ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΖΞΔΗΟΝ
ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ &
ΞΝΓΝΚΩΛ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΟΔΒΔΕΑΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ
ΡΚΖΚΑ ΠΓΘΝΗΛΩΛΗΑΘΩΛ ΔΟΓΩΛ

ΔΟΓΝ:

Έργα κενηρικών ασηοηελών πόρων (Θ.Α.Ξ.)
Ξεριθέρειας Ζπείροσ

ΞΝΔΟΓΝ: Ζλεκηροθωηιζμός ζηις διαζηασρώζεις οδού
Θεζπρωηικού - Ξαππαδαηών Ξ.Δ. Ξρέβεδας με
ηεν 13ε επαρτιακή οδό και με ηεν Ξεριθερειακή
οδό Οιδοβοσνίοσ και βεληίωζε δικηύοσ
ελεκηροθωηιζμού ηες 2ες και ηες 10ες
επαρτιακής οδού
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΠΑΔΞ 030 Ζπείροσ
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 86.000 €

ΔΙΓΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΔΩΔΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’ (ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)
Άρζρο 1ο:
Αληηθείκελν Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ
Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) αθνξά ζηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο θαη ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, βάζεη ησλ νπνίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ Καηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνπ
εγθξίζεθε κε ηελ αξίζκ. ΓΓΓ/257/679/Φ4/11.03.1974 (εγθχθιηνο Α67/1974) απφθαζε ηνπ η.
Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα δηαγξάκκαηα πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, ηηο κειέηεο, ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θιπ,
θαζψο θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο, ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο.
Άρζρο 2ο:
Ιζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Γηα ην παξφλ έξγν ηζρχνπλ νη έμεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
2.1

Οη Σεηξαθφζηεο ζαξάληα (440) Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ. Αξ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ. πκπιεξσκαηηθά,
εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκαηνιφγην ησλ παξαπάλσ ΔΣΔΠ, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηέο θαζψο θαη κε ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα (hEN) ηζρχνπλ νη παξαθάησ θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο:


Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγσλ Οδνπνηίαο εθδφζεσο 1966 θαη λεψηεξεο,
ηεο Γηεπζχλζεσο Γ3β ηνπ η. Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ.



Οη πξνζσξηλέο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο νδνπνηίαο πνπ δελ θαηαξγήζεθαλ,
ηεο Γηεπζχλζεσο Γ3β ηνπ η. Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ.

Ιζρχνπλ επίζεο:
2.2

α.

Ο Νένο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 97 πνπ εγθξίζεθε κε ηελ
αξ.Γ14/19164/28.03.1997 απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 315Β΄/17.04.1997), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.

β. Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ Οπιηζκέλν θπξφδεκα (ΔΚΟ 2000) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξ. Γ17α/116/4/ΦΝ 429/18.10.2000
(ΦΔΚ 1329 η.Β’/06.11.2000) απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ.
γ.

Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υαιχβσλ (ΚΣΥ) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ
Γ14/36010/29.02.2000 (ΦΔΚ 381 η.Β’/24.03.2000) απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ.

αξ.

δ. Ο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο (ΔΑΚ) ηνπ ΟΑΠ πνπ ζπληάρζεθε ηνλ επηέκβξην 1999, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
2.3

Οη νδεγίεο ζεκάλζεσο Διιεληθψλ Οδψλ, εθδφζεσο 1960, ηνπ Γξαθείνπ Μειεηψλ Κπθινθνξίαο ηνπ η. Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηελ Α6/0/1/118/ 28.06.1974 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηε1

ξηθψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Μεηαθνξψλ – Δπηθνηλσληψλ.
2.4

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δθπνλήζεσο Κπθινθνξηαθψλ Μειεηψλ, εθδφζεσο 1970, ηνπ
Σκήκαηνο Κπθινθνξίαο Α6 ηνπ η. ΤπΓΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε ζρεηηθή.

2.5

Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε ησλ εθηεινχκελσλ νδηθψλ έξγσλ
θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα(Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΓΓΔ αξ.
ΓΙΠΑΓ/νηθ/502/01.07.2003 ΦΔΚ 946 ηΒ’/09.07.2003).

2.6

Οη φξνη Δθηειέζεσο Δδαθνηερληθψλ Δξεπλψλ, εθδφζεσο 1966, ηεο Γηεπζχλζεσο Γ2 ηνπ
η. ΤπΓΔ., φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κεηαγελέζηεξα, θαζψο θαη ε αλάιπζε ηηκψλ θαη ινηπά ζέκαηα Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ, Μειεηψλ Γεσηερληθψλ Έξγσλ θ΄
Γεσηερληθψλ Μειεηψλ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. Πξση. ΓΜΔΟ/δ/0/1759/
12.11.1998 απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ.

2.7

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πξνκήζεηαο ζπξκαηνπιεγκάησλ θαη ζχξκαηνο ξαθήο, εθδφζεσο 1973, ηεο Γηεπζχλζεσο Γ46 ηνπ η. ΤπΓΔ.

2.8

Οη ηζρχνπζεο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δθπνλήζεσο Μειεηψλ, δειαδή ε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Δθπνλήζεσο Μειεηψλ Οδψλ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ.
Γ2/3986/1958 απφθαζε θαη ε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Δθπνλήζεσο Μειεηψλ Γεθπξψλ
πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. Γ/4383/1958 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.
Γ/36535/4676/25.07.1968 απφθαζε, θαζψο επίζεο θαη ην ΠΓ 696/1974 “Πεξί ακνηβψλ
Μεραληθψλ θιπ”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 515/1989. Δπίζεο ε εγθχθιηνο 37/1995
ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (Αξ. Πξση. ΓΜΔΟ/α/0/3429/11.09.1995), πνπ παξέρεη νδεγίεο εθπφλεζεο κειεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.

2.9

Σα λέα εληαία Σηκνιφγηα εξγαζηψλ δεκνπξάηεζεο δεκνζίσλ έξγσλ Οδνπνηίαο θιπ, πνπ
εγθξίζεθαλ αξρηθά κε ηελ Αξ. Πξση. Γ17α/01/93/ΦΝ437/01.10.2004 απφθαζε
ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην, ηελ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΣΤ) θαη ηνπο πίλαθεο ηηκψλ κνλάδαο θαζψο θαη ηα ηζρχνληα ζήκεξα κεηά ηηο ηειεπηαίεο επηθαηξνπνηήζεηο.

2.10

Οη ζρεηηθέο εγθχθιηνη, νη θαλνληζκνί θαη δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία
δηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο.

2.11

Η αξηζκ. πξση. ΓΜΔΟ/ν/612/16-2-2011 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.. «Έγθξηζε Οδεγηψλ Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ γηα πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΟΜΟΔ
- ΑΟ)» ΦΔΚ 702Β/29-4-2011 θαζψο θαη νη εγθχθιηνη αξηζκ. πξση. ΓΜΔΟ/ν/3112/257-2011 θαη ΓΜΔΟ/ν/4371/24-10-2011 απηνχ.

Άρζρο 3ο:
Γεληθή ηζρχο πκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ
Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ πκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο ηζρχνο θαη εθαξκφδνληαη ζπκβαηηθά,
είηε πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπή απ’ αξρήο λέσλ έξγσλ ή γηα λα ζπκπιεξσζεί ε επηζθεπή, ηφζν ηεο
νδνχ, φζν θαη άιισλ έξγσλ, θνληά ή καθξηά απφ απηή, απαηηνπκέλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία, αζθάιεηα, εμπγίαλζε θιπ ηεο νδνχ.
Άρζρο 4ο:
Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έξγνπ
4.1

χκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν 4412/2016, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα εθπνλήζεη
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα ππνβιεζεί ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, ζε πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ην δηάγξακκα απηφ ζα θαίλεηαη ε ζεηξά εθηειέζεσο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ θαη ν κεραληθφο εμνπιηζκφο, πνπ απαηηείηαη γηα θάζε πεξίνδν, κε ηνλ νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε
δπλαηφηεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κέζα ζηηο νξηδφκελεο πξνζεζκίεο. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ, ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη λα έρνπλ άδεηα θαη πηλαθίδεο θπθινθνξίεο θαη λα έρνπλ θαηαβιεζεί ηα ηέιε ρξήζεο.

4.2

ην δηάγξακκα απηφ ζα αλαγξάθνληαη νη θαηά δεθαπελζήκεξν πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ,
πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ, ζε θπζηθέο κνλάδεο εξγαζίαο, φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ, ζα αλαιχνληαη ζε γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζα αηηηνιν2

γνχληαη ζε έθζεζε.
4.3

Σν δηάγξακκα, φπσο ζα εγθξηζεί, αθνχ ηπρφλ ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί απφ ηελ
Τπεξεζία, απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ππέξβαζε δε επί
κέξνπο πξνζεζκηψλ ζπλεπηθέξεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

4.4

Η αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη, φηαλ πξνθχπηεη αλάγθε
κεηαβνιήο ησλ αξρηθψλ, ελδηακέζσλ ή θαη ησλ ηειηθψλ ρξνληθψλ ή θαη νηθνλνκηθψλ
ζηφρσλ (πξνζεζκίεο, πξνυπνινγηζκφο) ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

4.5

Δπίζεο ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην
νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

Άρζρο 5ο:
Γηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ έξγσλ
5.1

Οη εξγαζίεο ηεο ζχγρξνλεο, ζπλερνχο θαη ηέιεηαο εμαζθαιίζεσο ηεο θπθινθνξίαο πνπ
πεξλά απφ ηελ νδφ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ή ζπληεξείηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ, δελ
ζα πιεξσζνχλ ηδηαίηεξα ζηνλ Αλάδνρν, επεηδή ζπκπεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ζηηο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα απνθαηαζηήζεη ηελ θπθινθνξία πνπ δηεμάγεηαη ζηελ νδφ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ή ζπληεξείηαη.
Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ ζπλδεηήξησλ ηκεκάησλ
(παξαθακπηεξίσλ).
Σα πξναλαθεξφκελα ηκήκαηα ηεο νδνχ (ζπλδεηήξηα) ζα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα θαη
κε αλάινγν νδφζηξσκα, ψζηε ε δηεξρφκελε θπθινθνξία λα είλαη άλεηε θαη αζθαιήο.
Σα ειάρηζηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία, γηα ηα ηκήκαηα απηά, είλαη θαηά κήθνο θιίζε 7%, αθηίλα θακππιφηεηαο 30,00 κ. θαη πιάηνο επηθάλεηαο θπιίζεσο 5,50 κ.
Γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δπζρεξψλ ηκεκάησλ, ραξαθηεξηζκέλσλ έηζη απφ ηελ Τπεξεζία, ην πιάηνο επηθάλεηαο θπιίζεσο κπνξεί λα κεησζεί θαη θάησ απφ 5,50 κ., κε ππνρξέσζε φκσο ηνπ Αλαδφρνπ ζηε πεξίπησζε απηή λα θαηαζθεπάζεη θαηά δηαζηήκαηα
πιαηχζκαηα αλακνλήο ζρεκάησλ, κε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απηφκαηεο θαη ζχγρξνλεο ξπζκηδφκελεο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο ή πιήξσο ειεγρφκελεο, πνπ λα ξπζκίδεη
ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή απηή θαηά ηηο δχν θαηεπζχλζεηο,
θαζψο θαη ηε ιήςε θάζε πξφζζεηνπ κέηξνπ απαηηνχκελνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλερνχο
θαη νκαιήο θπθινθνξίαο.
ηηο ζέζεηο πνπ ε λέα νδφο ζπλαληάηαη κε Δζληθέο, Δπαξρηαθέο, Κνηλνηηθέο, Αγξνηηθέο
θιπ νδνχο, ζα γίλεηαη πςνκεηξηθή δηακφξθσζε ηεο ζπλαληήζεσο.

5.2

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ ή ελαπνζέζεσλ ησλ πιηθψλ ζηελ Δπαξρηαθή νδφ, ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο νδεγνχο ησλ νρεκάησλ έγθαηξε θαη επαξθήο πιεξνθφξεζε, γηα ηελ κεηαβνιή ησλ θαλνληθψλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ απφ ηελ
πεξηνρή ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ.
Η έλλνηα «εθηεινχκελα έξγα» πεξηιακβάλεη θαη ηηο ελαπνζέζεηο πιηθψλ.
5.2.1

Γεληθέο αξρέο ζεκάλζεσο ηνπ έξγνπ
Η ζήκαλζε ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο γεληθέο αξρέο
νξζήο ζεκάλζεσο, δειαδή πξέπεη λα παξέρεη έγθαηξε θαη ζηαδηαθή ελεκέξσζε
ησλ θηλνπκέλσλ ζηηο νδνχο, ηε πξνεηδνπνίεζή ηνπο γηα ηε κνξθή, ην είδνο ηνπ
εκπνδίνπ θαη ην ηέινο ηεο ξχζκηζεο ηεο θηλήζεψο ηνπο, ψζηε ε δηέιεπζή ηνπο
απφ ηελ πεξηνρή εθηειέζεσο ησλ έξγσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε αζθάιεηα.
ε θακία πεξίπησζε νη νδεγνί ησλ νρεκάησλ δελ πξέπεη λα αηθληδηάδνληαη απφ αλσκαιίεο ζηελ θαλνληθή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο, ιφγσ εθηεινχκελσλ έξγσλ.
Η πιεξνθφξεζε πνπ ηνπο παξέρεηαη, ζα πξέπεη λα είλαη έγθαηξε θαη επαξθήο.
Δλ ηνχηνηο, ε πιεξνθφξεζε δελ πξέπεη λα δίλεηαη πνιχ πξηλ απφ ηε ζέζε εθηε3

ιέζεσο ησλ έξγσλ, επεηδή, ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, νη νδεγνί ηείλνπλ λα μεράζνπλ ηελ πιεξνθφξεζε ή λα δπζπηζηνχλ πξνο απηή.
5.2.2

Μέζα ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ
Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζήκαλζε εθηειέζεσο έξγσλ ζηηο νδνχο είλαη:

5.2.3



Οη πηλαθίδεο Κ, Ρ, Π θαη Πξ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ν 614/1977 θαη ζην
ηεχρνο «Πηλαθίδεο εκάλζεσο Οδψλ» ηνπ η. ΤπΓΔ, εθδφζεσο 1974, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη αληαλαθιαζηηθέο, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή – Οδεγία ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. Πξση.
Γ.Μ.Δ.Ο./ε/ΟΙΚ/1102/02.10.1997 απφθαζή ηνπ.



Φξάγκαηα (εκπφδηα) κεηαιιηθά ή μχιηλα, ζηαζεξά ή θνξεηά.



Φαλνί θαη αληαλαθιαζηήξεο (κάηηα γάηαο).



Διαζηηθνί θψλνη.



Κφθθηλεο ζεκαίεο.



Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο.



Δηδηθέο πηλαθίδεο STOP θαη ΠΡΟΥΩΡΑ/GO.



Δηδηθέο δηαγξακκίζεηο.

Σξφπνη ζεκάλζεσο εθηεινχκελσλ έξγσλ
Οη ηξφπνη θαη ηα κέζα ζεκάλζεσο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο αξίζκ. ΓΙΠΑΓ/νηθ/502/01.07.2003 απνθάζεσο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΓΓΔ «Πεξί
εγθξίζεσο ΠΣΠ ζεκάλζεσο εθηεινχκελσλ νδηθψλ έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα» (ΦΔΚ 946 ηΒ’/09.07.2003).
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εθηειέζεη πιεκκειψο ηε ζήκαλζε θαηά ην ζηάδην
εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, έρεη ην δηθαίσκα, κεηά απφ απφθαζε ηεο, λα αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζεκάλζεσο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο δελ παχεη θαη
γηα ηελ πεξίπησζε απηή, λα θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα, ιφγσ
ακέιεηαο ιήςεσο ησλ αλσηέξσ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ.
Η δαπάλε εθηειέζεσο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Αλαδφρνπ, εθπίπηεη απφ ην ιαβείλ ηνπ.

Άρζρο 6ο:
Απφζεζε πιηθψλ
Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζε απηφ δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ καθξφρξνλε απφζεζε πιηθψλ ζε ρψξνπο φπνπ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ θαηά ηελ θαηαζθεπή έξγνπ, ηφηε ζα απνηίζεληαη ζε απηνχο πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο πιηθψλ, ρσξίο δηθαίσκά ηνπ γηα απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή πιάγησλ κεηαθνξψλ,
θνξηνεθθνξηψζεσλ θιπ, επεηδή απηά πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλα ζηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ.
Άρζρο 7ο:
Σχπνο κεηαθνξάο
Ο πξνβιεπφκελνο απφ ηελ ΑΣΔΟ/1994 (ΦΔΚ 538 Β/07.07.1994).
Άρζρο 8ο:
Μφληκε ζήκαλζε
8.1

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζα ππνρξεσζεί απφ ηελ Τπεξεζία λα θαηαζθεπάζεη ηε
κφληκε ζήκαλζε ηεο νδνχ, απηή ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 2 (Κεθάιαην Α’ «Γεληθνί Όξνη») ηεο παξνχζαο θαη βάζεη εγθεθξηκέλεο
κειέηεο.
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8.2

Οη αθξηβείο ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο θαη νη ελδείμεηο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ζεκάλζεσο ζα θαζνξηζζνχλ κε επί ηφπνπ αλαγλψξηζε, βάζεη νδεγηψλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, κε
θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ επηκειείηαη θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ κε
απηέο ηηο ελδείμεηο, ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο θιπ.
Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πηλάθσλ απηψλ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπνζεηνχληαη κέζα
ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ πεξαίσζε ησλ αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ.

Άρζρο 9ο:
Πηζηνπνίεζε αμίαο εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ – χληαμε επηκεηξήζεσλ
Σα ζηνηρεία γηα ηε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ θαη ηελ ππνβνιή ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαζνξίδνληαη
απφ ηα άξζξα 151 θαη 152 ηνπ Ν 4412/2016.
Άρζρο 10ο:
Πνηφηεηα ζηα δεκφζηα έξγα
Απαηηείηαη ε εθπφλεζε θαη ε εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ) ζε θάζε δεκφζην
έξγν ηνπ νπνίνπ ν πξνυπνινγηζκφο ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην θαηά ην νπνίν γίλνληαη δεθηέο
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 2εο ηάμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΓΔΔΠ/νηθ.502/
13.10.2000 (ΦΔΚ Β’ 1265), ΓΙΠΑΓ/ηνηθ.611/24.07.2001 (ΦΔΚ Β’ 1013), ΓΙΠΑΓ/νηθ.501/
01.07.2003 (ΦΔΚ Β’ 928) ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ.
Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ) ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ππνβάιιεηαη ζηνλ
Κχξην ηνπ Έξγνπ εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
Σελ πνηφηεηα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ αθνξνχλ θαη νη παξαθάησ απνθάζεηο: α) ΓΔΔΠΠ/νηθ.4/
19.01.2001 (ΦΔΚ Β’ 94), β) ΓΔΔΠΠ/νηθ.110/12.05.2003 (ΦΔΚ Β’ 624) ηνπ Τθππνπξγνχ
ΠΔΥΩΓΔ θαζψο θαη γ) ε Γ14/43309/05.03.2001 (ΦΔΚ Β’ 332) ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 158 ηνπ Ν 4412/2016 (ΚΓΔ).
Άρζρο 11ο:
Μέηξα πξνζηαζίαο πθηζηάκελσλ θαη λέσλ θαηαζθεπψλ θαη εξγαζίεο παξαιιαγήο δηθηχσλ ΟΚΩ θιπ.
11.1

Κάζε είδνπο εξγαζία, φπσο εξγαζίεο εθζθαθψλ, θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ νδνζηξσζίαο θιπ, ζα πξέπεη λα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο φπνπ πθίζηαληαη εγθαηαζηάζεηο θάζε θχζεσο θαη παξακέλνπλ.
Σέηνηεο εγθαηαζηάζεηο είλαη νδνζηξψκαηα, πεξηθξάμεηο, ηερληθά έξγα, δίθηπα θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ ή θνηλνηηθψλ ή ηδησηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, φπσο αξδεπηηθά θξεάηηα,
αξδεπηηθνί αχιαθεο, δίθηπα ηξνθνδνηηθά ή δηαλνκέο ειεθηξηθνχ, λεξνχ, ηειεθσλνδφηεζεο θιπ θαη ηα νπνία ράξηλ ζπληνκίαο νλνκάδνληαη δίθηπα ΟΚΩ. Η επηδεηνχκελε ηδηαίηεξε πξνζνρή απνζθνπεί ζην λα απνθεπρζνχλ δεκηέο, αηπρήκαηα, βιάβεο, δπζιεηηνπξγίεο, γηα ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο.

11.2

Οπνηαδήπνηε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, είηε νθείιεηαη ζε
ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειεί απηφο ην έξγν ή ζε ακέιεηα
ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ έξγσλ ή ζε άιιν αίηην, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ
αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηε δαπάλε επαλφξζσζεο ηεο δεκηάο, ζε πεξίπησζε αμίσζεο ηξίηνπ έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ
κειεηεηψλ, ησλ επηβιεπφλησλ θιπ.
Ο Αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηθαζηηθνχ αγψλα θαη
είλαη κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ, πνπ
ηπρφλ ζα επηδηθαζζνχλ εηο βάξνπο νπνηνπδήπνηε.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επζχλε απηή δελ αθνξά ηηο νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ιφγσ απαιινηξηψζεσλ, νη νπνίεο βαξχλνπλ ην Γεκφζην.

11.3

ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θξνπζηηθά κέζα (πρ πεξίπησζε δπλακηθήο ζπκπχθλσζεο ζε πεξηνρή ζεκειίσζεο ηερληθψλ έξγσλ ή ηπρφλ ζε άιιεο ζέζεηο) ή άιια κέζα
εθζθαθήο (πρ εθξεθηηθά ζε ηπρφλ βξαρψδεηο εκθαλίζεηο, αλ επηηξέπνληαη θαη ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο) ε έκπεμε παζζάισλ γηα αληηζηήξημε
ζθακκάησλ θιπ, θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, πξαγκαηηθή ή ππνζεηηθή ησλ γχξσ θαηαζθεπψλ θιπ, ζα βαξχλεη επίζεο σο απνθιεηζηηθφ ππεχζπλν, ηνλ Αλάδνρν.
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11.4

Οπδεκία αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ, απφ ηηο ηπρφλ παξαπάλσ αλαθεξζείζεο αηηίεο, ζα γίλεη
απνδεθηή θαη νη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη εληαίεο θαη ακεηάβιεηεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο
δπζθνιίεο θπθινθνξίαο ή άιινπ αηηίνπ, ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα ή
ην ζπκθέξνλ ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ (ειαθξψλ, κεζαίσλ, βαξέσλ) ή εθηέιεζεο κε ηα
ρέξηα.

11.5

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεξγεί θαη λα νριεί ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο
Ωθειείαο θιπ γηα ηελ επίζπεπζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ πην πάλσ εκπνδίσλ, λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζήο ηνπ γηα θαζπζηεξήζεηο ή δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θπξίσο έξγν ηνπ, απφ ηελ εθηέιεζε ησλ παξάιιεισλ εξγαζηψλ απνκάθξπλζεο ζηχισλ, κεηαηφπηζεο γξακκψλ θιπ. Αληίζεηα, απηφο νθείιεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα λα απνθεπρζνχλ βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πην πάλσ εηαηξηψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ ηέηνηεο βιάβεο, ζα βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνλ Αλάδνρν. εκεηψλεηαη φηη νη επζχλεο γηα αιιεινγξαθία θαη ζπλελλνήζεηο πνπ ελδέρεηαη
λα ρξεηαζηνχλ κε ηνπο δηάθνξνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, αλήθνπλ φιεο ζηνλ
Αλάδνρν.

11.6

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ππφγεησλ αγσγψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ
ΟΚΩ, ζε πεξηνρέο επεξεαδφκελεο απφ ηα έξγα, ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη θξνληίδεο, λα εθνδηαζζεί κε ηα απαξαίηεηα δηαγξάκκαηα θαη ινηπά ζηνηρεία
ησλ ζέζεσλ ησλ αγσγψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη αθνχ έιζεη ζε επαθή κε αξκφδηεο αξρέο
ησλ ΟΚΩ, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη, παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπο, δηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αγσγψλ
ΟΚΩ θαη ηελ ελ ζπλερεία απνθάιπςε απηψλ, εθ’ φζνλ ήζειε απαηηεζεί ε δηεπζέηεζή
ηνπο. Απηή ε επζχλε αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα πξέπεη κέζα ζην
πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ λα έιζεη ζε επαθή κε ηνπο ΟΚΩ θαη λα επηζεκάλνπλ ηα
ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΚΩ ζηελ εθηέιεζε
ησλ έξγσλ (θαη αληίζηξνθα) θαη λα ζπλππνινγίζνπλ ηελ ζρεηηθή επηξξνή απηψλ ησλ
δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ζα ζπληάμεη, ζηελ ξνή ηεο εξγαζίαο, ζηελ απφδνζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο ηνπ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θιπ.

11.7

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ΟΚΩ (κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5.1) πνπ
ηπρφλ ζα ζπλαληεζνχλ, θαζνξίδνληαη θαη ηα αθφινπζα:
α)

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη έγθαηξα θαη έγγξαθα ζηε Γ/λνπζα Τπεξεζία, ηηο
ζπλαληψκελεο δπζρέξεηεο ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ.

β)

Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θιπ, ηξνπνπνηψληαο ζηελ αλάγθε ην θαηά ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο πξφγξακκα θαη δηαδνρή εξγαζηψλ ή αθφκα θαη εθηειψληαο πξφζζεηεο αλαγθαίεο εξγαζίεο, κεηά απφ εηδηθή εληνιή ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, ρσξίο λα
πξνθχπηεη απφ ηνπο ιφγνπο απηνχο θαλέλα δηθαίσκα γηα ηνλ Αλάδνρν γηα παξάηαζε πξνζεζκίαο ηνπ νιηθνχ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ.

γ)

Η Τπεξεζία, κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, νθείιεη λα ηνλ βνεζήζεη,
ζε φια ηα δηαβήκαηα πνπ απαηηνχληαη πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο, γηα ηελ άξζε θάζε ελδερφκελνπ εκπνδίνπ απφ ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη ΟΚΩ θιπ ζηελ πξνψζεζε ησλ
εξγαζηψλ, ρσξίο φκσο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ φιεο ηηο επζχλεο
πνπ έρεη ν ίδηνο θαη πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αιιεινγξαθεί θαη λα ζπλελλνείηαη (ελεκεξψλνληαο πάληα ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία ζρεηηθά) κε ηνπο αληίζηνηρνπο
ΟΚΩ, ζηνπο νπνίνπο λνείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη πέξαλ ησλ ΓΔΗ, ΟΣΔ θιπ θαη νη
Γεκνηηθέο ή Κνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνί, ηδησηηθέο εθκεηαιιεχζεηο
θιπ, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηελ παξάγξαθν 5.1 ηεο παξνχζαο.

δ)

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα γίλεη ε
απφιεςε ηνπ πιηθνχ εηαηξηψλ ή ΟΚΩ ζηελ θαιχηεξε ηερληθά εθηθηή θαηάζηαζε,
ππέρνληαο επζχλε ζχκθσλα κε φζα πξνεθηάζεθαλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’ (ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)
Άρζρο 1ο:
Αληηθείκελν εξγνιαβίαο – πλζήθεο ηνπ έξγνπ
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο «Σερληθή Πεξηγξαθή» ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζκέλν
ηφζν ηνλ απαηηνχκελν ειάρηζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, φζν θαη ην αλαγθαίν αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Δμππαθνχεηαη φηη ε πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εξγνιάβσλ έρεη δηακνξθσζεί κε πιήξε
γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ, ησλ θπθινθνξηαθψλ θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ ηπρφλ δπζρεξεηψλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ ηφζν σο πξνο ην θαηαζθεπαζηηθφ κέξνο
φζν θαη σο πξνο ηηο ηκεκαηηθέο θαη ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηεο
παξνχζαο.
Άρζρο 2ο:
Πεγέο ιήςεσο πιηθψλ
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε
ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο ζρεηηθέο ΠΣΠ θαηάιιεια πεηξψκαηα απφ ιαηνκεία ή νξπρεία ή πνηάκηα ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ή ζέζεηο απνιήςεσο δαλείσλ πιηθψλ ηα νπνία ζα εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θαη εθ’ φζνλ πξνεγεζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο απηψλ. Δμππαθνχεηαη φηη ν έιεγρνο απηφο πξέπεη λα γίλεηαη θαη
γηα ηα πιηθά ηα παξαγφκελα απφ ηα λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο.
Άρζρο 3ο:
Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο έξγσλ
χκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν 4412/2016, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα εγθξίλεη, κε ζρεηηθή
απφθαζή ηεο, φπσο ππνβιήζεθε ή ηξνπνπνηήζεθε, ην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα
ζηνηρεία πνπ ην ζπλνδεχνπλ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή
ηνπ.
Άρζρο 4ο:
Πξνζεζκίεο
4.1

πλνιηθή πξνζεζκία
Σν φιν έξγν πξέπεη λα απνπεξαησζεί κέρξη ζε δώδεθα (12) κήλες από ηελ σπογραθή ηες ζύκβαζες.

4.2

Λνηπέο πξνζεζκίεο
ηα πιαίζηα ηεο νιηθήο πξνζεζκίαο, νη επί κέξνπο εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο πιηθψλ,
πξέπεη λα απνπεξαησζνχλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ζα ζέζεη ε Τπεξεζία, κεηά ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν.
4.2.1

Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δέθα (10)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, ζα πξέπεη λα γίλεη ε ηπρφλ αλαπαζζάισζε ηνπ άμνλα,
ν έιεγρνο ησλ ππαξρνπζψλ κειεηψλ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο
έγγξαθεο εληνιέο, ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.

4.2.2

Τπφινηπεο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ
Η απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ πθηζηακέλσλ νδψλ ή ε θαηαζθεπή ησλ
απαξαηηήησλ ηκεκάησλ, ζηα ζεκεία πνπ ηέκλνληαη θιπ κε ηελ νδφ, ζα γίλεηαη
απφ ηνλ Αλάδνρν εμ αξρήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζπλερψο ε αθψιπηε θαη
αζθαιήο δηέιεπζε θαη κάιηζηα πξηλ θαιπθζνχλ (ηα ηκήκαηα ησλ πθηζηάκελσλ νδψλ) απφ ην ζψκα ηεο λέαο νδνχ.
Η ζήκαλζε ηνπ έξγνπ κε θαηάιιεια πιηθά θαη κέζα ζεκάλζεσο, ζα πξέπεη λα
γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν 614/1977, ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο.
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Η εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ζέζεσλ (ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, πνηακψλ) γηα ηε
ιήςε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα
πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν πξηλ απφ ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο
ηνπ. Δμππαθνχεηαη φηη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε πξνζθφκηζεο απφ ηνλ Αλάδνρν
φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ ζην εξγνηάμην, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε
απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
Άρζρο 5ο:
Πνηληθέο ξήηξεο - Κπξψζεηο
5.1
Γηα θάζε εκέξα, ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ, ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ (Δηδηθνί Όξνη) ηεο παξνχζαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν 4412/2016.
5.2
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ινηπψλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.2
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ «Δηδηθνί Όξνη» ηεο παξνχζαο, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ
Αλαδφρνπ νη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
Άρζρο 6ο:
Πεξηερφκελα θνλδπιίνπ απξφβιεπησλ δαπαλψλ πξνυπνινγηζκνχ
Με ην θνλδχιην ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ θαιχπηνληαη νη απξφβιεπηεο εξγαζίεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο εγθπθιίνπο αξ. 8/1996 θαη
30/2007 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, πνπ εθδφζεθαλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν
2372/1996, θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν 4412/2016.
Άρζρο 7ο:
Πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ θαη Οθέινπο Αλαδφρνπ
Σν πνζνζηφ ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη ηνπ νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (εξγνιαβηθφ πνζνζηφ) νξίδεηαη
ζε δέθα νθηψ επί ηνηο εθαηφ (18%), φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7ζ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ
Ν 4412/2016.
Άρζρο 8ο:
Καλνληζκφο ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ
Σα ηζρχνληα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο θαη πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα), βάζεη
ησλ νπνίσλ θαλνλίδνληαη νη ηηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156
ηνπ Ν 4412/2016, είλαη ηα εμήο:
α)
Σα λέα εληαία Σηκνιφγηα εξγαζηψλ δεκνπξάηεζεο δεκνζίσλ έξγσλ Οδνπνηίαο θιπ, πνπ
εγθξίζεθαλ αξρηθά κε ηελ Αξ. Πξση. Γ17α/01/93/ΦΝ437/01.10.2004 απφθαζε
ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην, ηελ Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΣΤ) θαη ηνπο πίλαθεο ηηκψλ κνλάδαο θαζψο θαη ηα ηζρχνληα ζήκεξα κεηά ηηο ηειεπηαίεο επηθαηξνπνηήζεηο.
β)
Σν Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην Ληκεληθψλ, Τδξαπιηθψλ, Η/Μ Δξγαζηψλ θαη Οδνπνηίαο, ηνπ η.
ΤπΓΔ, γηα ηα είδε ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξναλαθεξφκελν Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην.
Άρζρο 9ο:
Αλαζεψξεζε εξγαζηψλ – Πξνθαηαβνιέο
Η αλαζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αλαζεσξήζεσο ηνπ
άξζξνπ 153 ηνπ Ν 4412/2016. Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιψλ.
Άρζρο 10ο:
Πεγή ρξεκαηνδνηήζεσο θαη θξαηήζεηο
Σν ππνέξγν «Ηιεθηροθωηηζκός ζηης δηαζηασρώζεης οδού Θεζπρωηηθού - Παππαδαηώλ
Π.Δ. Πρέβεδας κε ηελ 13ε επαρτηαθή οδό θαη κε ηελ Περηθερεηαθή οδό Ρηδοβοσλίοσ
θαη βειηίωζε δηθηύοσ ειεθηροθωηηζκού ηες 2ες θαη ηες 10ες επαρτηαθής οδού»
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ηνπ έξγνπ «Έξγα θεληξηθψλ απηνηειψλ πφξσλ (Κ.Α.Π.) Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ» ρξεκαηνδνηείηαη
απφ Πηζηψζεηο ΑΔΠ030 Ηπείροσ κε ΚΑ 2012ΔΠ03000012 θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά.
Δπηζεκαίλεηαη εηδηθά φηη ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ην Φφξν Δηζνδήκαηνο θαη ηηο ηπρφλ
παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ.
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζε βάξνο
ηεο πηζηψζεσο ηνπ έξγνπ ή φπσο ζα απνθαζηζζεί απφ απηφλ.
Άρζρο 11ο:
Δξγαζηήξην ειέγρνπ πιηθψλ
11.1

Τπνρξεσηηθέο δνθηκέο.
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα δηελεξγεί δνθηκέο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο δνθηκέο πνπ ζα δηελεξγήζεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
11.1.1

Διάρηζηνο αξηζκφο εθηειεζηέσλ δνθηκψλ.
Θα δηελεξγνχληαη νη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ΠΣΠ ή, ζε
πεξίπησζε ειιείςεσο απηψλ, απφ ηα AASHO κε ειάρηζην αξηζκφ, ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ Γ.1748/νηθ/00-188/18.01.1969 απφθαζε ηνπ η. ΤπΓΔ «Πεξί
ζπκπιεξψζεσο» ηνπ άξζξνπ 7 παξαγξ. 6 ησλ ΓΟΔΤ «Πεξί εγθαηαζηάζεσο θαη
ιεηηνπξγίαο εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ ηνπ Αλαδφρνπ», θαη ζπγθεθξηκέλα:
11.1.1.1

11.1.1.2

11.1.1.3

11.1.1.4

πκππθλψζεηο.
α)

θάθεο νξπγκάησλ ή εδξάζεσο επηρσκάησλ,
αλά 300,00 κ κήθνπο ή πην απηνηεινχο ηκήκαηνο αλά θιάδνπ νδνχ.

Γνθηκή 1

β)

Δπηρσκάησλ θαη ζηξψζεσλ εμπγηάλζεσο αλά
500,00 κ3 ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ.

Γνθηκή 1

γ)

Τπνβάζεσλ θαη βάζεσλ κεραληθψο ζηαζεξνπνηνχκελσλ, γηα ζηξψζε αλά 300,00 κ κήθνπο
θιάδνπ νδνχ.

Γνθηκή 1

δ)

Βάζεσλ ζηαζεξνπνηνχκελσλ κε ηζηκέλην αλά
200,00 κ κήθνπο θιάδνπ νδνχ.

Γνθηκή 1

ε)

Γηα αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο, αλά 500,00 κ κήθνπο.

Γνθηκή 1

Έιεγρνο θνθθνκεηξηθήο δηαβαζκίζεσο.
α)

Αδξαλψλ ηερληθψλ έξγσλ (ζθπξνδέκαηα), νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ, αλά 300,00 κ3.

Γνθηκή 1

β)

Αδξαλψλ ζηξαγγηζηεξηψλ ή άιισλ εηδηθψλ θαηαζθεπψλ (πρ Β 450, ιεπηά ζθπξνδέκαηα),
αλά 200,00 κ3.

Γνθηκή 1

Έιεγρνο πιαζηηθφηεηαο θαη ηζνδπλάκνπ άκκνπ.
α)

Αδξαλψλ ζθπξνδέκαηνο, αλά 300,00 κ3.

Γνθηκή 1

β)

Αδξαλψλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ αλά
500,00 κ3.

Γνθηκή 1

γ)

ηξψζεσλ εμπγηάλζεσο, αλά 1.000,00 κ3.

Γνθηκή 1

Τγεία Πεηξσκάησλ.
Γηα θάζε θχζεσο αδξαλή απφ ηελ ίδηα πεγή αλά
10.000,00 κ3 ή θιάζκα απηψλ, αλ πξφθεηηαη γηα
πεγή απ’ φπνπ ιακβάλεηαη αδξαλέο πιηθφ ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα.

11.1.1.5

Γνθηκή 1

Γεηγκαηνιεςίεο θαη έιεγρνη ζπκκνξθψζεσο ζθπξνδέκαηνο.
Σν ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε κία εκέξα ζ’
απνηειεί κία παξηίδα.
α)

Κάζε παξηίδα ζ’ αληηπξνζσπεχεηαη απφ κία
δεηγκαηνιεςία έμη (6) δνθηκίσλ.
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β)

Ο αξηζκφο ησλ δνθηκίσλ κπνξεί λα απμεζεί απφ
έμη (6) ζε δψδεθα (12) αλ πξφθεηηαη λα δηαζηξσζνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλδεθα (11) απηνθίλεηα.

γ)

Αλ ε πνζφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ππεξβαίλεη
ηα 150,00 κ3 ε δεηγκαηνιεςία ζα πεξηιακβάλεη δψδεθα (12) δνθίκηα.

Γηα θάζε εκεξήζηα παξαγσγή.
11.1.1.6

Έιεγρνο πνζφηεηαο αζθάιηνπ θαη θνθθνκεηξήζεσο
αζθαιηνκίγκαηνο.
Γηα θάζε ηξίσξε παξαγσγή

11.1.1.7

Γνθηκή 1

Έιεγρνο ηζνδπλάκνπ άκκνπ αδξαλψλ αζθαιηηθψλ
θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο.
Γηα θάζε εκεξήζηα παξαγσγή.

11.1.1.9

Γνθηκή 1

Έιεγρνο ραξαθηεξηζηηθψλ αζθαιηνζθπξνδέκαηνο
θαηά Marshall.
Γηα θάζε εκεξήζηα παξαγσγή.

11.1.1.8

Γνθηκή 1

Γνθηκή 1

Έιεγρνο πξνζδηνξηζκνχ πγξαζίαο.
Γηα ηα αδξαλή ησλ βάζεσλ ησλ ζηαζεξνπνηνχκελσλ κε ηζηκέλην, γηα θάζε δχν (2) ψξεο.

Γνθηκή 1

Γηεπθξίληζε.
Οη αλσηέξσ έιεγρνη αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν θαλνληθήο παξαγσγήο θαη εθηειέζεσο ησλ έξγσλ θαη φρη ζηελ πεξίνδν ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, νπφηε νη εθηεινχκελεο πνιιαπιέο δνθηκέο γηα ηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο δελ ιακβάλνληαη ππφςε
ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ δνθηκψλ, πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
11.1.2

Δπηβνιή θπξψζεσλ.
11.1.2.1

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ δνθηκψλ ππνβάιινληαη κέζα ζε
δχν (2) εκέξεο απφ ηελ εκέξα δεηγκαηνιεςίαο.

11.1.2.2

Οη γελφκελεο δνθηκέο κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ δνθηκψλ θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, πνπ ζπλνδεχεη ηηο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ηελ ηειηθή επηκέηξεζε, απνηειψληαο
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο.

11.1.2.3

ε πεξίπησζε πνπ, απφ ηελ παξαβνιή ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δνθηκψλ θαηά ηηο
πξνζσξηλέο ηκεκαηηθέο επηκεηξήζεηο, ζα πξνθχςεη κηθξφηεξφ ηνπ
σο αλσηέξσ θαζνξηδνκέλνπ νξίνπ δνθηκψλ, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ.
Οη αλσηέξσ θπξψζεηο είλαη αλέθθιεηεο, ελψ ν ειιηπήο αξηζκφο
ησλ δνθηκψλ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί κε πεξηζζφηεξεο δνθηκέο
ζηα επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκ.
Γ3γ/0/14/125-Ω/17.10.1977 απφθαζε ηνπ η. ΤπΓΔ «Πεξί αλαζεσξήζεσο», ηνπ Γ 1748.01/0/188/18.01.1969 απνθάζεσο ηνπ
ΤΓΔ «Πεξί ζπκπιεξψζεσο» ηνπ άξζξνπ 7, παξάγξαθνο 6 ησλ
ΓΟΔΤ, «Πεξί εγθαηαζηάζεσο ιεηηνπξγίαο εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ Αλαδφρσλ».

11.2

Απαηηνχκελνη έιεγρνη θαη κειέηεο.
Οη απαηηνχκελνη έιεγρνη θαη κειέηεο θαηά ην ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πνπ γίλνληαη κε δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ θξηζνχλ απαξαίηεηνη απφ ηελ Τπεξεζία, είλαη νη
εμήο:
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11.2.1

Έιεγρνο αληνρήο ζεκειηψζεσο ηερληθψλ έξγσλ ή εδξάζεσο ηνπ ζψκαηνο ηεο
νδνχ (πξεζηνκεηξήζεηο, δνθηκαζηηθή θφξηηζε εδάθνπο θιπ), εθηφο δνθηκαζηηθήο θνξηίζεσο παζζάισλ, ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ζηνλ Αλάδνρν,
θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

11.2.2

Έξεπλα πξνο δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο θαη θαζνξηζκνχ ηνπ είδνπο θαη ηεο εθηάζεσο εθηειέζεσο εμπγηαληηθψλ θιπ έξγσλ.

11.2.3

Δδαθνηερληθή έξεπλα θαη κειέηεο ησλ, κέζα ζηε δψλε θαηαιήςεσο ηεο νδνχ, εδαθψλ, ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ βαζκνχ ζπκπηέζεψο ησλ απφ νξχγκαηα ή δάλεηα ρσκάησλ, ησλ πξννξηδνκέλσλ γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ,
θαζψο θαη έηνηκα επηρψκαηα.

11.2.4

Έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο, δειαδή θνθθνκεηξηθήο δηαβαζκίζεσο, πθήο, πγείαο, πιαζηηθφηεηαο, πδξνθηιίαο, ζθιεξφηεηαο θαη αληνρήο ησλ, γηα θάζε
ζθνπφ, ρξεζηκνπνηνπκέλσλ αδξαλψλ, θνληακάησλ θαη εηνίκσλ ζθπξνδεκάησλ κε ζξαχζε δνθηκίσλ θιπ.

Άρζρο 12ο:
Πηλαθίδεο δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ – Φσηνγξαθίεο – Παξαζηαηηθά θαη ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ
12.1

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί, κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εγθαηάζηαζή
ηνπ, ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Η ζήκαλζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη κε ζπλδπαζκφ εκηαληαλαθιαζηηθψλ πηλαθίδσλ, θψλσλ
θιπ κέζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξ. 5.2.1, 5.2.2 θαη 5.2.3 ηνπ Κεθαιαίνπ Α (γεληθνί φξνη) ηεο παξνχζαο.
Αλ ν Αλάδνρνο αδηαθνξήζεη θαη δελ εγθαηαζηήζεη, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο εγθαηαζηάζεψο ηνπ, ηηο πηλαθίδεο ζεκάλζεσο ησλ έξγσλ θαη δεκνζηφηεηαο ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα θάλεη αλάινγε πεξηθνπή απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ, αθαηξψληαο ηελ απαηηνχκελε δαπάλε απφ
ην ιαβείλ ηνπ, ρσξίο άιιε πξνεηδνπνίεζε.
Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη, γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο, νη πηλαθίδεο
απηέο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε νξηζκέλα θξηηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη:


Να ηνπνζεηνχληαη καθξηά απφ άιιεο πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηεο νδνχ.



Να ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο απφ ην άθξν ηνπ εξείζκαηνο.



Να κελ εκπνδίδνπλ ηεο νξαηφηεηα.



ε πεξίπησζε πνπ ζα πξνβιεθζεί θσηηζκφο ησλ πηλαθίδσλ, λα κειεηεζεί, ψζηε λα
κελ ελνρινχλ ηνπο νδεγνχο πνπ ζα θηλνχληαη ζηελ νδφ.

Οη πηλαθίδεο απηέο ζα αθαηξεζνχλ κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ.
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε νπνηαζδήπνηε πηλαθίδαο απφ ηνλ Αλάδνρν, πνπ λα κελ
αληαπνθξίλεηαη ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία.
12.2

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θσηνγξαθίδεη θαη λα παξαδίδεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αξθεηέο θσηνγξαθίεο θαη ινηπά παξαζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ,
θαζψο θαη λα ηεξεί, λα ζπληάζζεη, λα εθηππψλεη θαη λα παξαδίδεη, πιήξε ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία απηνχ, φιεο δε ε δαπάλεο ζα ηνλ βαξχλνπλ δηφηη πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο
ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ.

Άρζρο 13ο:
Πξνκήζεηα αζθάιηνπ θαη αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο.
Σελ απαηηνχκελε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαζαξή άζθαιην θαζψο επίζεο θαη απαηηνχκελν
αζθαιηηθφ γαιάθησκα, ζα ηα πξνκεζεχεηαη ν Αλάδνρνο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην.
Ο ηχπνο ηεο αζθάιηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη 50/70, ελψ ν ηχπνο ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζα είλαη ΚΔ – 15 ηεο ΠΣΠ 4-203 (φμηλν αζθαιηηθφ γαιάθησκα).
Με ηνπο ζπληειεζηέο πνζφηεηαο αζθάιηνπ ή αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο (αλά ηεηξαγσληθφ ή θπβηθφ κέηξν ή ηφλν), θαζψο θαη ην πνζνζηφ αζθάιηνπ ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, ζα γίλεηαη έιεγρνο γηα ην θαηά πφζν ζε θάζε αζθαιηηθή εξγαζία, ε ελζσκαησζείζα πνζφηεηα αζθάιηνπ ή γαιαθηψκαηνο είλαη ε ελδεδεηγκέλε.
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Η δαπάλε κεηαθνξάο, θνξηνεθθνξηψζεσο, απνζεθεχζεσο, κεηαθνξψλ κέζα ζην εξγνηάμην,
θπιάμεσο θαη γεληθά δηαρεηξίζεσο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αζθάιησλ θαη γαιαθησκάησλ, πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ αζθαιηηθψλ εξγαζηψλ.
Άρζρο 14ο:
Μεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο.
Καζνξίδεηαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία παξαζθεπήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (ζην εξγαζηήξην) 160 0C
θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία δηαζηξψζεσο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 145 0C. Η παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζα πξνγξακκαηίδεηαη έηζη ψζηε ε δηάζηξσζε θαη ε θπιίλδξσζε ηεο παξαγσγήο κίαο
εκέξαο λα ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο εκέξαο θαζ’ φιν ην πιάηνο ηεο νδνχ.
Όηαλ ε απφζηαζε ή νη θαηξηθέο ζπλζήθεο απαηηνχλ θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
θαηά ηε κεηαθνξά ζα ιακβάλνληαη κε ζρνιαζηηθφηεηα φια ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξάγξαθν 45 ηεο ΠΣΠ Α265.
Άρζρο 15ο:
Οδνί πξνζπειάζεσο πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεσο πιηθψλ
Η θαηαζθεπή ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεσο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ (πρ ιαηνκεία, ρείκαξξνη θιπ), ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
Άρζρο 16ο:
Γηεχζπλζε έξγσλ – Δθινγή πξνζσπηθνχ – Μεραληθά κέζα – Γεληθέο ππνρξεψζεηο Αλαδφρνπ
16.1

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα έρεη κνλίκσο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κεραληθφ (ΠΔ ή ΣΔ),
εθφζνλ δελ παξίζηαηαη κνλίκσο ν ίδηνο. Δάλ ν αλάδνρνο είλαη εηαηξία (ΑΔ, ΔΠΔ) έρεη
πάληα απηή ηελ ππνρξέσζε θαη πξέπεη λα νξίζεη ηνλ κεραληθφ ηνπ έξγνπ.
Ο Μεραληθφο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα νξίδεηαη εγγξάθσο σο επηβιέπσλ κεραληθφο ηνπ
έξγνπ κε δήισζε αλάζεζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη λα ππάξρεη θαη δήισζε αλάιεςεο
(απνδνρήο) ηεο επίβιεςεο απφ ηνλ Μεραληθφ.

16.2

Ο Αλάδνρνο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη, εθηφο ησλ βαζηθψλ κεραλεκάησλ
θαη ησλ εηδηθψλ κεραλεκάησλ, πνπ ηπρφλ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ησλ νξγάλσλ θαη ησλ εξγαιείσλ (φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 138 ηνπ Ν 4412/2016) θαη ην απαηηνχκελν θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ.

16.3

Ο Αλάδνρνο είλαη ηέινο ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηάιιειν κεηαθνξηθφ κέζν γηα ηε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή ζην έξγν, φπνηε απηφ δεηεζεί.
Σέινο ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη θαη ε εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 305/1996 «Πεξί πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο θαη πγείαο ζηα εξγνηάμηα», (γλσζηνπνίεζε έλαξμεο εξγαζηψλ
ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, ηήξεζε εκεξνινγίνπ, κέηξσλ αζθαιείαο, ππνβνιή Σερληθήο
κειέηεο
θιπ)
φπσο
ηζρχεη
ζήκεξα
ζχκθσλα
θαη
κε
ηελ
αξ.
ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/889/17.11.2002 (ΦΔΚ 16 ηΒ’/14.01.2003) απφθαζε Τθ. ΠΔΥΩΓΔ γηα ηελ
πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκφζησλ
Έξγσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο φξνπο:
1.

Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε
ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.

2.

χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ).
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν
εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο:
2.1

Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ.

2.2

Οξηζκφο ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο.
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Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη
θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ
αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο, θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο
(Ν 1568/1985, ΠΓ 17/1996, ΠΓ 305/1996, ΠΓ 294/1988). Η αλάζεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο
ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ
Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θιπ. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο
ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ 95/1999, ΠΓ 17/1996) απφ ην Τπνπξγείν
Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞΤΠΠ).
2.3

Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ.

2.4

Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ.

2.5

Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη’ ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο
γηα:


αλαθνξά αηπρήκαηνο,



δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη λνκνζεζίαο,



αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο,



ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο,



εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ,



ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ.

2.6

Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ πρ γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή
ηεο θαηαζθεπήο.

2.7

Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη
ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθηλδχλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά.

2.8

2.9

Άιιεο πξνβιέςεηο.


Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην έξγν
πξνο ην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ.



Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζε ζέκαηα ΑΤΔ.



Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην.



Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο ππεξγνιάβνπ;, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο
θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο.

Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ.
Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ην
ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ αδαπαλψο γηα ην Γεκφζην.
Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην
δε (ΦΑΤ) εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη.
πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ ΚηΔ ελεκεξσκέλνο ψζηε λα
πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε.
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Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
2.9.1

Γεληθά.


Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ



χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ



Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ



ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ



ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ.

2.9.2

Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο.

2.9.3

ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.

2.9.4

Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ
εξγνηαμίνπ.

2.9.5

Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ.

2.9.6

πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ.

2.9.7

Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α’ βνεζεηψλ.

2.9.8

Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πρ εηδηθή ηχπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ
νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θιπ θαη δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ
εξγαζία ζε χςνο.

2.9.9

Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

2.9.10

Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο
εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο πρ
Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ
Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη.

2.9.11

Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα
απνθεπρζνχλ.

2.9.12

Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη
ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςή ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα
γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/1996).

Ο ΦΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
2.9.Α

2.9.Β

2.9.Γ

Γεληθά.


Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ



Αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ



Αξηζκφ αδείαο



ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ



ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο πνπ ζα ζπληάμεη ην ΦΑΤ.

ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ:


Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ



Παξαδνρέο κειέηεο



Σα ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζε».

Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα
νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, πρ
εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ.
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Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ,
αηκνχ θιπ) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ.
2.9.Γ

Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ.
Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη:


Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ πρ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα
αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ
ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ.



Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ πρ νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ
εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ.



Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο
νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ.

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Η Γ/λνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ
χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ – ΦΑΤ.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ.
3.

Γαπάλεο ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ.
Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ
εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα
έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.

Η θαζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα
ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, θαη ε Δπηηξνπή παξαιαβήο νθείιεη λα δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ ΦΑΤ θαη λα ην
αλαγξάθεη ξεηά ζην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο. (Απφθαζε αξ. 433/19.02.2000
ΤΠΔΥΩΓΔ, ΦΔΚ 1176 Β΄/ 19.02.2000).
Άρζρο 17:
Καζαξηζκφο Δξγνηαμίνπ, Καηαζθεπψλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ
Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ
έξγνπ πνπ ζα θαηαζθεπάζεη θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ πξν ηεο παξαδφζεσο ηεο νδνχ ζηελ
θπθινθνξία.
Άρζρο 18ο:
Σκεκαηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο απηνηεινχο ρξήζεσο
ε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν 4412/2016, κπνξεί λα δηελεξγεζεί ε
παξαιαβή ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ πνπ απνπεξαηψζεθαλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απηνηειψο.
Άρζρο 19ο:
Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε
Σν έξγν ή απηνηειή ηκήκαηά ηνπ κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ γηα ρξήζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 169 ηνπ Ν 4412/2016.
Άρζρο 20ο:
Υξφλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ηνπ έξγνπ
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Ο ρξφλνο εγγπήζεσο θαη ζπληεξήζεσο ησλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 15 κήλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
171 ηνπ Ν 4412/2016.
Άρζρο 21ο:
χληαμε Σερληθψλ κειεηψλ
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κεηά απφ εληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν
Τπεξεζίαο, λα πξνβεί ζηελ εθπφλεζε ησλ Σερληθψλ κειεηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, δεδνκέλνπ φηη, ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο ηεο εξγνιαβίαο, έρνπλ αλαρζεί θαη νη ακνηβέο ησλ πηζαλνινγνχκελσλ ηέηνησλ κηθξνκειεηψλ.
Άρζρο 22ο:
Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο
Γηα ηα ππφινηπα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016, θαζψο επίζεο θαη ησλ εξκελεπηηθψλ
εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο εθδνζεί απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα..
Άρζρο 23ο:
Υξφλνο δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα γίλνληαη κε ηελ επίβιεςε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο,
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, δειαδή ηηο εκέξεο πνπ είλαη αλνηρηά ηα δεκφζηα θαηαζηήκαηα θαη είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε ησλ ππεπζχλσλ.
Δξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη δελ ζα είλαη άκεζα επηκεηξήζηκεο (ηζνπεδσηηθέο ζηξψζεηο κε αζθαιηνκίγκαηα πνπ επηκεηξνχληαη κε δπγνιφγηα, αζθαιηηθνί ηάπεηεο
γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη ρσξνζηαζκηζεί ε θάησ επηθάλεηα, ζθπξνδέκαηα, εθζθαθέο θαη πιήξσζε ζεκειίσλ θιπ), είλαη δπλαηφ λα κε ιεθζνχλ ππφςε απφ ηελ Τπεξεζία θαη λα κελ παξαιεθζνχλ.
Δμαίξεζε ηεο δεζκεχζεσο απηήο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο,
ε νπνία ζε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε.
Άρζρο 24ο:
Ξπιφηππνη, ηθξηψκαηα θαη γεληθά βνεζεηηθέο κε κφληκεο θαηαζθεπέο
Η θαηαζθεπή μπινηχπσλ, ηθξησκάησλ θαη γεληθά βνεζεηηθψλ κε κφληκσλ θαηαζθεπψλ, αλεμαξηήησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, γίλεηαη κε ηελ απνθιεηζηηθή ππεπζπλφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 609/1985.
Σα πιηθά θαη ε κέζνδνο ζπλζέζεσο ησλ πξναλαθεξφκελσλ βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ, απνηεινχλ
απνθιεηζηηθή επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο θέξεη θαη ηελ επζχλε.
Η Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηηο ελ ιφγσ θαηαζθεπέο,
είηε ζηε θάζε ηεο κειέηεο ηνπο είηε ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο.
Καηά ζπλέπεηα δελ απαηηείηαη εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ε ππνβνιή ησλ κειεηψλ, ησλ βνεζεηηθψλ απηψλ θαηαζθεπψλ, ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε, νχηε φριεζε ηεο
Τπεξεζίαο γηα επίβιεςε θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο.
ε πεξίπησζε πάλησο θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο θξίλεη φηη δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα
(επηζηεκνληθέο γλψζεηο, πείξα θιπ) είηε γηα ηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ ησλ αλσηέξσ βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ, είηε γηα ηελ επίβιεςε θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνζιάβεη ην θαηάιιειν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ.
Άρζρο 25ο:
Μέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειέζεη. ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ, εθ’ φζνλ
ππάξρεη, αλαθέξνληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξ16

γαζηψλ γηα λα κελ επηβαξπλζεί ην πεξηβάιινλ θαη ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ αλάδνρν,
ζην κέξνο πνπ ηνλ αθνξνχλ.

Άρζρο 26ο:
Αζθάιηζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ
Γεληθά
26.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ζην ΙΚΑ θαη ηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, φιν
ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πεξί
ΙΚΑ δηαηάμεηο.
26.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εληφο ρψξαο
κέινπο ηεο ΔΔ θαη ΔΟΥ, εθ' φζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί ΙΚΑ δηαηάμεηο. Η δηάηαμε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη γηα ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
26.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, πνπ κπνξεί ζχκθσλα
κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία λα αζθαιίδεη παξεκθεξή έξγα ηα απηνθίλεηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιχςεη κε πιήξε αζθάιεηα ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία φια ηα κεραλήκαηα ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε νπδεκία πεξίπησζε, νχηε
ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή αηπρήκαηνο ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δηεθδηθήζεη απφ
ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκηά ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο.
26.4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπο θαη θαηά παληφο
θηλδχλνπ (θινπή, θζνξά, θσηηά, θαηνιηζζήζεηο θιπ.), γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
ηελ παξαιαβή κέρξη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην έξγν, ηα πιηθά πνπ έρνπλ παξαιεθζεί
απφ ηελ Τπεξεζία επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη επνκέλσο ζα αλήθνπλ ζ' απηήλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία γίλεηαη ζε απνζήθεο ηνπ
Αλαδφρνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο καθξηά απφ ην εξγνηάμην, αιιά κέζα ζηα φξηα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, ε αζθάιηζε ζα θαιχπηεη φπσο παξαπάλσ θαη ηελ κεηαθνξά. Καλέλα
πιηθφ δελ ζα παξαιακβάλεηαη ζην εμσηεξηθφ (έζησ θαη αλ εθεί γίλεηαη ν πνηνηηθφο ηνπ
έιεγρνο, κεξηθά ή νιηθά) θαη γη’ απηφ ε αζθάιηζε γηα ηελ κεηαθνξά πιηθψλ απφ ην
εμσηεξηθφ είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.
Άρζρο 27ο:
Απαιινηξηψζεηο
Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη, φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαηππψζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε δεκνζίσλ εθηάζεσλ θαη ηελ απαιινηξίσζε δεκνηηθψλ,
θνηλνηηθψλ, ΝΠΓΓ ή ηδησηηθψλ γεπέδσλ, αζηηθψλ θιπ, απαξαηηήησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ππέρσλ θαη φιεο ηηο πιηθέο θαη δηθαζηηθέο επζχλεο γηα ηελ δηαδηθαζία ησλ απαιινηξηψζεσλ
ηνχησλ, θαη λα παξαδψζεη ηα γήπεδα ησλ έξγσλ ειεχζεξα ζηνλ ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν
πνπ ζα επηηξέςνπλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο απαιινηξηψζεσλ ή εμαγνξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 2882/2001.
Δάλ απαηηείηαη ζπκπιήξσζε απηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εάλ δηαηαρζεί πξνο ηνχην, κε εηδηθή εληνιή, φπσο εληφο πξνζεζκίαο θαζνξηδνκέλεο ζε απηήλ, λα ππνβάιιεη ζε δσδεθαπινχλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επί δηαθαλνχο νζφλεο ησλ ζρεδίσλ απηψλ) αληίηππα θηεκαηνινγηθνχ δηαγξάκκαηνο ππφ θιίκαθα 1:1.000 κεηά θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα ησλ θαηαιακβαλφκελσλ πξνζσξηλψο ή νξηζηηθψο ηδηνθηεζηψλ, ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη φια ηα απαηηνχκελα γηα
ηελ απαιινηξίσζε ζηνηρεία πνπ είλαη:
α) Αξηζκνί ελδείμεσο θηήκαηνο
β) Ολνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ηδηφθηεηνπ
γ) Υσξηφ ή θνηλφηεηα ζηελ νπνία ππάγεηαη ε ηδηνθηεζία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ηδηνθηήηνπ.
δ) Δκβαδφλ επηθάλεηαο γηα πξνζσξηλή θαηάιεςε
ε) Γηάξθεηα πξνζσξηλήο θαηάιεςεο
ζη) Δκβαδφλ επηθάλεηαο γηα νξηζηηθή απαιινηξίσζε ή δνπιεία δηαβάζεσο
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δ) Δίδνο θηήκαηνο κεηά πεξηγξαθήο απάλησλ ησλ επηθεηκέλσλ (νηθηψλ, θξεάηψλ, θηηζκάησλ ,
θαιιηεξγεηψλ, αξηζκνχ θαη είδνπο θαη θαηαγνξηνπνίεζε θαηαζηξεθνκέλσλ δέλδξσλ κε ηα
αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά πξνζδηνξηζκνχ απηψλ θιπ) θαη
ε) Παξαηεξήζεηο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ θηεκαηνγξαθηθέο εξγαζίεο, εάλ δηαηαρζεί
πξνο ηνχην, απνδεκησκέλνο βάζεη ησλ πεξί ακνηβψλ κεραληθψλ δηαηάμεσλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνυπάξρεη θηεκαηνιφγην ηεο πεξηνρήο θαη ν αλάδνρνο δηαηαρζεί φπσο εθηειέζεη επαιήζεπζε ή ζπκπιήξσζε ηνχηνπ θαη εθπφλεζε ελ ζπλέρεηα θαη απαηηνχκελα θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο ή αλσηέξσ απνδεκίσζε θαζνξίδεηαη αλαινγηθψο βάζεη ησλ
σο άλσ δηαηάμεσλ.
Άρζρο 28ο:
Αξραηφηεηεο
Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ ή πεξαηηέξσ πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ απνθαιπθζνχλ αξραηφηεηεο, ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο ζηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία (ηερληθή θαη πιηθή) θαη λα ζπληνλίδεη κε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ. Η
δαπάλε γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ θαη φρη ηνλ Αλάδνρν.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε αξραηνηήησλ, νπνηαζδήπνηε
ειηθίαο, λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία θαη ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη λα δηαθφςεη
ακέζσο θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε αξραηνηήησλ.
Μεηά ηνλ πξψην ραξαθηεξηζκφ ησλ επξεκάησλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζα δνζνχλ νδεγίεο ζηνλ Αλάδνρν, είηε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, είηε γηα ηε δηελέξγεηα αξραηνινγηθήο
έξεπλαο κε δηθά ηνπ κέζα γηα ηα νπνία ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα απφ ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ ή απφ
ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, είηε γηα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ γηα δηάζηεκα θαηά
ην νπνίν ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ζα δηελεξγεί έξεπλεο κε δηθά ηεο κέζα θαη γηα ηε κεηαθνξά
ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε άιιν κέησπν εξγαζίαο, κε αλάινγε κεηαηξνπή ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεηαθηλεί, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ απφ ην έλα κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν θαη λα κεηψλεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηηο θαζπζηεξήζεηο απφ ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο.
Όια ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη αμίαο, πνπ αλαθαιχπηνληαη θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε Διιεληθή Ννκνζεζία.
Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο ιφγσ απαηηήζεσλ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ηηο εθηειεί ν
Αλάδνρνο ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή.
Παξάηαζε ηκεκαηηθψλ ή/θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ νθεηινκέλσλ ζε
αξραηνινγηθέο έξεπλεο, ζα αλαγλσξηζηεί ζηνλ Αλάδνρν, κφλνλ εθφζνλ νη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο θαη
ινηπέο αξραηνινγηθέο έξεπλεο ππεξβνχλ ηηο εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζε ζρέζε κε ηελ
πξνβιεπφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαηά ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη εθφζνλ νη αξραηνινγηθέο έξεπλεο βξίζθνληαη πάλσ ζηελ θξίζηκε δηαδξνκή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ επεξεάδνπλ δπζκελψο.

Σσληάτζεθε
Ο ζσληάθηες

Πέηρος Βρέιιες
Ηιεθηροιόγος Μεταληθός

Πρέβεδα, 6 Ασγούζηοσ 2018
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Γεκήηρηος Κρεηηθός
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Θεωρήζεθε
Ο Γ/ληες Γ.Τ.Δ.
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