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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟΝ 1ο : Αντικείμενο 

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς συμβατικούς 

όρους, με βάση τους οποίους σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων τευχών δημοπράτησης και 

στοιχείων της μελέτης θα εκτελεσθούν από τον αναδειχθέντα Ανάδοχο οι κάθε φύσεως εργασίες, όσον αφορά 

την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο του συνδέσμου ύδρευσης στον Αγ. Φλώρο 

(+16,00 μ) έως την δεξαμενή της τ.κ. Μελιγαλά (+114,00 μ) χωρητικότητας 1.800,00 μ3. 

Το συγκεκριμένο δίκτυο έχει κατασκευαστεί την δεκαετία του 1960 με συνέπεια να έχει 

εγκαταλειφθεί και η ύδρευση των τ.κ. του Δήμου να αντικαθίσταται την δεκαετία του 1990 σταδιακά και 

αναγκαστικά, λόγω της αδυναμίας των τ.κ. να το συντηρήσουν, από υδρογεωτρήσεις πολλές εκ των οποίων 

είχαν ανορυχθεί για αρδευτικό σκοπό από τον ΓΟΕΒ. 

Το μεγαλύτερο μέρος του καταθλιπτικού αγωγού λόγω παλαιότητας όπως αναφέρθηκε και 

πλημμελούς συντήρησης είναι κατεστραμμένο.  

 

ΑΡΘΡΟΝ 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 και το Π.Δ. 171/87 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Σειρά Ισχύος Τευχών Δημοπράτησης και Υπολοίπων στοιχείων της μελέτης 

Τα τεύχη της δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των όρων πού περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύς τους είναι πάντα αυτή πού αναφέρεται στη 

Διακήρυξη Δημοπρασίας, καθώς και τα παρακάτω. 

1. Το συμφωνητικό 

2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας. 

3. Η προσφορά εκπτώσεων  

4. Το τιμολόγιο της μελέτης. 

5. Ο προϋπολογισμός μελέτης. 

6. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

7. Η Παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 

8. Η Τεχνική περιγραφή της μελέτης. 

9. Η Τεχνική μελέτη κατασκευής του έργου (σχέδια, τεύχη κ.λ.π 



10. Το  χρονοδιάγραμμα- πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία. 

11. Η Ανάλυση τιμών και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια για την περίπτωση συντάξεως 

πρωτοκόλλων κανονισμών τιμών μονάδας νέων εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο :  Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 

Η Συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 

διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και 

έχουν γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του, θέσεις σε ότι αφορά της διάφορες 

πηγές λήψης των υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις 

μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης 

εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως 

επικροτούμενες μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των νερών των 

ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την 

διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων 

στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και 

υπηρεσίες) πού θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και 

οποιαδήποτε αλλά θέματα που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τις εργασίες, την 

πρόοδο ή το κόστος τους σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

Ακόμα ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και συμφωνεί να συμμορφωθεί με τα 

εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της 

εργολαβίας, πού περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με την 

Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει 

να εκτελέσει κάθε υποχρέωση πού απορρέει από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου για ενημέρωση με κάθε δυνατή πληροφορία πού αφορά τους 

όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για τη πλήρη συμμόρφωση του με τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να ρυθμίσει το πρόγραμμα των εργασιών έτσι ώστε να μην 

παρεμποδίζει την εργασία των άλλων εργοταξίων. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 5ο : Περιεχόμενα των τιμών μονάδας του τιμολογίου και δαπάνες πού βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

Οι συμβατικές τιμές μονάδας του τιμολογίου πού ισχύει αναφέρονται σε εργασίες 

τελειωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο 

ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου περιλαμβάνουν όλες τις 

απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτουν όλες τις δαπάνες 

του Αναδόχου, άμεσες ή έμμεσες και με επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιμών κειμένων 

διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου, για την κατά τη παραπάνω εκτέλεση 

εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο :  Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών του έργου 

 

1. 6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση τις χορηγούμενες σε αυτόν 

μελέτες έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων 

προδιαγραφές εκπονήσεως, να προβεί με παρουσία του αντιπρόσωπου της υπηρεσίας, στην πάνω στο 

έδαφος εφαρμογή των μελετών, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, 

στον έλεγχο και λήψη των απαιτουμένων συμπληρωματικών στοιχείων της μελέτης εφαρμογής όπως 

επίσης στη σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων και λήψη διατομών. 

 



ΑΡΘΡΟΝ 7ο : Προέλευση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων 

Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά για την κατασκευή του έργου 

προδιαγραφόμενα υλικά και έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα από την εγχώρια βιομηχανία, 

απαγορευμένης της χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης εξωτερικού, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 8ο : Τιμές Μονάδας Νέων Εργασιών 

1. Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου από τον Νόμο προβλέπεται ότι θα 

εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται 

ότι αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα, πού θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την 

εκτέλεση των εργασιών (δηλ. μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων 

τύπων, καινούργιων ή όχι, εργατικών χειρών συνολικά ή μερικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία 

κ.λ.π.). 

2. Στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρονται ποια εγκεκριμένα συμβατικά Τιμολόγια   

ισχύουν για τις τιμές μονάδας νέων εργασιών του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 9ο : Προκαταβολές. 

Στον Ανάδοχο δεν χορηγείται προκαταβολή  

 

ΑΡΘΡΟΝ 10ο :  Ασφάλιση Προσωπικού. 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, ανεξάρτητα του εάν το έργο εκτείνεται μέσα ή έξω από την 

ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, 

σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις περί Ι.Κ.Α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει για 

περίπτωση ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος το εργατοτεχνικό 

και λοιπό προσωπικό του πού απασχολείται στα εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις 

διατάξεις περί ΙΚΑ καθώς και τρίτους και κατά των ζημιών προς τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 11ο :  Τήρηση Νόμων, Αστυνομικών και λοιπών Διατάξεων. 

Ο Ανάδοχος επειδή είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων και υποχρεούται όπως 

ανακοινώνει χωρίς να δείχνει καμία αμέλεια για αυτό στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και 

εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λ.π. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 12ο :  Ευθύνη Αναδόχου. 

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις κείμενες διατάξεις τόσο για την εφαρμογή των 

μελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, ο 

δε κάθε είδους έλεγχος πού θα ασκείται από τον φορέα δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από 

την ευθύνη αυτή. 

2. Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών πού 

γενικά θα χρησιμοποιηθούν, την χρησιμοποίηση τους, και γενικά την εκτέλεση της εργασίας 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οικείων Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των 

λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 13ο :  Σήμανση κατά το σχέδιο εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις πού εκτελούνται οι 

εργασίες να τοποθετήσει τα απαιτούμενα ανάλογα με την φύση των έργων (συγκοινωνιακά, 



υδραυλικά, οικοδομικά κ.λ.π.) σήματα και γενικά πινακίδες ασφαλείας, προσέχοντας για την 

συντήρηση τους. 

Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα 

σπινθηρίζοντας σήματα (FLASH LIGHTS). Ακόμα θα χρησιμοποιούνται, όπου υπάρχει ανάγκη, και 

τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την 

απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στους δρόμους, στους παρακαμπτηρίους δρόμους και τις 

προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και την νύκτα. 

Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα πού οφείλεται στη μη λήψη των 

απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας και ιδιαίτερα στην σχολαστική τήρηση των Π.Δ. περί μέτρων 

ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών πού ισχύουν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 14ο :  Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής ωφέλειας 

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι είναι δυνατόν στην περιοχή του έργου να 

υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. πού πρέπει να μετατοπισθούν ή να 

κατασκευαστούν νέες από τους ιδιοκτήτες τους 

2. Με τις εργασίες αυτές καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη δεν θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός 

αν ορίζεται αλλιώς στην Ε.Σ.Υ.) υποχρεούται όμως να διευκολύνει χωρίς καμία δικαιολογία την 

εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται από τον λόγο αυτό ιδιαίτερης αποζημίωσης, 

για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες πού θα παρουσιαστούν στις εργασίες πού εκτελούνται από αυτόν. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 15ο : Σύνταξη μητρώου έργου- Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει μητρώο του έργου πού κατασκευάσθηκε 

σύμφωνα με τις οδηγίες πού θα του δοθούν από την Υπηρεσία. 

Επίσης υποχρεούται για την τήρηση του φακέλου ασφαλείας και υγείας, ο οποίος 

περιλαμβάνει: 

α) το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την Τεχνική περιγραφή του έργου. 

           β) Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα 

στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή 

κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κλπ.) στην 

πυρασφάλεια κλπ. 

Η εκπόνηση του Σχεδίου ασφάλειας και υγείας γίνεται από την υπηρεσία. 

Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) καθιερώνεται, σύμφωνα με την αριθμ. 433/19-9-

2000 απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ, ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟΝ 16ο :  Υλικά του κύριου έργου - Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου    

                           Προστατευτικές κατασκευές. 

   1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φυλάει με έξοδα του τα μηχανήματα, εργαλεία, υλικά 

κ.λ.π. πού του παραδίνονται από τον κύριο του έργου για χρήση ή ενσωμάτωση. 

2. Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι 

διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα 

αναγερθούν με έξοδα, μέριμνα και ευθύνη το Αναδόχου σε θέσεις πού αυτό θα επιτραπεί από την 

Υπηρεσία και τις υπόλοιπες Αρχές. 



3. Στις περιπτώσεις πού απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες κατασκευές, και να πάρει κάθε 

άλλο μέτρο, για αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο και να αποζημιωθεί γι’ αυτό 

σύμφωνα με τις τιμές του συμβατικού Τιμολογίου ή σύμφωνα με τιμές μονάδας νέων εργασιών για 

τις εργασίες πού δεν προβλέπονται από τους ιδιοκτήτες τους. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 17ο : Καθαρισμός εργοταξίων - κατασκευών και εγκαταστάσεων. 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του και πριν από την παράδοση για κάθε τμήματος 

έργου, όπως και μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους 

πλησίον του τμήματος αυτού, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια κάθε απαιτηθείσα προσωρινή 

εγκατάσταση, προβλεπομένη από το προηγούμενο άρθρο 16 της παρούσας, τα απορρίμματα, 

εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές 

εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. να απομακρύνει(καταστρέψει κ.λ.π.) κάθε βοηθητικό έργο κ.λ.π., 

το οποίο θα ήταν κατά την κρίση της Υπηρεσίας άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία 

π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους πάνω στους οποίους ήταν αποτεθειμένα ή 

εγκατεστημένα αυτά, να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω 

χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθε άλλο απαιτούμενο για την παράδοση του 

έργου και την εύρυθμη λειτουργία του κατά τους όρους της συμβάσεως ή προδιαγραφόμενο στις 

Ε.Σ.Υ. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει, όταν λείψει ο λόγος κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας και στην άρση (καθαίρεση αποκόμιση κ.λ.π.) κάθε κατασκευασθείσας κ.λ.π. για την 

εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών), προστατευτικής κατασκευής επιβληθείσα 

από οποιονδήποτε λόγο, για αποφυγή κάθε φύσεως ζημιών, φθορών, ατυχημάτων, κ.λ.π. σε 

ιδιοκτησίες, οικοδομές δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και 

κάθε φύσεως έργα, όπως και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων. 

3. Εάν σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν 

προβεί στην έναρξη και σε εύλογη προθεσμία, περαίωση των παραπάνω εργασιών, αυτές 

εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου, εκπιπτόμενης της σχετικής δαπάνης από την πρώτη 

σχετική πληρωμή, πέρα από την μη έκδοση βεβαιώσεως εμπρόθεσμου εκτελέσεως του έργου 

ή τμήματος τούτου, για το λόγο αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 18ο :  Απαλλοτριώσεις 

1. Ο Κύριος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες 

διατυπώσεις για την απαλλοτρίωση δημοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικών γηπέδων, 

κατοικιών κ.λ.π., απαραιτήτων για την εκτέλεση των έργων, έχοντας και κάθε δικαστική και υλική 

ευθύνη για την διαδικασία της απαλλοτρίωσης τους. 

2. Εάν οι παραπάνω απαλλοτριώσεις δεν έχουν γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται, εάν διαταχθεί μέσα σε προθεσμία πού καθορίζεται στην Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, να υποβάλλει σε δώδεκα (12) αντίγραφα (συμπεριλαμβανομένων και των διαφανών 

προτύπων σχεδίων) αντίτυπα κτηματολογικού διαγράμματος σε κλίμακα 1:1000 με κτηματολογικό 

πίνακα των ιδιοκτησιών, ή καταλαμβάνονται οριστικά ή προσωρινά αναγράφονται όλα τα 

απαιτούμενα για την απαλλοτρίωση στοιχεία δηλαδή : 

α. Ο ενδεικτικός αριθμός του κτήματος. 

β. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ιδιοκτήτου. 

γ. Το χωριό ή η κοινότητα όπου υπάγεται η ιδιοκτησία, και διεύθυνση του ιδιοκτήτη 

δ. Το εμβαδόν της επιφανείας για προσωρινή κατάληψη. 

ε. Η διάρκεια προσωρινής κατάληψης. 

στ. Το εμβαδόν της επιφανείας για οριστική απαλλοτρίωση ή δουλεία διάβασης. 



ζ. Το είδος του κτήματος με περιγραφή όλων των πραγμάτων που βρίσκονται στο κτήμα (οικιών, 

φρεατίων, καλλιεργειών, αριθμού και είδους καταστρεφόμενων δένδρων κ.λ.π.) και 

η. Διάφορες παρατηρήσεις. 

Τα παραπάνω διαγράμματα και κτηματολογικοί πίνακες πρέπει να συντάσσονται χωριστά 

για κάθε περιφέρεια Πρωτοδικείου, σε ιδιαίτερο πίνακα να σημειώνονται τα Ειρηνοδικεία και οι 

οικονομικές Εφορίες όπου υπάγονται τα απαλλοτριωμένα κτήματα. 

Ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή σ’ αυτόν 

των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων ή από την εγκατάσταση του Αναδόχου, εφ’ όσον 

υφίστανται αυτά τα διαγράμματα, να παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση των 

έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσμευση. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, εάν διαταχθεί γι’ αυτό 

με αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί αμοιβών Μηχανικών. 

Σε περίπτωση πού προϋπάρχει κτηματολόγιο της περιοχής και ο Ανάδοχος διαταχθεί να 

εκτελέσει επαλήθευση ή συμπλήρωση του και να εκπονήσει σε συνέχεια τα απαιτούμενα 

κτηματολογικά διαγράμματα και τους πίνακες ή παραπάνω αποζημίωση καθορίζεται αναλογικά 

σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. 

 

 
 

 


