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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1  Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 

Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών οµάδων εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ  
παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων. 

1.2  Υλικά 

1.2.1 Γενικά 

(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών και δοµικών 
στοιχείων καθώς και η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο 
εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να 
ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, πρέπει να 
είναι κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση τους και να είναι συµβατά µεταξύ τους. 

1.2.2 ∆είγµατα 

          Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα και 
δεν 

          ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι µεταχειρισµένα ή αµεταχείριστα κατ’ 
επιλογή 

         του Αναδόχου. 

1.2.3 Προµήθεια 

(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του 
Αναδόχου, να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα 
ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 
100.2.1, εδάφιο (γ). 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν 
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές 
αυτές. 

1.3  Εκτέλεση εργασιών 

(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα, 
δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις και εντολές των 
αρµοδίων φορέων. 

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 
προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η 
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε 
εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. 
πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής 
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του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την 
ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. 

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. 
στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου 
κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. 
Τυχόν αναγκαία πρόσθετα µέτρα θα συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και 
Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα 
πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 

1.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

(α) Στις τιµές µονάδας όλων των εργασιών περιλαµβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν 
δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε 
εργασίας. 

(β) Σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο, µνηµονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για 
απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε 
περίπτωση περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται 
ρητή αναφορά περί του αντιθέτου στις επί µέρους εργασίες (βλ. παρ. 100.1). 

- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισµό από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, 
κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη 
δηµοπράτηση και εκτέλεση του έργου. 

- Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή/και αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και 
βοηθητικών ενσωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους 
µεταφορικών µέσων / προσωπικού και άλλων µηχανικών µέσων, εξοπλισµού και 
προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές 
καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και µεταφορών.  Επίσης περιλαµβάνονται οι κάθε 
είδους µετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους 
µεταφορικών και λοιπών µέσων, εξοπλισµού και προσωπικού, µέχρι και την πλήρη 
ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των 
περισσευµάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών στους 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη και των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισµών, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

- Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών 
σχετικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, του κάθε 
είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι 
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κτλ., ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού, εργαζόµενου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος). 

- Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, 
οργάνωσης, διαρρύθµισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' 
αυτούς, των παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, 
των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύµφωνα µε 
τους όρους δηµοπράτησης. 

- Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς 
και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου 
και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 

- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την 
εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα 
εργαστήρια, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 

- Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, 
που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, 
εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των 
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εγκαταστάσεων κλπ.,  όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση 
της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης 
του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την περίπτωση που οι 
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για 
τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την 
κατασκευή  

- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, 
προσωπικού, εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου. 

- Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις 
εγκαταστάσεις και το προσωπικό του εργοταξίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία 
και τα οριζόµενα στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 

- Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται 
στην παρούσα ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και στο 
Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαµβάνονται και τυχόν κάθε 
είδους "δοκιµαστικά τµήµατα" που προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µε τις 
µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.). 

- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες 
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η 
φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση 
του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες 
µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω 
δαπάνες αφορούν τόσο τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των 
έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων, έτοιµα για 
λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων 
µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού εκτέλεσης των έργων, µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω 
των συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, 
δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεµβάσεων των αρµοδίων για τα εµπόδια αυτά φορέων 
(ΥΠ.ΠΟ., ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη 
συνάντηση των παραπάνω εµποδίων και των συνεπαγόµενων δυσχερειών που θα 
προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και 
λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά. 

- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτοµερειακών σχεδίων του έργου «εκ 
κατασκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις 
λοιπές συνθήκες που διαµορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις 
και τον εξοπλισµό. 

- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για την 
αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 

- Η  τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισµούς δηµοσιότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία 
και λοιπά χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. 

- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών 
κτλ. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 
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- Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών κτιρίων ή λοιπών 
έργων και εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

- Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των 
κάθε είδους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης 
αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευµάτων 
κλπ. 

- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 

- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για 
τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων 
διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. : 

- Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 5,0 m. 
που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και 
πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, 
να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η 
κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. 

- Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του 
Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και 
αµαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, 
δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, η ικανή 
αντιστήριξη των πρανών των ορυγµάτων, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των 
διακινουµένων, η ενηµέρωση του κοινού, η σήµανση, σηµατοδότηση και εξασφάλιση 
κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας 
κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων µετά 
την περαίωση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε 
βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 

- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς 
και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
αποκλειστική ευθύνη των οποίων  θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.  

- Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης, η σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και 
συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων 
που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, 
θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 

- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η 
λήψη επιµετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιµετρητικών σχεδίων και των 
επιµετρήσεων, καθώς και η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου 
µετρήσεις. 

- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά 
την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών 
αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους 
συναρµόδιους φορείς. 
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- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 
επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και 
µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 

- Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων αγωγών ή 
τεχνικών έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ' αυτά. 

- Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα Νοµοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.  

(γ) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για 
Όφελος (Ο.Ε.) του Αναδόχου  

(δ) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουµένων από τα συµβατικά 
τεύχη, όπως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος 
σκυροδέµατος κτλ., ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεµίας αποζηµίωσης και οι εργασίες 
αυτές δεν αποτελούν βάση για αιτιάσεις εκ µέρους του Αναδόχου µε σκοπό την 
πληρωµή τους ή την παροχή παράτασης προθεσµίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες 
εκτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των 
απαιτουµένων, έστω και εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν µπορεί να 
ερµηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την πληρωµή τους.  Τουναντίον, εφόσον η 
εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων αποβαίνει, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που 
αυτό εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του να 
προβεί σε κατάλληλη κατά περίπτωση αποκατάσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

1.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 

- Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών 
είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών 
σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και 
των τυχόν οριζοµένων ανοχών. 

- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει 
ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν 
λόγω ελέγχου. 

- Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης 
ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως 
αυτή καθορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 

- Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος 
πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί µέρους εργασιών της 
παρούσας ΓΤΣΥ και της ΕΤΣΥ.  

- Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» ενός επιµέρους άρθρου της παρούσας 
ΓΤΣΥ που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη 
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι 
ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 
κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 

Θεσσαλονίκη,    /  / 2015 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Oι Συντάξαντες 

 

 

Θεσσαλονίκη,    /  / 2015 

 

O Προϊστάµενος Τµήµατος 

Συντηρήσεων ∆ηµ/κων Κτιρίων 

και Κοιν/στων Χώρων 

Θεσσαλονίκη,    /  / 2015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταµένη  ∆/νσης 

Κατασκευών και Συντηρήσεων 
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ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΜΕ Β' ΒΑΘΜΟ 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΕ Β' ΒΑΘΜΟ 
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