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Αρ. Μελετης :  20/2016 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ  ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
 

ΕΡΓΟ : «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες» 

 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
2.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
3.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
6. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:            28.807,48€  
                                             Φ.Π.Α. 24%:                 6.913,80€ 

                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:             35.721,28€ 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Λουτράκι      9.6.2016 
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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 
609/85 κατασκευής Δημοσίων Έργων σε εκτέλεση του Ν 1418/84 (αρ. 4 παρ.2) "Δημόσια Έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και των Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και 4070/12 , προβλέπεται η κατασκευή του 
παραπάνω έργου. 
Αναλυτικότερα η δαπάνη του έργου έχει ως εξής : 
 
 

Αθροισμα εργασιών 21.228,80 
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 3.821,18 

Σύνολο 25.049,98 
Απρόβλεπτα  15 % 3.757,50 

Αναθεωρήσεις - 
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 28.807,48 

Φ.Π.Α.   24 % 6.913,80 
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 35.721,28 

Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ - 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.721,28 
 

 
 

 
 

ΚΑ- 30-7336.011 
 

ΕΥΡΩ 35.800,00 € 

 
Το έργο αφορά την προετοιμασία και αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών από θεομηνία που 

αφορούν το οδικό δίκτυο του Δήμου (άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση οδοστρωμάτων, κ.α). 
Το έργο θα εκτελεστεί υπό την επίβλεψη Μηχανικού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.   
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2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

α/α Εργασία 
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Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

Ομάδα  Γενικές εργασίες  

1 
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ16) 

1.1 ΟΔΟ1420 m3 500,00 5,00 2.500,00 

2 

Χρήση αμφιπλεύρων 
εργοταξιακών στηθαίων οδού, 
τύπου NewJersey, από σκληρό 
πλαστικό. (ΥΔΡ1.2) 

1.2 ΗΛΜ 108 μήνας 40,00 5,20 208,00 

3 
Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους (ΟΔΟΓ2.1) 

1.3 ΟΔΟ3211Β m3 290,00 15,30 4.437,00 

4 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ 
ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
(ΟΔΟΔ6) 

1.4 ΟΔΟ4421Β tn 87,00 91,40 7.951,80 

5 
Πλήρωση γεωλογικών 
καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα 
C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.5) 

1.5 ΥΔΡ6327.1 m3 10,00 96,00 960,00 

6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 
mm. (ΟΔΟΑ19) 

1.6 ΟΔΟ3121Β m3 165,00 12,00 1.980,00 

7 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 
ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) 

1.7 ΟΔΟ4120 m2 400,00 0,45 180,00 

8 
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
(ΟΔΟΕ16) 

1.8 ΗΛΜ 108 μήνας 40,00 43,80 1.752,00 

9 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ, μεσαίου μεγέθους 
(ΟΔΟΕ9.4) 

1.9 ΟΙΚ6541 τεμαχ 10,00 53,70 537,00 

10 
BAΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ (ΟΔΟΕ20) 

1.1
0 

ΥΔΡ6620.1 τεμαχ 10,00 23,00 230,00 

11 
Στύλος πινακίδων από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
DN80 mm (3’’) (ΟΔΟΕ10.2) 

1.1
1 

ΟΔΟ2653 τεμαχ 10,00 49,30 493,00 

Άθροισμα ομάδας   Διάφορες εργασίες   21.228,80 
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 Αθροισμα εργασιών 21.228,80 
 Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 3.821,18 
 Σύνολο 25.049,98 
 Απρόβλεπτα  15 % 3.757,50 
 Αναθεωρήσεις - 
 Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 28.807,48 
 Φ.Π.Α.   24 % 6.913,80 
 Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 35.721,28 
 Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ - 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 35.721,28 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Λουτράκι         9.6.2016 

 

 

 

Ι. Καπετανόπουλος 
Πολ. Μηχανικός ΠΕ3 

 
 
 
 

Κ. Μελέτης 
Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Λουτράκι         9.6.2016 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Λουτράκι         9.6.2016 

Ο Διευθυντής 
α.α 

 

 

 

 

Δ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 
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3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται : 

1. Η αξία των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών , με ποσοστό προσαύξηση , για 
ασφάλιση του ΙΚΑ , επικουρική ασφάλιση , δώρα εορτών κ.λ.π. που προβλέπεται 
από το πρακτικό Τιμαριθμικής διαπίστωσης Υ.Δ.Ε. , για το τρίμηνο με τις τιμές που 
συντάσσεται αυτή η μελέτη . 
2. "το κόστος " της φθοράς των εργαλείων και των μηχανημάτων , που 
χρησιμοποιούνται στο έργο . 
3. τα μισθώματα των μηχανημάτων , και Α4. κάθε δαπάνη για ολοκληρωμένη και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών , που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα , εκτός 
από τα απρόβλεπτα , επισφαλή , γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου , που θα 
εκτελέσει μέρος του έργου ή όλο το έργο . 
4. Κάθε προκαταρκτική εργασία  που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου 
δηλαδή τοπογραφικές εργασίες (χωροσταθμήσεις , χαράξεις , σύνταξη 
οριζοντιογραφιών , μηκοτομών κλπ. ) 
5. Κάθε υλικό και εργασία , που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μονάδας 
εργασίας και την δαπάνη μεταφοράς των υλικών επί τόπου του έργου . 
6. Κάθε δασμοφόρο και υπέρ τρίτου κράτηση . 
7. Κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο , την φθορά ή την απόσβεση των 
χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων ή εργαλείων , την επισκευή , λειτουργία και 
μεταφορά τους επί τόπου του έργου καθώς και τις δαπάνες για ενοίκια κ.λ.π. , 
που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο . 
8.  Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού 
Β6. Η δαπάνη για την φωτογράφηση και εμφάνιση των φιλμ , για τρεις (3) 
τουλάχιστον φωτογραφίες για κάθε φάση των εργασιών που θα υποδείξει ο 
επιβλέπων τεχνικός . 
9.  Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας , όπως ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ. 
10.  Κάθε δαπάνη για εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας υλικών 
χρησιμοποιουμένων στο έργο και σωστής εκτέλεσης εργασίας . 

 
 Στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου ή μέρους αυτού μετά από κανονική δημοπρασία 
ή πρόχειρο διαγωνισμό το ποσοστό έκπτωσης αναφέρεται στις παρακάτω τιμές , που 
προσαυξάνονται με ποσοστό 18% ή 28%  για απρόβλεπτα , επισφαλή, γενικά έξοδα και 
όφελος εργολάβου, όταν το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ή από τον προϋπολογισμό των τακτικών εσόδων  του ΟΤΑ 
(συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια ) αντίστοιχα . 

Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του έργου είναι 
ενδεικτικό. Στο τμήμα του έργου που η δαπάνη του καλύπτεται από ίδιους πόρους, θα 
εφαρμοσθεί Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον 
ανάδοχο, ενώ στο τμήμα του έργου που η δαπάνη του πληρώνεται από δημόσιες επενδύσεις 
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ή άλλες πηγές με ανάλογες απαλλαγές, θα εφαρμοσθεί ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και δεν θα 
γίνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός της υπέρ ΤΣΜΕΔΕ πρόσθετης κράτησης 2% επί των 
τεκμαρτών καθαρών κερδών. 

Στην περίπτωση που εκτελείται μέρος ή όλο το έργο με απ ευθείας ανάθεση με ή 
χωρίς ποσοστό έκπτωσης , οι τιμές των άρθρων ισχύουν , όπως γράφονται χωρίς να 
προσαυξάνονται με κάποιο ποσοστό , για εργολαβικό όφελος , εκτός από την περίπτωση των 
εδαφίων α-δ του άρθρου 9 του Π.Δ. 171/87 . 

 
 Για τις εργασίες ισχύουν οι προδιαγραφές , που αναφέρονται στα άρθρα του 
Τιμολογίου ή στην περίπτωση , που δεν αναφέρονται αυτές , οι σχετικές προδιαγραφές 
του Υ.Δ.Ε. και Υ.Ε. 
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 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Ομάδα Διάφορες εργασίες 
 
ΑΤ 1.1 

 
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ  (ΟΔΟΑ16) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ1420 
Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή ορυγμάτων ή επιχωμάτων 

υφιστάμενων οδών, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
· η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,  
· η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης σε θέσεις της έγκρισης της 
Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή συμπλήρωση επιχωμάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς 
οριστική απομάκρυνση εκτός του έργου, περιλαμβανομένης και της τυχόν εκθάμνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων 
οποιασδήποτε περιμέτρου και απομάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα της περιοχής 
κατάπτωσης, περιλαμβανομένου του τυχόν αναγκαίου θρυμματισμού ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των 
προϊόντων κατάπτωσης 
 
Η άρση καταπτώσεων επιμετράται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
 
Ανάλυση εργασίας  
αρση καταπτωσεων για καθε ειδους εδαφος  Α16* m3 1,000000*  1,20=  1,20 
μεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός 
πόλεως, σε απόσταση >= 5Km, σε οδούς 
καλής βατότητας  ΜΕΤ2.1.2 m3Km 20,000000*  0,19=  3,80 
 
Τιμή ανα m3 πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά   (5,00 €) 
 
ΑΤ 1.2 

 
Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου NewJersey, από σκληρό 
πλαστικό.  (ΥΔΡ1.2) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 108 
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης αμφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας  τύπου New Jersey, 

κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο  (PE), σε χρώμα εναλλάξ λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 
m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 8-10 kg, με κατάλληλα διαμορφούμενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά μήκος), για 
την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των στοιχείων. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) των φορητών πλαστικών 
στηθαίων 
· ο ερματισμός τους με νερό ή άμμο 
· η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί φθορές 
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου NewJersey (ή κλάσμα αυτού). 
 
 

 
Τιμή ανα μήνας πέντε ευρώ & είκοσι λεπτά   (5,20 €) 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΑΤ 1.3 

 
Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  (ΟΔΟΓ2.1) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ3211Β 
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα 

με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου 
συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική 
επιφάνεια. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, 
σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους  
 
Ανάλυση εργασίας  
βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  Γ 2.01* m3 1,000000*  11,50=  11,50 
μεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός 
πόλεως, σε απόσταση >= 5Km, σε οδούς 
καλής βατότητας  ΜΕΤ2.1.2 m3Km 20,000000*  0,19=  3,80 
 
Τιμή ανα m3 δέκα πέντε ευρώ & τριάντα λεπτά   (15,30 €) 
 
ΑΤ 1.4 

 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  (ΟΔΟΔ6) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ4421Β 
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 

την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά 
αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
· η σταλία των μεταφορικών μέσων 
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη 
επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών. 
· οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε 
ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική 
επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών πρό και μετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε βάρος με βάση τα αποτελέσματα 
εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. 
 
 
Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος. 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Ανάλυση εργασίας  
ασφαλτικη ισοπεδωτικη στρωση μεταβλητου 
παχους  Δ 6* tn 1,000000*  87,60=  87,60 
μεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός 
πόλεως, σε απόσταση >= 5Km, σε οδούς 
καλής βατότητας  ΜΕΤ2.1.2 m3Km 20,000000*  0,19=  3,80 
 
Τιμή ανα tn ενενήντα ένα ευρώ & σαράντα λεπτά   (91,40 €) 
 
ΑΤ 1.5 

 
Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C16/20  (ΟΔΟΒ29.3.5) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6327.1 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που 

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης 
κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν 
αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών 
συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, 
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ.τοθ σκυροδέματος 
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς  
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,  
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 
· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως 
ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων 
αυτοφερομένων δοκών),  
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 
m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν 
τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η 
απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων 
προσμίκτων κλπ). 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη 
μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των 
κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm2και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 
5cm,αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των 
σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα 
από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς 
και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  
 
Σκυρόδεμα C16/20 έγχυτο ή εκτοξευόμενο χρησιμοποιούμενο για την πλήρωση των γεωλογικών καταπτώσεων κλπ. Στην 
κατηγορία αυτή υπάγεται και το ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με οπλισμό έως 25 kg/m3 σκυροδέματος. 
 
 
Τιμή ανα m3 ενενήντα έξη ευρώ & μηδέν λεπτά   (96,00 €) 
 
ΑΤ 1.6 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm.  (ΟΔΟΑ19) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ3121Β 
Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου ή ποταμού, 

μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος (διερχομένου από το κόσκινο Νο 40) 
35% και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια του υλικού,  
· η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  
Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιμετρούμενου σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών 
και τελικών διατομών. 
 
Ανάλυση εργασίας  
προμηθεια κοκκωδους υλικου μεγεθους 
κοκκων εως 200 mm.  Α19* m3 1,000000*  8,20=  8,20 
μεταφορά υλικών ή προιόντων, εκτός 
πόλεως, σε απόσταση >= 5Km, σε οδούς 
καλής βατότητας  ΜΕΤ2.1.2 m3Km 20,000000*  0,19=  3,80 
 
Τιμή ανα m3 δώδεκα ευρώ & μηδέν λεπτά   (12,00 €) 
 
ΑΤ 1.7 

 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ  (ΟΔΟΔ4) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ4120 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης 

τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η 
μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο 
καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου 
(Federal) καιη επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 
 
Τιμή ανα m2 μηδέν ευρώ & σαράντα πέντε λεπτά   (0,45 €) 
 
ΑΤ 1.8 

 
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  (ΟΔΟΕ16) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 108 
Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 200 mm, με 

μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο 
φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένωνέργων, είτε ως ανεξάρτητες μονάδες 
ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 
· η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 
· ο έλεγχος λειτουργίας 
· η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού. 
 

 
Τιμή ανα μήνας σαράντα τρία ευρώ & ογδόντα λεπτά   (43,80 €) 
 
ΑΤ 1.9 

 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, μεσαίου μεγέθους  
(ΟΔΟΕ9.4) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ6541 
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από 

μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 
''Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)'' 
 
Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
 
α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,90 m 
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3,Ρ-4) πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές διαμέτρου 0,65 m 
 
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  
· η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 
·  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Τιμή ανα τεμαχ πενήντα τρία ευρώ & εβδομήντα λεπτά   (53,70 €) 
 
ΑΤ 1.10 

 
BAΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  (ΟΔΟΕ20) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6620.1 
Προμήθεια και τοποθέτηση βάσης προσωρινής στήριξης πινακίδων από χυτό συνθετικό υλικό από ανακύκλωση (μη 

μεταλλικό), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
· Προδιαμορφωμένες διαμπερείς οπές για την τοποθέτηση τετραγωνικών κοιλοδοκών, είτε σωλήνων Φ 50 mm (2''), 
με ή χωρίς χρήση συνδέσμου. 
· Προδιαμορφωμένες οπές ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση επάλληλων στοιχείων για την αύξηση του συνολικού 
βάρους της βάσης της πινακίδας.  
· Διαστάσεις τουλάχιστον 75x38x10 cm (ΜxΠxΥ) και βάρος τουλάχιστον 25 kg.  
· Ανθεκτικά χερούλια μεταφοράς 
Τιμή ανά βάση (τεμ) προσωρινής στήριξης πινακίδων. 
 
 
Τιμή ανα τεμαχ είκοσι τρία ευρώ & μηδέν λεπτά   (23,00 €) 
 
ΑΤ 1.11 

 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN80 mm (3’’)  (ΟΔΟΕ10.2) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ2653 
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, 

κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN40 mm (σπειρώματος: threadsizeR = 3'', dεξ = 89,9 mm, πάχους 
τοιχώματος 4,0 mm),μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ''Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική στεφάνη 
στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπέςΦ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 
0,65- 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 
14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x20 cm, για την σταθεροποίηση του 
στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 
· η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 cm 
· η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της 
οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων 
 

 
Τιμή ανα τεμαχ σαράντα εννέα ευρώ & τριάντα λεπτά   (49,30 €) 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Λουτράκι         9.6.2016 

 

Ι. Καπετανόπουλος 
Πολ. Μηχανικός ΠΕ3 

 
 

Κ. Μελέτης 
Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Λουτράκι         9.6.2016 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
 

Δ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Λουτράκι         9.6.2016 

Ο Διευθυντής 
α.α 

 

 

Δ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 
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4.  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο: 
Αντικείμενο του έργου 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά την εκτέλεση από 
εργολάβο του έργου με τίτλο : «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από 
θεομηνίες» με όλες τις εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται στα εγκεκριμένα 
τεύχη της μελέτης, καθώς επίσης και όσες εργασίες δεν προβλέπονται, αλλά η 
εκτέλεσή τους θα κριθεί από τον Δήμο Λ – Π - Αγ. Θ. αναγκαία κατά την πρόοδο των 
εργασιών για την ολοκλήρωση και σωστή εκτέλεση του έργου.Όπου σε αυτή την 
συγγραφή αναφέρεται η λέξη "εργοδότης" νοείται ο Δήμος Λ – Π- Α. Θ. και όπου 
"ανάδοχος" ή "εργολάβος " νοείται ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί από την 
δημοπρασία ή τον διαγωνισμό ή θα  οριστεί με απ' ευθείας ανάθεση. 

 
Άρθρο 2ο : 
Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός που συντάσσεται από την Υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 
28.807,48€ και προστιθέμενης της αναθεώρησης 0 € και του Φ.Π.Α. (24%) 
6.913,80€,  η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των  35.721,28€.  
Η χρηματοδότηση γίνεται από Ιδιους Πόρους  
 
 
Άρθρο 3ο : 
Διατάξεις που ισχύουν 
Για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου ισχύουν οι διατάξεις : 

1. Ο Ν.1418/84 "Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως  συναφών  θεμάτων", 
καθώς  και  η απόφαση με αρ. ΕΔ 2α / 01 / 27 / ΦΝ 294 / 18 - 3 - 85 του 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκτελεστική του Ν.1418 / 84 "Περί Δημοσίων 
Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 170 / 29 
- 3 - 85 (τεύχος 6), καθώς και ο Ν.2229 / 94 (ΦΕΚ 138 Α / 31 - 08 -94) "Περί 
τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν.1418 / 84". 

2. Το Π.Δ. 609 / 85 εκτελεστικό του προηγούμενου Νόμου και της 14907 / 85 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα Π.Δ. 286 / 94, Π.Δ. 368 / 
94 και Π.Δ. 218 / 99, τα οποία τροποποιούν και ρυθμίζουν διατάξεις του Π.Δ. 
609 / 85. 

3. Το Π.Δ. 171 / 87. 
4. Οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου έργου τεχνικές 
προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημοσίων  Έργων. 

5. Ο νόμος Ν3263/04 
6. Ο νόμος Ν3669/08 
7. Το Π.Δ. 3463 / 06 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας". 
8. Η εγκύκλιος ΒΓΔ 01 / 20 /80 του Υ.Δ. Έργων για τον τρόπο επιμέτρησης των 

εργασιών καθώς και οι διατάξεις  του άρθρου 38 του Π.Δ. 609 / 85, ενώ 
αντίστοιχα για την καταμέτρηση των αφανών εργασιών ισχύουν οι διατάξεις 
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του Ν.1418 / 84 και του Π.Δ. 609 / 85 όπως αυτά ισχύουν σήμερα με σύνταξη 
πρωτοκόλλων αφανών εργασιών κατά την εκτέλεση αυτών και ποτέ εκ των 
υστέρων. 

9. Το Π.Δ. 798 / 80 "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών 
εργασιών". 

10. Το Π.Δ. 1073 / 81 "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξιο οικοδομών κλπ". 

11. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 
12. Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική, Δασική Υπηρεσία, γειτνίαση με αγωγούς 

και κολώνες της Δ.Ε.Η. κλπ). 
13. Τα συμβατικά στοιχεία με τη σειρά ισχύος που ορίζονται στο άρθρο 4 της  ΓΣΥ. 
14. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει την εκτέλεση Δημοσίων και Δημοτικών έργων 

ή τροποποιεί ή ρυθμίζει τις ανωτέρω διατάξεις. 
Για προμήθειες από τον Δήμο ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28 / 80. 

 
 
Άρθρο 4ο : 
Τρόπος εκτελέσεως του έργου 
Το έργο θα εκτελεστεί από: 
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ . 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
Επίσης λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης του 
έργου από επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (αρ. 105 και 106 
Ν.3669/08) Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν 
επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων περιπτώσεων.   
 
 
Άρθρο 5ο : 
Αναθεώρηση τιμών τιμολογίου, τροποποίηση Προϋπολογισμού 
Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις 
Η αναθεώρηση των τιμών του τιμολογίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του Π.Δ. 
609 / 85 και όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 218 / 99 και με το άρθρο 10 του 
Ν.1418 / 84 πλην της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.1418 / 84 που αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 2, παρ.15, του Ν.2229 / 94. 
Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και σύνταξη νέων τιμών μονάδας γίνεται με το 
άρθρο 43 του Π.Δ. 609 / 85 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286 / 94 καθώς 
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και με το άρθρο 8 του Ν.1418 / 84 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την 
παρ.12 (που συμπλήρωσε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.1418 / 84), την παρ.13 (που 
αντικατέστησε την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 1418 / 84), καθώς και την παρ.14 
(που συμπλήρωσε το άρθρο 8 του Ν.1418 / 84 με νέα παρ.6 του άρθρου 2 του 
Ν.2229 / 94). 
Η κοστολόγηση των νέων τιμών εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 43 (παρ.3) του Π.Δ. 609 / 85 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286 / 
94, καθώς και του άρθρου 8 του Ν.1418 / 84 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
από την παρ.12 (που συμπλήρωσε την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.1418 / 84), την 
παρ.13 (που αντικατέστησε την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 1418 / 84), καθώς και 
την παρ.14 (που συμπλήρωσε το άρθρο 8 του Ν.1418 / 84 με νέα παρ.6) του άρθρου 
2 του Ν.2229 / 94. 
Σε περίπτωση υπερσυμβατικών ποσοτήτων εργασιών (πέραν του ορίου της παρ.2 του 
άρθρου 8 του Ν.1418 / 84 που αντικαταστάθηκε με την παρ.13 του άρθρου 2 του 
Ν.2229 / 94) θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 44 του Π.Δ. 609 / 85 και όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 368 / 94. 
Οι τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου μελέτης όπως και όλες οι νέες που 
συντάσσονται με βάση τις συμβατικές τιμές για παρόμοιες  ή άλλες εργασίες καθώς 
και εκείνες που συντάσσονται με βάση τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (ΑΤΗΕ, 
ΑΤΟΕ, ΥΔΡ, ΑΤΕΟ, ΗΛΜ κλπ.) υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας ρητή 
ή τεκμαρτή (άρθρο 43 του Π.Δ. 609 / 85 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
286 / 94). 
Για τις τιμές που συντάσσονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους ισχύουν τα 
οριζόμενα από το άρθρο 43 παρ.3 του Π.Δ. 609 / 85 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
με το Π.Δ. 286 / 94 και σύμφωνα με την εγκύκλιο 36 / 94 του ΥΠΕΧΩΔΕ 
(Δ17α/04/63/Φ.Ν.381/21-9-94). 
Σχετικά με τις απολογιστικές εργασίες ισχύουν όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του 
Π.Δ. 609 / 85 και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών με 
την παρούσα εργολαβία εφόσον δοθεί ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία 
και Επίβλεψη. 
 
 
Άρθρο 6ο : 
Λογαριασμοί, πληρωμές αναδόχου, χρηματοδότηση του έργου 
Οι ανακεφαλαιωτικοί λογαριασμοί των κατά την σύμβαση οφειλομένων ποσών 
συντάσσονται κάθε μήνα σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του Ν.1418 / 
84 όπως τροποποιήθηκε ως προς το τελευταίο εδάφιό της με την παρ. 6 του άρθρου 
του Ν.2229 / 94, καθώς και με το άρθρο 40 του Π.Δ. 609 / 85 και το άρθρο 13 του 
Π.Δ. 171 / 87. 
Τα υλικά που εισκομίστηκαν με έγκριση της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή σε αποθήκες 
και τα οποία δηλώθηκαν, εγκρίθηκαν και περιελήφθησαν σε λογαριασμό, ανήκουν 
κατά κυριότητα στον Δήμο Λ – Αγ. Θ.  Αυτό δεν θα ερμηνευτεί ότι απαλλάσσει τον 
εργολάβο από την όλη ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα υλικά και έργα, καθώς και για 
την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς του έργου, κλοπής υλικών κλπ, ούτε σαν παραίτηση 
του εργοδότη από το δικαίωμα να απαιτήσει από τον ανάδοχο να εκπληρώσει όλους 
τους όρους της σύμβασης. 
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Σχετικά ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.8 του Ν.2229 / 94 (ως προς την 
παραλαβή και έλεγχο των προς πιστοποίηση υλικών) που συμπληρώνουν την παρ.1 
του άρθρου 6 του Ν.1418 / 84. 
Το έργο που χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου το ποσοστό για γενικά έξοδα και 
όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18%. Σε περίπτωση που το έργο 
χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του ή σε τμήμα του από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
επενδύσεων το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 
18% για το ποσό που αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση αυτή. Σε περίπτωση απ' ευθείας 
ανάθεσης το ποσοστό αυτό μηδενίζεται (0%). 
Για την πληρωμή κάθε μερικής πιστοποίησης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίζει 
αποδείξεις των υποχρεωτικών του καταβολών προς τα οικεία Ταμεία, (τιμολόγιο 
θεωρημένο από την αρμόδια οικονομική εφορία, βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 
γραμμάτιο είσπραξης αυτής, υπέρ του Δημοσίου καταβολής του φόρου εισοδήματος 
αντιστοιχούντος στην πιστοποίηση κλπ), καθώς και εξοφλήσεις των υποχρεώσεών του 
μέχρι την ημέρα σύνταξης της πιστοποίησης προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 
(Ι.Κ.Α, Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε.) ανακεφαλαιωτικώς. 
Πλην των ανωτέρω και πριν από τη θεώρηση και του τελικού λογαριασμού θα ζητείται 
από τον ανάδοχο η προσκόμιση βεβαίωσης του αρμόδιου υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α 
περί εξοφλήσεως κάθε σχετικής προς την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικής εισφοράς. 
Επίσης πριν την θεώρηση του κάθε λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει απόδειξη της Ε.Τ.Ε. περί καταβολής του ποσοστού 0,6% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 
(Ν.2166 / 93 άρθρο 27 παρ.34 & 35). 
 
 
 
Άρθρο 7ο : 
Ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις 
Για τις αποδόσεις, ποσότητες υλικών κλπ. που υπεισέρχονται στις επί μέρους τιμές 
μονάδας, ισχύουν ως συμβατικές, εκείνες του Αναλυτικού Τιμολογίου Οικοδομικών 
Εργασιών (Α.Τ.Ο.Ε.) ή έργου οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) ή ηλεκτρομηχανολογικών έργων 
(ΗΛΜ) και (Α.Τ.Η.Ε.) ή υδραυλικών έργων (Α.Τ.Υ.Ε) κατά περίπτωση. 
 
 
Άρθρο 8ο : 
Προθεσμία εκτελέσεως του έργου, υπέρβαση προθεσμίας, 
παρατάσεις, ποινικές ρήτρες 
Η προθεσμία εκτελέσεως του έργου ορίζεται σε 6  μ ήν ε ς  από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 36 παρ.1 και 2 του Π.Δ. 609 / 85). 
α) Σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η 

σύμβαση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει στο έδαφος τις 
οριζοντιογραφικές μελέτες και να υποβάλλει στην Υπηρεσία τις παρατηρήσεις 
του. 

β) Σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η 
σύμβαση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει μελέτη διατήρησης της 
κυκλοφορίας. Δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο παράταση συνολικής ή 
τμηματικής προθεσμίας λόγω ισχυρισμού άγνοιας των τοπικών συνθηκών της 
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περιοχής του έργου. 
γ) Σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η 

σύμβαση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα για 
την κατασκευή του έργου σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 609 / 85 και το 
άρθρο 2, παράγραφος 3 του Ν.2229 / 94 που αντικατέστησε την παρ.4 του 
άρθρου 5 του Ν.1418 / 84. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 
(σύμφωνα με τη σύμβαση) εγκρίνεται με τυχόν τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις από την Υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες. 
Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να 
καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών 
καθορίζονται από την Υπηρεσία με πίνακες εργασιών, που κοινοποιούνται προς 
τον ανάδοχο. 
Με βάση αυτές αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα, το οποίο επίσης 
αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση μεταβολών των τμηματικών ή συνολικών 
προθεσμιών ή του αντικειμένου του έργου. 
Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου 
συνεπάγεται επιβολή χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του 
αναδόχου και γενικά ισχύουν και τα οριζόμενα για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
στις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.4 του Ν.2229 / 94 (που συμπληρώνει το 
άρθρο 15 του Ν.1418 / 84 με την παρ.6), καθώς και οι διατάξεις της παρ.11 
του άρθρου 2 του Ν. 2229 / 94 (που συμπληρώνει το άρθρο 6 του Ν.1418 / 84 
με την παρ.9) για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής. 
Παράταση προθεσμιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 
του Ν.2229 / 94 και του άρθρου 36 παράγραφοι 6, 7 και 8 του Π.Δ. 609 / 85 
γίνεται μόνο ύστερα από έγκριση της Προϊσταμένης αρχής (αν οι 
καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου). Σε κάθε 
περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του 
έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της συνολικής 
προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο από των τριών (3) μηνών (οριακή 
προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική 
συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν (κατόπιν 
σχετικού αιτήματος του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία) οι 
οποίες όμως παρατάσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. 
Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο κύριος του φορέα του έργου κατασκευής  (για την 
κάλυψη ή περιορισμό καθυστερήσεων του έργου για τις οποίες καθυστερήσεις 
ευθύνεται ο ανάδοχος) να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις 
εργασίες εκτελώντας πρόσθετες εργασίες σε συνδυασμό με τα τυχόν 
απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα 
και να εφαρμόζει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες, αν έτσι απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του 
έργου, χωρίς να δικαιούται καμίας πρόσθετης αποζημίωσης από αυτό τον λόγο. 
Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει 
τον αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων, 
αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

 
 
 
Αρ. Μελετης : 20/2016 
Εργο: «Αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών από θεομηνίες» 
Προυπ.:    : #  35.721,28# € με 24%ΦΠΑ  
 Χρημ. : Ι.Π.   Κ.Α. 30-7336.011 

 

-Λουτράκι  Ιουνιος 2016- 18 

δ)  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, δεν προβεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
λήξη της προθεσμίας που ορίζεται από το χρονοδιάγραμμα ή τον πίνακα των 
εργασιών, στην πλήρη περάτωση των εργασιών, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
κατά την διαδικασία του άρθρου 47 του Π.Δ. 609 / 85 και όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 368 / 94 και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις στις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.4 του 
Ν.2229 / 94 (που συμπληρώνει το άρθρο 15 του Ν.1418 / 84 με την παρ.6). Σε 
περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω προθεσμιών ή των τυχόν παρατάσεων που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, του επιβάλλεται από τον Δήμο Λ – 
Αγ. Θ. ποινική ρήτρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 παράγραφοι 9, 10, 11, 12 
του Π.Δ. 609 / 85 για κάθε παρερχόμενη ημέρα. 
Το ποσό της ποινικής ρήτρας παρακρατείται από την πρώτη προς πληρωμή 
πιστοποίηση που θα εκδοθεί. Αν δεν επαρκεί το οφειλόμενο στον ανάδοχο 
ποσό, τότε ο Δήμος Λ – Αγ. Θ. μπορεί να εισπράξει το υπόλοιπο ποσό 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 
Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 
ανάδοχο σύμφωνα με την ισχύουσα  Νομοθεσία. Η κατάπτωση κάθε ποινικής 
ρήτρας, που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια της σύμβασης, συμφωνείται 
να γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα είναι ανέκλητη και 
δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον Δικαστικής ή άλλης 
Αρχής. Άλλως, ρητώς παραιτείται από τώρα ο ανάδοχος από παρόμοιο δικαίωμά 
του. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την 
έναρξη των εργασιών του έργου ή οι εργασίες είναι κατά σύστημα κακότεχνες 
ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές 
ή δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας για τους εργαζόμενους και το κοινό ή δεν 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και γενικά 
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 47 του Π.Δ. 609 / 
85 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368 / 94. 
 

ε) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και 
καιρικών συνθηκών σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ. 609 / 85 που 
υπογράφεται κάθε ημέρα από εντεταλμένο όργανο της Επίβλεψης και τον 
εκπρόσωπο του αναδόχου. 

 
 
Άρθρο 9ο : 
Εγγυητική Επιστολή -Υπογραφή σύμβασης 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 αρ. 35, ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4281/2014 αρ. 157, για την υπογραφή της σύμβασης την πιστή εφαρμογή των όρων 
της και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προκύπτει 
ένεκα του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης εως 
ποσοστού 5% επί του προϋπολογισμού του έργου. Ορίζεται το ποσο των 1441,00 
ευρώ.  
Αυτή κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η σύμβαση 
καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1418 / 84, το άρθρο 1, παρ.13 του 
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Ν.2229 / 94 και το άρθρο 26 του Π.Δ. 609 / 85 συντάσσεται από τον Δήμο και 
υπογράφεται από τον Δήμαρχο. 
 
 
Άρθρο 10 : 
Χρόνος Εγγύησης 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα για δέκα πέντε (15) 
μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών, εφ' όσον μέσα σε δύο μήνες από 
αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία 
που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. 
Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώνει κάθε βλάβη ή ζημιά 
που γίνεται στα έργα που εκτελέστηκαν απ' αυτόν. 
Σε περίπτωση αμελείας του εργολάβου στην τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσής του, η 
Υπηρεσία θα κοινοποιήσει προς αυτόν έγγραφη πρόσκληση που θα ορίζει το είδος της 
ζημιάς που θα επανορθωθεί καθώς και τον τρόπο επανόρθωσής της σε τακτή 
προθεσμία, μέσα στην οποία θα πρέπει να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσής του, τις σχετικές εργασίες επανόρθωσης θα εκτελέσει η 
Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και οι 
σχετικές δαπάνες θα εκπέσουν από το οφειλόμενο σ' αυτόν, λόγω εγγύησης 
χρηματικό ποσό και σε ανεπάρκεια τούτου, το υπόλοιπο βεβαιούται σε βάρος του 
αναδόχου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εισπράττεται βάση των 
διατάξεων περί εισπράξεως Δημοτικών Εσόδων. 
 
 
Άρθρο  11ο : 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
Η προσωρινή παραλαβή θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 53 του Π.Δ. 609 / 85 
μέσα σε  έξι μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση του έργου, (η βεβαίωση 
περάτωσης θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 609 / 85) εφ' όσον 
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του έργου μέσα σε δύο (2) μήνες 
από την περάτωση. Αν η τελική επιμέτρηση υποβληθεί από τον ανάδοχο 
μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για την διενέργεια της παραλαβής, αρχίζει από 
την υποβολή της τελικής επιμέτρησης. Εάν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση από τον 
ανάδοχο η προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση 
στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. 
Η οριστική παραλαβή θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 55 του Π.Δ. 609 / 85 
μέσα σε δύο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. 
Εάν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή 
διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 
Γενικά για την παραλαβή του έργου (προσωρινή και οριστική) ισχύουν και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν.1418 / 84 όπως τροποποιήθηκε (αντικαταστάθηκε η 
παρ.2 του άρθρου 11)  με το άρθρο 2, παρ.17 του Ν.2229 / 94. Για την διοικητική 
παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ. 609 / 85 και το 
άρθρο 24 της παρούσης Ε.Σ.Υ. 
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Άρθρο 12ο : 
Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και στο όφελος αυτού, περιλαμβάνονται και οι 
παρακάτω ειδικές δαπάνες που είναι απαραίτητες ή ενδεχόμενα μπορούν να ζητηθούν 
από τον εργοδότη. 
α) Οι τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων προς  

εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποιήσεων αυτής. 
β) Η εδαφολογική μελέτη που ίσως απαιτηθεί στο χώρο που θα εκτελεστούν 

οι εργασίες. 
γ) Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα γίνονται σε όλη την διάρκεια του έργου για 

διαπίστωση της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών και της 
εκτελούμενης ποιότητας της εργασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
που μνημονεύονται στο Τιμολόγιο. 

δ)  Η σύνταξη τευχών αναλυτικών επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων με τα απαραίτητα 
σχέδια και δακτυλογραφήσεις (σε ψηφιακή μορφή) τους σε ανάλογο αριθμό 
αντιτύπων, βάση των στοιχείων που αναγράφονται στα διπλότυπα των τευχών 
καταμέτρησης, που έχουν ληφθεί επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα 
μηχανικό παρουσία του αναδόχου. Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί κατά τις 
υποδείξεις του επιβλέποντος, ώστε να είναι άρτια και ακριβής. Τα ανωτέρω 
στοιχεία θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο για έλεγχο από τον επιβλέποντα 
πριν την δακτυλογράφησή τους και την φωτοαντιγράφησή τους. 

ε) Η λήψη έξι φωτογραφιών 17 x 22 εκ. καθώς και η τήρηση στατιστικών 
στοιχείων του έργου, όπως και ημερολογίου έργου εργοταξίου βιβλίο 
καταμετρήσεως αφανών εργασιών κλπ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
33 του Π.Δ. 609 / 85. 

στ) Οι χαράξεις και σημάνσεις του έργου κατά το στάδιο εκτελέσεώς του. 
 
 
 
Άρθρο 13ο: 
Έκτακτες παροχές 
Για την καταβολή στο εργατοτεχνικό προσωπικό των πάσης φύσης εκτάκτων 
χρηματικών παροχών που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργείου 
Εργασίας υπό μορφή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κλπ. υπόχρεος είναι 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου ο ανάδοχος. 
 
 
Άρθρο 14ο: 
Υλικά, Έλεγχος ποιότητας. Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν 
Για το υπόψη έργο ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του Υ.Δ.Ε. που μνημονεύονται 
στα άρθρα του Τιμολογίου καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι διαταγές που ισχύουν, του 
Υπουργείου Εσωτερικών και αφορούν εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του Ν.1418 / 84, καθώς επίσης και οι εγκεκριμένες Τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσας μελέτης. 
Εάν για τις εργασίες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου δεν 
μνημονεύονται Τεχνικές Προδιαγραφές, τότε τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα 
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πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και της απόλυτης εκλογής της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση των μη 
κατάλληλων απ’ αυτά. 
Πριν την προμήθεια οιουδήποτε υλικού και μηχανήματος θα πρέπει να ζητείται η 
έγκριση της επίβλεψης βάσει εγγράφων πιστοποιητικών κατασκευαστή, προδιαγραφών 
κατασκευής, διαγραμμάτων και οποιεσδήποτε άλλες διευκρινίσεις ζητηθούν από την 
επίβλεψη. 
Σε εργαστηριακό έλεγχο με δαπάνες του αναδόχου υπόκεινται και οι εκτελούμενες 
εργασίες, για να διαπιστωθεί αν εκτελέστηκαν  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
ισχύουν. Αυτές υπόκεινται ομοίως και στον έλεγχο του επιβλέποντος ο οποίος μπορεί 
να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση τυχόν κακότεχνης, κατά την κρίση του, 
εργασίας. 
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει δειγματοληψία κάθε στιγμή και έλεγχο της 
ποιότητας των υλικών και εργασιών χρησιμοποιώντας γι’ αυτόν τον λόγο το Κεντρικό 
Εργαστήριο της Αθήνας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ) ή ειδικά εργαστήρια 
και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τις απαιτούμενες γι’ αυτό δαπάνες για 
λήψη δοκιμίων, απασχόληση προσωπικού, μεταφορικών μέσων και αποζημίωση του 
εργαστηρίου για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 
 
 
Άρθρο 15ο: 
Απομάκρυνση μη κατάλληλων ή μη αρίστης ποιότητας υλικών 
Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα από το άρθρο 46 του Π.Δ. 609 / 85 και από τα άρθρα 21 
του Ν.1418 / 84 (όπως τροποποιήθηκε ως προς το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 με την 
παρ.16 του άρθρου 4 του Ν.2229 / 94 και άρθρο 7 του Ν.1418 / 84 και τα οριζόμενα 
από το άρθρο 2, παρ.8 του Ν.2229 / 94 (που συμπλήρωσε το πρώτο εδάφιο της 
παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1418 / 84). 
Υλικό ή υλικά που απορρίπτονται για οιονδήποτε λόγο από την επίβλεψη, μη αρίστης 
ποιότητας ή μη σύμφωνα με τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προδιαγραφές (όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσης Ε.Σ.Υ. κλπ.), πρέπει να απομακρύνονται από το 
εργοτάξιο με δαπάνες του εργολάβου το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από την σχετική 
εντολή της επίβλεψης. Αν περάσει η προθεσμία αυτή άπρακτη, η επίβλεψη μπορεί να 
επιβάλει στον εργολάβο πρόστιμο μέχρι 15,00€ για κάθε μέρα που περνάει και 
δικαιούται να απομακρύνει με δικά της μέσα και σε βάρος του αναδόχου τα 
απορριφθέντα υλικά, αφού αποθέσει αυτά σε μέρη που επιτρέπονται από την 
Αστυνομία, χωρίς ο εργοδότης να ευθύνεται για την απώλεια ή φθορά αυτών. 
Το ποσό που διατίθεται για την απομάκρυνση των ως άνω υλικών, παρακρατείται από 
την πρώτη πιστοποίηση. 
 
 
Άρθρο 16ο: 
Προληπτικά μέτρα ασφαλείας – Ευθύνες αναδόχου 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την τήρηση της τάξης  και της 
καθαριότητας στο εργοτάξιό του, για την έκδοση των τυχόν απαιτούμενων 
Αστυνομικών αδειών εργασίας, καθώς και για την συμμόρφωσή του προς τις 
ισχύουσες Αστυνομικές διατάξεις, τους εργατικούς νόμους, τις Συλλογικές Συμβάσεις, 
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τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις κλπ. 
Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα ασφαλείας των 
υλικών που προσκομίζονται μέχρι την χρησιμοποίησή τους, των μηχανημάτων, των 
μεταφορικών μέσων και γενικά του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων 
μηχανικών και παντός τρίτου, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 
τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις και έχοντας μονομερώς κάθε ευθύνη για 
οποιαδήποτε συνέπεια από τη μη καλή εφαρμογή τους. 
Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος παραμένει ο ανάδοχος μόνος υπεύθυνος 
αστικά ή ποινικά και για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του (εργάτες, 
υπάλληλοι κλπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε στις εγκαταστάσεις 
των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω παράβασης ή 
παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερομένων εδώ. 
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη καταβολή προστίμων ή 
αποζημιώσεων, έχοντας οπωσδήποτε και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που 
προκύπτει από την εκτέλεση των έργων, ακόμη και αν το αποτέλεσμα αυτό δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη του αναδόχου, αλλά σε τυχαίο γεγονός. 
Αν όμως πέρα από όλα αυτά αποδιδόταν ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως στον 
εργοδότη από τις παραπάνω αιτίες, τότε ο ανάδοχος έχει την ευθύνη απέναντι στον 
εργοδότη για κάθε υλική ζημιά (καταβολή αποζημιώσεων κλπ.). Ο εργοδότης έχει το 
δικαίωμα από τα χρήματα που οφείλει στον ανάδοχο ή από τις εγγυητικές επιστολές 
του έργου να επιδιορθώσει τις ζημιές αυτές ή να αποδώσει σε αυτόν που έπαθε την 
βλάβη την απαιτούμενη χρηματική αποζημίωση για επανόρθωσή της. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατ’ αυτού που έπαθε την βλάβη, άν 
νομίζει ότι η επανόρθωση ή η αποζημίωση που έλαβε ο τελευταίος από τον εργοδότη 
είναι υπερβολική. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά 
του Δήμου Λ – Αγ. Θ. 
Σε περίπτωση άρνησης του εργολάβου να λάβει μέτρα ασφαλείας που αφορούν τους 
εργαζόμενους στο έργο ή τους περίοικους ή τους διαβάτες, η Υπηρεσία μπορεί να 
επιβάλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
Άρθρο 17ο: 
Προσωπικό – Μηχανικός Εξοπλισμός 
Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο 
αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την επίβλεψη, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος 
Μηχανικός ή από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την έντεχνη 
και πλήρη εκτέλεση όλων των αναφερομένων στο τιμολόγιο μελέτης εργασιών καθώς 
και τυχόν αναγκαίων νέων εργασιών. Ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του 
Ν.1418 / 84 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 2, παρ.9 του Ν.2229 / 94 (που 
συμπλήρωσε την παρ.6 του άρθρου 6 του Ν.1418 / 84). 
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι 
ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος κάθε εργασίας. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα 
να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση οποιουδήποτε εργάτη, τεχνίτη κλπ. εφ’ όσον 
κατά την κρίση της αυτός δεν έχει τα απαιτούμενα κατά την επιστήμη και την πείρα 
προσόντα για κανονική εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναληφθεί ή είναι απειθής, 
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προκλητικός, ερειστικός κλπ. Ο εργολάβος εάν αρνείται ή αναβάλλει την εκτέλεση της 
ενδεχόμενης  διαταγής της επιβλέψεως για απομάκρυνση ορισμένου προσωπικού 
υπόκειται σε ποινική ρήτρα (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) για κάθε ημέρα που 
περνάει από την λήψη της σχετικής διαταγής. Ο έλεγχος που ασκείται από τον 
εργοδότη επί του προσωπικού του αναδόχου, έχει σκοπό την διασφάλιση της 
αποπεράτωσης των τεχνικών κατασκευών κατά τον καλύτερο τρόπο και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι καθιστά συμμέτοχο τον εργοδότη στις 
οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού ή στις εκ της ακαταλληλότητας αυτού 
συνέπειες προς αυτό, προς τρίτους ή τις κατασκευές. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε ετοιμότητα για άμεση επέμβαση καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ένα (1) συνεργείο συντήρησης των εν γένει 
εργασιών της μελέτης καθώς και όποιων άλλων εργασιών σύμφωνα με τους πίνακες 
εντολών εργασιών που του κοινοποιούνται κατά την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 
 
 
Άρθρο 18ο: 
Τρόπος εκτέλεσης των έργων  
Όλες γενικά οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους όρους κλπ. των στοιχείων 
της εργολαβίας, τις τυχόν νόμιμες, τροποποιήσεις αυτών, τα σχέδια λεπτομερειών που 
συντάσσονται από την επίβλεψη, τις γενικές αρχές άρτιας και επιμελημένης εργασίας, 
τις οδηγίες της επίβλεψης, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, τις 
εγκεκριμένες προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και τους κανόνες της τα τέχνης και 
της επιστήμης. Κάθε εργασία στις λεπτομέρειές της θα εκτελείται βάσει της ορισμένης 
στο τιμολόγιο περιγραφής που αφορά στο σχετικό άρθρο εργασίας καθώς επίσης και 
της τεχνικής έκθεσης της μελέτης. 
Για κάθε τι το οποίο δεν καθορίζεται με ακρίβεια στα σχέδια κλπ. στοιχεία της 
εργολαβίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την εκτέλεση να ζητήσει έγκαιρα 
έγγραφες οδηγίες και εντολές, οι οποίες μπορεί να αναγράφονται και στο ημερολόγιο 
του έργου. Επίσης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται απόλυτα αποκαθιστώντας ή 
τροποποιώντας κάθε εργασία που διαπιστώνεται από τον εργοδότη ως κακότεχνη. 
Κάθε ζημιά κατά την εκτέλεση των έργων θα επανορθώνεται με δαπάνες του 
αναδόχου. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της επίβλεψης 
για κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση στην μελέτη ή στην εκτέλεση οποιασδήποτε 
εργασίας, εφ΄όσον αυτό έχει εγκριθεί από τον εργοδότη και ο ανάδοχος έχει 
ειδοποιηθεί έγκαιρα γι’ αυτό. 
Υπερσυμβατικές εργασίες που εκτελέστηκαν χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας δεν 
αναγνωρίζονται ούτε δημιουργούν δικαίωμα πληρωμής για τον ανάδοχο. 
Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και 
μέχρι της οριστικής παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1418 
/ 84 (όπως τροποποιήθηκε ως προς το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 με την παράγραφο 
16 του άρθρου 4 του Ν.2229 / 94 και του άρθρου 7 του Ν.1418 / 84 και του άρθρου 
46 του Π.Δ. 609 / 85. Για τις ευθύνες του αναδόχου για ελαττώματα που 
διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή έχουν εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα. 
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Άρθρο 19ο: 
Τροποποιήσεις 
Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα έργα και 
διαγράμματα της εργολαβίας, χωρίς ο εργολάβος να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα 
αποζημιώσεως ή άρνησης να συμμορφωθεί εφ’ όσον εννοείται πρόκειται για εργασίες 
που δεν έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους. Αντίθετα, ο εργολάβος δεν μπορεί να κάνει 
καμία μεταβολή στο έργο χωρίς έγγραφη διαταγή της υπηρεσίας. 
Κάθε μεταβολή που θα γίνει χωρίς έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας, βαρύνει 
αποκλειστικά τον εργολάβο, ο οποίος οφείλει εφ’ όσον πάρει την σχετική εντολή να 
καθαιρέσει αυτές τις εργασίες τροποποίησης χωρίς καμία αποζημίωση. 
Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 
συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων στοιχείων και σε περίπτωση 
ασυμφωνίας, να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως από τον εργοδότη την σχετική 
διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την 
έγγραφη εντολή τού εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση  αναλαμβάνει ρητά να 
εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης  του έργου και τα καθοριζόμενα  στα τεύχη 
της μελέτης αυτής. Γενικά ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο2, παρ.12 του 
Ν.2229/94 ( που συμπλήρωσε την παρ.1 του άρθρου 8 Ν.1418/84). 
 
 
 
Άρθρο 20ο:  
Αντιθορυβικά μέτρα – Πινακίδες 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει για το έργο αεροσυμπιεστές με 
μηχανισμό μείωσης του ήχου. Πρέπει επίσης εφ’ όσον του ζητηθεί από τον εργοδότη 
κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου να τοποθετήσει με δαπάνες του σε εμφανές 
σημείο του έργου και όπου υποδειχτεί από την Επίβλεψη, πινακίδες διαστάσεων 
1,70x1,30m περίπου, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα όπως αυτά αναφέρονται στο 
τέλος της Ε.Σ.Υ. και στην ιστοσελίδα www.eydamth.gr: 
Σε περίπτωση που αθετήσει την υποχρεωσή του αυτή, ο Δ. Λ – Π- Αγ. Θ. μπορεί να 
επιβάλλει πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). 
 
 
Άρθρο 21ο: 
Ώρες εργασίας 
Για ορισμένα κατεπείγοντα έργα, με σκοπό την γρήγορη περαίωση ο εργολάβος είναι 
υποχρεωμένος να εργασθεί υπερωριακά κατά τις Κυριακές και Εορτές, εφ’ όσον 
διαταχθεί γι’ αυτό εγγράφως από την Υπηρεσία μετά από σχετική άδεια από τις 
αρμόδιες αρχές. 
Καμία αξίωση του εργολάβου για πρόσθετη αποζημίωση θα γίνεται αποδεκτή εξ’ αιτίας 
του λόγου αυτού. 
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Άρθρο 22ο: 
Λήψη φωτογραφιών 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εφ’ όσον του ζητηθεί από τον εργοδότη να πάρει και 
να εκτυπώσει με δαπάνες του έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες πριν από την 
έναρξη των εργασιών, κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά 
το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις, όλων των 
εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις τις υπηρεσίας.  
 
 
 Άρθρο 23ο: 
Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία  ή άλλους αναδόχους 
Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο. 
23.1  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από 
άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή 
τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί (π.χ. ικριώματα κ.λ.π.) και να ρυθμίζει τις εκτελούμενες από 
αυτόν εργασίες ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του 
έργου ή από άλλους εργολήπτες. 
23.2   Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή μόρφωση από τον ανάδοχο οπών, φωλεών και 
αυλακών σε κατασκευές από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντος 
μηχανικού. 
23.3  Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε 
οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει 
και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζημιά ή την φθορά  στην προτέρα τους 
κατάσταση. Σχετικά ισχύουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 45 του Π.Δ. 609/85  
και του άρθρου 7 του Ν.1418 / 84. 
 
 
Άρθρο 24ο: 
Χρήση έργου ή τμήματός του πριν την προσωρινή ή οριστική παραλαβή 
24.1 Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το 
όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική 
παραλαβή για χρήση). 
24.2 Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 
εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρό το 
έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει 
τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση. 
24.3 Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ. 609/85. 
 
 
Άρθρο 25ο: 
Δοκιμές εγκαταστάσεων 
Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την κάθε τμηματική περάτωση εργασιών του 
έργου να προβαίνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες (σ’αυτές περιλαμβάνεται η 
δαπάνη προμήθειας καυσίμων για δοκιμή εγκαταστάσεων, η δαπάνη κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π.) τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται 
μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτούμενων αποτελεσμάτων τους. 
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 Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις που θα γίνουν είναι δοκιμές στεγανότητας υπό πίεση, 
στεγανότητας σε θέρμανση (προκειμένου για εγκαταστάσεις νέων δικτύων 
θέρμανσης), δοκιμές καλής λειτουργίας, μετρήσεις αποδόσεως και γενικά όλες οι 
απαραίτητες δοκιμές και ρυθμίσεις προς παράδοση τόσο των εγκατασταθέντων 
δικτύων, όσο και συσκευών, οργάνων, εξαρτημάτων, δοχείων, δομικών κατασκευών, 
κατασκευών οδοποιίας κ.λ.π. σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ειδικότερα κατά την 
εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει με 
δικό του αδειούχο συντηρητή καυστήρων Yπ. Βιομηχανίας (Ν. 511/77) (ιδίοις 
δαπάνοις) τη δοκιμή και ρύθμιση αυτών κατά τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ. 
Οι δοκιμές που θα εκτελούνται  (ιδίοις δαπάνοις του αναδόχου) παρουσία της 
επίβλεψης (σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα) θα γίνουν υπό συνθήκες που 
περιγράφονται στην συμβατική Τεχνική Προδιαγραφή της μελέτης του έργου και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, οι οποίες θα προσδιορίζονται στην 
εκάστοτε περίπτωση από την επίβλεψη. Οι συνθήκες και τα αποτελέσματα των 
τελικών δοκιμών μπορούν να αναγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών το 
οποίο θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα και το οποίο θα 
περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.  
Ο ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την παραλαβή 
τους και κατά την κρίση της Επίβλεψης να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να 
υποβάλλει στην επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες 
χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ’ 
αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ 
η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κύριου του έργου. 
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει 
στο προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία 
ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο 
κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
Για την συναρμολόγηση των μηχανημάτων και λοιπές εργασίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
περιοριστεί στον εντός του κτιρίου χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και σε συνεργασία με 
αυτήν να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια κυκλοφορίας τρίτων.  
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Λουτράκι         9.6.2016 

 

Ι. Καπετανόπουλος 
Πολ. Μηχανικός ΠΕ3 
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5.  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο Συγγραφής 
Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά στους γενικούς και συμβατικούς 
όρους βάσει των οποίων σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών δημοπρατήσεως 
και στοιχείων της μελέτης θα εκτελούνται από εκείνον που θα αναδειχθεί ανάδοχος, κάθε 
είδους έργα αρμοδιότητας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων. 
 
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες Διατάξεις 
 
Τα δημοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις : 
 
Α)     Του Ν.1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν.2229/94. 
Β) Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και των Π.Δ. 286/94, Π.Δ. 368/94 και 
Π.Δ. 218/99 που τροποποιούν και ρυθμίζουν διατάξεις του Π.Δ. 609/85. 
Γ) Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και 
άλλες σχετικές διατάξεις. 
Δ) Του Π.Δ. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Οι 
διατάξεις αυτές συμπληρώνονται από τους όρους της παρούσης και των λοιπών  τευχών 
δημοπρατήσεως και στοιχείων της μελέτης. 
Ε) Το νόμο Ν3263/04 
ΣΤ) Το νόμο Ν3669/08. 
Ζ)   Εγκυκλίων ΥΠΕΧΩΔΕ και YΠ. ΕΣΩΤ. σχετικές με τα Δημόσια Έργα. 
Η) Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει την εκτέλεση Δημ. Έργων ή τροποποιεί ή 
συμπληρώνει τις παραπάνω διατάξεις και ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή της απ’ 
ευθείας ανάθεσης.    

 

Άρθρο 3ο 

Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των 
σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το 
είδος του εκτελούμενου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), οι αναφερόμενες 
στην ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή το Τιμολόγιο, καθώς και οι εγκεκριμένες Τεχνικές 
Προδιαγραφές της μελέτης και οι κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης. 
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Άρθρο 4ο 

 Τήρηση Νόμων, Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών 
διατάξεων και οφείλει να ανακοινώνει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, χωρίς καθυστέρηση, τις 
διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, 
σχετικά με μέτρα ελέγχου, ασφαλείας, κ.λ.π. που του υποδεικνύονται. 

 

Άρθρο 5ο  

Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς είτε σε διαγωνισμό είτε σε απ’ 
ευθείας ανάθεση αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι : 

Α. Έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν 
πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 
πηγές λήψης των υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των υλικών και 
προϊόντων εκσκαφών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 
εναποθήκευση των υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου 
προσωπικού, την κατάσταση των ειδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης νερού και 
διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και χειμάρρων και οποιεσδήποτε τοπικές, ειδικές και γενικές 
συνθήκες,  τη διαμόρφωση και κατάσταση εδάφους, την ποιότητα και ποσότητα των 
κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών περιοχής έργου, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, 
υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν τις εργασίες, την 
πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό  με τους όρους της σύμβασης, προς  την οποία εν 
πάσει περιπτώσει υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

Β. Έχουν μελετήσει και θα συμμορφωθούν με τα εγκεκριμένα σχέδια, διαγράμματα και λοιπά 
συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας 
και αποτελούν, μαζί με την διακήρυξη τη βάση της προσφοράς. Παράλειψη του αναδόχου να 
ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης δεν τον 
απαλλάσσει της ευθύνης για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις. 

 

Άρθρο 6ο 

Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου και δαπάνες βαρύνουσες τον 
ανάδοχο 

Οι συμβατικές τιμές μονάδος του ισχύοντος τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως 
περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  

Οι τιμές αυτές προσαυξημένες με το κατά νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικό 
όφελος του αναδόχου, περιλαμβάνουν όλες τις προς τούτο απαραίτητες εργασίες για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων και καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου, 
άμεσες ή έμμεσες, (νοούμενης και της επιφύλαξης των διατάξεων περί αναθεωρήσεως τιμών) 
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αποτελούν δε πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με 
τα παραπάνω. 

 

Άρθρο 7ο 

Προσαρμογή – Συμπλήρωση μελετών του έργου 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβεί (βάσει των μελετών, των 
εγγράφων οδηγιών της Υπηρεσίας και των εγκεκριμένων από το ΥΠ. ΥΠΟΜΕΔΙ &    το 
Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ή των πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και. Υ.Δ.Ε.) προδιαγραφών καθώς και βάσει των 
Ισχυόντων Κανονισμών εκπόνησης μελετών που του χορηγούνται) παρουσία του εκπροσώπου 
της Υπηρεσίας στην επί εδάφους εφαρμογή των μελετών (χωροσταθμήσεις, κ.λ.π.), στον 
έλεγχο και λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων προς συμπλήρωση και 
εφαρμογή των απαιτούμενων στοιχείων της οριστικής μελέτης, καθώς επίσης και στην 
σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 
 

 

Άρθρο 8ο  

Ατυχήματα και ζημιές. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει, 
άσχετα εάν το έργο εκτείνεται μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του. Επί πλέον ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 9 του Ν. 2229/94. 

Επίσης υποχρεούται να ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες 
αναγνωρισμένες από το Κράτος το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που απασχολείται 
στο εργοτάξιο και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ι.Κ.Α. 

Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα που πρέπει να καταβληθούν από τον ανάδοχο συνολικά, δηλαδή 
εργοδοτικές εισφορές και εισφορές ασφαλισμένων, βαρύνει αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του 
αναδόχου γενικά, ούτε και με αποζημιώσεις για ζημιές προκαλούμενες από το προσωπικό του 
αναδόχου και τα μεταφορικά του μέσα, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων 
και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα και σε τρίτους. 

 

Άρθρο 9ο 

Ευθύνη αναδόχου – ποιότητα και έλεγχος υλικών – Δείγματα  

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν 3669/2008 όπως αυτός ισχύει, ο 
ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την 
ποιότητα και αντοχή του έργου. Οι έλεγχοι που τυχόν ενεργούνται από την υπηρεσία σε καμιά 
περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου ο μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των διαφόρων 
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίησή τους και γενικά την εκτέλεση της 
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εργασίας κατά τους όρους της παρούσας, των αντίστοιχων Προτύπων τεχνικών 
Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων τευχών και σχεδίων. 

Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων 
Τεχνικών Προδιαγραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν 3669/2008 όπως αυτός ισχύει και 
με τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 

Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν την χρησιμοποίησή τους. Υλικά και 
λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η 
ακαταλληλότητα τους. Όταν κρίνεται από την Υπηρεσία τα απαιτούμενα  δείγματα και 
περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα πριν από την χρήση και θα εξετάζονται από την 
Υπηρεσία. Στην συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε 
κατάλληλο Κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών ή άλλο της επιλογής της Υπηρεσίας με δαπάνες 
του αναδόχου. 

Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και 
του εργοστασίου για τα υλικά εμπορίου, για δε τα αδρανή υλικά, τον τόπο προέλευσης, την 
ονομασία και την τοποθεσία του έργου, καθώς και το όνομα του αναδόχου, ως και το ότι τα 
υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης 
αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίον θα υποβληθούν τα υλικά. Όλα τα από τον 
ανάδοχο εισκομιζόμενα στο εργοτάξιο είδη και υλικά για την κατασκευή των εγκαταστάσεων 
και γενικά την ενσωματωσή τους στο έργο θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα 
πληρούν τους σχετικούς συμβατικούς όρους που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα 
λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Η επίβλεψη έχει πλήρες το 
δικαίωμα ελέγχου παντός εισκομιζόμενου στο εργοτάξιο υλικού, καθώς και της εντολής άμεσης 
απομάκρυνσής του εάν δεν πληροί τους συμβατικούς όρους (Τεχνικές Προδιαγραφές της 
μελέτης και Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ.Δ.Ε., καθώς και Ισχύοντες Ελληνικούς 
και Διεθνείς Κανονισμούς, κ.λ.π.) που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά 
αυτού. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων προελεύσεως των 
υλικών προς διαπίστωση ποιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτών, ως και 
απομάκρυνσή τους από το εργοτάξιο κατ’ εντολή της Επίβλεψης, εάν αυτά αποδειχθεί ότι δεν 
είναι τα συμβατικώς οριζόμενα. 

Για τα μηχανήματα, συσκευές κ.λ.π., καθορίζεται (για να προληφθούν παρερμηνείες ως προς 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους), ότι ο ανάδοχος υποχρεώνεται πριν από την παραγγελία τους 
να υποβάλλει για έγκριση: 

- κατάσταση που θα περιλαμβάνει τα μηχανήματα, συσκευές κ.λ.π. είδη που θα 
παραγγελθούν συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα 
λειτουργίας, αποδόσεων και λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή, με τρόπο ώστε να 
αποδεικνύεται «κατ’ αρχήν» ότι τα υπό παραγγελία είδη είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
συμβατικά στοιχεία. 
- Τα γενικά σχέδια που δείχνουν την διάταξη των μηχανημάτων και συσκευών που θα 
παραγγελθούν μέσα στους προβλεπόμενους χώρους και σε κατάλληλη κλίμακα και θα 
αναγράφουν επίσης και τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις και τα βάρη τους. 
Τα παραπάνω στοιχεία και σχέδια ο ανάδοχος θα τα υποβάλλει προς έγκριση μέσα σε τακτό 
χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από την εκάστοτε εντολή εργασιών εις τετραπλούν στη  
επίβλεψη. Η επίβλεψη αφού ελέγξει τη συμφωνία  των τεχνικών χαρακτηριστικών με τα 
συμβατικά, θα επιστρέψει εντός δέκα (10) ημερών μια σειρά των υποβληθέντων στοιχείων 
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εγκεκριμένη στον ανάδοχο, βάσει της οποίας θα προβεί στην παραγγελία των εγκεκριμένων 
ειδών. 

Αυτή η κατ’ ένδειξη έγκριση των υπό παραγγελία ειδών από την επίβλεψη προβλέπεται μόνο 
για την πρόληψη αρχικής παρερμηνείας των συμβατικών όρων και των όρων της εκάστοτε 
εντολής εργασιών, δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από την υποχρέωση ότι τα είδη που 
θα προσκομίσει για την εγκατάσταση πληρούν τους συμβατικούς και τους εν γένει εκάστοτε 
απαιτούμενους από την επίβλεψη όρους, που βέβαια θα αποδειχθεί τελικά κατά τις δοκιμές 
παραλαβής των εγκαταστάσεων. 

Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την προέγκριση των προς παραγγελία ειδών καθώς και 
κάθε τυχόν καθυστέρηση κατά την υποβολή των σχετικών στοιχείων ή που προκύπτει είτε 
από την εσφαλμένη εκλογή του είδους από τον ανάδοχο είτε από την  απόρριψη των 
υποβαλλόμενων προς έγκριση υπό παραγγελία ειδών και επανυποβολή απ’ αυτόν νέων, καμία 
επιρροή δεν έχει στην συμβατική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου, καθότι το διάστημα 
αυτό θεωρείται ότι έχει συμπεριληφθεί στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου (τμηματική ή 
ολική) και οι τυχόν πρόσθετες καθυστερήσεις που αποδίδονται σε αμέλεια ή παρερμηνεία του 
αναδόχου, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη για ενδεχόμενη μεταβολή αυτής. 

Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, ηλεκτροκινητήρες, διακόπτες εκκινήσεως και προστασίας, 
ηλεκτρονόμοι κ.λ.π., θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους : 

- Να είναι κατασκευασμένα για ηλεκτρική τροφοδότηση τριφασική, πολικής τάσεως 380V , 
50Hz, ή μονοφασικής τάσεως 220V, 50Hz, όπως προβλέπεται στα συμβατικά στοιχεία της 
εγκαταστάσεως. 
- Να είναι τύπου εγκεκριμένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους και 
να κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά, κατασκευασμένα από γνωστό και εύφημο 
οίκο. 

 

Άρθρο 10ο 

Σήμανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει με δικές του δαπάνες στη περιοχή του 
εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες ανάλογα με την φύση του έργου 
(οικοδομικό, συγκοινωνιακό, υδραυλικό, κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφαλείας, 
φροντίζοντας για την συντήρηση τους.Σε θέσεις επικίνδυνες για την κυκλοφορία 
τοποθετούνται, υποχρεωτικά, αυτόματα αναλάμποντα σήματα (flash lights) και επίσης θα 
πρέπει όπου είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου, για 
την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, προς επίτευξη απρόσκοπτης και ασφαλούς 
κυκλοφορίας, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και σε όλες τις περιοχές του 
εργοταξίου.Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.Κάθε 
αστική και ποινική ευθύνη από ατυχήματα σε βάρος τρίτων βαρύνει αποκλειστικά τον 
ανάδοχο. 
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Άρθρο 11ο: 
Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας  (Ο. Κ. Ω.) 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν 
εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας ή Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου που απαιτείται να μετατοπιστούν από τους κυρίους τους. 
Ο ανάδοχος, σύμφωνα με το Ν 3669/2008 όπως αυτός ισχύει, δεν έχει καμία οικονομική ή 
τεχνική ανάμιξη στην εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς (εκτός εάν στην Ε.Σ.Υ. ορίζεται 
διαφορετικά), οφείλει όμως να διευκολύνει την εκτέλεσή τους, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, 
ώστε να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα 
παρουσιαστούν. Η κατασκευή των δικτύων κοινής ωφέλειας που θα απαιτηθούν, δεν θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της εργολαβίας. 
  
 
Άρθρο 12ο: 
Φύλαξη υλικών – Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, των κοινωφελών έργων, της 
βλάστησης 
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που έχει στα 
χέρια του, καθώς και τις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας 
εκτελούνται απ’ αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης, προστασίας ή διατήρησης, 
παίρνονται από τον εργοδότη και οι αντίστοιχες δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του 
αναδόχου. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας 
περιβάλλοντος από τα εκτελούμενα έργα και ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 
που οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και προστασίας του 
περιβάλλοντος από τα εκτελούμενα έργα. 
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε 
φύσεως κοινωφελών έργων, που εκτελούνται κοντά στα έργα του, προς πρόληψη ζημιών σε 
αυτά, ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου 
επανορθώνονται αμέσως απ’ αυτόν. Διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις καλλιεργημένες 
εκτάσεις της περιοχής του εκτελούμενου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, θάμνων 
και καταστροφή φυτείας, που γίνεται χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας, έστω και αν είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση του έργου που ανέλαβε. 

 
 
Άρθρο 13ο: 
Προστατευτικές εγκαταστάσεις του αναδόχου – Προστατευτικές κατασκευές – 
Υλικά του κυρίου του έργου 
 
Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διανομής, εργαστήρια, 
γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου θα κατασκευαστούν με φροντίδα, 
δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που επιτρέπουν στην Υπηρεσία οι αρμόδιες 
Αρχές.Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες και να λάβει κάθε άλλο 
μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο ίδιο το έργο. 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει με δαπάνες του και ευθύνη του τα μηχανήματα, 
εργαλεία, και υλικά που του παραδίδονται από τον κύριο του έργου για ενσωμάτωσή τους σε 
αυτό. 
 
Άρθρο 14ο: 
Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση σε χρήση κάθε τμήματος του έργου, 
καθώς και πριν την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει με 
δικές του δαπάνες, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και εν γένει από το 
εργοτάξιο, όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις, καθώς και όλα τα απορρίμματα, εργαλεία, 
ικριώματα, μηχανήματα χρήσιμα ή άχρηστα πλεονάζοντα υλικά, να κατεδαφίσει κάθε 
βοηθητικό κατασκεύασμα που θα του υποδείξει η υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη 
μετέπειτα λειτουργία και χρήση του έργου, να ισοπεδώσει όλους τους χώρους στους οποίους 
είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και να παραδώσει τόσο τις κατασκευές, όσο και 
τους γύρω χώρους του εργοταξίου σε κατάσταση τέλειας καθαριότητας, φροντίζοντας να 
κάνει γενικά κάθε τακτοποίηση που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη λειτουργία του 
έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει και να αποκομίσει κάθε προστατευτική 
κατασκευή που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) ή για 
αποφυγή κάθε τμήματος ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, αγρούς, γειτονικές 
ιδιοκτησίες, οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν έχει 
εκλείψει κατά την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος ύπαρξής της, καθώς τέλος και να απομακρύνει 
τα περιφράγματα του εργοταξίου. 
Αν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν 
αρχίσει και μέσα σε τακτή προθεσμία δεν περαιώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα 
εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του, η δε σχετική δαπάνη θα αφαιρείται από την 
πρώτη επόμενη της υπόμνησης πληρωμή του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται εμπρόθεσμη 
βεβαίωση περαίωσης του έργου ή τμήματος που αυτές αφορούν. 
 
Άρθρο 15ο  
Πρόοδος  έργων – Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης – Παρατάσεις   
α) Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου (άρθρο 46 του Ν 3669/2008)  παρέχει την πρόοδο 
των επί μέρους εργασιών μέσα στη συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του. Γενικά ισχύουν 
περί χρονοδιαγράμματος, τμηματικών και συνολικών προθεσμιών, ΄Ετσι σε κάθε σύμβαση 
κατασκευής του έργου ορίζεται προθεσμία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά 
τμήματα. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο 
ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου (σύμφωνα με τη 
σύμβαση) που εγκρίνεται με τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις από την Υπηρεσία μέσα 
σε (10) ημέρες. 
β) Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει 
πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι τμηματικές προθεσμίες 
εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών καθορίζονται από την Υπηρεσία με πίνακες εργασιών, που 
κοινοποιούνται προς τον ανάδοχο. Με βάση αυτές αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα το 
οποίο επίσης αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση μεταβολών των τμηματικών ή συνολικών 
προθεσμιών ή του αντικειμένου του έργου.  
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Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται επιβολή 
χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και γενικά ισχύουν και τα 
οριζόμενα για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις στις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4 του Ν. 2229 / 
94 ( που συμπληρώνει το άρθρο 15 του Ν. 1418 / 84 με την παρ. 6 ) καθώς και οι διατάξεις 
της παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 2229 / 94 ( που συμπληρώνει το άρθρο 6 του Ν. 1418 / 84 
με τη παράγραφο 9 ) για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν με το Ν 3669/08 
 γ) Παράταση προθεσμιών γίνεται μόνο ύστερα από έγκριση της Προϊσταμένης αρχής (αν οι 
καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ). Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο 
με το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των  τριών ( 3 ) μηνών ( 
οριακή προθεσμία ). Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 3 του Ν. 2229 / 94 ( που 
αντικατέστησε την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418 / 84 ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
με το Ν 3669/08.  
δ)Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να 
εφαρμόζει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, αν έτσι 
απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται καμίας πρόσθετης 
αποζημίωσης από αυτό τον λόγο. 
Η Υπηρεσία μπορεί σε  κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των 
συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της 
προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.  
ε)Σε  περίπτωση που ο ανάδοχος, δεν προβεί μέσα σε δέκα ( 10 ) ημέρες από την λήξη της 
προθεσμίας που ορίζεται από το χρονοδιάγραμμα ή τον πίνακα των εργασιών, στην πλήρη 
περάτωση των εργασιών, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την διαδικασία του άρθρου 47 
του Π.Δ. 609 / 85 και σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις στις 
διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4 του Ν. 2229 / 94 (που συμπληρώνει το άρθρο 15 του Ν. 1418 
/ 84 με την παρ. 6 ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν 3669/08. Ιδιαίτερα ο 
ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών του έργου 
ή οι εργασίες είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν 
ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές ή δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας για τους 
εργαζόμενους και το κοινό ή δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και γενικά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 47 του 
Π.Δ. 609 / 85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 3669/08.  
στ)Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών 
συνθηκών σύμφωνα και με το άρθρο 33 του Π.Δ. 609 / 85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν 3669/08, που υπογράφεται  κάθε ημέρα από εντεταλμένο όργανο της Επίβλεψης και τον 
εκπρόσωπο του αναδόχου. 
ζ)Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί, όπου χρειαστεί, σε ταχυμετρικές αποτυπώσεις  
για την διευκόλυνση του έργου 

 
 
Άρθρο 16ο: 
Φόροι, τέλη και κρατήσεις 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των 
κειμένων Νόμων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας 
του Διαγωνισμού και ότι υποχρεούται να καταβάλλει προς το εργατοτεχνικό προσωπικό τα 
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εκάστοτε, από το Υπουργείο Εργασίας, βάση αποφάσεών του, καθοριζόμενα δώρα λόγω 
εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και ημέρες υποχρεωτικής αργίας και τυχόν 
επιδόματα αδείας. 
Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις 
ή καταργηθούν αυτοί που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή αφαιρείται 
αντίστοιχα από τους λογαριασμούς. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κρατήσεις 
Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο ποσό του κάθε λογαριασμού βαρύνει εκάστοτε το Δήμο 
Λουτρακίου – Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων. 
 
 
Άρθρο 17ο: 
Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της κυκλοφορίας 
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα των από τις κατά τις κείμενες διατάξεις  υποχρεώσεις και ευθύνες του, 
παίρνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και 
για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Γαιώδη ορύγματα αντιστηρίζονται πάντοτε. 
Γενικά τα ορύγματα μέσα σε κατοικημένους χώρους, επισημαίνονται απαραίτητα με φώτα 
κατά την νύχτα. Εντολές της υπηρεσίας σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
εφαρμόζονται με δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου. 
 
 
Άρθρο 18ο: 
Τοπογραφικές εργασίες. Εφαρμογές στο έδαφος 
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την αποτύπωση και  εφαρμογή στο 
έδαφος των εγκεκριμένων χαράξεων, εκτελείται με επιμέλεια και με δαπάνες του αναδόχου, 
κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. 
Οι δαπάνες των πιο πάνω εργασιών σε υλικά, τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 
Άρθρο 19ο: 
Απαλλοτριώσεις 
Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με την φροντίδα του 
εργοδότη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες 
αποζημιώσεις. Καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του 
αναδόχου, πλην της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου στην 
περίπτωση καθυστερήσεως της αποπεράτωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 
 
 
Άρθρο 20ο: 
Μέτρα αντιθορυβικής προστασίας 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει χωρίς αποζημίωση μέτρα αντιθορυβικής 
προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει (Υγειονομική διάταξη Α5 / 2375 / 29.7.78 / 
Φ.Ε.Κ 689 / Β / 18-8-78). 
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Άρθρο 21ο: 
Σχέδια λεπτομερειών – Τελικά σχέδια εγκατάστασης – Οδηγίες λειτουργίας και συντήρηση 
Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη γι’ αυτόν αμοιβή στη σύνταξη με εντολή της 
επίβλεψης των σχεδίων λεπτομερειών, τα οποία θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, 
για τον σαφή και ακριβή καθορισμό ορισμένων τμημάτων του, των οποίων η απεικόνιση στα 
γενικά σχέδια της μελέτης δεν παρέχει την αναγκαία ακρίβεια. 
Τα σχέδια αυτά που θα συνταχθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις (σκαριφήματα, οδηγίες κλπ.) 
της επίβλεψης, θα σχεδιάζονται μετά την έγκρισή τους απ’ αυτήν, σε κανονικές διαστάσεις 
σχεδίου σε διαφανές χαρτί και θα αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία της εγκαταστάσεως. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αυτά εις  τετραπλούν στην επίβλεψη για έγκριση. 
Μία σειρά από αυτά θα επιστραφούν στον ανάδοχο εγκεκριμένα και μόνο τότε θα μπορεί 
(βάσει των εγκεκριμένων πλέον σχεδίων) να προβεί στην κατασκευή των αντίστοιχων 
τμημάτων της εγκατάστασης. 
Η έγκριση αυτή δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από πέντε (5) ημέρες από την 
υποβολή τους, η δε προθεσμία υποβολή τους από τον ανάδοχο θα καθορίζεται από την 
εκάστοτε εντολή της επίβλεψης. 
Το όλο έργο ή ένα οποιοδήποτε τμήμα του έργου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τελειωμένο 
(δηλαδή δεν μπορεί να συνταχθεί πρωτόκολλο περαιώσεώς του από την επίβλεψη για να 
ζητηθεί η παραλαβή του) εάν ο ανάδοχος δεν συντάξει και δεν υποβάλλει με σχετική αίτηση 
εκτός από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και συμπληρωματικά  σχέδια των 
εγκαταστάσεων όπως αυτές εκτελέστηκαν σε κατόψεις ορόφων του κτιρίου και σε αντίστοιχη 
κλίμακα οριζόμενη από την επίβλεψη ή όπως τα αρχικά σχέδια της συμβάσεως ή της εντολής 
εργασιών και να είναι σχεδιασμένα με σινική μελάνη σε διαφανές χαρτί. Τα σχέδια θα 
απεικονίζουν σαφώς, ευκρινώς και με απαραίτητη ακρίβεια τις εγκαταστάσεις που έχουν 
εκτελεστεί ώστε να καθίσταται ευχερής η σύντομη ενημέρωση στις εγκαταστάσεις ακόμη και 
σε προσωπικό που δεν ασχολήθηκε με την κατασκευή τους. 
Μαζί με τα τελικά σχέδια των εγκαταστάσεων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει 
λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας καθώς και συντήρησης των εγκαταστάσεων σε έξι (6) 
αντίγραφα, στα Ελληνικά. Αυτές οι οδηγίες θα είναι δακτυλογραφημένες και βιβλιοδοτημένες 
σε τεύχη που έχουν αύξοντα αριθμό αντιτύπου. Στο τέλος των οδηγιών θα δίδεται πλήρης 
πίνακας των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτές με όλα τα χαρακτηριστικά τους και 
τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς 
κατασκευής, αποδόσεις, λεπτομερή στοιχεία ηλεκτροκινητήρων, συνιστώμενα ανταλλακτικά 
κλπ.). Εφ’ όσον απαιτείται τα τεύχη οδηγιών, συντηρήσεως και λειτουργίας μπορούν να 
περιλαμβάνουν έντυπα τεύχη του κατασκευαστού σε ξένη γλώσσα. Αυτό δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο από την υποχρέωση να περιλάβει στα τεύχη και αντίστοιχο πλήρες ελληνικό κείμενο. 
Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σε κάθε μηχάνημα, συσκευή κλπ., 
ενδεικτική πινακίδα οδηγιών λειτουργίας και συντηρήσεως  με κάλυμμα από ζελατίνα σε 
μεταλλικό πλαίσιο που θα αναγράφει τους απαιτούμενους χειρισμούς για την λειτουργία, 
καθώς επίσης και τις εργασίες συντηρήσεως, την συχνότητα αυτών και τα υλικά που 
συνιστώνται για την συντήρηση. 
Ειδικά για τους ηλεκτρικούς πίνακες ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε αυτούς 
ενδεικτικές πινακίδες μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο που θα στηρίζεται στην επιφάνεια του πίνακα 
με κοχλίες, με κάλυμμα από ζελατίνα όπου θα αναγράφονται ευκρινώς με σινική μελάνη ή 
γραφομηχανή τα κάτωθι: 
 Το χαρακτηριστικό σύμβολο του πίνακα όπως προβλέπονται στα σχέδια 
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 Τον προορισμό του πίνακα (π.χ. πίνακας κινήσεως λεβητοστασίου) 
 Τον προορισμό κάθε γραμμής με τις αντίστοιχες ασφάλειες ή διακόπτη ή αυτόματο 
προστασίας ή μικροαυτόματο 
 Τυχόν αναγκαίες οδηγίες για την ασφάλεια του  προσωπικού συντηρήσεως,  
 δηλαδή   τυχόν   ηλεκτρικές   γραμμές   κυκλωμάτων   αυτοματισμού  που 
 τροφοδοτούνται από  άλλους  πίνακες οι  οποίοι πρέπει  να  απενεργοποιηθούν από 
άλλη θέση  πριν την επέμβαση στο εσωτερικό του συγκεκριμένου πίνακα.  
Όλα τα τεύχη οδηγιών, πινακίδες, κλπ., πρέπει να εγκριθούν εγγράφως από την επίβλεψη πριν 
να θεωρηθεί ότι ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις της 
παραγράφου αυτής. 
 
 
 
 
 
Άρθρο 22ο: 
Εκπαίδευση προσωπικού και λοιπών ενδιαφερομένων 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το αναγκαίο εκπαιδευμένο προσωπικό, να μάθει 
στο αρμόδιο προσωπικό και στους λοιπούς ενδιαφερομένους που θα οριστούν, τον χειρισμό 
και την συντήρηση ολόκληρων των εγκαταστάσεων. Μέχρι πλήρους εκπαιδεύσεώς τους ο 
ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με δικό του προσωπικό. Τυχόν 
αμέλειες ή ανωμαλίες ή βλάβες των εγκαταστάσεων προερχόμενες από αμέλεια του αναδόχου 
για την εκπαίδευση του παραπάνω προσωπικού βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
 
 
 
 
Άρθρο 23ο: 
Αποζημίωση του αναδόχου 
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται καμιάς ιδιαίτερης αποζημίωσης των σχετικών δαπανών νοουμένων ότι 
περιλαμβάνονται στις συμφωνηθέντες τιμές μονάδος εργασιών. 

 
 
 
 
 
 
Άρθρο 24ο: 
Ισχύοντες κανονισμοί 
Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με: 
- Τους όρους των κανονισμών  του Ελληνικού κράτους που ισχύουν για κάθε  
    κατηγορία τους. 
- Τους όρους των επισήμων κανονισμών που ισχύουν στη χώρα προελεύσεως 
  των  μηχανημάτων,  συσκευών  και   οργάνων   για   όσα   από   αυτά  είναι 
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Αρ. Μελετης : 20/2016 
Εργο: «Αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών από θεομηνίες» 
Προυπ.:    : #  35.721,28# € με 24%ΦΠΑ  
 Χρημ. : Ι.Π.   Κ.Α. 30-7336.011 
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  προελεύσεως  εξωτερικού   και  δεν  υφίστανται  επίσημοι  κανονισμοί  που   
  ισχύουν στο Ελληνικό κράτος. 
- Τους  Γερμανικούς  κανονισμούς  VDE,  DIN,  κλπ.,  που ισχύουν για όσες 
  περιπτώσεις δεν καλύπτονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
- Τους όρους των συμβατικών στοιχείων όπως ορίζονται αυτά στο άρθρο 4 της παρούσης. 
- Τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της επιστήμης και εμπειρίας καθώς και τις   
  σχετικές εντολές, οδηγίες και υποδείξεις της επίβλεψης. 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Λουτράκι         9.6.2016 

 

 

Ι. Καπετανόπουλος 
Πολ. Μηχανικός ΠΕ3 

 
 
 
 

Κ. Μελέτης 
Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Λουτράκι         9.6.2016 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
 

Δ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Λουτράκι         9.6.2016 

Ο Διευθυντής 
α.α 

 

 

Δ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6 

 

 
 
 
 
 
 


