
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.421,38€ (με ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ"  

 

Υπεργολαβία του εγκεκριμένου έργου «ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΧΙΟΥ 2015» με αριθμό μελέτης 2015-15, προϋπολογισμού 

150.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

 

 

 

 

 

 

ΧΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 

 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ   ΕΡΓΟ: Επισκευή στεγών 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ          δημοτικών κτιρίων 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      Κεντρικής Χίου 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.421,38 € 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Με το έργο «Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων Κεντρικής Χίου» προβλέπονται εργασίες για 

επισκευή της στέγης στο πρώην δημαρχιακό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων 

του Δήμου Χίου. Αναλυτικότερα θα γίνουν:  η καθαίρεση  μέρους των κεραμιδιών, η μόνωση με 

ασφαλτόπανο και η επανατοποθέτηση νέων κεραμιδιών.  

Όλα τα ακατάλληλα προϊόντα των καθαιρέσεων θα απομακρυνθούν σε κατάλληλους χώρους 

απόρριψης.          

        Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία των  έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,  

προϋπολογισμού  1.421,38 € (με ΦΠΑ)  και θα υλοποιηθεί ως υπεργολαβία του εγκεκριμένου 

έργου «Έργο Αυτεπιστασίας Κεντρικής  Χίου 2015», από πιστώσεις ΣΑΤΑ , με  ΚΑ 30-7333.178,  

με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 150.000,00€ και με πιστώσεις για το τρέχον έτος  80.000€. 

Η υπεργολαβική εκτέλεση εργασιών  του ανωτέρω έργου θα κατασκευαστεί  με φατούρα (χωρίς 

υλικά), όπως  προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.3669/08 «Εκτέλεση έργων με 

αυτεπιστασία». Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων 

και των εργαλείων που απαιτούνται. 

 

Η συντάξασα 

 

Άννα Φουστάνα 

Πολ. Μηχ. ΤΕ με βαθμό Δ΄ 

Χίος  5/08/2015 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. 

 

Ελευθέριος Παπαλάνης 

ΠΕ Μηχ. Μηχ. με Β΄ Βαθμό 
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ıȣȝĳȦȞȘĲȚțȫȞ��ĮʌȠįİȓȟİȦȞ��ʌȚıĲȠʌȠȚȒıİȦȞ�ʌȜȘȡȦȝȫȞ��ț�Ȝ�ʌ��ȖȚĮ�ĲȩțȠȣȢ�țĮȚ�țİĳĮȜĮȓȦȞ�țȓȞȘıȘȢ��ȖȚĮ�įĮʌȐȞİȢ
İȖȖȣȘĲȚțȫȞ�İʌȚıĲȠȜȫȞ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İȖȖȣȒıİȦȞ��ȖȚĮ�įĮʌȐȞİȢ�ĮıĳĮȜİȚȫȞ��ĲȚȢ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ȝİĲĮțȚȞȒıİȚȢ�ĲȠȣ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ
țĮȚ�ȜȠȚʌȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��ȖȚĮ�ʌȡȩıșİĲİȢ�įĮʌȐȞİȢ�ȜȩȖȦ�įȣıȤİȡİȚȫȞ�țĮȚ�İȝʌȠįȓȦȞ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ��ȖȚĮ�ĲĮ�įȚȠȚțȘĲȚțȐ�ȑȟȠįĮ��ĲȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ȖȡĮĳİȓȦȞ�ț�Ȝ�ʌ��țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ĲĮ�İʌȚıĳĮȜȒ�ȑȟȠįĮ��Įʌȩ�įȣıȤȑȡİȚİȢ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�ʌȠȣ�ȑȤȠȣȞ�Ȓ�įİȞ�ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ��ʌȠȣ�ȩʌȦȢ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĮȡȤȒ�ĲȘȢ�ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ�ĮȣĲȒȢ��ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ʌȠıȠıĲȩ�ĲȦȞ�īİȞȚțȫȞ
ǼȟȩįȦȞ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�
ȉȠ�ʌȠıȠıĲȩ�ĮȣĲȩ��İȞȚĮȓȠ�ȖȚĮ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮȚ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�șȑıȘ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ��țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıİ�įȑțĮ�ȠțĲȫ�ıĲĮ�İțĮĲȩ
������ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ



ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

���ȅ�ĭȩȡȠȢ�ȆȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ�ǹȟȓĮȢ��ĭ�Ȇ�ǹ���İʌȓ�ĲȦȞ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȦȞ�ĲȠȣ�ǹȞĮįȩȤȠȣ�İʌȚȕĮȡȪȞİȚ�ĲȠȞ�.ȪȡȚȠ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ�

��īǼȃǿȀȅǿ�Ȁǹǿ�ǼǿǻǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ�ȉȇȅȆȅȊ�ǼȆǿȂǼȉȇǾȈǾȈ�ȉȍȃ�ǼȇīǹȈǿȍȃ�ȉȅȊ�ȆǹȇȅȃȉȅȈ�ȉǿȂȅȁȅīǿȅȊ

����īǼȃǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

������Ǿ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȖȓȞİĲĮȚ�İȓĲİ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ�ıȤİįȓȦȞ�ĲȦȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ�ȝİȜİĲȫȞ�İȓĲİ�ȕȐıİȚ�ȝİĲȡȒıİȦȞ�țĮȚ�ĲȦȞ
ıȣȞĲĮııȩȝİȞȦȞ�ȝİ�ĲȘ�ȕȠȒșİȚȐ�ĲȠȣȢ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıȤİįȓȦȞ�țĮȚ�ʌȚȞȐțȦȞ��ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ�ȣʌȩȥȘ�ĲȦȞ�ȑȖȖȡĮĳȦȞ�İȞĲȠȜȫȞ
ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ĲȦȞ�ĲȣȤȩȞ�ȠȡȚȗȠȝȑȞȦȞ�ĮȞȠȤȫȞ�
������Ǿ�ȊʌȘȡİıȓĮ�įȚțĮȚȠȪĲĮȚ�ȞĮ�İȜȑȖȟİȚ�ĲȠ�ıȪȞȠȜȠ�Ȓ�ȝȑȡȠȢ�ĲȠȣ�ǲȡȖȠȣ��țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȡȓıȘ�ĲȘȢ��ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ�ȞĮ�İʌȚȕİȕĮȚȫıİȚ
ĲȘȞ�ȠȡșȩĲȘĲĮ�ĲȦȞ�İʌȚȝİĲȡȘĲȚțȫȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ʌȠȣ�ȣʌȠȕȐȜİȚ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ��ȅ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ�ȝİ�įȚțȒ�ĲȠȣ�įĮʌȐȞȘ�ȞĮ
įȚĮșȑıİȚ�ĲȠȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�İȟȠʌȜȚıȝȩ�țĮȚ�ʌȡȠıȦʌȚțȩ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ıĲȘȞ�įȚİȟĮȖȦȖȒ�ĲȠȣ�İȞ�ȜȩȖȦ
İȜȑȖȤȠȣ�
������Ǿ�ʌȜȘȡȦȝȒ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȕȐıİȚ�ĲȘȢ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ�ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮȢ��İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘȢ�ȦȢ�ĮȞȦĲȑȡȦ�ȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ�ȝȠȞȐįĮ�ȝȑĲȡȘıȘȢ��İʌȓ�ĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ�ĲȘȢ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȒ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȆİȡȚȖȡĮĳȚțȩ
ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
������ǼȚįȚțȩĲİȡĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�İȡȖĮıȓĮ��Ƞ�ĲȡȩʌȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝȠȞȐįĮ�İʌȚȝȑĲȡȘıȘȢ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ƞ�ĲȡȩʌȠȢ�ʌȜȘȡȦȝȒȢ�țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȚȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ�ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�ǼǿǻǿȀȍȃ�ȅȇȍȃ�țĮȚ�ĲȦȞ�İʌȓ�ȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�
������ǹȞ�ĲȠ�ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ�ȑȞȩȢ�İʌȚȝȑȡȠȣȢ�ȐȡșȡȠȣ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ʌȠȣ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�ıİ�ȝȚĮ�ĲȚȝȒ�ȝȠȞȐįĮȢ��ȠȡȓȗİȚ�ȩĲȚ
Ș�İȞ�ȜȩȖȦ�ĲȚȝȒ�ĮʌȠĲİȜİȓ�ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ĲȠȣ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ�ȐȡșȡȠȣ��ĲȩĲİ�ȠȚ�ȓįȚİȢ
İʌȚȝȑȡȠȣȢ�İȡȖĮıȓİȢ�įİȞ�șĮ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ȠȪĲİ�șĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�țĮȞİȞȩȢ�ȐȜȜȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌȠȣ�İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ
ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�

����ǼǿǻǿȀȅǿ�ȅȇȅǿ

������ȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǼȈ�ǼȇīǹȈǿǼȈ

ȀĮĲȐĲĮȟȘ�İįĮĳȫȞ�ȦȢ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�İțıțĮȥȚȝȩĲȘĲĮ

�ȍȢ�µ¶ȤĮȜĮȡȐ�İįȐĳȘ¶¶�ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĳȣĲȚțȑȢ�ȖĮȓİȢ��Ș�ȚȜȪȢ��Ș�ĲȪȡĳȘ�țĮȚ�ȜȠȚʌȐ�İįȐĳȘ�ʌȠȣ�ȑȤȠȣȞ�ʌȡȠȑȜșİȚ�Įʌȩ
İʌȚȤȦȝĮĲȫıİȚȢ�ȝİ�ĮȞȠȝȠȚȠȖİȞȒ�ȣȜȚțȐ�
�ȍȢ�µ¶ȖĮȓİȢ�țĮȚ�ȘȝȓȕȡĮȤȠȢ¶¶�ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ĮȡȖȚȜȚțȐ��ĮȡȖȚȜȠĮȝȝȫįȘ�Ȓ�ĮȝȝȠȤĮȜȚțȫįȘ�ȣȜȚțȐ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝȓȖȝĮĲĮ�ĮȣĲȫȞ�
ȠȚ�ȝȐȡȖİȢ��ĲĮ�ȝİĲȡȓȦȢ�ĲıȚȝİȞĲȦȝȑȞĮ��FHPHQWHG��ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ��Ƞ�ȝĮȜĮțȩȢ��țĮĲĮțİȡȝĮĲȚıȝȑȞȠȢ�Ȓ�ĮʌȠıĮșȡȦȝȑȞȠȢ�ȕȡȐȤȠȢ�
țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ĲĮ�İįȐĳȘ�ʌȠȣ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�İțıțĮĳșȠȪȞ�ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ�ȝİ�ıȣȞȒșȘ�İțıțĮʌĲȚțȐ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��İțıțĮĳİȓȢ�Ȓ
ʌȡȠȦșȘĲȑȢ���ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ�Ș�ȤȡȒıȘ�İțȡȘțĲȚțȫȞ�ȣȜȫȞ�Ȓ�țȡȠȣıĲȚțȠȪ�İȟȠʌȜȚıȝȠȪ�
�ȍȢ�µ¶ȕȡȐȤȠȢ¶¶�ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ�ĲȠ�ıȣȝʌĮȖȑȢ�ʌȑĲȡȦȝĮ�ʌȠȣ�įİȞ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�İțıțĮĳșİȓ�İȐȞ�įİȞ�ȤĮȜĮȡȦșİȓ�ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ�ȝİ
İțȡȘțĲȚțȑȢ�ȪȜİȢ��įȚȠȖțȦĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ�Ȓ�țȡȠȣıĲȚțȩ�İȟȠʌȜȚıȝȩ��Ȝ�Ȥ��ĮİȡȩıĳȣȡİȢ�Ȓ�ȣįȡĮȣȜȚțȑȢ�ıĳȪȡİȢ���ȈĲȘȞ�țĮĲȘȖȠȡȓĮ�ĲȠȣ
µ¶ȕȡȐȤȠȣ¶¶�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�țĮȚ�ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠȚ�ȠȖțȩȜȚșȠȚ�ȝİȖȑșȠȣȢ�ʌȐȞȦ�Įʌȩ������P��
�ȍȢ�µ¶ıțȜȘȡȐ�ȖȡĮȞȚĲȚțȐ¶¶�țĮȚ�µ¶țȡȠțĮȜȠʌĮȖȒ¶¶�ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ıȣȝʌĮȖİȓȢ�ıțȜȘȡȠȓ�ȕȡĮȤȫįİȚȢ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȠȓ�Įʌȩ�ʌȣȡȚȖİȞȒ
ʌİĲȡȫȝĮĲĮ�țĮȚ�ȠȚ�ȚıȤȣȡȫȢ�ĲıȚȝİȞĲȦȝȑȞİȢ�țȡȠțȐȜİȢ�Ȓ�ĮȝȝȠȤȐȜȚțĮ��șȜȚʌĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ�ĲȦȞ�����03D��Ǿ
İțıțĮĳȒ�ĲȦȞ�ıȤȘȝĮĲȚıȝȫȞ�ĮȣĲȫȞ�İȓȞĮȚ�įȣıȤİȡȒȢ��įİȞ�ĮȞĮȝȠȤȜȑȣȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ULSSHU�ĲȦȞ�ʌȡȠȦșȘĲȫȞ�ȚıȤȪȠȢ�����Ǿȇ��Ș�įİ
ĮʌȩįȠıȘ�ĲȦȞ�ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ�ıĳȣȡȫȞ�İȓȞĮȚ�ȝİȚȦȝȑȞȘ�

������ǼǿǻǾ�ȀǿīȀǹȁǼȇǿǹȈ

ȉĮ�țȣȡȚȩĲİȡĮ�İȓįȘ�țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ��İȞįİȚțĲȚțȐ�țĮȚ�ȩȤȚ�ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ��ȞĮ�ʌȡȠȝȘșİȣĲİȓ�țĮȚ�ȞĮ
ĲĮ�ʌĮȡĮįȫıİȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ�țĮȚ�ȑĲȠȚȝĮ�ʌȡȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�İȓȞĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ�
��ȋİȚȡȠȜĮȕȑȢ
��ȆȜȒȡİȢ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȐ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�ĲȚȢ�ĮȞȐȜȠȖİȢ�İȚįȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ
�ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�İȚįȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ�țĮȚ�ȑȞįİȚȟȘ�țĮĲȐȜȘȥȘȢ��ʌȡȐıȚȞȠ�țȩțțȚȞȠ���ȩʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�
��ȆȜȒȡİȢ�ȗİȪȖȠȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȐ�ȟȪȜȚȞĮ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ��ȝȑıĮ�ȑȟȦ��ȝİ�ĲȚȢ�ĮȞȐȜȠȖİȢ�İȚįȚțȑȢ�ʌȜȐțİȢ�ıĲİȡȑȦıȘȢ
�ȝȑıĮ�ȑȟȦ���ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȫȞ�țĮȚ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�ȠʌȒ�ȖȚĮ�țȪȜȚȞįȡȠ�țȜİȚįĮȡȚȐȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
��ȋİȚȡȠȜĮȕȒ��ȖȡȣȜȩȤİȡȠ��ȖȚĮ�ıĲȡİʌĲȩ�ʌĮȡȐșȣȡȠ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞȐȜȠȖȘ�ʌȜȐțĮ�ıĲİȡȑȦıȘȢ��ȝȑıĮ���ȝİ�ȝȘȤĮȞȚıȝȩ�ȡȪșȝȚıȘȢ
ȤİȚȡȠȜĮȕȒȢ�țĮȚ�ĮȞĲȓțȡȚıȝĮ�ıĲȠ�ʌȜĮȓıȚȠ�Ȓ�ıĲȠ�ȐȜȜȠ�ĳȪȜȜȠ��įȓĳȣȜȜȠ�ʌĮȡȐșȣȡȠ��
��ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ�țĮȚ�țȪȜȚȞįȡȠȚ
��ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ��ȤȦȞİȣĲȑȢ�Ȓ�İȟȦĲİȡȚțȑȢ��țĮȚ�țȪȜȚȞįȡȠȚ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ
��ȀȪȜȚȞįȡȠȚ�țİȞĲȡȚțȠȪ�țȜİȚįȫȝĮĲȠȢ
��ȀȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞȘ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȘ�țĮȚ�ȤȦȞİȣĲȒ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ
��ȇȐȕįȠȚ��ȝʌȐȡİȢ��ʌĮȞȚțȠȪ�ȖȚĮ�șȪȡİȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�ıĲȚȢ�İȟȩįȠȣȢ�țȚȞįȪȞȠȣ
��ȋȦȞİȣĲȩȢ��ȤĮȜȪȕįȚȞȠȢ��ȝʌȡȠȪĲȗȚȞȠȢ�Ȓ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ��ıȪȡĲȘȢ�ȝİ�ȕȡĮȤȓȠȞĮ��ȞĲȓȗĮ��ʌȠȣ�ĮıĳĮȜȓȗİȚ�İʌȐȞȦ���țȐĲȦ�ȝȑıĮ�ıİ
įȚʌȜȐ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ĮȞĲȚțȡȓıȝĮĲĮ��ʌȜĮȓıȚȠ���ĳȪȜȜȠ�țĮȚ�ĳȪȜȜȠ���įȐʌİįȠ��
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȣȡȫȞ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ıĲȘȞ�țȜİȚıĲȒ�șȑıȘ�ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ�ıĲȡİʌĲȒȢ�șȪȡĮȢ�ȤȦȡȓȢ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�
ıĲȠ�ȐȞȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȘȢ�șȪȡĮȢ�
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�ȩʌȦȢ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ĮȜȜȐ�ȝİ�ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ�ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ�
��ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ�İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ�șȪȡĮȢ�İʌȚįĮʌȑįȚȠȢ��ȝİ�ȤȡȠȞȚțȒ�țĮșȣıĲȑȡȘıȘ
��ȆȜȐțĮ�ıĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�șȪȡĮȢ�ȖȚĮ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�Įʌȩ�țĲȣʌȒȝĮĲĮ�ʌȠįȚȫȞ�țĲȜ�
��ȋȦȞİȣĲȑȢ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�ȖȚĮ�ıȣȡȩȝİȞĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�ȝʌȡȠȪĲȗȚȞİȢ�Ȓ�ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�Ȓ�ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ�Ȓ�ʌȜĮıĲȚțȑȢ�ȝİ�țȜİȚįĮȡȚȐ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ��VWRSSHUV�
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���įĮʌȑįȠȣ



ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ

��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�șȪȡĮȢ���ĲȠȓȤȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ĳȪȜȜȦȞ�İȡȝĮȡȓȠȣ
��ǹȞĮıĲȠȜİȓȢ�ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ�İȟȫĳȣȜȜȦȞ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ
��ȆȜȐțİȢ�ıĲȒȡȚȟȘȢ��ȡȠȗȑĲİȢ�țĲȜ
��ȈȪȡĲİȢ�ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ�Ȓ�țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ıțȚĮıȝȠȪ��ȡȠȜȠʌİĲȐıȝĮĲĮ��ıțȓĮıĲȡĮ�
��ǼȚįȚțȩȢ�ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ�ȖȚĮ�ǹȂǼǹ
��ȂİĲĮȜȜȚțȐ�İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞȦȞ�Ȓ�ıȣȡȩȝİȞȦȞ�șȣȡȫȞ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ȝİ�0DVWHU�.H\
��ǼȚįȚțȠȓ�ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ�țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȐșİ�ĲȪʌȠȣ
��ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ�ĮȣĲȩȝĮĲȦȞ�șȣȡȫȞ��ȝİ�ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȚțȩ�ıȪıĲȘȝĮ��ȝİ�ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ�ȝȠȞȐįĮ�İȜȑȖȤȠȪ��ȝİ�ıȣıțİȣȒ
ȝȚțȡȠțȣȝȐĲȦȞ

Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ĲȦȞ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�İȚįȫȞ�țȚȖțĮȜİȡȓĮȢ��șĮ�ȖȓȞİȚ�ĮʌȠȜȠȖȚıĲȚțȐ��țĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮįȚțĮıȓİȢ�ʌȠȪ�ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
Įʌȩ�ĲȚȢ�țİȓȝİȞİȢ�©ʌİȡȓ�ǻȘȝȠıȓȦȞ�ǼȡȖȦȞª�įȚĮĲȐȟİȚȢ��İțĲȩȢ�İȐȞ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�ıĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��Ș�įİ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�țȐșİ�İȓįȠȣȢ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ�

�������ȋȇȍȂǹȉǿȈȂȅǿ

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ�ıİ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ��Pð��İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�Ȓ�ıİ�ȝȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ��P��ȖȡĮȝȝȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȠȡȚıȝȑȞȦȞ�ȜȠȚʌȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ʌȜȒȡȦȢ�ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ��ĮȞȐ�İȓįȠȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ�ʌȠȣ�İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�
ǹʌȩ�ĲȚȢ�İʌȚĳȐȞİȚİȢ�ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ�țȐșİ�ȐȞȠȚȖȝĮ��ȠʌȒ�Ȓ�țİȞȩ�țĮȚ�Įʌȩ�ĲĮ�ȖȡĮȝȝȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�țȐșİ�ĮıȣȞȑȤİȚĮ�ʌȠȣ�įİȞ
ȤȡȦȝĮĲȓȗİĲĮȚ�Ȓ�ȤȡȦȝĮĲȓȗİĲĮȚ�ȝİ�ȐȜȜȠ�İȓįȠȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ��Ǿ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ�șĮ�ȖȓȞİĲĮȚ�ȩʌȦȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�
İȞȫ�Ș�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�ĲȦȞ�ıȚįȘȡȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ĮȞȐ�NJ�ȕȐȡȠȣȢ�ĲȦȞ�ıȚįȘȡȫȞ�țĮĲĮıțİȣȫȞ��İțĲȩȢ
İȐȞ�ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ�
Ǿ��ȠȚ��ʌȠıȩĲȘĲĮ���İȢ��ĲȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ�ʌȠȣ�İțĲİȜȑıĲȘțĮȞ�ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ��ȩʌȦȢ�ĮȣĲȒ���İȢ��İʌȚȝİĲȡȒșȘțİ���ĮȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
ĮȞȦĲȑȡȦ�țĮȚ�İȖțȡȓșȘțİ���ĮȞ��Įʌȩ�ĲȘȞ�ȊʌȘȡİıȓĮ��șĮ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ��Ƞ�ȞĲĮȚ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌĮȡȠȪıĮ�ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ�ȖȚĮ�ĲĮ
įȚȐĳȠȡĮ�İȓįȘ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ��Ǿ��ȠȚ��ĲȚȝȒ���ȑȢ��ȝȠȞȐįĮȢ�șĮ�ĮʌȠĲİȜİȓ���ȠȪȞ��ʌȜȒȡȘ�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ�ȖȚĮ�ĲĮ�ȩıĮ�ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ
ĮȞȦĲȑȡȦ�ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ�©ǼȚįȚțȠȓ�ȩȡȠȚª�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ȐȡșȡȠȣ��țĮșȫȢ�țĮȚ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�ʌȠȣ�İȓȞĮȚ�ĮȞĮȖțĮȓĮ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȠ�ȐȡșȡȠ�©īİȞȚțȠȓ�ǵȡȠȚª�

ǵȜİȢ�ȠȚ�ĲȚȝȑȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ�ıİ�ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒ�ȤȡȦȝĮĲȚȗȩȝİȞȘ
İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ�Įʌȩ�ĲȠ�įȐʌİįȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȝȑȤȡȚ�����P��ȅȚ�ĲȚȝȑȢ�ȖȚĮ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪȢ�ʌȠȣ�İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ�ıİ�ȪȥȠȢ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ��įȓȞȠȞĲĮȚ�ıİ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ�ʌĮȡȩȞĲȠȢ�ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ȚıȤȪȠȣȞ�ȖİȞȚțȐ�ȩĲĮȞ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȦȞ
ȚțȡȚȦȝȐĲȦȞ�įİȞ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȝİ�ȐȜȜȠ�ȐȡșȡȠ�ĲȠȣ�ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�ʌȠȣ�ĮĳȠȡȐ�ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ�İȡȖĮıȓİȢ��ʌ�Ȥ��İʌȚȤȡȓıȝĮĲĮ��Ȓ�ȩĲĮȞ
ĲĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�

ȅȚ�ʌȡȩıșİĲİȢ�ĲȚȝȑȢ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ�İĳǯ�ȐʌĮȟ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȓįȚĮ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ȐıȤİĲĮ�ȝİ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ�ʌȡȠʌĮȡĮıțİȣȒȢ
țĮȚ�ĮȞĮțĮȓȞȚıȘȢ�Ȓ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȠȪ��ʌȠȣ�İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȓįȚĮ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȝİ�ĲȚȢ�ȚįȚĮȓĲİȡİȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣȢ�

Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�İȡȖĮıȚȫȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ĮȞĮȝȓȟİȚȢ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ��ȠȚ�įȠțȚȝĮıĲȚțȑȢ�ȕĮĳȑȢ�ȖȚĮ�ȑȖțȡȚıȘ
ĲȦȞ�ȤȡȦȝȐĲȦȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ǼʌȓȕȜİȥȘ��ĲĮ�țȚȞȘĲȐ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�șĮ�țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ
ȚıȤȪȠȣıİȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ʌİȡȓ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�ĲȠȣ�ĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȣ�ıĲȚȢ�ȠȚțȠįȠȝȚțȑȢ�İȡȖĮıȓİȢ�İȡȖĮĲȠĲİȤȞȚțȠȪ�ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ��țĮȚ�Ș
İȡȖĮıȓĮ�ĮĳĮȚȡȑıİȦȢ�țĮȚ�İʌĮȞĮĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ʌ�Ȥ��ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�țȜʌ��ıĲȚȢ�ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ�ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�Ȓ�İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ�Ș�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ȞĮ�ȖȓȞİȚ�ȤȦȡȓȢ�ĮȣĲȐ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�ıĲȘ�șȑıȘ�ĲȠȣȢ�

ǵĲĮȞ�ʌȡȩțİĲĮȚ�ȖȚĮ�țȠȣĳȫȝĮĲĮ�țĮȚ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ȤȡȦȝĮĲȓȗȠȞĲĮȚ�İȟ¶�ȠȜȠțȜȒȡȠȣ��Ș�İʌȚȝİĲȡȠȪȝİȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȦȞ
ȤȡȦȝĮĲȚıȝȫȞ�ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ�ȦȢ�ĲȠ�ȖȚȞȩȝİȞȠ�ĲȘȢ�ĮʌȜȒȢ�ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�țĮĲĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠȣ�țȠȣĳȫȝĮĲȠȢ��ȕȐıİȚ�ĲȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ĲȠȣ�ĲİĲȡȐȟȣȜȠȣ�Ȓ�ĲȡȓȟȣȜȠȣ��Ȓ�ĲȘȢ�țĮĲİȤȩȝİȞȘȢ�Įʌȩ�ȝİĲĮȜȜȚțȒ�șȪȡĮ�Ȓ�țȚȖțȜȓįȦȝĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�
ĮʌȜȒȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��İʌȓ�ıȣȝȕĮĲȚțȩ�ıȣȞĲİȜİıĲȒ�Ƞ�ȠʌȠȓȠȢ�ȠȡȓȗİĲĮȚ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�

Į � Į � � � � � Ǽ ȓ į Ƞ Ȣ Ȉ ȣ Ȟ Ĳ İ Ȝ İ ı Ĳ Ȓ Ȣ
���ĬȪȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ�ʌȜȒȡİȚȢ�Ȓ
ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ȠȚ�ȠʌȠȓȠȚ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ȜȚȖȩĲİȡȠ�Įʌȩ�ĲȠ
����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�
Į��ȝİ�țȐıĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ�����
ȕ� �ȝİ �țȐıĮ�İʌ ȓ �įȡȠȝ ȚțȠȪ � ĲȠ ȓȤȠȣ����
Ȗ� �ȝİ �țȐıĮ�İʌȓ �ȝʌĮĲ ȚțȠȪ�ĲȠ ȓȤȠȣ����
���ȊĮȜȩșȣȡİȢ�ĲĮȝʌȜĮįȦĲȑȢ�Ȓ�ʌȡİııĮȡȚıĲȑȢ
ȝİ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ�ʌȠȣ�țĮȜȪʌĲȠȣȞ�ʌİȡȚııȩĲİȡȠ�Įʌȩ�ĲȠ
����ĲȠȣ�ȪȥȠȣȢ�țȐııĮȢ�șȪȡĮȢ�
Į��ȝİ�țȐııĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ�����
ȕ� �ȝİ �țȐııĮ�İʌȓ �įȡȠȝ ȚțȠȪ�ĲȠ ȓȤȠȣ����
Ȗ� �ȝİ �țȐııĮ�İʌȓ �ȝʌĮĲ ȚțȠȪ�ĲȠ ȓȤȠȣ����
���ȊĮȜȠıĲȐıȚĮ��
Į��ȝİ�țȐııĮ�țĮįȡȩȞȚ��Ȓ�����ʌȜȓȞșȠȣ�����
ȕ� �ȝİ �țȐııĮ�İʌȓ �įȡȠȝ ȚțȠȪ�ĲȠ ȓȤȠȣ����
Ȗ � �ȝİ � țȐııĮ � İʌ ȓ �ȝʌĮĲ Ț țȠȪ� ���
į � � ʌ ĮȡĮș ȪȡȦȞ � ȡ Ƞ Ȝ ȜȫȞ� � � �
İ � � ı Ț į İ ȡ ȑ Ȟ Ț Į � � � �
���ȆĮȡȐșȣȡĮ�ȝİ�İȟȫĳȣȜȜĮ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ��ȤȦȡȚțȠȪ�
ȖĮȜȜȚțȠȪ��ȖİȡȝĮȞȚțȠȪ��ʌȜȘȞ�ȡȠȜȜȫȞ�����
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��ȇȠȜȜȐ�ȟȪȜȚȞĮ��ʌȜĮȓıȚȠ�țĮȚ�ʌȒȤİȚȢ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�ıȚįȘȡȠȪ�ʌȜĮȚıȓȠȣ����
���ȈȚįİȡȑȞȚİȢ�șȪȡİȢ��
���Į��ȝİ�ȝȓĮȞ�ʌȜȒȡȘ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ����
���ȕ��ȝİ�İʌȑȞįȣıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�țĮȚ�ıĲȚȢ�įȪȠ�ʌȜİȣȡȑȢ����
���Ȗ��ȤȦȡȓȢ�İʌȑȞįȪıȘ�ȝİ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ��Ȓ�ȝȩȞȠȞ�ȝİ�ʌȠįȚȐ�����
���į��ȝİ�țȚȞȘĲȐ�ȣĮȜȠıĲȐıȓĮ��țĮĲȐ�ĲĮ�ȜȠȚʌȐ�ȦȢ�Ȗ����
���ȆȡȠʌİĲȐıȝĮĲĮ�ıȚįȘȡȐ��
� � �Į� �ȡȠȜȜȐ�Įʌȩ�ȤĮȜȣȕįȠȜĮȝĮȡȓȞĮ����
� � �ȕ� �ȡȠȜȜȐ�Įʌȩ�ıȚįȘȡȩʌȜİȖȝĮ����
� � �Ȗ� �ʌĲȣııȩȝİȞĮ��ĳȣıĮȡȝȩȞȚțĮȢ�����
���ȀȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�ȟȪȜȚȞĮ�Ȓ�ıȚįȘȡȐ��
� � �Į� �ĮʌȜȠȪ�Ȓ�ıȣȞșȑĲȠȣ�ıȤİįȓȠȣ����
� � � ȕ � �ʌȠȜȣıȣȞșȑ ĲȠȣ �ıȤİį ȓ Ƞȣ� ���
���ĬİȡȝĮȞĲȚțȐ�ıȫȝĮĲĮ��
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȒ�ȤȡȦȝĮĲȚȗȠȝȑȞȘ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�ȕȐıİȚ�ĲȦȞ
ȆȚȞȐțȦȞ�ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ�ĲȦȞ�İȡȖȠıĲĮıȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȦȞ�șİȡȝĮȞĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ

������ȂǹȇȂǹȇǿȀǹ

���ȉĮ�ıȣȞȒșȘ�ȝȐȡȝĮȡĮ�ʌȠȣ�ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ�ıĲȠȞ�ǼȜȜĮįȚțȩ�ȤȫȡȠ�İȓȞĮȚ�ĲĮ�ĮțȩȜȠȣșĮ��țĮĲȐ�ʌȘȖȒ�ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ�țĮȚ�ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ

ȂǹȁǹȀǹ���ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�İȪțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

�ȆİȞĲȑȜȘȢȁİȣțȩ
�ȀȠțț ȚȞĮȡȐȉİĳȡȩȞ
�Ȁ Ƞ ȗ Ȑ Ȟ Ș Ȣ ȁ İ ȣ ț ȩ
�ǹȖ��ȂĮȡȓȞĮȢȁİȣțȩ�ıȣȞİĳȫįİȢ
�ȀĮʌĮȞįȡȚĲ ȓȠȣȀȚĲȡȚȞȦʌȩ
�ȂĮȡĮșȫȞĮīțȡ ȓ
� ȃ Ȑ ȟ Ƞ ȣ ȁ İ ȣ ț ȩ
�ǹȜȚȕİȡȓȠȣȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ��ȝİȜĮȞȩ
�ȂĮȡĮșȫȞĮȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ���ȝİȜĮȞȩ
� �Ǻ ȑ ȡ Ƞ Ț Į Ȣ ȁ İ ȣ ț ȩ
� �Ĭ Ȑ ı Ƞ ȣ ȁ İ ȣ ț ȩ
� �Ȇ Ș Ȝ ȓ Ƞ ȣ ȁ İ ȣ ț ȩ

ȈȀȁǾȇǹ��ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

�Ǽȡȑ Ĳȡ ȚĮȢǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
�ǹȝĮȡȪȞșȠȣǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞȂʌİȗ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞȀȓĲȡȚȞȠ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞǼȡȣșȡȩ
� Ȉ Ĳ Ȫ ȡȦ ȞȆ ȡ Ȑ ı Ț Ȟ Ƞ
� ȁ Ȑ ȡ Ț ı Į Ȣ Ȇ ȡ Ȑ ı Ț Ȟ Ƞ
� ǿȦĮȞȞ ȓ ȞȦȞȂʌİȗ
�ĭĮȡıȐ ȜȦȞ ī ț ȡ Ț
��ǶįȡĮȢȇȠįȩĲİĳȡȠ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ǻȚȠȞȪıȠȣȋȚȠȞȩȜİȣțȠ

ǼȄǹǿȇǼȉǿȀȍȈ�ȈȀȁǾȇǹ��ȝȑĲȡȚĮȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ

�ǿȦĮȞȞȓȞȦȞȇȠįȩȤȡȠȣȞ
� ȋ ȓ Ƞ ȣ ȉ İ ĳ ȡ ȩ
� ȋ ȓ Ƞ ȣ Ȁ ȓ Ĳ ȡ Ț Ȟ Ƞ
� ȉ Ȓ Ȟ Ƞ ȣȆȡȐı Ț Ȟ Ƞ
� ȇ ȩ į Ƞ ȣ Ȃ ʌ İ ȗ
�ǹȖȓȠȣ�ȆȑĲȡȠȣȂĮȪȡȠ
�Ǻ ȣ Ĳ ȓ Ȟ Į ȢȂĮ Ȫ ȡ Ƞ
�ȂȐ Ȟ Ș Ȣ Ǽ ȡ ȣ ș ȡ ȩ
�ȃĮȣʌȜ ȓȠȣǼȡȣșȡȩ
��ȃĮȣʌȜ ȓȠȣȀȓĲȡ ȚȞȠ
��ȂȣĲȚȜȒȞȘȢǼȡȣșȡȩ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ȉȡȓʌȠȜȘȢīțȡȚ�ȝİ�ȜİȣțȑȢ�ĳȑĲİȢ
��ȈĮȜĮȝȓȞĮȢīțȡȚ�Ȓ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ǹȡȐȤȦȕĮȢ.Įĳȑ

���Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ıĲȓȜȕȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȞİȡȩȜȠȣıĲȡȠ��
���ȉȠ�țȠȞȓĮȝĮ�įȩȝȘıȘȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ȝİ�Ȝİȣțȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�
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ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ���

�

� ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȚțİȡĮȝȫıİȦȞ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�ıİ
ʌȠıȠıĲȩ�ȐȞȦ�ĲȠȣ����

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ȀĮșĮȓȡİıȘ�İʌȚțİȡĮȝȫıİȦȢ�ȝİ�țİȡĮȝȓįȚĮ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ĲȪʌȠȣ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ�țȠȞȓĮȝĮ��ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�ȑįĮĳȠȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ƞ�țĮĲĮȕȚȕĮıȝȩȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȜȠȖȒ
ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�

Ȝ� Ȃİ�ʌȡȠıȠȤȒ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�țİȡȐȝȦȞ�ıİ�ʌȠıȠıĲȩ�!����
Ȝ� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ȝİ�ȐȞȦ�ĲȠȣ�����ȤȡȘıȓȝȠȣȢ�țİȡȐȝȠȣȢ�ıĲȘȞ�ȠʌȠȓĮ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ƞ
țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȦȞ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ȤȡȘıȓȝȦȞ�țİȡȐȝȦȞ�Įʌȩ�ĲȠ�ĲȣȤȩȞ�țȠȞȓĮȝĮ��Ƞ�țĮĲĮȕȚȕĮıȝȩȢ
ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȘ�ıĲȑȖȘ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ȑȦȢ����P�Įʌȩ�ĲȠ�țĲȓıȝĮ�țĮȚ�Ș
ĮʌȩșİıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�țĮȞȠȞȚțȐ�ıȤȒȝĮĲĮ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���

ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȅȀȉȍ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���

�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����

�������ǼȆǼȃǻȊȈǾ�ȉȅǿȋȍȃ�Ȁǹǿ�ȌǼȊǻȅȇȅĭȍȃ�

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıțİȜİĲȫȞ��İțĲȩȢ�ĮȜȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ĲȠȓȤȦȞ�țĮȚ�ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ
������țĮȚ�������

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�İʌȓʌİįȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ��ĲȠȚȤȠʌİĲȐıȝĮĲȠȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ��ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ
������

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȝʌȪȜȦȞ�ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�İʌȚʌȜȑȠȞ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ
������

ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�İʌȓʌİįȘȢ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ��ȝĮȗȓ�ȝİ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ
ĮȜȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������țĮȚ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘ�İʌȓʌİįȘȢ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ��������ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȤȡȒıȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�ıĲĮ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ȐȡșȡĮ�������țĮȚ��������ȠȚ�ĲȚȝȑȢ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȝİ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�������
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ǹ�ȉ� �

ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ���

�

� ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ȣįȡĮĲȝȠʌİȡĮĲȒ�ȝİȝȕȡȐȞȘ

ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������

ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ȝİ�İȜĮĳȡȐ�İȜĮıĲȠȝİȡȒ�ĮıĳĮȜĲȚțȒ�ȝİȝȕȡȐȞȘ�ȕȐȡȠȣȢ�����NJ�P��
ȣįȡĮĲȝȠʌİȡĮĲȒ��İȚįȚțȒ�ȖȚĮ�ıĲİȖȐȞȦıȘ�ȟȪȜȚȞȘȢ�ıĲȑȖȘȢ��ȝİ�ʌȣȡȒȞĮ�Įʌȩ�ȝȒ�ȣĳĮȞĲȑȢ
ȓȞİȢ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ�

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ıĲİȡȑȦıȘ�ıĲȘȞ�ȟȪȜȚȞȘ�ȣʌȠįȠȝȒ�ȝİ�țĮȡĳȦĲȚțȩ�İȡȖĮȜİȓȠ�ȝİ�ȤȡȒıȘ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΕΡΓΟ: «Επισκευή στεγών δημοτικών   

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ        κτιρίων Κεντρικής Χίου » 

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.Δ. ΧΙΟΥ       ως υπεργολαβία του έργου «Έργο 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:                                                    Αυτεπιστασίας  Κεντρικής Χίου 2015» 

  

 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

Αρθρο 1
ο
-Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση του ως άνω έργου, το οποίο εκτελείται 
ως υπεργολαβία του εγκεκριμένου έργου  «Έργο Αυτεπιστασίας Κεντρικής Χίου 2015», του Τεχνικού 
Προγράμματος 2015 από πιστώσεις ΣΑΤΑ , με  ΚΑ 30-7333.178 ,  με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
150.000,00€ και με πιστώσεις για το τρέχον έτος  80.000€. 

Αρθρο 2
ο
-Ισχύουσες διατάξεις 

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ισχύοντος 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄), β) του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 

116 Α΄), Ν 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και των εκδοθέντων σχετικών 

εγκυκλίων των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εσωτερικών και Δημ. Τάξης γ) του ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ 

84 Α΄) και 609/85 περί εκτελέσεως Δημοτικών έργων δ) η εγκύκλιος 9/2012 σχετικά με την 

εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

Αρθρο 3
ο
-Εγκύκλιοι προδιαγραφές 

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών & Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των 

σχετικών εγκυκλίων των Υπουργείων Εσωτερικών & Δημ. Τάξης & ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και 

εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελουμένου έργου τεχνικές προδιαγραφές των 

ανωτέρω Υπουργείων οι αναγραφόμενες στην Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων και το τιμολόγιο. 

Αρθρο 4
ο
-Συμβατικά στοιχεία 

Αυτά κατά σειρά ισχύος είναι: 
1.  Το Συμφωνητικό. 
2.  Η Οικονομική Προσφορά. 
3.  Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
4.  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) & ΓΣΥ. 
5.  Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
6.  Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ. 
7.  Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

8.  Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 

περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες δ ιατάξεις περί 

τροποποίησης των μελετών του έργου.  
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Αρθρο 5
ο
 - Προθεσμία αποπεράτωσης 

Αυτές ορίζονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 
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Αρθρο 6
ο 

-
 
Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου (με 

φατούρα) 
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών του αναδόχου 

μη δικαιούμενου ουδεμίας πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε 

μίας απ’ αυτές. Κατά τα ανωτέρω σ όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

α) Δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση εκάστης εργασίας 

μηχανήματα τούτων. 

β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού 

εξοπλισμού, εξ εργοδηγών, μηχανοδηγών, χειριστών μηχανοτεχνιτών, τεχνικών, ειδικευμένων 

και ανειδίκευτων εργατών, για ημερομίσθιο αυτών, ημιαργίες, ασφαλίσεις αργιών έκτακτες 

χρηματικές παροχές κλπ. 

γ) Οι δαπάνες των απαιτούμενων για κάθε είδος εργασίας υλικών μετά των 

φορτοεκφορτώσεων μεταφορών αυτών με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί 

τόπου των έργων και για κάθε υλικό μη ρητώς κατονομαζόμενο, αλλά ενδεχομένως απαιτούμενο 

για την πλήρη εκτέλεση κάθε μιας εργασίας. 

δ) Οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζημιώσεων για τη 

προσωρινή κατάληψη εκτάσεως προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 

ε) Τα έξοδα απόσβεσης αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και 

υλικών. 

στ) Πάσα εν γένει δαπάνη μη ρητώς κατονομαζόμενη αλλά απαραίτητα για την πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου. Ουδεμία αξίωση 

 ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε προς τις ποσότητες και τις 

αποστάσεις μεταφοράς των σε κάθε εργασία εισερχομένων υλικών μετά την 

συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.  

Υλικά – μικρούλικα θα δοθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία. Οι εργασίες που προβλέπονται να 

εκτελεστούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα είναι με φατούρα. 

Αρθρο 7
ο 

- Τεχνικός εξοπλισμός-ποιότητα υλικών 

Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων 

τεχνικών προδιαγραφών. Δείγματα των υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν από 

την χρησιμοποίησή των. Υλικά και λοιπά είδη χρησιμοποιηθέντα χωρίς έγκριση θα 

απορρίπτονται εφ όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και 

περιγραφικά στοιχεία θα λαμβάνονται εγκαίρως πριν από την χρήση και θα εξετάζονται από την 

υπηρεσία. Εν συνεχεία όταν απαιτείται τα δείγματα θα αποστέλλονται προς εξέταση σε 

κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δομής υλικών. Προς τούτο θα κατασκευάζονται καταλλήλως 

και θα αναγράφονται το όνομα του υλικού και του εργοστασίου, για τα υλικά εμπορίου, για τα 

δε αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα 

του αναδόχου, ως και ότι τα υλικά που προτίθενται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς 

το δείγμα. Επίσης αναγράφεται το είδος ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

Αρθρο 8
ο 

- Αναλογία υλικών 
Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και εξακριβωμένα οι εις το τιμολόγιο ή την συγγραφή 

υποχρεώσεων καθοριζόμενες αναλογίες υλικών. Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να 

κοσκινίζονται και να μετρούνται με κιβώτιο καθορισμένων διαστάσεων για να επιτυγχάνονται οι 

πρέπουσες αναλογίες. 

Αρθρο 9
ο 

- Μηχανικός εξοπλισμός 
Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός προβλέπεται να 

καθορίζεται κάθε φορά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν 
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διατίθεται από τον ανάδοχο θα εξευρίσκεται με μέριμνα και με δαπάνη του ιδίου, η Υπηρεσία 

δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση σχετικώς. 

Αρθρο 10
ο 

- Ατυχήματα ζημιές 
Οι ανάδοχοι των έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α. υποχρεώνονται 

να ασφαλίσουν σε αυτό όλο το από αυτούς απασχολούμενο προσωπικό. Στις περιπτώσεις έργων 

εκτελουμένων εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι ανάδοχοι υποχρεώνονται να συνεχίσουν 

την ασφάλιση του τυχόν χρησιμοποιούμενου προσωπικού το οποίο τυγχάνει ασφαλισμένο από 

το Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεώνεται να 

ασφαλίσει σε μία των αναγνωρισμένων από το Δημόσιο ασφαλιστικών εταιρειών. Η δαπάνη για 

τα υπό του αναδόχου καταβλητέα ασφάλιστρα σε σύνολο ήτοι εργοδοτικής εισφοράς και 

εισφορά του ασφαλισμένου βαρύνει τούτον. 

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του 

εν γένει προσωπικού του αναδόχου ή ατυχημάτων σε βάρος τρίτων, ως και με αποζημιώσεις για 

ζημιές προκαλούμενες από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε 

ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων Κοινοτήτων και σε κοινωφελή έργα εν γένει. 

Αρθρο 11
ο
 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψη ότι υπόκειται σ όλους ανεξαιρέτως τους βάσει κειμένων 

νόμων, φόρους, τέλη, κρατήσεις τους και ότι υποχρεώνεται να καταβάλει προς το εργατοτεχνικό 

προσωπικό τα εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας.  

Αρθρο 12
ο
-Μελέτη συνθηκών του έργου 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπ’ όψη 

κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του έργου ή 

των θέσεων αυτού, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, την διάθεση, την διαχείριση και 

εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών 

προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις 

καιρικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν τα οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

μπορούν να επιρρεάσουν το κόστος και εν πάσει περιπτώσει στις οποίες υποχρεώνεται να 

συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

Αρθρο 13
ο
 - Φύλαξη υλικών, κατασκευών και μέσων-

Προστασία βλάστησης 

α) Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που 

βρίσκονται στα χέρια του καθώς και τις εκτελούμενες απ’ αυτόν σε ενάντια περίπτωση τα μέτρα 

φύλαξης ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη, καταλογίζοντας τις αντίστοιχες δαπάνες 

εις βάρος του αναδόχου. 

β) Ο ανάδοχος οφείλει να αναλάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας 

των εγγύς εκτελουμένων έργων, πάσης φύσεως κοινωφελών έργων για την πρόληψη ζημιών σ 

αυτά ή διακοπή της λειτουργίας των. Ζημιές που προκληθήκαν από αμέλεια του αναδόχου 

επανορθώνονται αμέσως απ’ αυτόν, άλλως η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος 

και για λογαριασμό του αναδόχου. 

γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και 

καλλιεργούμενες εκτάσεις της περιοχής του εκτελουμένου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή 

δένδρων και καταστροφή φυτείας, που δεν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του αναληφθέντος 

έργου. 
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Αρθρο 14
ο
- Πρόληψη ατυχημάτων, μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας κυκλοφορίας 
Ο ανάδοχος ανεξαρτήτως των από των κειμένων διατάξεων υποχρεώσεων και ευθυνών του 

λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, ως και για 

παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντα, γενικώς δε τα 

ορύγματα εντός κατοικημένων περιοχών, τα οποία επιπρόσθετα επισημαίνονται με φώτα τη 

νύκτα. Επίσης επισημαίνονται κατάλληλα οποιεσδήποτε εργασίες εκτελούνται σε οδούς καθώς 

και με φώτα την νύκτα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΟΚ. Ανάλογα εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα ασφάλειας σε περίπτωση κτιριακών έργων τόσο 

για την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων όσο και για την προστασία και ασφάλεια των 

τυχών διερχομένων. Διαταγές της Υπηρεσίας σε σχέση προς την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο 

φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

Αρθρο 15
ο
- Χρήση του έργου πριν την αποπεράτωση 

Ο εργοδότης δικαιούται υπό την κατοχή του να κάμει χρήση οποιουδήποτε περατωθέντος 

μερικά ή ολικά τμήματος του έργου, χωρίς να θεωρείται ότι τούτο αποτελεί αποδοχή 

οποιασδήποτε εργασίας που δεν αποπερατώθηκε σύμφωνα προς την σύμβαση. Αν η ανωτέρω 

κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο εργασίας τότε χορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη 

παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση του 

έργου από τον εργοδότη πριν από την αποπεράτωση του συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον 

ανάδοχο τότε ο εργοδότης καταβάλει σ’ αυτόν τις πράγματι απολύτως δικαιολογημένες δαπάνες. 

Αρθρο 16
ο
 - Τοπογραφικές εργασίες, εφαρμογές επί του 

εδάφους 
Κάθε εργασία κατά την κρίση της Υπηρεσίας σαν αναγκαία για την επί του εδάφους εφαρμογή 

των εγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται με επιμέλεια και δαπάνη του αναδόχου, κατά τας 

οδηγίες της Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αρθρο 17
ο
- Απαλλοτριώσεις 

Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του έργου 

τούτου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις. 

Καμιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης αναλαμβάνει ο εργοδότης του αναδόχου εκτός από 

την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης στην περίπτωση καθυστέρησης της 

περαίωσης του έργου από αναγκαστική απαλλοτρίωση μη οφειλόμενη στην υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Σε περίπτωση κατά την οποία η άνω καθυστέρηση υπερβεί το τρίμηνο ο ανάδοχος 

δικαιούται να ζητήσει διάλυση της σύμβασης. 

Αρθρο 18
ο
- Κρατήσεις 

 Τα έργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού α) 2%ΤΥΔΚΥ, 

β) 1% ΥΕΤΥ, γ) 0,5% ΕΜΠ, δ) 0,2% ΤΕΕ, ε) 1% ΤΠΕ (αν ο ανάδοχος είναι εργολάβος Δ.Ε.), 

στ) φόρος εισοδήματος, ζ) νόμιμο χαρτόσημο, η) ασφαλιστικές εισφορές, θ) 0,2% ΤΣΜΕΔΕ και 

0,6% για τους ΕΔΕ. Έργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος εις βάρος του προϋπολογισμού 

δημοσίων επενδύσεων ο ανάδοχος υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και το 0,6% με τα 

νόμιμα χαρτόσημα, υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 0,20% με τα νόμιμα χαρτόσημα, 0,50% ΕΜΠ με τα νόμιμα 

χαρτόσημα, 0,10% Ε.Α.Α.Δ.Σ. με τα νόμιμα χαρτόσημα. 
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Αρθρο 19
ο
 - Χρόνος εγγύησης 

Χρόνος εγγύησης ορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

Αρθρο 20
ο
Τελικός εξοφλητικός λογαριασμός 

Όπως ορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

Αρθρο 21
ο
Τήρηση προδιαγραφών. Τόπος παραγωγής 

αδρανών υλικών 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει σε όλες τις εργασίες πλήρως τις ισχύουσες Π.Τ.Π. 

που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και τους ελληνικούς κανονισμούς ή αν δεν υπάρχουν τους 

αντίστοιχους ξένους κανονισμούς (DIN, ASTM κλπ). Η θέση παραγωγής των υλικών του έργου 

της παρούσας εργολαβίας, προκειμένου για την επιμέτρηση των μεταφορών αυτών, θα είναι το 

πλησιέστερο στο έργου εμπορικό σε λειτουργία λατομείο ή ο πραγματικός τόπος παραγωγής 

των ΜΟΝΟΝ σε περίπτωση που αυτούς είναι πλησιέστερα στο έργο. Επίσης η θέση παραγωγής 

του ασφαλτομίγματος της ΠΤΠ Α265 και προκειμένου για την επιμέτρηση της μεταφοράς 

αυτού, θα είναι το πλησιέστερο εμπορικό συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος και μόνο 

μετά από έγκριση της προϊστάμενης αρχής αυτά μπορούν να τροποποιηθούν εφόσον υπάρχουν 

λόγοι που έχουν επίπτωση στην έγκαιρη και άρτια κατασκευή του έργου. 
                                                                               

Θεωρήθηκε  Θεωρήθηκε Χίος 22/05/2012 

Χίος 05.08.2015 Χίος 05.08.2015 Χίος   22/05/2012 Ο συντάξας 

Ο Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσίας Η συντάξασα Ο Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσίας  

  
  

  Τσακός Χαράλαμπος Αποστολής Μιχάλης. 

  Μηχ/γος Μηχανικός με Β΄ βαθμό  

ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΣΤΑΝΑ   

Π.Ε. Πολ. Μηχανικός με Β΄ βαθμό ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

 

 

  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΔΗΜΟΣ :ΧΙΟΥ     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ         

         

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   

ΕΡΓΟ : «Επισκευή στεγών δημοτικών κτιρίων 
Κεντρικής Χίου», ως υπεργολαβία του έργου «Έργο 
Αυτεπιστασίας Κεντρικής Χίου 2015»  

        
 

 
 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 1
ο
- Αντικείμενο της σύμβασης 

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση του ως άνω έργου, το οποίο εκτελείται ως 
υπεργολαβία του εγκεκριμένου έργου  «Έργο Αυτεπιστασίας Κεντρικής Χίου 2015», του Τεχνικού 
Προγράμματος 2015 από πιστώσεις ΣΑΤΑ , με  ΚΑ 30-7333.178 ,  με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
150.000,00€ και με πιστώσεις για το τρέχον έτος  80.000€. 

Άρθρο 2
ο
- Ισχύουσες διατάξεις 

 Τα Δημοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ισχύοντος Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄), β) του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄), Ν 1418/84 όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και των εκδοθέντων σχετικών εγκυκλίων των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 
Εσωτερικών και Δημ. Τάξης γ) του ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ 84 Α΄) και 609/85 περί εκτελέσεως Δημοτικών έργων δ) 
η εγκύκλιος 9/2012 σχετικά με την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

Άρθρο 3
ο
- Ισχύουσες τεχν. προδιαγραφές 

 Για το υπόψη έργο ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών & Δημ. Τάξης & 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημ. Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). 

Άρθρο 4
ο
- Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, 
αστυνομικές διατάξεις  και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της Υπηρεσίας αναφορικά με την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
ασφάλειας και υγείας καθώς και στον φάκελο ασφάλειας και υγείας αναφέρονται αναλυτικά στο Π.Δ. 305/96. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και ο ΦΑΥ συμπληρώνεται σταδιακά 
και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά 
στοιχεία του έργου, έτσι όπως κατασκευάστηκε.  Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία 
ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως 
σύμφωνα με την εγκύκλιο 3/05-02-2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Άρθρο 5
ο
- Στοιχεία σύμβασης 

Αυτά κατά σειρά ισχύος είναι: 
1.  Το Συμφωνητικό. 
2.  Η Οικονομική Προσφορά. 
3.  Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
4.  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) & ΓΣΥ. 
5.  Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
6.  Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ. 
7.  Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

8.  Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 

περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 

τροποποίησης των μελετών του έργου.  
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 

Άρθρο 6
ο
- Τρόπος εκτέλεσης του έργου 

Το έργο δύναται να  εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ν. 4053/2012 
- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν. 3669/2008 (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1418/84). 



Άρθρο 7
ο
- Προυπολογισμός του έργου 

Ο προϋπολογισμός συμφώνως με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 1.065,50 eur. 
(στρογγυλοποιημένος σε ακέραια ευρώ βάση της εγκ. 36/2001) αναλυόμενου ως ακολούθως: 1.225,33€ για 
τις εργασίες, 159,83€ για απρόβλεπτα 15%, 196,05€ για Φ.Π.Α. 16%.  

Άρθρο 8
ο
- Εγγυήσεις 

Ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%) επί του 
προϋπολογισμού των δημοπρατουμένων εργασιών ή προμηθείας κατατιθέμενης υπό μορφή γραμματίου του 
Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ αντικαθιστάμενη κατά την 
υπογραφή της σύμβασης από εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού καθοριζομένου από τον Ν 3263/04 για το 
οποίο καταρτίζεται η σύμβαση κατατιθέμενης ομοίως υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητικές 
επιστολές αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  
1. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση υποχρεούται να προσέλθει   για υπογραφή της σχετικής 
Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εργασίας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% της σύμβασης του έργου (προ  ΦΠΑ). 
  
2. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 
υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του 
ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 
την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 
αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 
  
3. Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων, συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο, διάρκειας μέχρι και την 
λήξη της προθεσμίας της παρούσας Σύμβασης,. 
  
4. Ο «ανάδοχος» υποχρεούται: 
Α) να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των ανωτέρω περιγραφόμενων εργασιών και τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό ,ασφαλή και σε καλή κατάσταση λειτουργίας, 
Β) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, για την ασφαλή διέλευση των 
πεζών, την κυκλοφορία των οχημάτων, την απομάκρυνση τυχόν σταθμευμένων στους χώρους που θα 
εκτελούνται οι εργασίες ως και για την προστασία της περιουσίας των κατοίκων του Δήμου μας, ήτοι 
εξωτερικούς τοίχους κατοικιών ,περιφράξεις κ.λ.π.,.        
 

Άρθρο 9
ο
- Προθεσμία περαίωσης- Ποινική ρήτρα 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το αντικείμενο της σύμβασης από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 16.06.2016 (ημερομηνία λήξης του έργου «Έργο αυτεπιστασίας Β. Χίου 2015»). Τμηματικές 
προθεσμίες είναι δυνατό να ορίζονται με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Πέραν της 
προθεσμίας αυτής ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν.3263/04. 

Άρθρο 10
ο
- Τεχνικός εξοπλισμός 

Ο εργολάβος υποχρεώνεται να διαθέτει τα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου παντός είδους μηχανήματα, 
εργαλεία & μεταφορικά μέσα και για την φύλαξη αυτών και των για το έργο υλικών αποθήκες. Ομοίως 
υποχρεώνεται να διαθέτει τις τυχόν απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την διαμονή του προσωπικού. 

Άρθρο 11
ο
- Επιμετρήσεις έργων 

Οι επιμετρήσεις των εκάστοτε εργασιών θα γίνονται σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 3669/08, τις δ/ξεις των ΠΔ 
609/85 & 171/87 μη λαμβανομένου υπ’ όψη τυχόν συνηθείας ή εθίμου και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία 
για έλεγχο. 
 
Άρθρο 12

ο
- Τροποποίηση έργων 

Για τυχόν τροποποίηση του προϋπολογισμού απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργου 
(Α.Π.Ε.) και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ>Τ.Μ.Ν.Ε.) σύμφωνα με τις 
δ/ξεις του Ν. 3669/2008 και του ΠΔ 171/87. 

Άρθρο 13
ο
- Περιγραφή εκτελ/μένων εργασιών 

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης. 



Άρθρο 14
ο
- Ποσότητες εργασιών 

Ο εργολάβος υποχρεώνεται να εκτελέσει εργασίες εφ’ όσον απαιτηθεί σε ποσότητες διαφορετικές από τις 
στον προϋπολογισμό αναγραφόμενες κατά είδος και τυχόν μή περιλαμβανόμενες στην μελέτη απαραίτητες 
όμως για την καλή αποπεράτωση του έργου. Η υπηρεσία δικαιούται να αυξήσει την για την προκείμενη 
εργολαβία πίστωση μέχρι 50% επί πλέον  του συμφωνητικού μη περιλαμβανομένης της αναθεώρησης 
εφόσον πρόκειται περί δαπάνης τεχνικώς επιβαλλομένης για την ολοκλήρωση του στην διακήρυξη σχετικού 
διαγωνισμού λεπτομερώς περιγραφόμενου ή να μειώσει τούτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και 
τις διατάξεις των ΠΔ 609/85 & 171/87 υπό τους αυτούς όρους υποχρεωτικά για τον εργολάβο και χωρίς απ’ 
αυτό να γεννάται δικαίωμα για τον εργολάβο. Οι πληρωμές στον εργολάβο θα γίνονται με την ολοκλήρωση 
τμημάτων εργασιών ποσοστιαία επί του προϋπολογισμού του έργου. 

Άρθρο 15
ο
- Χρόνος εγγύησης 

Ως χρόνο εγγύησης ορίζεται το χρονικό διάστημα των 15 ημερολογιακών μηνών στο οποίο ο εργολάβος 
υποχρεώνεται να συντηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση επισκευάζοντας αυτά και επανορθώνοντας εξ ιδίων 
κάθε βλάβη από συνήθη χρήση ή φθορά και μέχρι της οριστικής παραλαβής, ισχυουσών των διατάξεων του 
Ν. 3669/08, των διατάξεων υπ  αριθ. 609/85 ΠΔ, άρθρο 54 "περί εκτελέσεως Δημοτικών , Κοινοτικών, 
Προμηθειών & 171/87.      

Αρθρο 16
ο
- Διάθεση τεχνικού στελέχους     

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικά για το έργο τεχνικό στέλεχος ή τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ 
ή ΤΕ που θα συντονίζει και επιβλέπει την εκτέλεση όλων των εργασιών και θα είναι υπεύθυνος για την λήψη 
όλων των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.  
Απαγορεύεται απολύτως να εκτελούνται οι εργασίες χωρίς την παρουσία  του ανωτέρω τεχνικού στελέχους. 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται όπως πριν  την έναρξη των εργασιών και εντός δέκα 
(10) ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει προς την διευθύνουσα υπηρεσία  ειδική 
δήλωση ανάθεσης της επίβλεψης  όπου θα ορίζεται το ανωτέρω τεχνικό στέλεχος ως επιβλέπων μηχανικός 
του έργου  συνοδευμένης από την δήλωση ανάληψης της επίβλεψης από τον ανωτέρω τεχνικό θεωρημένης 
για το γνήσιο της υπογραφής σε σχετικό έντυπο που θα θεωρηθεί από την υπηρεσία. 
 
 
 
                    Θεωρήθηκε  
                 Χίος  05.08.2015 Χίος   05.08.2015 
             Ο Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσίας Η συντάξασα 
 
 

        Παπαλάνης Ελευθέριος  
  

          Πολιτικός Μηχανικός με Β βαθμό 
 

Άννα Φουστάνα 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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