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EΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ον

Άπθπον 1
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ αλαγξαθνκέλνπ ζηελ επηθεθαιίδα έξγνπ ην νπνίνλ ζα
θαηαζθεπαζζεί ζηνλ Γήκν Ι. Π. Μεζνινγγίνπ εθαξκόδνληαη νη παξαθάησ όξνη:
ον

Άπθπον 2
Όια γεληθά ηα έξγα θαη νη ζρεηηθέο πξνο απηά εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε
κειέηε θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαηά ηελ εθηέιεζε , πάληα ύζηεξα από
αξκόδηα έγθξηζε .
Γηα όηη δελ θαίλεηαη αθξηβώο, είηε ζηα ζρέδηα , είηε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ηνπο όξνπο απηήο
ηεο ζπγγξαθήο , ν εξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα δεηά θαη λα παίξλεη έγθαηξα ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ
Δπηβιέπνληνο Μεραληθνύ.
ον
Άπθπον 3
Η εγγύεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο θαη
ζπλίζηαηαη ζε εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ., ή γξακκάηην ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ .
ον

Άπθπον 4
Ο εξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα αξρίζεη ηηο εξγαζίεο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη
λα απνπεξαηώζεη όιεο ηηο εξγαζίεο ζε ζπλνιηθή πξνζεζκία οκηώ (08) ημεπολογιακών μηνών ,
πνπ αξρίδεη όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ.171/87 θαη ζην άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/2016. Δθ’
όζνλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή δελ πεξαησζνύλ όιεο νη εξγαζίεο, ν εξγνιάβνο ζα ππόθεηηαη ζε
πνηληθή ξήηξα όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 148 ηνπ N. 4412/2016.
ον
Άπθπον 5
Ο Γήκνο κπνξεί λα εθηειέζεη νξηζκέλεο εξγαζίεο απνινγηζηηθά ή κε απηεπηζηαζία (άξζξν 154 ηνπ
Ν.4412/2016) ή θαη λα πξνκεζεπηεί νξηζκέλα πιηθά ρσξίο θακία ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε ηνπ
εξγνιάβνπ. Σηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά απηά ηα θαζνξίδεη απνθιεηζηηθά ν Γήκνο. Δηδηθά γηα έξγα
πδξεύζεσο, ν Γήκνο κπνξεί λα πξνκεζεύζεη ζηνλ αλάδνρν ηνπο ζσιήλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην
έξγν.
ον
Άπθπον 6
Ο αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη όια ηα απαξαίηεηα
κέηξα αζθαιείαο. Πάληα ζε πεξίπησζε αηπρεκάησλ επζύλεηαη ν ίδηνο θαζ’ νινθιεξίαλ θαη όρη ν
εξγνδόηεο ή ν Δπηβιέπσλ Μεραληθόο .Αθόκε ν αλάδνρνο επζύλεηαη κόλνλ απηόο γηα θάζε δεκία
ζην πξνζσπηθό ηνπ θαη ζε ηξίηνπο εμ αηηίαο ηνπ έξγνπ . Γεληθά
ηζρύεη ην άξζξν 138 ηνπ Ν. 4412/2016.
ον

Άπθπον 7
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη λα ηπγράλνπλ
ηεο εγθξίζεσο ηνπ Δπηβιέπνληνο Μεραληθνύ. Η δηεπζύλνπζα ην έξγν Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα
απαγνξεύζεη ηελ ρξήζε θάζε εξγαιείνπ ή κεραλήκαηνο πνπ ζεσξεί αθαηάιιειν ή δελ παξέρεη
αζθάιεηα ζηα έξγα θαη ζην πξνζσπηθό. Δπίζεο έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε
πξνζσπηθνύ πνπ θξίλεηαη αθαηάιιειν γηα ην έξγν.
ον
Άπθπον 8
Γηα έξγα πδξεύζεσο ην ππνρξεσηηθό πιάηνο ησλ ηάθξσλ ηνπνζεηήζεσο ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ηα 0,60 Μ γηα ζσιήλεο δηακέηξνπ Φ 60 έσο 160, ηα 0,70 Μ γηα ζσιήλεο Φ 200 έσο
250 θαη ηα 0,80 Μ γηα ζσιήλεο Φ 300. ε πεξίπησζε ηνπνζεηήζεσο δύν ή πεξηζζνηέξσλ αγσγώλ
ζηελ ίδηα ηάθξν, ην πιάηνο ηεο ηάθξνπ ζα θαζνξίδεηαη από ηελ Τπεξεζία Δπηβιέςεσο. Γηα ηελ
πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ ηζρύεη ε Δγθύθιηνο ππ’ αξηζκόλ 12711/850/24-5-88 ΤΒΔΣ όπσο απηή
ηζρύεη θάζε θνξά.
ον
Άπθπον 9
Ο
ρξόλνο
εγγπήζεσο
ηνπ
έξγνπ
νξίδεηαη
ζε
δέκα
πένηε
(
15
)
ημεπολογιακούρ μήνερ ( άξζξν 171 ηνπ Ν. 4412/2016 ).

ον

Άπθπον 10
Ο αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο νθείιεη λα νξίζεη ηελ δηεύζπλζε ηεο κνλίκνπ
θαηνηθίαο ηνπ κε ππεύζπλε δήισζε. ηελ κόληκε απηή θαηνηθία γίλνληαη θαη νη θνηλνπνηήζεηο ησλ
εγγξάθσλ ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο .
ον
Άπθπον 11
Όιεο γεληθά νη εξγαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη
ζηα ζρέδηα , ζηελ πξνκέηξεζε , θαη ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό θαζώο θαη όζεο λέεο ήζειε ρξεηαζζεί λα γίλνπλ , ελλννύληαη πιήξεηο , ρσξίο λα
ρξεηάδνληαη θακία ζπκπιήξσζε γηα λα εθπιεξώζνπλ ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη: ηηο
ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζεσξείηαη όηη πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε δαπάλε θαη
απνδεκίσζε έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ιεπηνκεξώο θαη εηδηθά ζην ηηκνιόγην θαη ηελ ζπγγξαθή ,
είλαη όκσο απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ.
ον
Άπθπον 12
Σν έξγν ζα εθηειεζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α) Σνπ Ν. 4412/2016 θσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο Γεκνζίσλ έξγσλ.
β) Σσλ ζρεηηθώλ πξνο ηα αλσηέξσ Γηαηαγκάησλ θαη Δγθπθιίσλ .
ον
Άπθπον 13
Πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνύλ ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο δηα ρεηξώλ ή κεραλεκάησλ, ζα εθαξκόδεηαη
ηηκή βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ αλαιύζεσλ ηηκώλ. Αλ όκσο ε νιηθή δαπάλε απηνύ ηνπ είδνπο ησλ
εξγαζηώλ , ππνινγηδνκέλε δηα ρεηξώλ δελ ππεξβαίλεη ηα € 88,50, ηόηε ζα εθαξκόδεηαη ηηκή δηα
ρεηξώλ άζρεηα από ηνλ ηξόπν πνπ ζα εθηειεζζνύλ.
ον
Άπθπον 14
ηα έξγα ύδξεπζεο κεηά ηελ κεξηθή επίρσζε θαη ζηεξέσζε ηεο ζσιελώζεσο , ζα γίλεη δνθηκή
ιεηηνπξγίαο ππό πίεζε ηεο ζσιελώζεσο θαηά ηκήκαηα 300-400 Μ . Η πίεζε δνθηκή πξέπεη λα είλαη
50% κεγαιύηεξε από ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο . Η νιηθή επίρσζε ησλ ηάθξσλ ζα γίλεη κεηά ηελ
παξαθνινύζεζε ηεο δνθηκήο από εθπξόζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζύληαμε ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ.
ον
Άπθπον 15
Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ είλαη ε εγθεθξηκέλε κε ηελ Π.Γ. 257/679/Φ 4/
11/29-3-74 ( Φ.Δ.Κ. 370Β ) όπσο βέβαηα ηζρύεη ζήκεξα κεηά από ηελ ηζρύ ηνπ Ν. 4412/2016.
.
ον
Άπθπον 16
Όζνλ αθνξά ζηελ εμόθιεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ζηελ θνξνινγηθή
ελεκεξόηεηα ηζρύεη ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
ον

Άπθπον 17
εκεηώλεηαη ηέινο όηη γηα ην ππ’ όςηλ έξγν ηζρύνπλ όιεο νη εγθεθξηκέλεο Πξόηππεο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη όπνπ απηέο δελ επαξθνύλ , ηζρύνπλ
θαη εθείλεο ησλ Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθειείαο ( ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ, θ.ι.π. ) .
ον
Άπθπον 18
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπληάμεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ( .Α.Τ.) ηνπ έξγνπ αλ
απαηηείηαη, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, θαη ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθξηζή ηνπ από ηελ
αξκόδηα Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη θαη αλακνξθώλεη ζπλερώο ην Φάθειν
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ( Φ.Α.Τ.) ηνπ έξγνπ, θαη λα ηνλ ζέζεη καδί κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ
έξγνπ «σο θαηεζθεπάζζε» ππ’ όςηλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ηέινο λα ηνλ παξαδώζεη ζηνλ
Κύξην ηνπ έξγνπ.
Η ζύληαμε ηνπ .Α.Τ. θαη ηνπ Φ.Α.Τ. ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα :
1. Κανονιστικέρ απαιτήσειρ
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξόπν αζθαιή θαη ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο,
δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, όπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο
αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.
2. Σύστημα Οπγάνωσηρ και Διαχείπισηρ Ασυάλειαρ Υγείαρ Επγασίαρ (ΣΟΔΑΥΕ).
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκόζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ώζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθόο
θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο:
2.1 Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδόρνπ.
2.2 Οξηζκόο ηερληθνύ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνύ Δξγαζίαο.
Δηδηθόηεξα θαη ιόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ησλ ζεζκώλ απηώλ, ηα πξνζόληα θαη θαζήθνληα ησλ
αηόκσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ
αζθαιείαο θαη πγείαο, θαζώο θαη ηνπ γηαηξνύ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο(Ν.1568/ 85, ΠΓ17/96, ΠΓ305/96, ΠΓ 294/88). Η αλάζεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζώο θαη

ηνπ γηαηξνύ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία θαη ζην
αξκόδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .ΔΠ.Δ. .
Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνύ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο
θαη γηαηξνύ Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπόλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ, θιπ. ν
αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ
95/99, ΠΓ 17/96) από ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο
ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ (ΔΞ.Τ.Π.Π.).
2.3 Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνύ αλαδόρνπ γηα ζέκαηα Α.Τ.Δ.
.
2.4 Οξγάλσζε ππεξεζηώλ Α.Τ.Δ. ππεξγνιάβσλ.
2.5 Δθπόλεζε δηαδηθαζηώλ αζθάιεηαο. Καη' ειάρηζηνλ απαηηνύληαη δηαδηθαζίεο γηα:
. αλαθνξά αηπρήκαηνο,
. δηεξεύλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο,
. αληηκεηώπηζε έθηαθηεο αλάγθεο,
. ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο,
. εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ,
. ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ.
2.6 Καηάξηηζε εηδηθώλ κειεηώλ, π.ρ. γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο όπνπ ηέηνηα κειέηε
πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη από ην .Α.Τ. ηεο κειέηεο ή ηεο
θαηαζθεπήο.
2.7 Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεώξεζε ησλ ρώξσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ,
ησλ κεζόδσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηόο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε
λνκνζεζία ή ην απαηηνύλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε
ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλόξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη
επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη γξαπηά.
2.8 Άιιεο πξνβιέςεηο:
. Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ ζην Έξγν πξνο ην
αξκόδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .ΔΠ.Δ
. Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε
ζέκαηα Α.Τ.Δ.
. Οδεγίεο αζθαινύο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή από όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζην
εξγνηάμην.
. Πξόβιεςε γηα ζύγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα Α.Τ.Δ. κε ην ζπληνληζηή Α.Τ.Δ. θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνύ Δξγαζίαο.
2.9 Τπνρξέσζε αλαδόρνπ γηα αλαζεώξεζε .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ.
Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενύηαη λα θάλεη ηελ αλάζεώξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα
παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο όζνλ αθνξά ζέκαηα Α.Τ.Δ. θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθό Φ.Α.Τ.
Σν .Α.Τ. αλαπξνζαξκόδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ, ζην δε Φ.Α.Τ.
εκπεξηέρνληαη νη ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπώο ν Φάθεινο
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξώλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ
ζηνλ ΚηΔ ελεκεξσκέλνο ώζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη όπσο απηό
θαηαζθεπάζηεθε.
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί από ηελ Τπεξεζία .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. ζηνλ Αλάδνρν καδί
κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηόο ππνρξενύηαη ζηε ζύληαμή ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκόζην.
Σο ΑΤ ππέπει να πεπιέσει ηα εξήρ:
2.9.1 Γεληθά
. Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ
. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ
. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΑΤ
2.9.2 Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηώλ θνηλήο σθειείαο.
2.9.3 ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξόζβαζε ζηηο
ζέζεηο εξγαζίαο.
2.9.4 Ρύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ.
2.9.5 Καζνξηζκό ησλ ρώξσλ απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη ηξόπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ.
2.9.6 πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδύλσλ πιηθώλ.

2.9.7 Γηεπζέηεζε ρώξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηώλ.
2.9.8 Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. εηδηθνί ηύπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θ.ι.π. θαη δηαηάμεηο γηα πξόζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε ύςνο.
2.9.9 Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ,
ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
2.9.10 Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδύλσλ, ησλ πεγώλ θηλδύλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλόηεηαο θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο
εθηίκεζεο επηθηλδπλόηεηαο π.ρ.:
Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδύλνπ
Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδύλνπ
Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδύλνπ
ε πεξίπησζε ηαπηόρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε
νη επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη.
2.9.11 Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδύλνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα
απνθεπρζνύλ.
2.9.12 Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθό θίλδπλν, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη
ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξόιεςή ηνπ, θαζώο θαη εηδηθά κέηξα γηα
εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνύο θηλδύλνπο. ( Παξάξηεκα 11 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
Π.Γ305/96 ).
Ο Φ.Α.Τ. ππέπει να πεπιέσει ηα εξήρ:
2.9.Α Γεληθά:
. είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ
. αθξηβή δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ
. αξηζκό αδείαο
. ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
. ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ Φ.Α.Τ.
2.9.Β ηνηρεία από ην κεηξών ηνπ έξγνπ:
. ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
. παξαδνρέο κειέηεο
. ηα ζρέδηα "σο θαηεζθεπάζζε".
2.9.Γ Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο
δσήο ηνπ έξγνπ, π.ρ. εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνύ θ.ι.π. Δλδεηθηηθά νη
νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ δηαθόξσλ
εξγαζηώλ, ζηελ απνθπγή θηλδύλσλ από ηα δηάθνξα δίθηπα (ύδξεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο,
αεξίσλ, αηκνύ, θ.ι.π.) ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ι.π.
2.9.Γ Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ.
Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη :
Σνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. όια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνύλ ηε ρξήζε ηνπ
έξγνπ από ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα
δηαλεκεζνύλ ζηνπο ρξήζηεο ώζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν
θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλόησλ.
Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. νδεγίεο
xξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνύ εμνπιηζκνύ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε
ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ θ.ι.π.
Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή
ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνύληαη ζην εξγνηάμην
κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθώλ αξρώλ. Η
Γ/λζα Τπεξεζία ππνρξενύηαη λα παξαθνινπζεί ηελ ύπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ
.Α.Τ, Φ.Α.Τ.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεύεη ην έξγν θαζ'
όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζύλε ηνπ ΚηΔ.
3. Δαπάνη σύνταξηρ ΣΑΥ και ΦΑΥ
Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη απαηηνύληαη από ην λόκν, βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα
έρνπλ ζπλππνινγηζηεί από απηόλ θαηά ηε δηακόξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.

ον

Άπθπον 19
1. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πνπ
πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/2016 , ην νπνίν ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη
ζηε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ζε δεκαπένηε (15) ην πνιύ εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηεο ππνγξαθήο
ηεο ζύκβαζεο.
2. Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία απνθαίλεηαη θαηόπηλ ειέγρνπ θαη ζε ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ
πξνηάζεσλ ηνπ αλαδόρνπ θιπ., όπσο ζην πξναλαθεξόκελν άξζξν νξίδεηαη, κέζα ζε δεκαπένηε
(15) εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηνπ κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απόθαζεο.
3. ην δηάζηεκα απηό ν αλάδνρνο νθείιεη ξεηά ,ζύκθσλα θαη κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνύζεο
Ε..Τ. θαη ησλ ινηπώλ ηεπρώλ:
3.1. Να θάλεη έλαξμε εξγαζηώλ ησλ απαηηνύκελσλ πξνθαηαξθηηθώλ ζηαδίσλ (πξνεηνηκαζία,
δηαδηθαζία γηα ηελ ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ από ΟΣΔ, ΓΔΗ, ΓΔΚΔ, ΚΣΔΛ, Σξνραία,
Ύδξεπζε, Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη όπνηα άιιε ήζειε απαηηεζεί)
3.2. λα πξνβεί ζηελ δηελέξγεηα δνθηκαζηηθώλ ηνκώλ.
3.3. λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ιήςεο ησλ ζηνηρείσλ γηα ζρεδίαζε ησλ θαηά κήθνο
ηνκώλ θαη ππνβνιή ηνύησλ ζηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία.
4. Σν αλσηέξσ ρξνλνδηάγξακκα, πνπ ζα ζπληαρζεί κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηπρόλ ηκεκαηηθέο
πξνζεζκίεο, ζπληάζζεηαη κε βαζηθή επηδίσμε ηνλ ζπληνληζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα έγθαηξε
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, ηελ κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ δεκίαο από πιεκκύξεο , ζενκελίεο θ.ι.π.
θαη ππνρξεσηηθά ζα πξνβιέπεη θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ κε
ηξόπν ώζηε λα είλαη εθηθηή ε άκεζε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ επζύο κεηά ηελ
θαηαζθεπή ηνπο.
5. Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα είλαη γπαμμικό θαη ζα αλαιύεη αλά κνλάδα
ρξόλνπ (κήλα κε ππνδηαίξεζε εβδνκάδνο) ηηο εξγαζίεο όισλ ησλ θνλδπιίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
ηεο κειέηεο . Θα ζπλνδεύεηαη δε ζε θάζε πεξίπησζε από ζρεηηθή ιεπηνκεξή έθζεζε θαη
νξηδνληηνγξαθία. Σόζν ζην δηάγξακκα όζν θαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία ζα παξνπζηάδνληαη κε ρξώκαηα
γηα θάζε κνλάδα ρξόλνπ ηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ζα εθηειεζηνύλ. Άλ δεηεζεί
εγγξάθσο από ηελ Τπεξεζία, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο εληόο πξνζεζκίαο δέκα ( 10 )
εκεξώλ από
ηελ ππνβνιή ηνπ γξακκηθνύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, λα ππνβάιιεη θαη ρξνλνδηάγξακκα ζπληεηαγκέλν κε
ηελ κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο ( PERT ).
6. Σν αλσηέξσ Πξόγξακκα κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ από ηελ Τπεξεζία ζα απνηειεί αλαπόζπαζην
ζηνηρείν ηεο ζύκβαζεο θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ην ηεξεί θαη λα
ην εθαξκόδεη πηζηά. Σπρόλ κειινληηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη αλ είλαη απαξαίηεην,
όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
7. ε πεπίπηωζη πος ο Ανάδοσορ δεν ςποβάλλει έγκαιπα ηο παπαπάνω ππόγπαμμα
καηαζκεςήρ ηος έπγος, ηόηε κηπύζζεηαι έκπηωηορ ( άπθπο 160 ηος Ν. 4412/2016).
8. ην ηέινο θάζε κήλα ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη κεληαία έθζεζε πξνόδνπ ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη
ε πξόνδνο ησλ εξγαζηώλ θαη ε ζπκθσλία ή όρη κε ην εγθεθξηκέλν πξόγξακκα θαηαζθεπήο ησλ
έξγσλ. Δπίζεο ζα αλαθέξνληαη νη ιόγνη ησλ πξνθππηνπζώλ δηαθνξνπνηήζεσλ σο θαη ηα κέηξα πνπ
πξνηείλνληαη λα ιεθζνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηπρόλ θαζπζηεξήζεσλ.
9. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδόρνπ ζηελ αλάγθε λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ
έξγνπ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα πξνβιεθζεί από ηνλ Αλάδνρν, ε πηζαλόηεηα εξγαζίαο κε πξόζζεηεο
βάξδηεο, αλ δελ επαξθεί ε θαλνληθή βάξδηα, κε ή ρσξίο ππεξσξίεο , θαζώο θαη ε πηζαλόηεηα
εξγαζίαο ζε εκέξεο αξγίαο θαη ενξηώλ.
Οπνηαδήπνηε επηβάξπλζε από ηελ ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή ή ζε εκέξεο αξγίαο θαη ενξηώλ, εξγαζίαο
ζα βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. Οη θάζε είδνπο άδεηεο γηα ππεξσξηαθή ζε εκέξεο αξγίαο, απαζρόιεζε
πξνζσπηθνύ ζα εθδνζνύλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ Αλαδόρνπ. Η Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία, αλ
ρξεηαζηεί, ζα ζπλεγνξήζεη ζηηο αξκόδηεο θξαηηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ ρνξήγεζε απηώλ ησλ αδεηώλ.
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