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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   ΔΡΓΟ: «Συνηήρηζη Σχολικών Κηιρίων» (Μ18) 
ΔΗΜΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ                                    
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
     
    
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 
  
 ΑΡΘΡΟ 1ν 
 Αληηθείκελν ηεο ζπγγξαθήο 
 

 Απηή ε ΓΤ αθνξά ην έξγν «Συνηήρηζη Σχολικών Κηιρίων» (Μ18)» θαη 

βαζίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ έξγσλ, ε δαπάλε 
θαηαζθεπήο ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηε δηαρείξηζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. 
 
 ΑΡΘΡΟ 2ν 
 Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
 
 Ζ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ δηέπνπλ ηε ζχκβαζε βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εθηειεζηεί ην 
αλσηέξσ έξγν, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνπο φξνπο ηεο ηζρχνπζαο Δ..Τ. θαη ηα ινηπά 
ζπκβαηηθά ηεχρε, κειέηεο, ζρέδηα θαη έγγξαθεο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο.  
 
 ΑΡΘΡΟ 3ν 
 Δγθχθιηεο - Πξνδηαγξαθέο 
 
 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ έξγσλ αθνινπζνχληαη νη 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη 
εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο, νη αλαθεξφκελεο ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ζην 
Σηκνιφγην. 
 
 ΑΡΘΡΟ 4ν 
 πκβαηηθά ζηνηρεία 
 
 Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα εγθξηκέλα ζρέδηα, ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία, ηεο κειέηεο πνπ είλαη θαηά ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
ηζρχνο απηψλ ηα παξαθάησ: 
 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 
2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο  
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ),  
7. Ζ Σερληθή Έθζεζε (Σ.Δ.).  
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 
9. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  
10. Ζ κειέηε ηνπ έξγνπ 

 
 ΑΡΘΡΟ 5ν 
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 Δγγχεζε-πξνζεζκία απνπεξάησζεο 
 
 Οξίδνληαη ζηελ Δ..Τ. θαη ζηε δηαθήξπμε. Δπίζεο ν ρξφλνο ππνρξεσηηθήο 
ζπληήξεζεο είλαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν  171 ηνπ Ν4412/16. 
 
 ΑΡΘΡΟ 6ν 

Υξνλνδηάγξακκα - Πξφνδνο ησλ έξγσλ – Κπξψζεηο ιφγσ θαζπζηέξεζεο 
 
 Ο αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαη κέζα ζε 
πξνζεζκία 15 (δεθαπέληε) εκεξψλ ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ 
Γήκνπ ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ 
Ν.4412/2016 
Επίζεο γηα παξαβίαζε πξνζεζκηώλ ηνπ έξγνπ έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 148 ηνπ 
Ν.4412/2016 

 
ΑΡΘΡΟ 7ν 

 Πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ 
 
 Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο ηειεησκέλσλ εξγαζηώλ θαη 
ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη δηαθνξεηηθή πιεξσκή ε απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο. 
 
 ε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη: 
  
 α) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε 
εξγαζίαο κεραλεκάησλ, δει. κηζζψκαηα, απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ε ιφγσ 
εκεξαξγίαο απφ νπνηνδήπνηε αηηία επηβάξπλζε, νη δαπάλεο παξαιαβήο, κεηαθνξάο 
επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα 
αζθάιηζηξά ηνπο. 
 β) Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθό ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνπ 
κεραληθνύ εμνπιηζκνύ απφ εξγνδεγνχο, κεραλνδεγνχο, ρεηξηζηέο, κεραλνηερλίηεο, 
ηερλίηεο, εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, γηα εκεξνκίζζηα, εκεξαξγίεο, 
αζθαιίζεηο, ψξεο αξγίαο έθηαθηεο ρξεκαηηθέο παξνρέο θιπ. 
 γ) Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνο εξγαζίεο κε ηε θνξηνεθθφξησζε πιηθψλ θαη ηε 
κεηαθνξά ηνπο κε θάζε κέζνλ απφ ηνλ ηφπν ηεο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο επηηφπνπ 
ζηα έξγα θαη θάζε πιηθνύ κε ξεηά θαηνλνκαδόκελνπ, αιιά ελδερφκελα 
απαξαίηεηνπ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο. 
 δ) Οη ηπρφλ δαπάλεο θάζε είδνπο αζθαιίζεσλ ησλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεσλ 
γηα ηελ πξνζσξηλή θαηάιεςε εθηάζεσλ γηα κεηαθνξά ή απνζήθεπζή ηνπο. 
 ε) Σα έμνδα απόζβεζεο, απνζήθεπζεο θαη θύιαμεο ησλ εξγαιείσλ 
κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ. 
 δ) Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά ζεσξείηαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην 
ηηκνιφγην. 
 Κακηά αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηόλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ 
πζηέξσλ (κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ δηαγσληζκφ) είηε γηα ηηο πνζφηεηεο 
θαη ηηο απνζηάζεηο, κεηαθνξάο ησλ εηζεξρφκελσλ πιηθψλ, είηε γηα απνδφζεηο ησλ 
εξγαηνηερληηψλ, είηε γηα ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ . 
 
 ΑΡΘΡΟ 8ν 
 Πνζνζηφ Γεληθψλ εμφδσλ-νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ 
 
 Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΔΤ ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 
60.990,86€  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24%). Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από  
ΑΣΑ ΥΟΛΕΙΩΝ ηα δε γεληθά έμνδα θαη ην εξγνιαβηθό όθεινο νξίδνληαη ζε 
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πνζνζηό 18% ζύκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν. 4412/2017 
 
ην πνζνζηφ απηφ ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ εξγνιάβνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 α) Οη κηζζνί θαη θάζε είδνπο απνδεκίσζε, αζθαιίζεηο θαη έμνδα θίλεζεο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 
 β) Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη 
νη δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ (χδξεπζε 
θιπ.) 
 γ) Σα έμνδα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ζύλαςεο ζύκβαζεο, 
εγθαηάζηαζεο, εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο ησλ έξγσλ. 
 δ) Κάζε είδνπο θόξνη, ηέιε, έμνδα εγγύεζεο, ηόθνη θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη 
όπνηεο άιιεο επηβαξύλζεηο. Δηδηθά γηα ην Φ.Π.Α. εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη εγθχθιηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 
 ε) Έμνδα εθαξκνγήο ησλ ραξάμεσλ, δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη δνθηκψλ γεληθά 
γηα ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 ζη) Έμνδα αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
εξγνιάβνπ θαη θάζε θχζεο απνδεκίσζεο πξνο ηξίηνπο. 
 δ) Έμνδα θαζαξηζκνύ ηνπ εξγνηαμίνπ, απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ ζε ζέζε 
πνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ αζηπλνκία. 
 ε) Κάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη αλαγθαία 
γηα ηελ νξζή, έληερλε θαη ζύκθσλε κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζε εξγαζηώλ 
ε απαηηνύκελε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ έξγσλ από θάζε πιεπξά ζρεηηθά κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο θαη θάζε είδνπο επηζθαιή έμνδα. 
 ζ) Σν όθεινο ηνπ αλαδόρνπ (εξγνιαβηθφ). 
  

ΑΡΘΡΟ 9ν 
 Πνηφηεηα πιηθψλ - έιεγρνο - δείγκαηα 
 
 Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ 
αληίζηνηρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
 Δείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε πξηλ απφ ηε 
ρξεζηκνπνίεζε. Τιηθά θαη άιια είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο έγθξηζε ζα 
απνξξίπηνληαη αλ δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηά ηνπο. Σα απαηηνχκελα δείγκαηα θαη 
πεξηγξαθηθά ζηνηρεία παίξλνληαη έγθαηξα πξηλ απφ ηε ρξήζε θαη εμεηάδνληαη απφ ηελ 
ππεξεζία. ηε ζπλέρεηα, φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζηέιλνληαη γηα εμέηαζε ζε 
θαηάιιειν θξαηηθφ εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ. Γη απηφ ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια θαη 
αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ πιηθνχ θαη εξγνζηαζίνπ γηα ηα πιηθά εκπνξίνπ, ελψ γηα ηα 
αδξαλή, ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο, ηελ νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ, ην φλνκα 
ηνπ αλαδφρνπ θαη αθφκα ην φηη ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
αληαπνθξίλνληαη πξνο ην δείγκα. Δπίζεο αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνίν 
ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. 
 
 ΑΡΘΡΟ 10ν 
 Αλαινγίεο πιηθψλ - Μεραληθφο εμνπιηζκφο 
 
 Ο απαηηνχκελνο κεραληθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 
πξνβιέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη ζηελ Δ..Τ. θαη (ελδεηθηηθά) ζηηο αλαιχζεηο ησλ άξζξσλ. 
 Ο εμνπιηζκφο απηφο αλ δελ δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζα βξίζθεηαη κε κέξηκλα 
θαη δαπάλεο δηθέο ηνπ, ελψ ε ππεξεζία δελ ζα έρεη θακηά ππνρξέσζε ή επζχλε. 
  
ΑΡΘΡΟ 11ν 
 Φχιαμε πιηθψλ-έξγσλ-ππαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ-κέζσλ πξνζηαζίαο 
 βιάζηεζεο. 
 
 α) Ο αλάδνρνο θπιάεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε όια ηα πιηθά θαη 
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κέζα πνπ δηαζέηεη, όπσο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί. 
ρεηηθέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο εθηεινχληαη απφ απηφλ, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε ηα 
κέηξα θχιαμεο, παίξλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη θαηαινγίδνληαη ζηνλ αλάδνρν νη 
αληίζηνηρεο δαπάλεο. 
 
 β) Ο αλάδνρνο παίξλεη όια ηα κέηξα θύιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ 
θνηλσθειώλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ έξγνπ γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ ή ηε 
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ. Εεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ 
επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ απηφλ, αιιηψο ε επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε 
ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 γ) Ο αλάδνρνο πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεύεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε 
θαη επζύλεηαη γηα θαηαζηξνθή ή θόςηκν δέλδξσλ, ζάκλσλ θιπ. πνπ δελ έρνπλ 
ζρέζε κε ην ρώξν θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 
 ΑΡΘΡΟ 12ν 
 Μέηξα αζθαιείαο 
 
 Ο αλάδνρνο, αλεμάξηεηα από ηηο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, παίξλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε 
αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθό ηνπ θαη ζε ηξίηνπο όπσο θαη γηα ηελ παξνρή 
πξώησλ βνεζεηώλ ζ' απηνύο. 
 Γαηώδε νξύγκαηα εθόζνλ ππάξρνπλ ππνζηεξίδνληαη πάληνηε θαη γεληθά 
επηζεκαίλνληαη ηε λύρηα κε θσηηζκό. Σπρόλ εληνιέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο εθαξκόδνληαη κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ 
αλαδόρνπ. 
 Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην απαηηνύκελν θαξκαθεπηηθό πιηθό γηα παξνρή 
πξώησλ βνεζεηώλ. 
 
 ΑΡΘΡΟ 13ν 
 Υξήζε έξγνπ πξηλ ηελ απνπεξάησζε – Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε  
 
1. Γηα λα παξαδνζεί γηα ρξήζε ην έξγν ή απηνηειέο ηκήκα ζα απαηηείηαη ε δηελέξγεηα 
Γηνηθεηηθήο Παξαιαβήο γηα ρξήζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 169 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ 
Γηνηθεηηθή Παξαιαβή γίλεηαη κε πξσηφθνιιν κεηαμχ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο, ηνπ επηβιέπνληα θαη ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ην έξγν παξαδίδεηαη ζε ρξήζε ζε 
ππεξεζία άιιε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ, ζπκπξάηηεη ζην πξσηφθνιιν θαη 
εθπξφζσπνο ηεο ππεξεζίαο απηήο. Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί θαη δελ παξαζηεί ή αξλεζεί 
ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιινπ απηφ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ινηπνχο κε ζρεηηθή κλεία 
θαηά πεξίπησζε θαη ηνπ θνηλνπνηείηαη. Σν πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη κλεία ηνπ έξγνπ ή 
ησλ ηκεκάησλ πνπ παξαδίδνληαη γηα ρξήζε θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο 
ησλ εξγαζηψλ. 
2. Ζ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν Γηνηθεηηθή Παξαιαβή γηα ρξήζε γίλεηαη 
ακέζσο κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ή απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ αλ 
απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε κπνξεί ε 
Γηνηθεηηθή Παξαιαβή γηα ρξήζε λα γίλεη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο. 
3. Ζ Γηνηθεηηθή Παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο 
θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 
  

ΑΡΘΡΟ 14ν 
 Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο - Δθαξκνγέο ζην έδαθνο. 
 
 Κάζε εξγαζία αλαγθαία, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο, γηα ηελ εθαξκνγή ζην 
έδαθνο, ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ εθηειείηαη απφ ηνλ αλάδνρνπ, ζχκθσλα κε ηηο 



Σελίδα 5 από 5  

νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο, πνπ ειέγρεη ηελ αθξίβεηα θαηά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη 
πάληα εμαξηεκέλεο ραξάμεηο θαηά ΔΓΑ.  
 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληάζζνληαη ηα απαξαίηεηα θαηαζθεπαζηηθά 
θιπ. ζρέδηα εθαξκνγήο - πινπνίεζεο, κε ηελ απαξαίηεηε αθξίβεηα, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε. 
 Οη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζε πιηθά θαη ηερληθά κέζα, όπσο 
θαη ζε πξνζσπηθό επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 
 ΑΡΘΡΟ 15ν 
 Κξαηήζεηο 
 
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
 ΑΡΘΡΟ 16ν 
 Υξφλνο εγγχεζεο 
 Οξίδεηαη ζηελ ΔΤ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ν 
 Σειηθφο (εμνθιεηηθφο) ινγαξηαζκφο 
 
Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα 
ππνβάιιεη Πξνηειηθφ Λνγαξηαζκφ (άξζξν 152 Ν4412/16) κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο 
παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα 
ππνβάιιεη Σειηθφ Λνγαξηαζκφ. Γηα ηνλ πξνηειηθφ θαη ηειηθφ Λνγαξηαζκφ εθαξκφδνληαη 
αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
Με ηνλ ηειηθφ Λνγαξηαζκφ γίλεηαη εθθαζάξηζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη 
φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 ΑΡΘΡΟ 18ν 
 Μέηξα αληηζνξπβηθήο & πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 
 
 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη κέηξα αληηζνξπβηθήο πξνζηαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ρσξίο απνδεκίσζε (Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε 
Α5/2375/29-7-78/ΦΔΚ 689Β/18-8-78, "Πεξί ρξήζεσο θαηαζηγαζκέλσλ αεξφζθπξσλ 
θ.ι.π.") 
 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ελ ηζρχ πεξηβαιινληηθψλ 
δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ ηα 
νπνία πξέπεη λα απνξξίπηεη ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη λα 
πξνζθνκίδεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ζηνλ Γήκν Καηζαξηαλήο. Ζ φπνηα δαπάλε 
πεξηιακβάλεηαη ζην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα.  
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