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ΓΕΝΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται στην εκτέλεση των  εργασιών συντήρησης, επισκευής 

βλαβών και βελτίωσης του οδικού ηλεκτροφωτισµού του παραπάνω έργου. 

 

2. Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

 

2..1 Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε::  

       Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53 παρ. 7ζ του Ν.4412/2016. 

Την ∆11/γ/ο/9/7/2013 απόφαση έγκρισης του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση των 

Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου και 

Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιϊας, Υδραυλικών και Λιµενικών» (ΦΕΚ 363 Β΄/19-02-2013), όπως 

τροποποιήθηκε  µε την ∆ΚΠ/οικ.134/2014 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3347 Β΄/12-12-2014 «Τροποποίηση και 

Προσθήκη στα Τιµολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ  Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιϊας – Εγκαταστάσεις Φωτισµού 

Οδών», συµπληρώθηκε µε την ∆ΚΠ/οικ./545/2015 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1088 Β΄/09-06-2015 

«Συµπλήρωση του Πίνακα Τιµών των Άρθρων στα Τιµολόγια  Η/Μ Εργασιών – Η/Μ  Εγκαταστάσεις Έργων 

Οδοποιϊας – Εγκαταστάσεις Φωτισµού Οδών» και την απόφαση ∆ΠΣγ/οικ.35577/ΦΝ-466 του ΥΠ. ΥΠΟ∆. 

ΜΕΤ. (ΦΕΚ 1746 Β΄/15-05-2017) «Κανονισµός περιγραφικών τιµολογίων εργασιών για δηµόσιες 

συµβάσεις έργων». 
Οι Κανονισµοί, Προδιαγραφές, Κώδικες κλπ στους οποίους παραπέµπει η ΕΣΥ. 

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ που εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/273/2012  

απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης -Ανταγωνιστικότητας – Υποδοµών  Μεταφορών – ∆ικτύων (ΦΕΚ 

2221 Β΄/30-07-2012), όπως ανεστάλησαν  µε υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/658/2014  απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης -Ανταγωνιστικότητας – Υποδοµών  Μεταφορών – ∆ικτύων (ΦΕΚ 2828 Β΄/21-10-2014) (ΕΤΕΠ 

ΤΠ 1501-05-07-01-00-2009 και 1501-05-07-02-00-2009) και ισχύουν οι αντίστοιχες Προσωρινές Τεχνικές 

Προδιαγραφές - Παραρτήµατα  1 και 2. 

Η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02-2009 περί αγκυρίων 
Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε). Εφόσον δεν αντίκεινται στις 

παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ 

Τα «Ευρωπαϊκά πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα 

εναρµόνισης» (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. 

Οι προδιαγραφές  ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 



2.2  Τους όρους των επισήµων κανονισµών της χώρας προέλευσης των µηχανηµάτων συσκευών για όσα απ’ αυτά 

προέλευσης εξωτερικού, δεν υπάρχουν επίσηµοι κανονισµοί του Ελληνικού Κράτους. 

2.3  Τους Γερµανικούς ή Αµερικάνικους κανονισµούς, Υ∆Ε, DIN, ASA, για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από 

τους πιο πάνω κανονισµούς. 

2.4  Τους όρους αυτής της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της ∆ιακήρυξης, της Τεχνικής Περιγραφής – 

Προδιαγραφές, του Τιµολογίου,  των εγκεκριµένων σχεδίων και  των συµβατικών στοιχείων της εργολαβίας. 

2.5  Τους κανόνες της τέχνης και εµπειρίας καθώς και τις σχετικές εντολές οδηγίας και υποδείξεις της επίβλεψης. 

2.6  Με εξαίρεση τη διάρκεια ζωής των λαµπτήρων, σε περιπτώσεις πτώσης των ασφαλιστικών οργάνων, ο ανάδοχος 

οφείλει να εξασφαλίζει κατ’ αρχάς τη µεγαλύτερη δυνατή λειτουργία της εγκατάστασης του οδικού 

ηλεκτροφωτισµού και στη συνέχεια να ακολουθεί ο έλεγχος για την εύρεση της αιτίας που προκάλεσε την 

ενεργοποίηση των ασφαλιστικών οργάνων, ώστε να αποφευχθούν επαναλαµβανόµενες διακοπές  και για να αρθεί 

οριστικά η βλάβη. 

 

 

3.  Ποιότητα υλικών 

3.1 Όλα τα υλικά που θα προµηθευτεί ο εργολάβος για την κατασκευή του έργου θα είναι όµοια µε τα ήδη υπάρχοντα 

στις εγκαταστάσεις , σε κάθε δε περίπτωση θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται,  αρίστης 

ποιότητας σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους κανονισµούς και τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα ∆ηµόσια 

Έργα   και τις ειδικές εντολές της επίβλεψης, ως προς την προέλευση, τις διαστάσεις, την εµφάνιση, την αντοχή, 

την απόδοση κλπ. 

3.2 Όπου στη µελέτη αναφέρεται ενδεικτικός τύπος ενός υλικού τονίζεται κατηγορηµατικά ότι η ακριβής έννοια του 

ενδεικτικού τύπου των υλικών δεν προϋποθέτει την προτίµηση του αναφερόµενου οίκου, αλλά αναφέρεται σε 

υλικά παρεµφερή της αυτής όµως ή καλύτερης ποιότητας. 

3.3 ∆ιευκρινίζεται ότι επιβάλλεται η χρησιµοποίηση γενικά υλικών Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης εκτός από 

τις περιπτώσεις, που αυτά είτε δεν παράγονται στην Ελλάδα, είτε κρίνεται από την επίβλεψη ότι δεν είναι 

κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. 

 

 

4.  Παραγγελία ενσωµατούµενων υλικών. 

4.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, προτού παραγγείλει ή προσκοµίσει οποιοδήποτε ενσωµατούµενο υλικό, να 

υποβάλλει στην επίβλεψη του έργου, εικονογραφηµένα έντυπα σχέδια διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά 

χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ήθελε ζητήσει η επίβλεψη για να σχηµατίσει σαφή γνώµη για το 

υλικό που θα παραγγείλει ή θα προσκοµισθεί από τον ανάδοχο. 

4.2 Ειδικότερα κάθε ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός θα είναι σύµφωνος µε τις απαιτήσεις των διατάξεων  

του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179
Α
 /6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»  και την Υπουργική Απόφαση Η.Π. 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184
Β
 /9-5-

2014 «Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) …….» 

4.3 Η παραπάνω έγκριση από την επίβλεψη δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση του αναδόχου όπως τα 

υλικά που θα εγκαταστήσει να είναι αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

4.4 Ειδικά για τους λαµπτήρες είναι απαραίτητη και η προσκόµιση δύο διαγραµµάτων, (1ο. διάγραµµα θνησιµότητας 

και 2ο.  διάγραµµα πτώσης φωτεινής ροής),  των λαµπτήρων που θα τοποθετηθούν . Ο χρόνος ζωής είναι ο 

µικρότερος χρόνος που προκύπτει από τα δύο διαγράµµατα για το 80% των λαµπτήρων που παραµένουν εν ζωή 

(καµπύλη θνησιµότητας) οι οποίοι αποδίδουν το 80% της ονοµαστικής φωτεινής ροής  (καµπύλη πτώσης φωτεινής 

ροής). 

 

 

5.  Ασάφειες - κακοτεχνίες. 

5.1 Για κάθε περίπτωση για την οποία δεν καθορίζεται µε ακρίβεια στα στοιχεία της εργολαβίας, ο εργολάβος είναι 

υποχρεωµένος να ζητάει έγκαιρα οδηγίες από την επίβλεψη του έργου προς τις εντολές της οποίας υποχρεούται να 

συµµορφώνεται έγκαιρα. 

5.2 Εάν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών ή µετά απ’ αυτές µέχρι την προσωρινή παραλαβή, 

διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει εργασίες κακότεχνα είτε έχουν παραληφθεί, ο εργολάβος υποχρεούται να τις 

ανακατασκευάσει σύµφωνα µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις κατόπιν εντολής της επίβλεψης. 



5.3 Από την προσωρινή µέχρι και την οριστική παραλαβή ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά τις 

κακοτεχνίες που διαπιστώνονται από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

 

6.  Άδειες έναρξης των εργασιών - Άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων. - Μέτρα  σήµανσης. 

6.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρµόδιες Αρχές για να δοθούν, όπου 

προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία, άδειες έναρξης των εργασιών.  

6.2 ∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να κάνει µε δικά του έξοδα όλες τις πιο πάνω ενέργειες, χωρίς ξεχωριστή 

αµοιβή, η δε υπηρεσία περιορίζεται στην υπογραφή των απαιτουµένων εγγράφων. 

6.3 O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα να  εφαρµόζει   εγκεκριµένη µελέτη σήµανσης σύµφωνα  

µε την µε αριθµό ∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β/20΄11) Υπουργική απόφαση «Έγκριση 1) Οδηγιών 

µελετών οδικών έργων κατακόρυφης σήµανσης αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) 2) Προδιαγραφών και 
οδηγιών  σήµανσης εκτελουµένων οδικών έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ). και τις διατάξεις του Ν2696/1999 (ΦΕΚ 

57/Α/23-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής  Κυκλοφορίας» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν 

3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α΄)  
 

 

7.  Ποιότητα Εργασιών 

7.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις διάφορες εργασίες έντεχνα σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης, 

τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

7.2 Η επίβλεψη µπορεί να κάνει µε δαπάνη του αναδόχου, δοκιµές αναλύσεις και ελέγχους, για τα διάφορα υλικά, 

µηχανήµατα, όργανα εργασίες κλπ. 

7.3 Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν κατά άριστο τρόπο. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να επικαλεστεί άγνοια ή παράλειψη 

από µέρους του, ούτε ελαττωµατικό καθορισµό ή ασάφεια  της προσφοράς του ή των στοιχείων της εργολαβίας, 

σκοπός της οποίας είναι να γίνουν και να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις κατά άριστο τρόπο. 

 

 

8.  Προσωπικό του Ανάδοχου. 

8.1 Η διεύθυνση του έργου ανατίθεται σε αρµόδιο τεχνικό, που θα έχει τα απαιτούµενα προσόντα από το νόµο για την 

επίβλεψη των εργασιών, που θα είναι υπεύθυνος για την άριστη εκτέλεση του έργου και για τη λήψη των 

απαραίτητων µέτρων ασφάλειας. 

8.2 Με φροντίδα του υπευθύνου του έργου θα τηρείται ηµερήσιο δελτίο εργασιών, διαπιστώσεων (ηµερολόγιο)  που 

θα έχει µορφή και περιεχόµενο σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 

8.3 Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι ειδικό και έµπειρο και θα έχει τη νόµιµη άδεια για τη 

δουλειά που κάνει. 

 

 

9.  Απαραίτητες οικοδοµικές εργασίες για την κατασκευή των εγκαταστάσεων. 

9.1 Στην προσφορά του αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες οικοδοµικές εργασίες (εκσκαφές, τρύπες, 

αυλάκια, µερεµέτια κλπ). 

 

 

10. Όργανα και συσκευές µε τρήσεων για τις δοκιµές. 

10.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει και να θέτει στη διάθεση της επίβλεψης όλα τα απαιτούµενα 

όργανα, συσκευές κλπ. για την εκτέλεση των δοκιµών των εγκαταστάσεων, τις ρυθµίσεις, τους ελέγχους κλπ, όπως 

και το αναγκαίο ειδικό προσωπικό γι’αυτές τις δουλειές .Οι διάφορες δοκιµές των εγκαταστάσεων περιγράφονται 

στα παρακάτω κεφάλαια, και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο, εκτός από την κατανάλωση του 

καυσίµου. 

 

 

11.  Φάκελος ηλεκτροφωτισµού του επαρχιακού οδικού δικτύου και συντηρήσεως 

11.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάξει φάκελο που να περιέχει στοιχεία µε την εικόνα των εγκαταστάσεων κατά το 

χρόνο λήξης του έργου, σύµφωνα µε τις  οδηγίες της επίβλεψης. Η Υπηρεσία, µε τα στοιχεία του φακέλου έχει τη 

δυνατότητα προγραµµατισµού των αναγκαίων µελλοντικών επεµβάσεων συντήρησης, αποκατάστασης κλπ. 



11.2 Προσωρινές επεµβάσεις για την εξασφάλιση άµεσης λειτουργίας µιας εγκατάστασης του οδικού 

ηλεκτροφωτισµού οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να επιλυθούν οριστικά στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας, 

πρέπει να επισηµαίνονται ρητά  στον παραπάνω φάκελο. 

11.3 Ειδικά για τα πίλλαρ ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τα µονογραµµικά σχέδια αυτών µε  : 

• Τα όργανα ελέγχου και ασφάλειας  

• Τον προορισµό κάθε αναχώρησης µε τα  αντίστοιχα φωτιστικά σηµεία. που καλύπτουν. 

 

 

12. Συντήρηση των εγκαταστάσεων µέχρι την οριστική τους παραλαβή. 

12.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, να αντικαθιστά υλικά που ενσωµατώθηκαν στην παρούσα 

εργολαβία και λόγω αστοχίας υλικού ή µη έντεχνης επέµβασης έπαψαν να λειτουργούν.  Η δαπάνη που αφορά τις 

πιο πάνω βλάβες βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός από την περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε χειρισµούς που έγιναν 

κατά παράβαση των γραπτών οδηγιών χρήσης ή από δυναµικά αίτια (πτώση κεραυνών, διαταραχές στην τάση του 

δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος κλπ). 

12.2 Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης του Αναδόχου για την αποκατάσταση των διαφόρων ανωµαλιών, 

βλαβών ή ζηµιών, η επιβλέπουσα υπηρεσία µπορεί να τις αποκαταστήσει µε άλλο τρόπο σε σχετική δαπάνη 

καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου και εισπράττεται σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία. 

 

 

 

 

 

 

 
Βέροια  27 Ιουνίου /2017 

                                 
                                                                                            

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε. 

 

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Χ΄΄ΒΑΜΒΑΚΗΣ 

µηχανολόγος µηχανικός 

 

 

 

  

 

 

 

ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ 

Πολιτικός µηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Η παρούσα τεχνική συγγραφή 

όπως αυτή συντάχθηκε από το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της  ΥΠΟ∆.Τ.Ε.Π.Ε. Ηµαθίας 

µε την υπ’ αριθµ 1405/280264/07 Ιουλίου2017 απόφαση του Προϊσταµένου της ΥΠΟ∆.Τ.Ε. 

Π.Ε. Ηµαθίας  
                                                   

Ο Προϊστάµενος Τ.Ε. Π.Ε Ηµαθίας 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Τοπογράφος;Μηχανικός 
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