηθέο επηινγέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίδνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο ή θάζεηο
εξγαζίαο πνπ δηεμάγνληαη ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά θαη ζηελ πξφβιεςε ηεο δηάξθεηαο
εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ απηψλ εξγαζηψλ ή θάζεσλ εξγαζίαο.
· πληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ κεξηκλψληαο ψζηε ν Αλάδνρνο θαη νη
ππεξγνιάβνη θαη, εάλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, νη
απηναπαζρνινχκελνη λα εθαξκφδνπλ µε ζπλέπεηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ θαη
λα εθαξκφδνπλ ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ.
· Να αλαπξνζαξκφδεη ή λα κεξηκλά ψζηε λα αλαπξνζαξκνζηεί ην ρέδην θαη ν Φάθεινο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο.
· Να νξγαλψλεη καδί µε ηνπο Σερληθνχο Αζθάιεηαο θαη ηνπο Ηαηξνχο Δξγαζίαο ηε ζπλεξγαζία,
κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ
δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ ζην εξγνηάμην, θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα
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ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, θαζψο θαη ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε ηνπο, φηαλ πνιιέο
επηρεηξήζεηο κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ρψξν εξγαζίαο, κεξηκλψληαο γηα ηε ζπκκεηνρή εθφζνλ
ππάξρεη αλάγθε ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ.
Να ζπληνλίδεη ηελ επνπηεία γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ.
Να ιακβάλεη ηα αλαγθαία µέηξα ψζηε λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην εξγνηάμην µφλν ζηα
πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα.
Να ζπλεξγάδεηαη µε ηνπο Σερληθνχο Αζθάιεηαο θαη ηνπο Ηαηξνχο Δξγαζίαο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα
απαζρφιεζεο ζην εξγνηάμην θαη λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θάζε θνξά πνπ θξίλεη απαξαίηεην.

Ο πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, σο εξγαδφκελνο, έρεη ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηνλ εξγαδφκελν.
ην πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο είλαη δπλαηφλ λα αλαηεζεί ην έξγν θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ
Σερληθνχ Αζθάιεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ρξφλνο απαζρφιεζεο δελ ζπκςεθίδεηαη, αιιά
ππνινγίδεηαη θαη εθηειείηαη αλεμάξηεηα.
πλνπηηθά νη αξκνδηφηεηεο θάζε εκπιεθφκελνπ είλαη:
ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΡΥΖ
· Αλαγγειία ηνπ έξγνπ ζηηο αξκφδηεο αξρέο
· Μέξηκλα γηα εθπφλεζε ΑΤ, ΦΑΤ θαη ηήξεζε ηνπο ζην εξγνηάμην
· Μέξηκλα γηα ηήξεζε Ζκεξνινγίνπ Μέηξσλ αζθαιείαο
· Μέξηκλα γηα ηήξεζε βηβιίνπ θαη θαηαιφγνπ αηπρεκάησλ
· Σήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ επηβιέπνληα θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ
· Αλαγγειία εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ
ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ
· Δθπφλεζε εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ
· Παξνρή ππνδείμεσλ θαη ζπκβνπιψλ ζηνλ εξγνδφηε κε βηβιίν ππνδείμεσλ
· Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
· Έιεγρνο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
· Δπίβιεςε ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ ΜΑΠ
· Γηεξεχλεζε αηηηψλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ
ΓΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ
· Τινπνίεζε ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ
· Οξγάλσζε πξψησλ βνεζεηψλ
· Παξνρή ππνδείμεσλ θαη ζπκβνπιψλ ζηνλ εξγνδφηε κε βηβιίν ππνδείμεσλ
· Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
· Έιεγρνο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ
· Οξγάλσζε, ζπληνληζκφο θαη ακνηβαία ελεκέξσζε ππεξγνιάβσλ
· πληνληζκφο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΑΤ
· Αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΑΤ
ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΔΡΓΟΤ
· Δθαξκνγή ηνπ ΑΤ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη
· Έιεγρνο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη θαηαγξαθή ζην Ζκεξνιφγην
ΔΡΓΟΓΖΓΟΗ
· Δθαξκνγή ηνπ ΑΤ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη
· Οξγάλσζε εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηα πξναπαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο
· Έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο
· Έιεγρνο ρξήζεο ησλ ΜΑΠ απφ ηνπ εξγαδφκελνπο
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Σήξεζε ησλ ππνδείμεσλ ηνπ πληνληζηή αζθαιείαο

ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΗ
· Δθαξκνγή ηνπ ΑΤ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη
· Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ηνπο γηα ζέκαηα αζθαιείαο
· Υνξήγεζε ΜΑΠ ζην πξνζσπηθφ ηνπο
· Υξήζε ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο
· Γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ
· Σήξεζε βηβιίνπ ππνδείμεσλ, βηβιίνπ θαη θαηαιφγνπ αηπρεκάησλ
· Αλαγγειία εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ
ΠΡΟΧΠΗΚΟ
· Δθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη πγείαο
· Αζθαιήο ρξήζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ
· Υξήζε ΜΑΠ
· Απνθπγή θαηάξγεζεο ή κεηαηξνπήο ησλ δηαηάμεσλ θαη κεραληζκψλ αζθαιείαο
· Αλαθνξά επηθηλδχλσλ θαηαζηάζεσλ
· πκκεηνρή ζε εθπαηδεχζεηο αζθαιείαο

7.1 ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ
χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 17/1996 θαη ΠΓ 305/1996, κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, πξέπεη
λα ζπληνλίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο πξέπεη λα γίλεηαη ακνηβαία
ελεκέξσζε κεηαμχ ησλ ππεξγνιάβσλ, κέζσ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζπλεπάγνληαη νη εξγαζίεο θαζψο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο ηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
ε θάζε ππεξγνιάβν, πξηλ ηελ ππνγξαθή Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ, αλαιχνληαη νη Ννκνζεηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην ΑΤ ηνπ έξγνπ. Ζ ηήξεζε ησλ Ννκνζεηηθψλ
ππνρξεψζεσλ απνηειεί θαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ ππεξγνιάβνπ.
· Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν απηφο ελεκεξψλεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηα
ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζην έξγν, ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ηνπ (θαη ηνπ γηαηξνχ
εξγαζίαο, εθφζνλ απαζρνιεί).
· Οη παξαπάλσ αξκφδηνη ηνπ ππεξγνιάβνπ παξαιακβάλνπλ ηηο Δθηηκήζεηο Δπαγγεικαηηθνχ
Κηλδχλνπ ηνπ ΑΤ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ. Κάζε Δθηίκεζε
Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ πξέπεη λα αλαζεσξεζεί απφ ην Σερληθφ Αζθάιεηαο ηεο
επηρείξεζεο.
· Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ απφ
ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ.
· ηε ζπλέρεηα ν εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηνπο
θηλδχλνπο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο ηνπο.
· Δθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεη ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο ππεξγνιάβνπο
γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ.
· Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κέηξα
πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ. Γηα ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ
πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα ζπζθέςεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ
ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα έθηαθησλ ζπζθέςεσλ, φηαλ πξνθχπηνπλ
ζρεηηθά ζέκαηα.
πλνπηηθά:
ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ
· Αλάιπζε λνκνζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ
· Καζνξηζκφο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο
ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
· Δλεκέξσζε γηα ζηειέρσζε ζην έξγν
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ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟ
· Παξαιαβή νδεγηψλ αζθαινχο εξγαζίαο
· Δλεκέξσζε εθπξνζψπνπ
· Δλεκέξσζε πξνζσπηθνχ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ
· Δθαξκνγή κέηξσλ αζθαιείαο

7.2

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 17/1996 θαη ΠΓ 305/1996 θάζε ππεξγνιάβνο πξέπεη λα
ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεξγείνπ,
θαζψο θαη ησλ άιισλ ζπλεξγείσλ, ζην εξγνηάμην. Δπίζεο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ
γηα φια ηα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηε Ννκνζεζία θαη ην ΑΤ
ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελεκέξσζεο πξνζσπηθνχ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ
δηαδηθαζία:
·
·

Με ηελ εγθαηάζηαζε ζην εξγνηάμην, εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ, αθνχ ελεκεξσζεί ζρεηηθά
απφ ηνλ Αλάδνρν, ελεκεξψλεη ην ζπλεξγείν ηνπ.
Μεηά απφ θάζε ζχζθεςε γηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ δηελεξγείηαη ζην έξγν αθνινπζεί
ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εθφζνλ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά ζέκαηα.

Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ.

7.3

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 17/1996 θάζε εξγνδφηεο (Αλάδνρνο θαη ππεξγνιάβνη) πξέπεη
λα εμαζθαιίδεη ζε θάζε εξγαδφκελν επαξθή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο κε ηελ
επθαηξία:
· Σεο πξφζιεςεο ηνπ
· Σπρφλ κεηάζεζεο ή αιιαγήο θαζεθφλησλ
· Δηζαγσγήο ή αιιαγήο εμνπιηζκνχ εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα λέαο ηερλνινγίαο πνπ αθνξά ζηελ
εξγαζία ηνπ.
Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ λένη θίλδπλνη θαη λα
επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
· Ο εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, εθπαηδεχεη ην
πξνζσπηθφ ηνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην εξγνηάμην. Ζ ζπγθεθξηκέλε
εθπαίδεπζε ζπληζηάηαη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ ελεκέξσζε πνπ πξνβιέπεηαη.
· Ο εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ εθπαηδεχεη θάζε λενεηζεξρφκελν ζην έξγν εξγαδφκελν ηνπ
ζπλεξγείνπ ηνπ.
· Ζ παξαπάλσ εθπαίδεπζε επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηε
δηάξθεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ππεξγνιάβνπ, ηελ εκθάληζε λέσλ θηλδχλσλ θαη ηελ αχμεζε
ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ ήδε ππαξρφλησλ.
Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ. πλνπηηθά:
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ
· Δλεκέξσζε εθπξνζψπνπ ζπλεξγείνπ
· Δλεκέξσζε – εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζπλεξγείνπ
ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΔΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ
· Δλεκέξσζε – εθαπίδεπζε λενεηζεξρφκελνπ
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ
· Δπαλάιεςε εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ
1
Γηεπζπληήο έξγνπ
Δξγνηαμηάξρεο
Μεραληθνί έξγνπ
πληνληζηήο ΣΑ
Τπεξγνιάβνη
Δξγνδεγνί
Δξγαδφκελνη
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

x
x
x

2
x
x
x
x

3
x
x
x
x
x
x
x

4
x
x
x
x
x
x

5

x
x

6

x
x

7
x
x
x
x
x
x

Βαζηθέο αξρέο αζθαιείαο
Γηαρείξηζε αζθαιείαο
Ννκνζεηηθέο ππνρξεψζεηο
Οδεγίεο αζθαιείαο εξγαζίαο
Πξψηεο βνήζεηεο
Ππξαζθάιεηα
Έθηαθηε αλάγθε

7.4 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ
χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ ΠΓ 17/1996, ΠΓ 305/1996 θαη ΠΓ 1073/1981 θάζε εξγνδφηεο
(Αλάδνρνο θαη ππεξγνιάβνη) νθείιεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή
πξψησλ βνεζεηψλ ζηνλ παζφληα. Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιή δηαθνκηδή ηνπ
παζφληα ζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα (εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή αλάγθε). Δπίζεο πξέπεη λα
ελεκεξψζεη ηηο αξκφδηεο Αξρέο εληφο 24 σξψλ. ε πεξίπησζε ζνβαξνχ ζπκβάληνο πξέπεη λα
δηαηεξνχληαη ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ
αηηηψλ ηνπ αηπρήκαηνο. Σέινο ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ αηπρήκαηνο
πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηα αληίζηνηρα αξρεία (Βηβιίν Αηπρεκάησλ, Βηβιίν Τπνδείμεσλ ηερληθνχ
αζθαιείαο - γηαηξνχ εξγαζίαο, Καηάινγνο Δξγαηηθψλ Αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ
εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εκεξψλ). Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
αηπρεκάησλ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
· Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην εξγνηάμην δηεξεπλάηαη ε χπαξμε (θαη ζηνηρεία φπσο
ηειέθσλα θαη δηεπζχλζεηο) λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην εξγνηάμην.
· Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην εξγνηάμην νξγαλψλεηαη θαξκαθείν, νπνίν πεξηέρεη θαη’
ειάρηζηνλ ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ ΑΤ, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ έξγνπ
θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφ.
· Καηά ηελ εγθαηάζηαζε θάζε ππεξγνιάβνπ ζην εξγνηάμην γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ γηα ζέκαηα
νξγάλσζεο πξψησλ βνεζεηψλ.
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο:
· Όπνηνο αληηιεθζεί ην ζπκβάλ πξέπεη λα πξνζθέξεη πξψηεο βνήζεηεο ζηνλ παζφληα, εθφζνλ
γλσξίδεη, θαη λα δεηήζεη βνήζεηα (απφ άιινπο εξγαδφκελνπο πνπ γλσξίδνπλ). Δπίζεο πξέπεη
άκεζα λα ελεκεξσζεί ν εθπξφζσπνο ηνπ εξγνδφηε ηνπ παζφληα.
· Ο εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ, εθφζνλ θξίλεη απαξαίηεην, πξέπεη λα δεηήζεη βνήζεηα απφ
εηδηθεπκέλν άηνκν (εληφο ή εθηφο εξγνηαμίνπ). Σαπηφρξνλα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνλ
Αλάδνρν γηα ην ζπκβάλ. Δθφζνλ ππάξρεη αλάγθε, ν παζψλ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε
λνζνθνκεηαθή κνλάδα.
· Ο εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηηο αξκφδηεο αξρέο (ΚΔΠΔΚ,
Αζηπλνκία) εληφο 24 σξψλ.
Μεηά ην αηχρεκα:
· Ο ηερληθφο αζθαιείαο ηνπ ππεξγνιάβνπ (θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο, εθφζνλ απαζρνιείηαη), ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ζην εξγνηάμην, δηεξεπλά ηα αίηηα ηνπ ζπκβάληνο θαη
ΔΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΣΟΜΧΝ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ
Ο.Α.Κ. Α.Δ. 2017"

ειίδα 19 απφ 27

ΑΔΑ: 7Ι1ΗΟΞ5Ψ-8ΑΤ

Μειέηε ΑΤ

·

17PROC002114495 2017-10-19

πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ζην κέιινλ. Ζ παξαπάλσ δηεξεχλεζε
θαηαγξάθεηαη ζην Βηβιίν Αηπρεκάησλ ή/θαη ζην Βηβιίν Τπνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο –
γηαηξνχ εξγαζίαο. Δπίζεο πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν Καηάινγνο Δξγαηηθψλ Αηπρεκάησλ πνπ
είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εκεξψλ.
Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, πξνβιέπεηαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπλεξγείνπ,
ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο παξφκνηνπ
αηπρήκαηνο ζην κέιινλ.

Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε ζνβαξνχ ζπκβάληνο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ ηνπ αηπρήκαηνο.
πλνπηηθά:
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ
· Γηεξεχλεζε χπαξμεο λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ θνληά ζην εξγνηάμην
· Οξγάλσζε θαξκαθείνπ θαη παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ
· Δλεκέξσζε ζπλεξγείσλ γηα πξψηεο βνήζεηεο
Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ
· Παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαη ελεκέξσζε αξκνδίσλ
· Δλεκέξσζε ΔΚΑΒ θαη κεηαθνξά ζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα
· Δλεκέξσζε αξκνδίσλ αξρψλ εληφο 24 σξψλ
ΜΔΣΑ ΣΟ ΑΣΤΥΖΜΑ
· Γηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηνπ ζπκβάληνο θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ
· Δλεκέξσζε πξνζσπηθνχ γηα απνθπγή επαλάιεςεο ηνπ ζπκβάληνο

7.5

ΓΤΜΔΝΔΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ

ην εξγνηάμην ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζπλζήθεο θαχζσλα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο
θαη ςχρνπο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ
πξνβιέπνληαη (εθφζνλ επεξεάδνπλ ηηο εξγαζίεο):
· Καζνξηζκφο δηαιεηκκάησλ δηάξθεηαο θαη ζπρλφηεηαο αλαιφγσο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ
επηθξαηνχλ.
· Μεηαθχιηζε ηνπ σξαξίνπ (απνθπγή εξγαζίαο ζηηο πξσηλέο ψξεο ην ρεηκψλα θαη ζηηο
κεζεκεξηαλέο ην θαινθαίξη).
· Γηαθνπή ησλ εξγαζηψλ φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο (θαχζσλαο, ςχρνο,
ζπειιψδεηο άλεκνη, έληνλεο βξνρνπηψζεηο).
· Παξνρή ζηνπο εξγαδφκελνπο πφζηκνπ δξνζεξνχ λεξνχ (10-15 C) ζε ζπλζήθεο θαχζσλα θαη
δεζηψλ ξνθεκάησλ ζε ζπλζήθεο ςχρνπο.
· Πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη πςειή ζεξκηθή θαηαπφλεζε εθηφο
ζεξκνθξαζηαθψλ αηρκψλ, απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζπλεξγείνπ, θαη κεηαθχιεζε ή ελίζρπζε ηνπ
σξαξίνπ ψζηε λα πινπνηνχληαη θαλνληθά ηα δηαιείκκαηα.

7.6

ΖΜΑΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 105/1995 πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζήκαλζε αζθάιεηαο φηαλ νη
ππαξθηνί ή πηζαλνί θίλδπλνη δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ή λα κεησζνχλ επαξθψο κε ηερληθά
κέζα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο ή κε κέηξα, κεζφδνπο ή δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο.
Ζ ζεκαηνδφηεζε αζθάιεηαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ή
πεξηνξίδεη ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ εθάζηνηε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ζ ζπκκφξθσζε κε ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη θαλείο κε εμνπζηνδνηεκέλνο δελ
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επηηξέπεηαη λα ηε κεηαθηλεί ή θαηαζηξέθεη.
ην Παξάξηεκα 5 ηνπ ΑΤ παξαηίζεληαη ζπλήζε ζήκαηα αζθάιεηαο.

7.7

ΤΓΗΔΗΝΖ

Ζ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ
(εξγνδεγνί, εθπξφζσπνη ππεξγνιάβσλ, γηαηξνί εξγαζίαο). πγθεθξηκέλα πξέπεη νη εξγαδφκελνη
λα κελ ηξψλε ή πίλνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο, παξά κφλν ζηνπο ρψξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
εζηίαζή ηνπο. Δπίζεο, κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο πξηλ ην θαγεηφ
θαη ηελ αλαρψξεζε απφ ην εξγνηάμην. Σα απνξξίκκαηα απφ ηα θαγεηά πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη
ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Οη θάδνη απνξξηκκάησλ πξέπεη λα αδεηάδνληαη θαη ηα απνξξίκκαηα
λα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηάιιεια επηιεγκέλα, ψζηε λα
δηαζθαιίδνληαη άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο ζην εξγνηάμην.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ
Γηα ηα εξγνηάμηα εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ηα παξαθάησ είδε είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρνληαη
ζην θαξκαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΔΗΓΟ
Αληηζεπηηθφ δηάιπκα ησδίνπ
θεχαζκα γηα θάςηκν
Οηλφπλεπκα
Ομπδελέ
Δηζπλεχζηκε ακκσλία
Απνζηεηξσκέλεο γάδεο
Δπίδεζκνη γάδαο
Σξηγσληθνί επίδεζκνη
Διαζηηθφο επίδεζκνο
Λεπθνπιάζη ξνιιφ
Ύθαζκα θαζαξηζκνχ
Τγξφ ζαπνχλη
Φαιίδη
Σζηκπίδα
Βακβάθη
Αληηζηακηληθή αινηθή
παζκνιπηηθφ
Γάληηα κηαο ρξήζεο
Φπιιάδην πξψησλ βνεζεηψλ

1-25
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25-50
1
2
1
1
2
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

51-100
1
3
1
1
2
3
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Γηα εξγνηάμηα εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, ην θαξκαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα πεξηέρεη
επηπιένλ:
Α/Α
20
21
22
23

ΔΗΓΟ
Δλέζηκν θνξηηδνλνχρν
χξηγγεο πιαζηηθέο
Γηζθία αληηδηαξξνηθά
Γηζθία αληηφμηλα

1-25
1
6
1
1

25-50
1
6
1
1

51-100
1
6
1
1

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ
Σν Υξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ επηζπλάπηεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ελεκεξψλεηαη θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ
Ζ Μειέηε Καηαζθεπήο Ηθξησκάησλ ζα επηζπλαθζεί ζε κεηαγελέζηεξε θάζε ηνπ έξγνπ. Ζ Μειέηε
Καηαζθεπήο Ηθξησκάησλ ζα εθπνλεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θαη
ηα αλακελφκελα θνξηία (ΚΤΑ 16440/1993).

ΔΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΣΟΜΧΝ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ
Ο.Α.Κ. Α.Δ. 2017"

ειίδα 22 απφ 27

ΑΔΑ: 7Ι1ΗΟΞ5Ψ-8ΑΤ

Μειέηε ΑΤ

17PROC002114495 2017-10-19

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
·
·

·

·
·

·

·
·

·

·

·

·

·

·

Ν4030/2011, «Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο
δηαηάμεηο», ΦΔΚ 249Α/11
Ν3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»,
ΦΔΚ 84Α, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Ν1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»,
ΦΔΚ 117Α/85 θαη ην ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11Α/96,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ159/1999 (ΦΔΚ 157Α/99)
Ν3669/08 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ», ΦΔΚ
116, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν4070/12 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Επηθνηλσληψλ,
Μεηαθνξψλ, Δεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 82Α/08
Ν2696/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 57Α, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην Ν3542/07 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 50Α/99
Ν2224/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, Τγηεηλήο – Αζθάιεηαο
θιπ», ΦΔΚ 112Α/94, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ΤΑ 25231/10 «Καηεγνξηνπνίεζε
παξαβάζεσλ θαη θαζνξηζκφο χςνπο πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο Επηζεσξεηέο
Εξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο (ΕΠΕ)», ΦΔΚ 2150Β/94
N1430/1984 «Κχξσζε ηεο αξηζκ. 62 Δηεζλνχο πκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο
αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή»,
ΦΔΚ 49Α/84
Ν1396/1983 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη
ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83
ΠΓ115/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
(α) ηεο εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζε βηνκεραλίεο θαη άιιεο κνλάδεο, (β) ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο επηηήξεζεο
αηκνιεβήησλ θαη (γ) ηεο εθηέιεζεο ηερληθνχ έξγνπ θαη ηεο παξνρήο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα
εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη νμπγνλνθφιιεζεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ
θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ απφ θπζηθά πξφζσπα θαη
άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 200Α/12
ΠΓ114/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ
λεξνχ, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 199Α/12
ΠΓ113/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ
κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ ζε
εηδηθφηεηεο θαη νκάδεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο
ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 198Α/12
ΠΓ112/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά
πξφζσπα», ΦΔΚ 197Α/12
ΠΓ82/2010 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ηερλεηή νπηηθή
αθηηλνβνιία), ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2006/25/ΕΚ», ΦΔΚ 145Α/10
ΠΓ57/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2006/42/ΕΚ ηνπ
Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 95/16/ΕΚ» θαη θαηάξγεζε ησλ Π.Δ. 18/96 θαη 377/93», ΦΔΚ 97Α,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ81/2011, ΦΔΚ 197Α/10
ΠΓ162/2007 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο
παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαηά ηξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 307/1986 φπσο
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ηζρχεη, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2006/15/ΕΚ», ΦΔΚ 202Α/07
ΠΓ212/2006 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 83/477/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
νδεγία 91/382/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ», ΦΔΚ 212Α/06
ΠΓ149/2006 «Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ζφξπβνο) ζε
ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2003/10/ΕΚ», ΦΔΚ 159Α/06
ΠΓ 176/2005 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (θξαδαζκνχο), ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2002/44/ΕΚ», ΦΔΚ 227Α/05
ΠΓ305/1996 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΔΚ 212Α/96
ΠΓ105/1995 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία
ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95
ΠΓ397/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε
θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ
ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΕΟΚ», ΦΔΚ 221Α/94
ΠΓ396/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94
ΠΓ395/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/655/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΠΓ89/1999
(ΦΔΚ 94Α/99) θαη ΠΓ304/2000 (ΦΔΚ 241Α/00) θαη ΠΓ155/2004 (ΦΔΚ 121Α/04).
ΠΓ77/1993 «πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο
παξάγνληεο. Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΕΟΚ»,
ΦΔΚ 34Α/93
ΠΓ31/1990 «Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο
ηερληθψλ έξγσλ» ΦΔΚ 11Α/90, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ49/1991 (ΦΔΚ 180Α/91)
ΠΓ225/1989 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106Α/89
ΠΓ307/1986 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο
παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο», ΦΔΚ 135Α, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
ΠΓ12/2012, ΦΔΚ 19Α
ΠΓ1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ
θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ», ΦΔΚ 260Α/81
ΠΓ778/1980 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ», ΦΔΚ
193Α/80
ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο
ζπγθνιιήζεσλ» ΦΔΚ 20Α/78
ΤΑ6690/2012 «Πξντφληα Δνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE», ΦΔΚ 1914Β/12
ΤΑ2223/2011 «Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Εξγαζηψλ (ΚΜΛΕ)», ΦΔΚ 1227Β/11
ΤΑ6952/2011 «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε
εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ
θπθινθνξία πεδψλ», ΦΔΚ 420Β/11
ΤΑ210172009 «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο
εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θαη αθαίξεζεο ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην απφ θηίξηα,
θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο θαη πινία, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο,
επηθάιπςεο θαη εγθιεηζκνχ ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην», ΦΔΚ 1287Β/09
ΤΑ 502/2003 «Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Εθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ
εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα», ΦΔΚ 946/03
ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 889/2002 «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ
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θαηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/03
ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177/2001 «Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ», ΦΔΚ
266Β/01
ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ
Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην
ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Δεκφζην Έξγν», ΦΔΚ
686Β/01
ΑΠ. νηθ 433/2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ
ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Δεκφζηνπ Έξγνπ», ΦΔΚ 1176Β/00
ΚΤΑ16440/1993 «Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ», ΦΔΚ
756Β/93
ΤΑ130646/1984 «Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο», ΦΔΚ 154Β/84
ΔΚΓ27/ΓΗΠΑΓ/νηθ/369 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (ΕΤ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ,
άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα εξγνηάμηα» 15/10/2012
ΔΓΚ10201/ΔΠΔ «Θεψξεζε ρεδίνπ θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο», 27/03/2012
ΔΓΚ6/ΓΗΠΑΓ/νηθ/215 «Δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ ησλ Δεκνζίσλ
Έξγσλ» 31/03/2008

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5: ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
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ΟΑΚ ΑΔ

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ-ΔΡΓΟΤ :
"ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΦΑΛΣΙΚΩΝ ΣΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΔΡΓΑΙΩΝ ΤΝΔΡΓΔΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 2017"

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ
(ΦΑΤ)

ΟΙ ΜΔΛΔΣΗΣΔ ΔΡΓΟΤ
ΜΑΡΚΟΤΛΑΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
ΔΙΑΓΩΓΗ
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ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

2.

ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

3.

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ

4.

ΠΑΡΑΓΟΥΔ

5.

ΤΛΗΚΑ

6.

ΥΡΖΗΜΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ

7.

ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΥΔΓΗΑ «AS BUILT»
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΣΟ ΔΡΓΟ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
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ΔΙΑΓΩΓΗ
Ο παξώλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο
πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά
εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212Α, 29/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ
πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα δσήο
ηνπ έξγνπ
Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο ΦΑΤ ζηεξίδνληαη:
·

ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά έξγα
θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε απηά).

·

ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζην έξγν.

·

ε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν.

·

ηελ θαιή πξαθηηθή, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ, ηεο εκπεηξίαο θαη
ηέρλεο.

ΗΜΔΙΩΗ: Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλαζεσξεκέλνο ΦΑΤ πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ
Κύξην ηνπ έξγνπ. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνύ ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο ηδηνθηήηεο,
θάζε ηδηνθηήηεο πξέπεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ΦΑΤ.
Ο ΦΑΤ πεξηέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαζώο θαη εξγαζίεο
κεηαηξνπήο ηνπ. πλεπώο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην από
ηνπο εκπιεθόκελνπο θαη λα ελεκεξώλεηαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζηνηρεία.
εκεηώλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ
εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη από ην αξκόδην Κέληξν Πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ.
ΠΡΟΟΥΗ: Ο παξώλ ΦΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΥΡΗΗ
Δίδνο θαη ρξήζε ηνπ έξγνπ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΓΩΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΟΣΔΗ ΕΖΜΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΩΝ
ΓΗΚΣΤΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ ΑΔ

ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΓΟΤ
Πεξηνρή όπνπ εθηειείηαη ην έξγνπ
ΟΓΟΗ ΣΟ ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ
ΓΗΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΡΓΔΤΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΣΟΤ ΟΑΚ ΑΔ

ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ
Πεξηγξαθή ηξόπσλ πξόζβαζεο ζην έξγν
ΜΔ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
ΟΑΚ ΑΔ

ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ
ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηνπ ΦΑΤ
ΒΑΗΛΗΚΖ ΜΑΡΚΟΤΛΑΚΖ

ΑΡΜΟΓΙΟ ΚΔΠΔΚ
Κέληξν Πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ πνπ ππάγεηαη ην έξγν
ΚΔΠΔΚ ΑΘΖΝΩΝ - ΚΡΖΣΖ
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2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ζ ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί είλαη ζύληνκε θαη παξαηίζεηαη γηα ηελ επθνιόηεξε
θαηαλλόεζε ηνπ έξγνπ από ηνλ αλαγλώζηε ηνπ ΦΑΤ. Ζ ηερληθή πεξηγξαθή δελ ππνθαζηζηά θαη
δελ ππεξηζρύεη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θάζε επηκέξνπο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
Ζ κειέηε απηή θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο θζνξώλ εμαηηίαο
εξγαζηώλ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. Μεηά από επίζθεςε ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ γίλεη νη
δεκηέο, έρεη γίλεη εθηίκεζε όηη ηα 1200η.κ. πεξίπνπ ηεο απνθαηάζηαζεο ζα απαηηεζνύλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ θάκπνπ Υαλίσλ, ηα 600η.κ. πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά θαη ηα 400η.κ
πεξίπνπ ζην Γ.Γ. Αθξσηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ.
πγθεθξηκέλα ζα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηνκώλ πνπ ζα ππνδεηθλύνληαη από ηη
Γ/νζη
Γιατείριζης σγκοινωνιακών και Τδρασλικών Έργων ηοσ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ηηο ηνκέο απηέο ζα
εθηηκάηαη αλ ην ππόζηξσκα ρξεηάδεηαη εμπγίαλζε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα αθαηξείηαη όζν
εθηηκεζεί όηη ρξεηάδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαλεπηρώλεηαη κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ θαη ζα
ζπκππθλώλεηαη ζύκθσλα κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ. ηε
ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 θαη ζηε
ζπλέρεηα αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο Α265 πάρνπο 5 cm ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-1104.
ε θάζε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε θάζε ηνκήο ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη ην αξγόηεξν ηελ
επόκελε κέξα από ηε κέξα πνπ μεθίλεζε ε επηζθεπή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ γίλεη πξνεξγαζία
από ηελ πξνεγνύκελε κέξα ηεο απνθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη ηεξήζεη απζηεξά όια ηα
απαξαίηεηα θαη πξνβιεπόκελα κέηξα αζθαιείαο πεδώλ θαη νρεκάησλ. Ο αλάδνρνο έρεη όιε ηελ
επζύλε γηα ηελ ζσζηή θπθινθνξηαθή ξύζκηζε θαη γηα ηελ ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο θαζ' όιε ηελ
δηάξθεηα εξγαζηώλ.
Ζ Γ/λζε Τδξαπιηθώλ Έξγσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. γηα όιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ
απνθαηάζηαζε ηνκώλ ζα ππνδεηθλύεη ζηνλ αλάδνρν ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ηνκώλ πνπ ζα πξέπεη
απνθιεηζηηθά εληόο 10 εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζε - εληνιή γξαπηή ή πξνθνξηθή λα ηηο έρεη
απνθαηαζηήζεη. Μπνξεί όκσο λα δίλεη έζησ θαη κία κόλν ηνκή γηα απνθαηάζηαζε εάλ ε Γ/λζε
Τδξαπιηθώλ Έξγσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. θξίλεη κεγάιε ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο ππάξρνπζαο
θαηάζηαζεο γηα ηνπο δηεξρόκελνπο πνιίηεο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο.

Σν έξγν ζα πινπνηεζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. θαη ν πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο
αλέξρεηαη ζε 35.656,60€ ρσξίο ην ΦΠΑ.

ΗΜΔΙΩΗ: ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εξγαζηώλ, ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ
παξνύζα ζύληνκε ηερληθή πεξηγξαθή, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.

3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Οη Καλνληζκνί κε βάζε ηνπ νπνίνπο ζπληάρζεθε ε κειέηε αλαθέξνληαη παξαθάησ.
ΗΜΔΙΩΗ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο ν θαηάινγνο ησλ Καλνληζκώλ πξέπεη λα
ελεκεξώλεηαη, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.
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4. ΠΑΡΑΓΟΥΔ
Οη παξαδνρέο πνπ αθνινπζνύλ πξνέξρνληαη από ηε κειέηε. Οη παξαδνρέο δελ ππνθαζηζηνύλ θαη
δελ ππεξηζρύνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηεο κειέηεο.
ΗΜΔΙΩΗ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, ν θαηάινγνο ησλ παξαδνρώλ πξέπεη λα
ελεκεξώλεηαη, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.

5. ΤΛΙΚΑ
Σα πιηθά πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα
ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ.
ΗΜΔΙΩΗ: Σν παξόλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν. Ηδηαίηεξα ρξήζηκε θξίλεηαη ε απεπζείαο
παξαπνκπή ζην Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ).

6. ΥΡΗΙΜΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζώο θαη κειινληηθέο επεκβάζεηο ζην έξγν θξίλεηαη ρξήζηκν λα
ιεθζνύλ ππόςε νη επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
ΗΜΔΙΩΗ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο πξέπεη λα
ελεκεξώλνληαη, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.
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7. ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αλακέλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, παξαηίζεληαη νη
Οδεγίεο Αζθαινύο Δξγαζίαο.
Κάζε Οδεγία Αζθαινύο Δξγαζίαο πεξηέρεη:
· Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ
· Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη
από ην πξνζσπηθό
ΗΜΔΙΩΗ: Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο
νθείιεη λα ζπληάμεη Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ.
Ο επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα πεξηερόκελα ηόζν ηεο Οδεγίαο
Αζθαινύο Δξγαζίαο όζν θαη ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΥΔΓΙΑ «AS BUILT»
Ο πληνληζηήο Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην παξόλ
θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ θαηάινγν ησλ κειεηώλ εθαξκνγήο θαη ησλ "as built" ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ.
AS BUILT
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην κεηξών επεκβάζεσλ ζην έξγν. Σν κεηξών επεκβάζεσλ ζην έξγν
πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη κεηά από θάζε λέα επέκβαζε ζε απηό, κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα
πξνθύπηνπλ θάζε θνξά.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
·
·

·

·
·

·

·
·

·

·

·

·

·

·

·

Ν4030/2011, «Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο
δηαηάμεηο», ΦΔΚ 249Α/11
Ν3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»,
ΦΔΚ 84Α, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Ν1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»,
ΦΔΚ 117Α/85 θαη ην ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11Α/96,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ159/1999 (ΦΔΚ 157Α/99)
Ν3669/08 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ», ΦΔΚ
116, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην Ν4070/12 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Επηθνηλσληψλ,
Μεηαθνξψλ, Δεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 82Α/08
Ν2696/1999 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 57Α, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην Ν3542/07 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 50Α/99
Ν2224/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, Τγηεηλήο – Αζθάιεηαο
θιπ», ΦΔΚ 112Α/94, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ΤΑ 25231/10 «Καηεγνξηνπνίεζε
παξαβάζεσλ θαη θαζνξηζκφο χςνπο πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο Επηζεσξεηέο
Εξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο (ΕΠΕ)», ΦΔΚ 2150Β/94
N1430/1984 «Κχξσζε ηεο αξηζκ. 62 Δηεζλνχο πκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο
αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή»,
ΦΔΚ 49Α/84
Ν1396/1983 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη
ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83
ΠΓ115/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
(α) ηεο εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζε βηνκεραλίεο θαη άιιεο κνλάδεο, (β) ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο επηηήξεζεο
αηκνιεβήησλ θαη (γ) ηεο εθηέιεζεο ηερληθνχ έξγνπ θαη ηεο παξνρήο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα
εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη νμπγνλνθφιιεζεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ
θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ απφ θπζηθά πξφζσπα θαη
άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 200Α/12
ΠΓ114/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ
λεξνχ, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 199Α/12
ΠΓ113/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ
κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ ζε
εηδηθφηεηεο θαη νκάδεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο
ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 198Α/12
ΠΓ112/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά
πξφζσπα», ΦΔΚ 197Α/12
ΠΓ82/2010 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ηερλεηή νπηηθή
αθηηλνβνιία), ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2006/25/ΕΚ», ΦΔΚ 145Α/10
ΠΓ57/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2006/42/ΕΚ ηνπ
Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 95/16/ΕΚ» θαη θαηάξγεζε ησλ Π.Δ. 18/96 θαη 377/93», ΦΔΚ 97Α,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ81/2011, ΦΔΚ 197Α/10
ΠΓ162/2007 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο
παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαηά ηξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 307/1986 φπσο
ηζρχεη, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2006/15/ΕΚ», ΦΔΚ 202Α/07
ΠΓ212/2006 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε
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ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 83/477/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
νδεγία 91/382/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ», ΦΔΚ 212Α/06
ΠΓ149/2006 «Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ζφξπβνο) ζε
ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2003/10/ΕΚ», ΦΔΚ 159Α/06
ΠΓ 176/2005 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (θξαδαζκνχο), ζε
ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2002/44/ΕΚ», ΦΔΚ 227Α/05
ΠΓ305/1996 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΔΚ 212Α/96
ΠΓ105/1995 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία
ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95
ΠΓ397/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε
θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ
ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΕΟΚ», ΦΔΚ 221Α/94
ΠΓ396/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο
εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94
ΠΓ395/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/655/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΠΓ89/1999
(ΦΔΚ 94Α/99) θαη ΠΓ304/2000 (ΦΔΚ 241Α/00) θαη ΠΓ155/2004 (ΦΔΚ 121Α/04).
ΠΓ77/1993 «πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο
παξάγνληεο. Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΕΟΚ»,
ΦΔΚ 34Α/93
ΠΓ31/1990 «Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο
ηερληθψλ έξγσλ» ΦΔΚ 11Α/90, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ49/1991 (ΦΔΚ 180Α/91)
ΠΓ225/1989 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106Α/89
ΠΓ307/1986 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο
παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο», ΦΔΚ 135Α, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
ΠΓ12/2012, ΦΔΚ 19Α
ΠΓ1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ
θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ», ΦΔΚ 260Α/81
ΠΓ778/1980 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ», ΦΔΚ
193Α/80
ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο
ζπγθνιιήζεσλ» ΦΔΚ 20Α/78
ΤΑ6690/2012 «Πξντφληα Δνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE», ΦΔΚ 1914Β/12
ΤΑ2223/2011 «Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Εξγαζηψλ (ΚΜΛΕ)», ΦΔΚ 1227Β/11
ΤΑ6952/2011 «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε
εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ
θπθινθνξία πεδψλ», ΦΔΚ 420Β/11
ΤΑ210172009 «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο
εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θαη αθαίξεζεο ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην απφ θηίξηα,
θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο θαη πινία, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο,
επηθάιπςεο θαη εγθιεηζκνχ ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην», ΦΔΚ 1287Β/09
ΤΑ 502/2003 «Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Εθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ
εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα», ΦΔΚ 946/03
ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 889/2002 «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ
θαηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/03
ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177/2001 «Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ», ΦΔΚ

ΔΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΦΑΛΣΗΚΩΝ ΣΟΜΩΝ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΤΝΔΡΓΔΗΩΝ
Ο.Α.Κ. Α.Δ.
Μειέηε
ΦΑΤ2017"
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266Β/01
ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ
Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην
ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Δεκφζην Έξγν», ΦΔΚ
686Β/01
ΑΠ. νηθ 433/2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ
ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Δεκφζηνπ Έξγνπ», ΦΔΚ 1176Β/00
ΚΤΑ16440/1993 «Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ», ΦΔΚ
756Β/93
ΤΑ130646/1984 «Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο», ΦΔΚ 154Β/84
ΔΚΓ27/ΓΗΠΑΓ/νηθ/369 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (ΕΤ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ,
άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα εξγνηάμηα» 15/10/2012
ΔΓΚ10201/ΔΠΔ «Θεψξεζε ρεδίνπ θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο», 27/03/2012
ΔΓΚ6/ΓΗΠΑΓ/νηθ/215 «Δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ ησλ Δεκνζίσλ
Έξγσλ» 31/03/2008

ΔΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΦΑΛΣΗΚΩΝ ΣΟΜΩΝ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΤΝΔΡΓΔΗΩΝ
Ο.Α.Κ. Α.Δ.
Μειέηε
ΦΑΤ2017"
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ΔΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΦΑΛΣΗΚΩΝ ΣΟΜΩΝ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΤΝΔΡΓΔΗΩΝ
Ο.Α.Κ. Α.Δ.
Μειέηε
ΦΑΤ2017"
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Α.Ε. 2017"
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Σιμαριθμική : 2012Γ
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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άπθπο

: ΝΑΟΔΟ Α\Δ01

Σομή οδοζηπώμαηορ με αζθαληοκόπηη

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2269Α
100%
Τνκή νδνζηξώκαηνο από αζθαιηνζθπξόδεκα ή άνπιν ζθπξόδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ρξήζε
αζθαιηνθόπηε, ώζηε λα απνθιείνληαη απνμειώζεηο έμσ από ηα πξνβιεπόκελα όξηα ηεο θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη
ην παξακέλνλ νδόζηξσκα από θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ.
Η απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο, ηηκνινγνύληαη σο
"Εθζθαθή ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο".
Τηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε.

ελίδα 5 από 8
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Εςπώ

(Απιθμηηικά): 1,00
(Ολογπάθυρ) : ένα

A.T.

:2
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Άπθπο : ΝΑΤΔΡ Α\5.05.01

Επισώζειρ οπςγμάηυν ςπογείυν δικηύυν με διαβαθμιζμένο θπαςζηό αμμοσάλικο λαηομείος
Για ζςνολικό πάσορ επίσυζηρ έυρ 50 cm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6068
100%
Επίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δώλε
δηέιεπζεο νδηθώλ αμόλσλ, ζε ζηξώζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό
ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ"
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ
δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηό
όξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (όπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε
ζηξώζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ
ηνπ λεξνύ) θαη ε ζπκπύθλσζε κε δνλεηηθνύο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιόγσλ ηνπ
πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο, νύησο ώζηε λα επηηεπρζεί βαζκόο ζπκπύθλσζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλόκελε ππθλόηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο
ππθλόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor
(Proctor Modified θαηά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm
Τηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ όγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκώλ
πιεξσκήο ηνπ νξύγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε.
Εςπώ

(Απιθμηηικά): 12,40
(Ολογπάθυρ) : δώδεκα και ζαπάνηα λεπηά

A.T.

:3

Άπθπο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.Α

Αζθαληική ζηπώζη κςκλοθοπίαρ αζηικήρ οδού

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 4521Β
100%
Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεσο θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνύ επί ππάξρνληνο αζθαιηηθνύ ηάπεηα ή κεηά ηελ
εθηέιεζε εξγαζηώλ απόμεζεο (θξεδαξίζκαηνο), κε αζθαιηνζθπξόδεκα ηύπνπ ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, ζύκθσλα κε ηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ αζθαιηηθνύ
ζθπξνδέκαηνο", ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm, αζηηθώλ νδώλ, κε ρξήζε δηαζηξσηή αζθάιηνπ (finisher).
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- Οη πάζεο θύζεσο δπζρέξεηεο ιόγσ ζηελόηεηνο ρώξνπ, ε πξνεηδνπνίεζε ησλ νδεγώλ λα κελ ζηαζκεύνπλ ηα νρήκαηά
ηνπο ζηηο πξνο αζθαιηόζηξσζε νδνύο κε επδηάθξηηα έληππα κελύκαηα, θαζώο θαη ε ηπρόλ απαηηνύκελε κεηαθίλεζε
ησλ νρεκάησλ κε ζπκκνξθσζέλησλ νδεγώλ.
- Η δηάλνημε νπώλ αγθύξσζεο (πηθνύληζκα) κε θαηάιιειν κεράλεκα (ηύπνπ Arrow) νδώλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί
θξεδάξηζκα.
- Η εθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο κε αζθαιηηθό γαιάθησκα ςπρξνύ ηύπνπ ζε αλαινγία
ηνπιάρηζηνλ 500 gr/m2.
- Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, δηάζηξσζε κε finisher θαη ζπκπύθλσζε ηνπ
αζθαιηνζθπξνδέκαηνο.
- Η εξγνηαμηαθή ζήκαλζε ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ ΥΠΕΦΩΔΕ.
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πιήξσο απνπεξαησκέλεο αζθαιηόζηξσζεο.
Εςπώ

(Απιθμηηικά): 9,30
(Ολογπάθυρ) : εννέα και ηπιάνηα λεπηά
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A.T.

:4

Άπθπο : ΝΑΟΔΟ Α\Δ03

Αζθαληική πποεπάλειτη

Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΓΟ 4110
100%
Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΕ-0 ή κε όμηλν αζθαιηηθό γαιάθησκα,
αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππόγεηα έξγα, ζύκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ
05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε".
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ αληηπδξόθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη
ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε,
- ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θύιαμε θιπ.),
- ν θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθό ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,
- ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο ή ηνπ γαιαθηώκαηνο κε απηνθiλνύκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ
(Federal),
- ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ από ηε δηάρπζε (όηαλ απαηηείηαη),
- ε ελδερόκελε δηάζηξσζε αδξαλνύο πιηθνύ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο
απηνύ ζηνλ ηόπν δηάζηξσζεο.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο.

Εςπώ

(Απιθμηηικά): 1,20
(Ολογπάθυρ) : ένα και είκοζι λεπηά

A.T.

:6

Άπθπο : ΝΑΤΔΡ 3.10.01.01

Εκζκαθή οπςγμάηυν ςπογείυν δικηύυν ζε έδαθορ γαιώδερ ή ημιβπασώδερ Με πλάηορ
πςθμένα έυρ 3,00 m, με ηην πλεςπική απόθεζη ηυν πποφόνηυν εκζκαθήρ. Πα βάθορ
οπύγμαηορ έυρ 4,00 m
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΓΡ 6081.1
100%
Εθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθώλ ηπρόλ ππαξρνπζώλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ, ζε
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εύξνο θαηάιεςεο νδηθνύ άμνλα ππό θπθινθνξία, κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξώ ή
κε ππόγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνύζα ή ππνβηβαδόκελε κε άληιεζε), ζύκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ".
Η θνπή ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθόθηε.
Η ρξήζε αληιηώλ δελ πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο,
όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ νξύγκαηνο θαη κέρξη
ηεο απνπεξάησζεο απηώλ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο
(αλ απαηηνύληαη), ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξύγκαηνο ζηηο
απαηηνύκελεο δηαηνκέο ζε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηύπσλ γηα ηε
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα
εθζθαθήο, θαζώο θαη ηα ηπρόλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Τέινο ζηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδόληηεο ή θαηαθόξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο
ππεξβαίλεη ηα
αληηζηεξίμεηο
ζύκθσλα κε ηα

ζεσξνύληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνύ κήθνπο νξύγκαηνο. Οη εηδηθέο
επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα, ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο,
θαζνξηδόκελα ζηε κειέηε.

Oη εθζθαθέο επηκεηξώληαη αλά δώλε βάζνπο (έσο 4,00 m, από 4,01 έσο 6,00 m
θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δώλε εθαξκόδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξόλ άξζξν,
αλαιόγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ από άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζην
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εύξνο ηνπ νξύγκαηνο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ
Τηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) νξύγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ
θαζνξίδνληαη από ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ
νξύγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ.
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο.
Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m.
Εςπώ

(Απιθμηηικά): 6,70
(Ολογπάθυρ) : έξι και εβδομήνηα λεπηά

Οι μελεηηηέρ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΤΛΑΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ.

Οι ελεγκηέρ

Ο Δ/ΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ
ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων
εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ 2017»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

74.393,81€ με Φ.Π.Α.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης - άρθρο 5 του N3669/2008)
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Περιγραφή

Προσφερόμενη έκπτωση
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)
Ολογράφως

Αριθμητικώς

Έκπτωση στο σύνολο δαπανών
εργασιών κατά τη μελέτη

..............................................................................................
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)
Δαπάνη κατά τον
Προϋπολογισμό
Μελέτης
(Ευρώ)

Περιγραφή
Αθροισμα δαπανών
εργασιών κατά τη μελέτη
Αθροισμα δαπανών εργασιών
κατά τη μελέτη
Σσ=
Γ.Ε & Ο.Ε.

Προσφερόμενη έκπτωση
σε ακέραιες μονάδες επί
τοις εκατό (%)

Δαπάνη μετά
την έκπτωση
(Ευρώ)

44.211,50
44.211,50

18,00%
Συνολική Δαπάνη Έργου
κατά τη μελέτη

x Σσ=

7.958,07

ΣΣ=

Απρόβλεπτα

15,00%

Κατά την
προσφορά

x Σπ=
x Σπ=

52.169,57

18,00%
Κατά την
προσφορά

x ΣΣ =

7.825,44

15,00%

x ΣΔΕ=

Σύνολο

Σ1 =

59.995,01

Π1 =

Πρόβλεψη αναθεώρησης
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη
(χωρίς ΦΠΑ)

Αν =

0,00

Σ2 =

59.955,01

(1-Εμ) x (Αν) =
Κατά την
προσφορά
Π2 =

ΣΔΕ=

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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