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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 
 

ΑΡΘΡΟ  1  Ανηικείμενο  

Η Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων αυτι περιλαμβάνει τουσ όρουσ που διζπουν τισ εργαςίεσ 

τθσ καταςκευισ του ζργου : «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΩΝ Σ.Κ. ΔΗΜΟΤ ΠΡΟΟΣΑΝΗ ΑΣΑ 2018». Εδϊ 

αναπτφςςονται οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που αφοροφν ειδικά τισ εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ 

αυτισ, ενϊ τα γενικά ςυμβατικά κζματα αντιμετωπίηονται από τθ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων.  

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ ςυντιρθςθ Δθμοτικϊν  κτιρίων ςτα όρια του Διμου 

Ρροςοτςάνθσ. Συγκεκριμζνα προβλζπονται να γίνουν οι ςυντθριςεισ ςτα παρακάτω Δθμοτικά 

κτίρια : 

την Σοπική Κοινότητα Καλή Βρφςησ. Για τθν ςυντιρθςθ του Δθμοτικοφ Σχολείου   προβλζπονται οι 

παρακάτω εργαςίεσ:  

 Αποξιλωςθ ξφλινων δαπζδων μετά του αντιςτοίχου ψευδοδαπζδου ι ςκελετοφ τεγίδων 
(διαδοκίδων), ςε οποιαδιποτε κζςθ, εμβαδοφ 48,00τ.μ..  

 Καταςκευι ςτρϊςεων από κραυςτά υλικά προελεφςεωσ λατομείου εντόσ τθσ κάτοψθσ του 
κτιρίου με ι χωρίσ μθχανικά μζςα, θ διάςτρωςθ ςε πάχθ ζωσ 30 cm, θ διαβροχι και θ 
ςυμπφκνωςθ με οδοςτρωτιρεσ καταλλιλων διαςτάςεων ι δονθτικζσ πλάκεσ, ςυνολικισ 
ποςότθτασ 20,00κ.μ. 

 Τοποκζτθςθ μόνωςθσ περιμετρικά του δαπζδου ποςότθτασ 1,00κ.μ. 

 Τοποκζτθςθ Ξυλότυπων ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν (πλακϊν, δοκϊν, ςτφλων, πεδίλων) 
εμβαδοφ 48,00τ.μ. ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-04-00-00 ''Καλοφπια 
καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι)''. 

 Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, μορφισ 
διατομϊν, κατθγορίασ (χάλυβασ B500A, B500C και δομικά πλζγματα) και διαμόρφωςθσ 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ, προςζγγιςθ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον και 
τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα ςχζδια οπλιςμοφ. Η τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα 
γίνει μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου και υπολογίηεται ςτα 500,00kg 

 Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ ποιότθτασ C20/25 με χριςθ 
αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν 
ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου, 
ποςότθτασ 10,00κ.μ. 

 



 

την Σοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ: 

 Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου, ποςότθτασ 2,8 κ.μ.  

 Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ ποιότθτασ C16/20 με χριςθ 
αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν 
ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου, 
ποςότθτασ 4,00κ.μ. 

 Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, μορφισ 
διατομϊν, κατθγορίασ (χάλυβασ B500A, B500C και δομικά πλζγματα) και διαμόρφωςθσ 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ, προςζγγιςθ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον και 
τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα ςχζδια οπλιςμοφ. Η τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα 
γίνει μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου και υπολογίηεται ςτα 71,10kg 

 Καταςκευι Ξφλινων Υποςτζγων περιμετρικά του Ναοφ. Εμβαδοφ περίπου 35,00τ.μ. 

 Επιςτζγαςθ Υποςτζγων με κεραμίδια ολλανδικοφ τφπου εμβαδοφ 35,00τ.μ.  
 

την Σοπική Κοινότητα Αργυροφπολησ   προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ: 

 Αποξιλωςθ ξφλινων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων 3,00τ.μ. (Εξϊπορτα ςτο Κοινοτικό Κατάςτθμα). 

 Τοποκζτθςθ Θφρασ αλουμινίου (εξϊπορτασ) εμβαδοφ 3,00τ.μ. χωρίσ υαλοςτάςιο ςφμφωνα 
με τθν μελζτθ και τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ.  

 Καταςκευι χωρίςματοσ με διπλι γυψοςανίδα με ενδιάμεςθ θχομόνωςθ πάχουσ 5cm και 
εμβαδοφ 12,00τ.μ.  

 Τοποκζτθςθ κφρασ ξφλινθσ με κάςα δρομικι πλάτουσ ζωσ 13cm  εμβαδοφ 2,10τ.μ. 

 Συντιρθςθ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ καλωδίων 3*1,5mm²  και 3*2.5 mm²  
 

την Σοπική Κοινότητα Περιχώρασ   προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ: 

 Τοποκζτθςθ ακρυλικοφ ςτρϊματοσ (αςτάρι) ςε όλθ τθν επιφάνεια τθσ τοιχοποιίασ τθσ 
αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων τθσ Ρεριχϊρασ. Η τοποκζτθςθ κα γίνει αφοφ ζχει προθγθκεί 
το τρίψιμο των επιφανειϊν και θ απομάκρυνςθ κάκε φκαρτοφ υλικοφ πάνω ςε αυτζσ. 
(198,00τ.μ.)  

 Τοποκζτθςθ ζγχρωμου επιχρίςματοσ με ζτοιμο κονίαμα εμβαδοφ 198,00τ.μ. 

 Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου, ποςότθτασ 1.00 κ.μ.  

 Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ ποιότθτασ C16/20 με ι χωρίσ 
χριςθ αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των 
καλουπιϊν ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του 
ζργου, ποςότθτασ 1,00κ.μ. 
 

την Σοπική Κοινότητα Κοκκινογείων   προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ: 

 Συντιρθςθ τριϊν (3) ξφλινων ςτάςεων λεωφορείου όπου κα πρζπει να αποξθλωκοφν τα 
ςάπια και επικίνδυνα ςτοιχεία, να αντικαταςτακοφν (4,60 τ.μ.), να γίνει θ αναγκαία και 
απαραίτθτθ ενίςχυςθ τουσ (0,2 κ.μ.) και ςτθν ςυνζχεια να ςυντθρθκοφν με βερνικόχρωμα 
ανάλογου χρϊματοσ (20,00τ.μ.) .     

 

την Σοπική Κοινότητα Μικροπόλεωσ   προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ: 

 Χωματουργικζσ εργαςίεσ και εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου ποςότθτασ 
3,40κ.μ. 

 Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν (καλοφπια) εμβαδοφ 28,80 τ.μ.  



 Σίδθροσ οπλιςμόσ ςκυροδζματοσ κατθγορίασ Β500C  ποςότθτασ 850,00 Kg  

 Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου ςκυροδζματοσ ποιότθτασ C20/25 με χριςθ 
αντλίασ ςκυροδζματοσ ι πυργογερανοφ και τθν ςυμπφκνωςθ αυτοφ επί των καλουπιϊν 
ι/και λοιπϊν επιφανειϊν υποδοχισ ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου, 
ποςότθτασ 6,50κ.μ. 
 

το Δημοτικό Κατάςτημα Προςοτςάνησ   προβλζπονται οι παρακάτω εργαςίεσ: 

 Αποξιλωςθ ξφλινων θ ςιδθρϊν κουφωμάτων 72,00τ.μ. ςτο Ιςόγειο Κατάςτθμα. 

 Τοποκζτθςθ εξωτερικϊν κουφωμάτων από αλουμίνιο με κερμοδιακοπι χρϊματοσ 
απομίμθςθ ξφλου,  με τα των ενεργειακϊν τριπλϊν υαλοπινάκων τουσ  και των  ςιτϊν τουσ, 
ωσ τον πίνακα κουφωμάτων και τα επιςυναπτόμενα ςχζδια τθσ  ενεργειακισ μελζτθσ. 

 Απομάκρυνςθ όλων των άχρθςτων υλικϊν ςφμφωνα με τθν νομοκεςία. 
 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα καταςκευαςκοφν και κα επιμετρθκοφν όπωσ ορίηεται ςτα ςχζδια τθσ 

μελζτθσ και τα άρκρα του τιμολογίου μελζτθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ  2  Ιζσωοςζερ  Σεσνικέρ  Πποδιαγπαθέρ 

Για τθν εργολαβία αυτι ιςχφουν οι εγκεκριμζνεσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ που τθν 

ςυνοδεφουν κακϊσ και οι ςχετικζσ ΡΕΤΕΡ τθσ υπ’ αρικ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/12 (ΦΕΚ 2221Β/ 30.07.2012) 

«Ζγκριςθ 440 Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα 

Δθμόςια Ζργα. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ τουσ ιςχφει θ άποψθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Ο 

ποιοτικόσ ζλεγχοσ του ζργου ουδόλωσ απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ γιατί αυτόσ είναι ο 

μοναδικόσ και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα και το δόκιμο των υλικϊν και των 

εργαςιϊν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3  Πποχπολογιζμψρ 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε 79.532,90 €  εκ των οποίων 47.265,61€ αφοροφν 

εργαςίεσ, 8.507,81€  Γ.Ο.  απρόβλεπτα, 8.366,01€  και 15.393,46€ Φ.Ρ.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ  4 Εγγςήζειρ 

Η εγγφθςθ καλισ εκτελζςεωσ ορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ ΦΡΑ. 

Για τισ εγγυιςεισ και πρόςκετεσ εγγυιςεισ, εφαρμόηεται ότι ορίηεται ςτο άρκρο 302 του Ν.4412/16. 

Για τισ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν και τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι Διακιρυξθ.  

 

ΑΡΘΡΟ  5   Πποθεζμία  αποπεπαηϊζευρ  (Ππψγπαμμα επγαζιϊν -    

Σμημαηικέρ  πποθεζμίερ )  - Ποινικέρ  πήηπερ - Παπαηάζειρ 

 Η ολικι προκεςμία αποπερατϊςεωσ του ζργου ορίηεται ςε 6 μινεσ. Τα ςχετικά με το 

πρόγραμμα εργαςιϊν και τισ ποινικζσ ριτρεσ για ακζτθςθ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν και τισ 

άλλεσ κυρϊςεισ, κακορίηονται ςτθν Γ.Σ.Υ. Για τθ χοριγθςθ παράταςθσ προκεςμίασ και τθν επιβολι 

ποινικϊν ρθτρϊν εφαρμόηονται ότι ορίηεται ςτα άρκρα 147 και 148 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ  6  Υπψνορ  εγγωηζηρ 

Ωσ χρόνοσ εγγφθςθσ ορίηεται το διάςτθμα δεκαπζντε μθνϊν (άρκρο 171 Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ  7  Ποιψηηηα   ςλικϊν -  Θέζειρ  λήτευρ  ςλικϊν 



Οι κζςεισ λιψεωσ των διαφόρων υλικϊν όπωσ  ςκφρων, αργολικοδομϊν, δανείων υλικϊν 

κατθγορίασ Ε1-Ε4 κλπ, κα προτακοφν εγγράφωσ από τον Ανάδοχο και κα εγκρικοφν από τθ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία, θ οποία μπορεί να απαγορεφςει τθ χριςθ ακατάλλθλων ι απρόςφορων για 

το ζργο υλικϊν. Η ποιότθτα των υπολοίπων υλικϊν όπωσ ςιδθροδοκοί και κοιλοδοκοί, 

ςκυροδζματα, υλικά επιςτρϊςεων δαπζδων, επενδφςεων τοίχων, υλικά επικεραμόςεων, ξυλεία, 

κουφϊματα υαλοπίνακεσ, μάρμαρα, ποδιζσ παρακφρων, διάφορα μονωτικά υλικά, κφρεσ 

εξωτερικζσ και εςωτερικζσ , κλπ εξαςφαλίηεται με τθν υποχρζωςθ του Αναδόχου να προμθκευτεί 

υλικά από εταιρείεσ που φζρουν πιςτοποιθτικά κατά CE και ISO 9001 τα οποία κατακζτει ςτθ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία. Διαφορετικά θ Διευκφνουςα Υπθρεςία μπορεί να απαγορεφςει τθν 

τοποκζτθςθ υλικϊν που δεν φζρουν τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.  

Για να εξαςφαλιςτεί θ ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δικά 

του ζξοδα να ελζγχει, τα υλικά που κα χρθςιμοποιιςει πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, 

δεδομζνου ότι ζχει ακζραια τθν ευκφνθ για τθν ποιότθτα των υλικϊν για τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν για τισ οποίεσ ζχει εγγυθκεί ζντεχνθ εκτζλεςθ.  

Ζςτω και εάν ο ανάδοχοσ δεν κρίνει απαραίτθτο τον εργαςτθριακό ζλεγχο των υλικϊν είναι 

υποχρεωμζνοσ να πλθρϊςει τθν δαπάνθ, που απαιτείται γι αυτό εάν του ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία 

ι τον τεχνικό, που επιβλζπει το ζργο. 

  

ΑΡΘΡΟ  8    Υάπαξη  -  ηοισεία  ςτομεηπικά  και   Οπιζονηιο 

γπαθικά  

 Με τθν υπογραφι του εργολαβικοφ ςυμφωνθτικοφ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να είναι 

ζτοιμοσ, ϊςτε ςε εφαρμογι τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, να κάνει τμθματικά και ςφμφωνα με τον 

πίνακα εργαςιϊν και το αναλυτικό πρόγραμμα εκτελζςεωσ τθ χάραξθ, παςςάλωςθ, χωροςτάκμθςθ 

κλπ των επιφανειϊν  κάκε είδουσ διαδρόμων, πλατωμάτων, δικτφων κλπ,  που για τθν τοποκζτθςι 

τουσ πρόκειται να αρχίςει θ εκτζλεςθ των εκςκαφϊν. Οι εργαςίεσ αυτζσ κα εκτελεςκοφν από 

διπλωματοφχο ι πτυχιοφχο  μθχανικό που κα προςλθφκεί με μζριμνα, δαπάνεσ και ευκφνθ του 

Εργολάβου. Η επιβλζπουςα Υπθρεςία μπορεί να αποφαςίςει τροποποίθςθ τθσ χαράξεωσ κατά 

τμιματα οριηοντιογραφικά και υψομετρικά. Αν δεν υπάρχουν ςτακερζσ υψομετρικζσ αφετθρίεσ 

ςτθν περιοχι των ζργων, ο Ανάδοχοσ οφείλει να τισ πυκνϊςει. Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτοφν 

διαφορζσ μεταξφ των τοπογραφικϊν διαγραμμάτων και τθσ κάτοψθσ τθσ μελζτθσ και των 

πραγματικϊν ςτοιχείων του εδάφουσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να προςαρμόςει κατάλλθλα τθ χάραξθ 

ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τθν επίβλεψθ. Ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει τισ απαιτοφμενεσ 

λεπτομζρειεσ ςε κλίμακα 1:20 και κα αναφζρει αρικμθτικά τισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και 

υψόμετρα. Είναι υποχρεωμζνοσ, επίςθσ, να εντοπίςει τισ κζςεισ των εγκαταςτάςεων (υδρεφςεωσ, 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφϊνου) που επθρεάηουν τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα 

αποκαλφψει τα ςκεπαςμζνα καλφμματα φρεατίων. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αμοιβι για 

τθν αναγνϊριςθ των ςτοιχείων που υπάρχουν, τθ ςφνταξθ ςχεδίων για τα ζργα που υπάρχουν 

γενικά και για τα ςχζδια εκτελζςεωσ, επειδι θ αμοιβι αυτι περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ του 

Τιμολογίου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  9  Αθανείρ  επγαζίερ 

  Σε κάκε επίςκεψι του ο Επιβλζπων μετρά τισ εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν από τθν 

θμερομθνία τθσ προθγοφμενθσ επιςκζψεϊσ του. Βοθκείται ςε αυτό από τον Εργολάβο που του 

παραδίνει για ζλεγχο επιμετρθτικά ζγγραφα, ςτοιχεία και ςκαριφιματα που ενδεχόμενα 

απαιτοφνται. Για κάκε εργαςία που δεν μπορεί να μετρθκεί ι να ελεγχκεί κατά τθν παραλαβι, 

χρειάηεται κατά κανόνα πρωτόκολλο αφανϊν εργαςιϊν (π.χ. ςωλθνϊςεισ, αποξθλϊςεισ κλπ.). 



Συντάςςεται πρωτόκολλο χαρακτθριςμοφ ποςοςτοφ βράχου μόνο για τάφρουσ που ςκάβονται ςε 

βράχο και όχι ςε γαίεσ ι θμίβραχο. Η απόςταςθ μεταφοράσ που ορίηεται ςτο Τιμολόγιο κεωρείται 

ςυμβατικι και ο Επιβλζπων μπορεί να διατάξει να γίνει εναπόκεςθ ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ. Ο 

Εργολάβοσ οφείλει να διακζςει πρόκυμα και χωρίσ αποηθμίωςθ τα μζςα και τουσ εργάτεσ που 

χρειάηονται για τισ ςχετικζσ εκςκαφζσ, ελζγχουσ κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ  10 Απομάκπςνζη  ηυν  άσπηζηυν   πποφψνηυν   εκζκαθήρ 

  Τα προϊόντα εκςκαφισ και γενικά κάκε είδουσ άχρθςτα υλικά που προζρχονται από 

κατεδαφίςεισ, καταςκευζσ ςχετικζσ με τισ αποκαταςτάςεισ των οδοςτρωμάτων κλπ, κα 

απομακρφνονται χωρίσ κακυςτζρθςθ. Δεν κα αναμζνεται θ ςυγκζντρωςθ μεγάλων ποςοτιτων για 

να γίνει θ εργαςία οικονομικότερα. Τα άχρθςτα υλικά κα απομακρφνονται ζςτω και τμθματικά, 

ϊςτε να περιοριςτεί όςο είναι δυνατό το χρονικό διάςτθμα υπάρξεωσ τθσ ανωμαλίασ ςτθν 

κυκλοφορία πεηϊν, οχθμάτων κλπ που προζρχεται από αυτό. Τζτοια υλικά που χρειάηονται να 

απομακρυνκοφν είναι : 

α. Τα προϊόντα εκςκαφϊν 

β. Τα άχρθςτα προϊόντα εκςκαφισ που προζρχονται από κακαιρζςεισ οδοςτρωμάτων κλπ. 

γ. Τα πλεονάςματα προϊόντων εκςκαφϊν ι κατεδαφίςεων που προζρχονται από  διάφορεσ 

ςχετικζσ με τον αγωγό καταςκευζσ (λικόςτρωτα, υποδομζσ, αμμοχάλικο κλπ). 

δ. Οι κυβόλικοι και τα γρανιτικά κράςπεδα κα πρζπει να μεταφζρονται μετά  από διαλογι 

ςε ειδικό χϊρο ςυγκεντρϊςεωσ που κα ορίηεται από τθν Υπθρεςία. Η εργαςία απομακρφνςεωσ των 

προϊόντων εκςκαφισ που περιςςεφουν πρζπει να εκτελείται από τον Εργολάβο χωρίσ αντίρρθςθ και 

άςχετα από το αν θ ποςότθτα είναι μεγάλθ ι μικρι. Οι κζςεισ αποκζςεωσ των υλικϊν αυτϊν 

εγκρίνονται κάκε φορά από τθν αρμόδια αρχι. Η δαπάνθ απομακρφνςεωσ περιλαμβάνεται ςτθν 

τιμι εκςκαφισ. 

 

ΑΡΘΡΟ  11 Σεσνικά  έπγα 

 Τα αρχιτεκτονικά ςχζδια καταςκευισ των ζκχυτων τεχνικϊν ζργων από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα κακϊσ και των απαιτοφμενων φρεατίων και των λοιπϊν τεχνικϊν περιλαμβάνεται ςτα 

ςχζδια τθσ μελζτθσ και ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόςει πιςτά τισ διαςτάςεισ και τα 

υπόλοιπα χαρακτθριςτικά τουσ ςτοιχεία. Τθρϊντασ τισ ανωτζρω διαςτάςεισ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να προβεί ςε ςτατικό υπολογιςμό  όλων των τεχνικϊν ζργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Ένηεσνη καηαζκεςή - Αζθάλεια έπγος και πποζυπικοω  

     Ο τεχνικόσ που επιβλζπει το ζργο ζχει το δικαίωμα : 

α)  να απαγορεφςει τθν χριςθ κάκε εργαλείου ι μθχανιματοσ που κρίνεται ακατάλλθλο για 

τθν εργαςία που προορίηεται ι που δε παρζχει αςφάλεια ςτο ζργο και το εργατοτεχνικό προςωπικό 

. 

Να δϊςει εντολι ςτον εργολάβο να απομακρφνει από το ζργο εργατοτεχνικό προςωπικό 

που δεν είναι ζμπειρο για τθν εκτζλεςθ κάποιασ εργαςίασ . 

 

ΑΡΘΡΟ 13 :  Σπψπορ  επιμέηπηζηρ . 

 Ο τρόποσ επιμζτρθςθσ κακορίηεται από τα άρκρα του τιμολογίου τθσ μελζτθσ (είδοσ 

μονάδασ) ι από τον προχπολογιςμό εάν ςε άρκρο του τιμολογίου δεν αναφζρεται μονάδα 

εργαςίασ . 



     Επιμετροφνται και πλθρϊνονται ποςότθτεσ για τισ οποίεσ ζχουν δοκεί εντολζσ ( 

καταςκευαςτικά ςχζδια τθσ μελζτθσ ι πίνακεσ εργαςιϊν).  Δεν επιμετροφνται ποςότθτεσ, που 

κακιςτοφν το ζργο αςφαλζςτερο, για τισ οποίεσ όμωσ δεν ζχουν δοκεί εντολζσ από τεχνικό που 

επιβλζπει το ζργο, καταςκευάςκθκαν όμωσ από τον εργολάβο με δικι του πρωτοβουλία . 

 

ΑΡΘΡΟ 14 :  Μέηπα αζθαλείαρ - Αποθςγή  αηςσημάηυν .  

    Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, ζςτω και εάν δεν του δοκοφν γραπτζσ εντολζσ να 

παίρνει τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται ατυχιματα, είτε ςτο 

εργατοτεχνικό προςωπικό, είτε ςτουσ διερχόμενουσ πολίτεσ και οχιματα. 

    Ο ανάδοχοσ επίςθσ ευκφνεται για κάκε ηθμιά ςε ζργα κοινισ ωφελείασ είτε ςε ιδιωτικζσ 

καταςκευζσ, που προκαλοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Για τισ ηθμιζσ αυτζσ οφείλει να 

αποηθμιϊνει ι να αναλαμβάνει τθν αποκατάςταςθ τουσ. 

 

 

 

Προσοτσάνη, 24/8/2018 
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