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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Δήμος Λουτρακίου -  Περαχώρας -

Αγ. Θεοδώρων 

 

Εργο: 

   
   «Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας στην Δ.Ε. Αγ.    
    Θεοδώρων» 
   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Τμήμα τεχνικών Έργων 

 
Προυπ   22.833,12 Ευρώ   ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Χρήση      2017      
 
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.    
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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. 
 
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) αποτελούν δε πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών 
σύμφωνα με τα παραπάνω. 
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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 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 



  

 4 

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 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. 
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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. 
 
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. 
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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. 

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. 
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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.  
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 εκάστοτε, από το Υπουργείο Εργασίας, βάση αποφάσεών 
του, καθοριζόμενα δώρα λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και ημέρες 
υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματα αδείας. 
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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). 
 

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 
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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 
 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. 
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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 
     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. 
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