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Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο είλαη ε πινπνίεζε παξεκβάζεσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη  

βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο ηνπ Δζληθνύ θαη Δπαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε  νδηθή αζθάιεηα ησλ ζπγθνηλσληώλ. 

 

Οη εξγαζίεο  αθνξνύλ θπξίσο, ηελ  εμάιεηςε ησλ ηνπηθώλ θζνξώλ ηνπ αζθαιηηθνύ 

νδνζηξώκαηνο, ηελ θαηαζθεπή αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιόηεηαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηεξενύ εγθηβσηηζκνύ ηνπ νδνζηξώκαηνο, εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο νδνζηξσζίαο, 

επνύισζε ιάθθσλ, αλαθαηαζθεπή πθηζηάκελσλ ηερληθώλ έξγσλ όπνπ απαηηείηαη, θαη αλαλέσζε 

νξηδόληηαο ζήκαλζεο. 

 

          Δπίζεο κε ηελ παξνύζα εξγνιαβία ζα αληηκεησπηζζνύλ θαη νη βιάβεο ηνπ αζθαιηηθνύ 

νδνζηξώκαηνο πνπ πξνθαινύληαη από ηνπηθέο θαζηδήζεηο/δηνγθώζεηο ζηα νδνζηξώκαηα θαηά ηελ 

ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη απαηηνύλ άκεζε πξνζσξηλή απνθαηάζηαζε. 

 

         Οη επεκβάζεηο ζα γίλνληαη, όπνπ θξίλεηαη ζθόπηκν, από ηελ Τπεξεζία ζε όινπο ηνπο άμνλεο ηνπ 

Δζληθνύ θαη Δπαξρηαθνύ  Οδηθνύ Γηθηύνπ εληόο ησλ νξίσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, πνπ ηελ αξκνδηόηεηα 

ζπληήξεζεο ηελ έρεη ε Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ' αξ. 

62240/698/25-8-2011 Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο (Καζνξηζµόο νδώλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ αξµνδηόηεηα ζπληήξεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο), ΦΔΚ 2190/30-9-2011,η. Β’. 

 

         Μεγάιν κέξνο ηνπ δηθηύνπ απηνύ είλαη ζε νξεηλή ράξαμε κε ηδηαίηεξε γεσκνξθνινγία. Οη δπζκελείο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή, ε θπθινθνξία απιώλ & βαξέσλ 

νρεκάησλ θαη ε παιαηόηεηα ηνπ δηθηύνπ, δεκηνπξγνύλ  κεγάιεο αλάγθεο ζπληήξεζεο. 
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ΥΩΡΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ - ΟΓΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 

Σν Δζληθό θαη Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν πνπ ζπληεξεί ζήκεξα ε Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ εληόο ησλ 

νξίσλ ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο έρεη ζπλνιηθό κήθνο 532 ρικ. πεξίπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα παξαθάησ 

ηκήκαηα: 

Α/Α ΟΓΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 
ΜΗΚΟ 
ΟΓΟΤ                                     
(τλμ) 

1 
Ράρε Σπκθξεζηνύ (όξηα Ν. Δπξπηαλίαο κε ην Ν. Φζηώηηδαο) - Νόηηα Παξάθακςε 
Καξπελεζίνπ έσο δηαζηαύξσζε κε Δπαξρηαθή νδό Καξπελεζίνπ – Πξνπζνύ. 

11 

2 
Σέινο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεο Καξπελεζίνπ – Καιεζκέλν – Αλαηνιηθή 
Φξαγθίζηα – παξάθακςε Γπηηθήο Φξαγθίζηαο – έσο ηα όξηα ησλ Ννκώλ 
Δπξπηαλίαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο (Γέθπξα Δπηζθνπήο). 

55 

3 
Καξπελήζη -  Πξνπζόο πξνο Θέξκν, κέζσ Γαύξνπ, πεξηθέξεηαο Μεγάινπ 
Υσξηνύ, Καξίηζαο Καξπελεζίνπ κέρξη νξίσλ Ννκνύ Αηησιναθαξλαλίαο. 

39 

4 
Άλσ Καιεζκέλν – Πξνπζόο – Γνκλίζηα, κέζσ Φηδαθίσλ, Αζπξνπύξγνπ, 
Καζηαλνύιαο. 

100 

5 
Ράρε Σπκθξεζηνύ – Κξίθειιν – Γνκλίζηα πξνο Ναύπαθην, κέζσ απρέλα Φεινύ 
ηαπξνύ. 

30 

6 
Γπηηθή Φξαγθίζηα – Βνύιπε – Ραπηόπνπιν από Δζληθή νδό Καξπελεζίνπ – 
Αγξηλίνπ θαη κέζσ Γέθπξαο Μαλώιε, Λεκεξίνπ – Γξαλίηζαο, Ληζνρσξίνπ, 
Πξαζηάο, Κέδξσλ κέρξη νξίσλ Ννκνύ Καξδίηζαο πξνο Γέθπξα Κνξάθνπ. 

60 

7 Βνύιπε – Βαιαώξα – πξνο Δκπεζό, κέρσ Γέθπξαο Σέκπιαο θαη Σνπνιηάλσλ. 25 

8 Γέθπξα Μαλώιε – Γέθπξα Σαηάξλαο πξνο Σξίθιηλν. 11 

9 πλδεηηθή επαξρηαθώλ νδώλ κεηαμύ ηαπξνύ Γπηηθήο Φξαγθίζηαο θαη Κξέληεο 6 

10 
Ληβαλή – Νεξάηδα πξνο Μαζηξνγηάλλε θαη Καξδίηζα, κέζσ Βίληαλεο, Γάθλεο, 
Μαπξνκκάηαο θαη Μνιόραο. 

28 

11 
ηαπξόο – Κεξαζνρώξη πξνο Πεηξίιν, κέζσ Κξέληεο, Γέθπξα Βαξβαξηάδαο θαη 
Αγξάθσλ.  

47 

12 

Καξπελήζη – Βξάρα – Νεξάηδα, κέζσ ηελώκαηνο, Παπιόπνπινπ, Γνκηαλώλ, 
ΑγίαοΣξηάδαο, Κιεηζηνύ Καξνπιεζίνπ κέρξη νξίσλ Ννκνύ Καξδίηζαο πξνο 
Καζηαλέα κεηά δηαθιαδώζεσο Αγίαο Σξηάδαο πξνο Νενρώξηνλ Ννκνύ 
Φζηώηηδαο. 

89 

13 Ράρε Σπκθξεζηνύ – Άγηνη Απόζηνινη. 6 

14 Φνπξλά – Κιεηζηόο – Βξάρα. 21 

15 Γνκηαλνί – Κνπθάια. 7 

  
ΤΝΟΛΟ 

532 
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Δπεηδή πξόθεηηαη γηα έξγν ζπληήξεζεο κε δύζθνιε πξνκέηξεζε, κπνξεί λα γίλνπλ εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη βειηίσζεο ζε οποιοδήποηε ζημείο πξνθύςεη αλάγθε γηα 

επείγνπζεο επεκβάζεηο. 

Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ απνζθνπνύλ ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο νκαιόηεηαο ζην Δζληθό & Δπαξρηαθό νδηθό δίθηπν ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, γηα ηε 

βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, δελ πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο δηαπιάηπλζεο ή αιιαγήο ησλ 

γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη δελ πξνβιέπεηαη λα επηθέξνπλ 

πεξηβαιινληηθέο επηβαξύλζεηο. 

Δπεηδή ην πξνο εθηέιεζε έξγν είλαη έξγν ζπληήξεζεο νη άκεζεο αλάγθεο ησλ νδώλ πξνο 

απνθαηάζηαζε παξνπζηάδνπλ ξεπζηόηεηα σο πξνο ην ρξόλν. Με δεδνκέλε ηε ρξνληθή απόζηαζε ηεο 

ζύληαμεο ηνπ παξόληνο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο – εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ, είλαη δπλαηόλ 

λα αλαδεηρηνύλ θαη άιια πξνβιήκαηα (πέξαλ ησλ πεξηγξαθνκέλσλ) πξνο άκεζε αληηκεηώπηζε – 

απνθαηάζηαζε. 

Αθνύ ζπλεθηηκεζνύλ νη αλάγθεο ηνπ δηθηύνπ, νη νξηζηηθέο ζέζεηο ησλ πξνο ζπληήξεζε  ηκεκάησλ ζα 

θαζνξηζηνύλ κεηά από αμηνιόγεζε θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη κε πίλαθεο εξγαζηώλ πνπ ζα θνηλνπνηεί ε 

Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ζηνλ αλάδνρν. 

 

Α΄ Ομάδα εργαζιών:   Υωμαηοσργικά – Σετνικά 

Πξνβιέπνληαη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηερληθώλ έξγσλ. 

Αληηθαηάζηαζε – επηζθεπή θζαξκέλσλ θξαζπεδόξεηζξσλ, ηάθξσλ θαη ζηεξεώλ εγθηβσηηζκνύ ηεο 

νδνύ.  

Aλαθαηαζθεπή πθηζηάκελσλ ηερληθώλ έξγσλ. 

Δπηζθεπή - αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ θξεαηίσλ θαη νρεηώλ. 

Ήπηεο δηαπιαηύλζεηο (ξηδόθνκαηα) – αθαηξέζεηο πξνεμερνπζώλ βξαρνκαδώλ επί ειηγκώλ  

παξαπιεύξσο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

Γηακόξθσζε ηάθξσλ ηζόπεδσλ δηαβάζεσλ γηα ηελ νκαιή απνξξνή ησλ όκβξησλ πδάησλ.  

Αθαίξεζε επηζθαιώλ επηθξεκάκελσλ βξάρσλ πξαλώλ, κε ρξήζε θαιαζνθόξνπ κε ρξήζε αεξόζθπξαο 

θαη αεξνζπκπηεζηή. 

 

 

Β΄ Ομάδα εργαζιών:  Οδοζηρωζία - Αζθαληικά 

Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ  θαηαζθεπή νδνζηξσζίαο γηα ηελ εμπγίαλζε – ελίζρπζε ησλ 

νδνζηξσκάησλ ζε ζεκεία  πνπ δηαπηζηώλνληαη ηνπηθέο βιάβεο θαη εθόζνλ ε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία 

θξίλεη ηελ ζθνπηκόηεηα ηεο εμπγίαλζεο. 

Οη  αζθαιηηθέο εξγαζίεο  αθνξνύλ θπξίσο, ηελ  απνθαηάζηαζε θζνξώλ ηνπ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο 

θαη ηελ θαηαζθεπή αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιόηεηαο. 

Σν αζθαιηόκηγκα ζηηο εγθάξζηεο ή δηακήθεηο ελώζεηο ζα πξέπεη λα ζπκππθλώλεηαη πιήξσο θαη ε 

έλσζε λα ηζνπεδώλεηαη θαη λα κελ παξνπζηάδεη επηθαλεηαθή αλσκαιία. 



 

 Σ ε τ ν ι κ ή  Π ε ρ ι γ ρ α θ ή  ( Σ . Π . )                                                ε ι ί δ α  5 | 7  

  

Οη απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο ηεο έλσζεο, πξηλ ηε δηάζηξσζε ηεο επόκελεο (γεηηληάδνπζαο) 

ισξίδαο, ζα γίλνληαη κε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο: 

i. θόβνληαο ηελ εθηεζεηκέλε πιεπξά ηεο έλσζεο ζε θάζεην κέησπν, κε θαηάιιειν αξκνθόθηε, ζε 

βάζνο όρη κηθξόηεξν από ην πξνθαζνξηζκέλν πάρνο ηεο ζηξώζεο, θαζαξίδνληαο όια ηα 

ραιαξά πιηθά θαη επηρξίνληαο ην θαηαθόξπθν κέησπν κε αζθαιηηθό γαιάθησκα ζπγθνιιεηηθήο, 

πξηλ ηε δηάζηξσζε ηεο επόκελεο ισξίδαο. 

ii. ρξεζηκνπνηώληαο δύν ή πεξηζζόηεξνπο δηαζηξσηήξεο ζε θιηκαθσηή δηάηαμε έηζη ώζηε ην 

ζπλνιηθό εύξνο δηάζηξσζεο λα ζπκππθλώλεηαη πιήξσο κε ηαπηόρξνλε ζπλερή θπιίλδξσζε. 

iii. ζεξκαίλνληαο ηελ έλσζε κε νπνηνδήπνηε εγθεθξηκέλν ζεξκαληήξα ελώζεσλ ηελ ώξα πνπ 

δηαζηξώλεηαη ε επόκελε ισξίδα. Ο ζεξκαληήξαο ζα πξέπεη λα ζεξκαίλεη νιόθιεξν ην πάρνο 

ηεο δηαζηξσζείζεο ζηξώζεο ζε κία ηηκή κεηαμύ ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ ζεξκνθξαζίαο 

δηάζηξσζεο θαη ζε έλα πιάηνο όρη κηθξόηεξν από 75 mm. ε πεξίπησζε κεραληθήο βιάβεο ηνπ 

ζεξκαληήξα, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη δηαζέζηκν εμνπιηζκό θαηάιιειν γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεζόδνπ (i). 

Όιεο νη ελώζεηο ζα πξέπεη λα είλαη κεηαηνπηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 300 mm από ηελ παξάιιειε 

έλσζε ηεο ππνθείκελεο ζηξώζεο. 

Όιεο νη δηακήθεηο ελώζεηο ζηελ ισξίδα θπθινθνξίαο πξέπεη λα δηεπζεηνύληαη ώζηε λα βξίζθνληαη θαηά 

κήθνο ησλ δηαγξακκίζεσλ ηεο νδνύ. 

Δπίζεο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ αζθαιηηθώλ εξγαζηώλ ζα εθηειεζζνύλ ακέζσο εξγαζίεο ζηίμεο θαη ζα 

αθνινπζνύλ νη εξγαζίεο δηαγξάκκηζεο.  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη εληόο 2 εκεξώλ από ηελ λέα αζθαιηόζηξσζε θάζε ηκήκαηνο λα πξνρσξήζεη ζε 

πηθεηάξηζκα ηνπ νδηθνύ ηκήκαηνο, δηαθνξεηηθά ζα επηβάιιεηαη ζ' απηόλ πνηληθή ξήηξα πεληαθνζίσλ 

(500) επξώ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. 

 

Γ΄ Ομάδα εργαζιών:  ήμανζη - Αζθάλεια 

Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηαγξάκκηζε ηνπ δηθηύνπ θαη ηελ θαηαζθεπή νξηδόληηαο 

ζήκαλζεο, θαζώο επίζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε νξηνδεηθηώλ θαη ρηνλνδεηθηώλ. 

    Η νξηδόληηα ζήκαλζε ζα αθνξά ηε δηαγξάκκηζε ησλ νξηνγξακκώλ (πεξηνρέο επεκβάζεσλ θαη θαηά 

πεξίπησζε ζην ινηπό δίθηπν) κε πάρνο γξακκήο 25εθ., όζν θαη ηεο δηαγξάκκηζεο ηνπ άμνλα ηεο νδνύ 

όπνπ έθαζηε ησλ γξακκώλ ζα είλαη 12,5 εθ. θαη ζα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο άιια 10 εθ.. Σα ηκήκαηα ησλ 

απαξαίηεησλ δηαγξακκίζεσλ ζα επηζεκαίλνληαη θάζε θνξά από ηελ Τπεξεζία. Πέξα ησλ παξαπάλσ ε 

δηαγξάκκηζε ζα αθνξά θαη ηε ζήκαλζε ησλ θόκβσλ, επηθαλεηώλ απνθιεηζκνύ, βέιε θ.η.ι.. 

   Πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ αζθαιηηθώλ εξγαζηώλ ν αλάδνρνο ζα απνηππώζεη ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε όζνλ αθνξά ηελ νξηδόληηα ζήκαλζε (δηαγξάκκηζε), ώζηε κεηά ην πέξαο ηνπο λα 

εθαξκόζεη ηελ πξνβιεπόκελε από ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ην ηηκνιόγην νξηδόληηα ζήκαλζε (δηαγξάκκηζε) 

κε αληαλαθιαζηηθό πιηθό πςειήο νπηζζαλάθιαζεο. ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ε αλαδηαγξάκκηζε ησλ νξηνγξακκώλ, ησλ δηαθεθνκκέλσλ γξακκώλ θαζνδήγεζεο, ησλ νξηνγξακκώλ 

θαη δηαθεθνκκέλσλ γξακκώλ ησλ εηδηθώλ ισξίδσλ επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο, ησλ βειώλ θαη ησλ 
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επηθαλεηώλ απνθιεηζκνύ, ησλ δηαγξακκίζεσλ ησλ θόκβσλ θαη ησλ θιάδσλ ηνπο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

πθηζηάκελε δηαγξάκκηζε. 

    Καηά ην δηάζηεκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο αζθαιηηθώλ εξγαζηώλ θαη επαλαπόδνζε 

νδηθώλ ηκεκάησλ ζηελ θπθινθνξία θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο νξηδόληηαο ζήκαλζεο, ν αλάδνρνο ζα 

ηνπνζεηεί, ζε εκθαλή ζέζε δεμηά ηεο νδνύ, θαηαθόξπθε πιήξσο αληαλαθιαζηηθή πηλαθίδα θίηξηλνπ 

ππόβαζξνπ κε ηελ αλαγξαθή «Πξνζνρή Οδόο ρσξίο δηαγξάκκηζε». Σν θόζηνο πξνκήζεηαο θαη 

ηνπνζέηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζσξηλώλ πηλαθίδσλ είλαη αλεγκέλν ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

έξγνπ. 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Ο Αλάδνρνο  ππνρξενύηαη λα ηεξεί ην ΑΤ ηνπ έξγνπ, λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ  

απνηξνπή ηνπ θηλδύλνπ πξόθιεζεο αηπρεκάησλ θαη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

θπθινθνξίαο.  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκόζεη πιήξε εξγνηαμηαθή ζήκαλζε γηα ηελ αζθαιή 

δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιή θαη 

απξόζθνπηε δηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ, κε δηαηήξεζε πάληνηε κηαο, ηνπιάρηζηνλ, ισξίδαο θπθινθνξίαο 

θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, όπσο επίζεο θαη γηα ηελ έθδνζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ 

εγθξίζεσλ θαη αδεηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

ζα εθαξκόδεηαη πιήξσο, ρσξίο πξόζζεηε απνδεκίσζε ε εξγνηαμηαθή ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

Τ.Α ΓΜΔΟ /Ο/613/2011 (Πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο ζήκαλζεο εθηεινύκελσλ έξγσλ - ΟΜΟΔ ΔΔΟ). 

Ο Αλάδνρνο  ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη ην έξγν (εξγαδόκελνπο, επηβιέπνληεο  θαη ηξίηνπο) θαη θέξεη  

απνθιεηζηηθά θαη αθεξαία ηελ επζύλε, πνηληθή θαη αζηηθή, γηα θάζε αηύρεκα εξγαηηθό ή κε, πνπ ηπρόλ 

ζπκβεί ζηνλ ηόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, από ππαηηηόηεηα ηνπ ιόγσ πιεκκεινύο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, από ακέιεηα  ζηελ  εθαξκνγή  ηεο απαηηνπκέλεο ζήκαλζεο, 

(όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο αληίζηνηρεο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) θαη από θαζπζηέξεζε 

επέκβαζεο  εθ κέξνπο ηνπ γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζε βιαβώλ ηεο νδνύ. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζύκβαζεο, ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, ηηο αληίζηνηρεο θαηά πεξίπησζε ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο, ηνπο όξνπο ηεο ΔΤ θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

Η εθηέιεζε θάζε άιιεο εξγαζίαο, πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε θαη άξηηα θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ, έζησ θαη αλ απηή δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζα εθηειείηαη  κόλν κεηά από έγγραθη ενηολή ηης Τπηρεζίας  θαη 

εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπκβαηηθνύ νηθνλνκηθνύ αληηθείκελνπ  απνθιεηόκελεο ππέξβαζεο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ λα παξαδώζεη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα ηνπ έξγνπ κε ηνλ ςεθηαθό ηξόπν πνπ ζα ηνπ δεηεζνύλ. 
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ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 

 

Η  παξνύζα εξγνιαβία είλαη  δηάξθεηαο  εηθνζηηεζζάξσλ κελώλ (24 κελώλ). 

 

Καρπενήζι,  Φεβροσάριος  2021 
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