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Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο Συγγραφής 
 
 H παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Γ. Σ. Υ. ) αφορά στους γενικούς 

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 τoυ Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού. 

 
Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες Διατάξεις 
 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα 
ισχύουν οι εξής διατάξεις: 
 
 Ο Ν. 4782/21 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».   
 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 
 Το άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 μετά των τροποποιήσεων αυτού στο άρθρο 

16 του ν. 4782/2021 και της υπ. αριθμό ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235)  της κράτησης 6%0.   

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 
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. 
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Άρθρο 4ο  
 

Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης και λοιπών στοιχείων μελέτης  
 

Τα τεύχη δημοπράτησης και τα άλλα συμβατικά στοιχεία του έργου 
αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους και σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους 
εφαρμόζεται πάντα η εξής σειρά ισχύος, εκτός εάν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται 
διαφορετικά στη διακήρυξη της δημοπρασίας : 

 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
3. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την 

Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από 
τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα 
εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

9. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό 
τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

10. Οι εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών ( ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΥΔΡ, ΗΛΜ, κ.λ.π. ) και οι 
εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών με τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια για την 
περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών. 
 
Άρθρο 5ο 

Τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 
 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, των αστυνομικών και λοιπών 
διατάξεων και οφείλει να ανακοινώσει 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 6ο  

Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου 
 
Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς 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, τη 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 του εδάφους, την ποιότητα των κατάλληλων 
εκμεταλλεύσιμων υλικών περιοχής του 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 προκύψουν, τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο 
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μπορεί να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους 
όρους της σύμβασης, προς την οποία εν πάση 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 τη 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 7ο 

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 του Ν.4782/21.  

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 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 8ο 

 
Ευθύνη αναδόχου - Ποιότητα και έλεγχος υλικών - Δείγματα 

 
Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4782/21, 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 καμία 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 της ισχύουσας νομοθεσίας, 
καθώς και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Σχετικά με τυχόν 
καταλληλότητα υλικών ισχύουν τα οριζόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας. Δείγματα υλικών 
πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν την χρησιμοποίηση τους. Υλικά και λοιπά είδη που 
χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά 
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. Στη συνέχεια, 
όταν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο Κρατικό εργαστήριο 
δοκιμής υλικών ή άλλο πιστοποιημένο της επιλογής της Υπηρεσίας με δαπάνες του αναδόχου. 

Για το 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. 
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Όλα τα από τον ανάδοχο προσκομιζόμενα στο εργοτάξιο είδη και υλικά για την 
κατασκευή των εγκαταστάσεων και γενικά των ενσωμάτωσή 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 προσκομιζομένου στο εργοτάξιο 
υλικού, καθώς και της εντολής αμέσου απομάκρυνσής του εάν δεν πληροί τους συμβατικούς 
όρους (Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠΟΜΕΔΙ, καθώς και Ισχύοντες Ελληνικούς και 
Διεθνείς Κανονισμούς κ.λπ.) που αναγράφονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτού. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή των αιτούμενων στοιχείων προελεύσεως των υλικών προς 
διαπίστωση της ποιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτών, ως και απομάκρυνσή τους 
από το εργοτάξιο κατ' εντολή της Επίβλεψης, εάν αυτά αποδειχθεί ότι δεν είναι τα από την 
σύμβαση οριζόμενα. 

Τα παραπάνω στοιχεία και σχέδια ο ανάδοχος θα τα υποβάλει προς έγκριση μέσα σε 
τακτό χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από την εκάστοτε εντολή εργασιών εις τετραπλού 
στην επίβλεψη. Η επίβλεψη αφού τα ελέγξει με το σύμφωνο των τεχνικών χαρακτηριστικών με 
τα συμβατικά, θα επιστρέψει εντός δέκα (10) ημερών μία σειρά των υποβληθέντων  στοιχείων 
εγκεκριμένη στον ανάδοχο, βάσει της οποίας θα μπορεί να 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 του αναδόχου κατά την καταβολή των σχετικών στοιχείων 
ή που προκύπτει από την εσφαλμένη εκλογή από τον ανάδοχο ή απόρριψη υποβαλλόμενων 
προς έγκριση των υπό παραγγελία ειδών και υποβολή εκ νέου απ' αυτόν νέων, καμία επιρροή 
δεν έχει τούτο 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 μεταβολή αυτής. 

 
 
Άρθρο 9ο 

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 
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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 και ευθύνεται για κάθε κοπή 
δέντρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας, που γίνεται χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας, έστω 
και αν είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου που ανέλαβε. 

 
Άρθρο 10ο 

 
Πρόοδος έργων - Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης – Παρατάσεις 

 
α) Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου παρέχει την πρόοδο των επί μέρους 

εργασιών μέσα στη συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του. Γενικά ισχύουν περί 
χρονοδιαγράμματος, τμηματικών και συνολικών προθεσμιών, καθώς και σχετικών παρατάσεων 
και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι σε κάθε σύμβαση κατασκευής του 
έργου ορίζεται προθεσμία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τμήματα.  

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 Ν.4782/21.  

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 από των 
τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία).   

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 αυτόν το 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) Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που ορίζονται της 
ισχύουσας νομοθεσίας.  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 του κανόνες 
ασφαλείας για τους εργαζόμενους και τον κοινό ή δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος και γενικά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ισχύουσες 
διατάξεις.  

στ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, να τηρεί 
λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών που υπογράφεται κάθε ημέρα από 
εντεταλμένο όργανο της Επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του αναδόχου. 
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Άρθρο 11ο 

 
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, βάσει αποφάσεων 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. 

Οι πληρωμές στον ανάδοχο υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 
προεισπράξεως και καταβολής φόρου και στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων που ισχύουν.. 

Το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο ποσό του κάθε λογαριασμού βαρύνει εκάστοτε τον 
ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ. 
 

Άρθρο 12ο 

 

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 την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Γαιώδη ορύγματα 
αντιστηρίζονται πάντοτε. Γενικά τα ορύγματα μέσα σε κατοικημένους χώρους, επισημαίνονται 
απαραίτητα με φώτα κατά την νύχτα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο.  
Εντολές της Υπηρεσίας σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με 

δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου. 
             

Άρθρο 13ο 

 
Τοπογραφικές εργασίες. Εφαρμογές στο έδαφος-Συμπληρωματικές μελέτες 

 
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την 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 14ο 
Απαλλοτριώσεις 

 
Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις 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 περάτωσης του έργου στην 
περίπτωση καθυστερήσεως της αποπεράτωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεις. Στην 
περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση υπερβεί το τρίμηνο, ο ανάδοχος δικαιούται να 
ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. 
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Άρθρο 15ο 

 
Μέτρα αντιθορυβικής προστασίας 

 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει χωρίς αποζημίωση μέτρα αντιθορυβικής 

προστασίας σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη Α5/2375/29.7.78/Φ.Ε.Κ 689/Β/18-8-78. 
 
 
 

 
Ν. ΨΥΧΙΚΟ 21.03.2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Ν. ΨΥΧΙΚΟ 21.03.2022 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
Ν. ΨΥΧΙΚΟ 21.03.2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 
 
 
 
 

ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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