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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την υπ’αρίθμ. 441/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αριστοτέλη εγκρίθηκε ο Διαγωνισμός με τη διαδικασία της Συμφωνίας – Πλαίσιο 

για την εκπόνηση α) Μελετών Οδοποιίας, β) Υδραυλικών Μελετών, γ) 

Περιβαλλοντικών Μελετών, δ) Γεωτεχνικών μελετών, ε)  Γεωλογικών 

μελετών και στ) Μελετών Λιμενικών Έργων για την αντιμετώπιση των 

αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη στο σχεδιασμό βασικών έργων υποδομής. 

Με τις υποστηρικτικές αυτές μελέτες επιδιώκεται να καλυφθούν τα σχετικά 

μελετητικά αντικείμενα τα οποία εκτιμάται ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

μελλοντικά και αφορούν οποιοδήποτε βασικά έργα υποδομής αρμοδιότητας του 

Δήμου Αριστοτέλη ώστε να καταστεί εφικτή η υποβολή προτάσεων και ένταξη των 

αντίστοιχων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Το ακριβές μέγεθος, 

θέση, φύση και χρόνος εκπόνησης των μελετητικών αυτών αντικειμένων δεν είναι 

δυνατό να προσδιοριστούν επακριβώς κατά την παρούσα φάση σύνταξης των 

τευχών δημοπράτησης.  

Στο παρόν κείμενο καθορίζονται τα γενικά καθήκοντα του Μελετητή έναντι του 

Εργοδότη ως προς το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα του μελετητικού έργου 

που θα παραχθεί. Δεν καθορίζονται η συγκεκριμένη θέση των προς μελέτη έργων 

και το πρόγραμμα εκπόνησης των απαιτούμενων εργασιών μελέτης καθώς αυτά 

δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν επακριβώς κατά την παρούσα φάση σύνταξης 

των τευχών δημοπράτησης.  

Όταν, κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας – Πλαίσιο, προκύψει ανάγκη 

εκπόνησης μελετών που αποτελούν αντικείμενό της, καλείται, με γραπτή πρόσκλη-

ση της Δ/σνης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου 

Αριστοτέλη, ο Μελετητής να υπογράψει μέσα στην ορισμένη από την προκήρυξη 

προθεσμία, την επί μέρους σύμβαση για την εκτέλεση συγκεκριμένου αντικειμένου 

με τους όρους της Συμφωνίας – Πλαίσιο. 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ 

Σκοπός της Συμφωνίας – Πλαίσιο είναι η εκπόνηση α) Μελετών Οδοποιίας, β) 

Υδραυλικών Μελετών, γ) Περιβαλλοντικών Μελετών, δ) Γεωτεχνικών μελετών, ε)  

Γεωλογικών μελετών και στ) Μελετών Λιμενικών Έργων για την αντιμετώπιση των 



αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη στο σχεδιασμό βασικών έργων υποδομής. Οι 

παραπάνω μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας – 

Πλαίσιο θα υποστηρίζουν τις μελέτες άλλων ειδικοτήτων για τα διάφορα βασικά 

έργα υποδομής του Δήμου Αριστοτέλη (έργα οδοποιίας, τεχνικά, δίκτυα ύδρευσης 

και αποχέτευσης, Ε.Ε.Λ – δίκτυα διάθεσης λυμάτων, λιμενικά κ.λπ). Συνεπώς, 

απαιτείται η συνεργασία του Μελετητή με τους Μελετητές οι οποίοι έχουν 

εκπονήσει υφιστάμενες μελέτες έργων. 

 

3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

3.1 Έργα προς μελέτη 

  Τα έργα τα οποία πρόκειται να μελετηθούν αφορούν βασικά έργα 

υποδομών και αναλυτικότερα: 

⇨ Έργα οδοποιίας. 

⇨ Έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, Ε.Ε.Λ και διάθεσης λυμάτων. 

⇨ Λιμενικά έργα και έργα αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών. 

⇨ Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, οριοθετήσεις – διευθετήσεις ρεμάτων. 

 

3.2 Τεχνικό αντικείμενο μελετών 
  

Το τεχνικό αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας – Πλαίσιο ανά κατηγορία 

υποστηρικτικής μελέτης ορίζεται ως ακολούθως: 

Α. Μελέτες οδοποιίας. 

● Μελέτη νέων δημοτικών οδών ή/και μελέτη βελτίωσης υφιστάμενων 

δημοτικών οδών. 

● Κυκλοφοριακές μελέτες. 

Β. Υδραυλικές μελέτες. 

● Μελέτη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (νέα δίκτυα, βελτίωση – 

επέκταση υφιστάμενων). 

● Μελέτη Ε.Ε.Λ (νέων εγκαταστάσεων, επέκταση – εκσυγχρονισμός υφιστάμε-

νων. 



● Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 

● Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων. 

Γ. Περιβαλλοντικές Μελέτες. 

● Μελέτη έργων οδοποιίας. 

● Μελέτη έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, Ε.Ε.Λ. 

● Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, οριοθετήσεις – διευθετήσεις 
ρεμάτων. 

● Μελέτη αδειοδότησης υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων. 

Δ. Γεωτεχνικές μελέτες. 

● Ορύγματα με μέτρα ενίσχυσης – προστασίας, σταθεροποίησης - αντιστή-

ριξης. 

● Επιχώματα – αναχώματα. 

● Επιφανειακές και βαθιές θεμελιώσεις τεχνικών. 

● Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 

● Μελέτη έργων οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων. 

● Μελέτη έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών. 

● Μελέτη λιμενικών έργων (τουριστικά ή/και αλιευτικά καταφύγια). 

Ε. Γεωλογικές μελέτες. 

● Μελέτη έργων οδοποιίας. 

ΣΤ. Μελέτες Λιμενικών Έργων. 

● Μελέτη λιμενικών έργων (αλιευτικά ή/και τουριστικά καταφύγια). 

● Μελέτη έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτών. 

Η εκπόνηση των υποστηρικτικών μελετών μπορεί να γίνει στα ακόλουθα στάδια 

μελέτης του έργου: προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη, οριστική μελέτη και μελέτη 

εφαρμογής. 

Στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών κάθε επί μέρους σύμβασης θα 

περιλαμβάνεται ξεχωριστή παράγραφος (Απαιτούμενη εργασία) η οποία θα 

καθορίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο και το στάδιο εκπόνησης της μελέτης που 

ανατίθεται σύμφωνα με τα ως άνω.  



Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτείται από τον Μελετητή: 

α) Να λαμβάνει απαραίτητα υπόψη του τις πάσης φύσεως προγενέστερες 

μελέτες του προς μελέτη αντικειμένου και να συμμορφώνεται με τις μελέτες αυτές ή 

με την υπάρχουσα διαμορφωμένη κατάσταση για τη συμβατότητα των έργων που 

θα σχεδιασθούν και την απρόσκοπτη λειτουργία τους χωρίς επιπλέον επεμβάσεις. 

β) Να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις συμβατικές δεσμεύσεις 

του Δήμου έναντι αναδόχων στους οποίους ανατέθηκε η κατασκευή έργων. 

Η σύνταξη των μελετών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα 

Νομοθεσία και τις αντίστοιχες διατάξεις καθώς και με τα Ειδικά Αντικείμενα 

Εργασιών τα οποία θα συνοδεύουν τις επί μέρους συμβάσεις και βάσει των 

οποίων θα ανατίθενται οι μελέτες στον Μελετητή. 

 

4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4.1 Απαιτούμενα πτυχία και εκπροσώπηση της Ομάδας Μελέτης του 

Μελετητή 

Ο Μελετητής για την εκπόνηση των προαναφερόμενων μελετών θα πρέπει να 

διαθέτει πτυχία τάξης, όπως ορίζεται στην προκήρυξη και παρατίθεται ακολούθως: 

Κατηγορία Μελέτης Τάξη Πτυχίου 

Συγκοινωνιακές Μελέτες (Κατ.10) Α΄ και άνω 

Υδραυλικές Μελέτες (Κατ.13) Α΄ και άνω 

Περιβαλλοντικές Μελέτες (Κατ. 27) Α΄ και άνω 

Γεωτεχνικές Μελέτες (Κατ. 21) Α΄ και άνω 

Γεωλογικές Μελέτες (Κατ.20) Α΄ και άνω 

Μελέτες Λιμενικών Έργων (Κατ.11) Α΄ και άνω 

Το ελάχιστο προσωπικό το οποίο θα στελεχώνει την ομάδα μελέτης θα είναι 

αυτό που αναφέρεται στην προκήρυξη του παρόντος Διαγωνισμού. 

 

4.2 Παροχή Υπηρεσιών Μελετητή - επικοινωνία 



Κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης ο Μελετητής θα παρέχει τις υπηρεσίες του 

στο Δήμο Αριστοτέλη και θα ενημερώνει αναλόγως για κάθε θέμα που θα 

προκύπτει. Επίσης, θα ακολουθεί τις οδηγίες και τις πληροφορίες από διάφορες 

αρχές και τους οργανισμούς και θα λαμβάνει υπόψη του τις απαιτήσεις αυτών που 

σχετίζονται με το έργο σε συνεννόηση με την Επίβλεψη. 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΑΜΟΙΒΗ 

Η έναρξη κάθε ξεχωριστής ανάθεσης μελέτης θα γίνεται μόνο με υπογραφή επί 

μέρους σύμβασης με καθορισμένο αντικείμενο εργασιών μέσα στο πλαίσιο της 

Συμφωνίας – Πλαίσιο, στην οποία θα καθορίζονται με σαφήνεια η διάρκεια των 

εργασιών για πλήρη παράδοση της μελέτης και η αμοιβή της μελετητικής εργασίας 

που θα προκύπτει από την προσφορά του Μελετητή κατά τη φάση διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

Σε κάθε επιμέρους σύμβαση θα καθορίζεται το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης 

στην ενότητα «Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών». Κάθε μελέτη θα εκτελείται σύμφωνα 

με το καθορισμένο και συμφωνημένο Τμηματικό Χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα 

αναφέρεται στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών. 

Στο χρονοδιάγραμμα αυτό οι χρόνοι θα είναι οι καθαροί χρόνοι εργασίας ανά 

στάδιο εργασιών και δεν θα αφορούν χρόνους έγκρισης ή χρόνους εκτέλεσης ερευ-

νών ή άλλων μελετών απαραίτητων για την εκπόνηση των μελετών που ζητούνται. 

Ο Μελετητής έχει την υποχρέωση να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα εργασιών για 

κάθε επί μέρους σύμβαση που υπογράφει σύμφωνα με το Ειδικό Αντικείμενο 

Εργασιών εκάστης σύμβασης. 

Το Ποσό Πληρωμής για κάθε επί μέρους σύμβαση θα προκύπτει με βάση την 

οικονομική προσφορά του Μελετητή, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη διεξαγωγή 

του διαγωνισμού και θα αναγράφεται στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών. 

Σε περίπτωση που προκύψουν θέματα για τα οποία απαιτείται συνεννόηση, ο 

Μελετητής κατόπιν έγγραφης ή προφορικής εντολής θα παρουσιάζεται στα 

γραφεία της Επίβλεψης για να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρουσιάζει στοιχεία, 

να εκφέρει γνώμη και να τεκμηριώνει τις προτάσεις του για τα θέματα της 

αρμοδιότητάς του. 



Ο Μελετητής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, θα τηρεί τους όρους του 

Ειδικού Αντικειμένου Εργασιών και θα συμμορφώνεται όπου αυτό απαιτηθεί 

καθώς επίσης και σε κάθε σχετική μεταγενέστερη εντολής της Επίβλεψης, η οποία 

θα επιβεβαιώνεται εγγράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων του 

αντικειμένου εργασιών και τυχόν μεταγενέστερης εντολής της Επίβλεψης, θα 

υπερισχύει η τελευταία. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Ο Μελετητής θα συμμετέχει σε όλες τις συσκέψεις που καλεί η Επίβλεψη στα 

πλαίσια της κάθε επιμέρους σύμβασης. 

Κατά την έναρξη της διαδικασίας εργασιών κάθε επιμέρους σύμβασης ο Μελε-

τητής απαιτείται να λάβει μέρος σε εναρκτήρια σύσκεψη κατά την οποία θα συμφω-

νηθεί το χρονοδιάγραμμα. Η συχνότητα των μεταγενέστερων συσκέψεων με την Ε-

πίβλεψη για την παρακολούθηση της προόδου του έργου θα εξαρτηθεί από τις 

εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις του αντικειμένου που μελετάται. 

Σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι ο Ανάδοχος δεν συνεργάζεται με 

τους λοιπούς Μελετητές, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διακόψει την επί μέρους 

σύμβαση κατόπιν της ολοκλήρωσης σταδίου μελέτης, χωρίς αυτός να έχει 

δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για το υπολειπόμενο αντικείμενο 

εργασιών. 

Σε περίπτωση που ζητείται αναθεώρηση και επανυποβολή μελέτης, αυτή θα γί-

νεται το αργότερο σε μία (1) εβδομάδα, εκτός εάν τίθεται διαφορετική προθεσμία 

στην έκθεση ελέγχου. 

 

7. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

Ο συντονιστής ο οποίος ορίζεται από τον Μελετητή κατά τη φάση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό για την εκπόνηση των μελετητικών εργασιών, έχει τη γενική 

ευθύνη για τον συντονισμό και την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών 

της σύμβασης. 

Ειδικότερα, είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα: 



● Συντονισμό όλων των επιμέρους μελετών της παρούσας σύμβασης. 

● Συνεχή επικοινωνία με την Επίβλεψη για την ανταλλαγή στοιχείων που είναι 

απαραίτητα για την συμπλήρωση των εκπονούμενων μελετών ούτως ώστε να εξα-

σφαλίζεται ότι οι μελέτες της παρούσας σύμβασης είναι σύμφωνες με τα πιο 

πρόσφατα δεδομένα των μελετών των υπολοίπων ειδικοτήτων. 

● Εντόπιση και αξιολόγηση όλων των εργασιών που χρειάζονται για να ολοκλη-

ρωθούν οι μελέτες της σύμβασης. 

● Εντόπιση παραλείψεων στις μελέτες. 

● Εξασφάλιση ότι όλα τα μέλη της μελετητικής ομάδας, κατά τη σύνταξη των 

μελετών, τηρούν το συμφωνημένο πρόγραμμα εργασιών. 

● Λήψη εντολών από την Επίβλεψη και γνωμοδότηση στην Επίβλεψη για 

τεχνικά και συμβατικά θέματα. 

● Συμμετοχή σε συσκέψεις. 

● Αλληλογραφία μεταξύ Επίβλεψης και Μελετητή. 

 

8. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανά κατηγορία 

μελέτης και όπως θα αναφέρεται στο Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών. 

Όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν 

αριθμό πρωτοκόλλου είτε του Μελετητή είτε του Δήμου. 

Όλες οι μελέτες θα υποβάλλονται σε τρία (3) έντυπα αντίγραφα και σε ένα (1) 

ηλεκτρονικό αντίγραφο. Αρχικά θα υποβάλλεται ένα (1) έντυπο αντίγραφο και μετά 

τον έλεγχο και έγκριση θα αποστέλλονται τα υπόλοιπα αντίγραφα. 

 

9. ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Ο Μελετητής θα υποβάλλει τις παρακάτω εκθέσεις: 

Εκθέσεις Προόδου 



Ο Μελετητής θα συντάσσει εκθέσεις προόδου όποτε ζητηθεί από την 

Επίβλεψη, οι οποίες θα παρουσιάζουν την πρόοδο έναντι του συμφωνημένου 

χρονοδιαγράμματος. 

Εκθέσεις Μελέτης 

Οι εκθέσεις μελέτης θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο εκά-

στοτε Ειδικό Αντικείμενο Εργασιών. 

Εκθέσεις Συσκέψεων 

Ο Συντονιστής του Μελετητή θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που 

θα διεξάγονται στα γραφεία της Επίβλεψης ή του ιδίου, ή επιτόπου των έργων, 

όποτε απαιτηθεί. Θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου και θα τα 

υποβάλλει στην Επίβλεψη προς έγκριση μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την 

ημέρα της σύσκεψης. 

 

10.   Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.  

10.1   Γενικά  

Σκοπός  της  σύνταξης  του  σχεδίου  αυτού  στη  φάση  της  μελέτης  είναι  να  

επισημαίνονται έγκαιρα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη οι  

κίνδυνοι  οι  οποίοι  συνδέονται  με  τις  βασικές  παραδοχές  του έργου  και  με  τις  

τεχνικές  απαιτήσεις  της  κατασκευής  ώστε  να  αποτελέσει  τη  βάση  για  το 

σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος  οργάνωσης και  διαχείρισης της  

ασφάλειας και υγιεινής από τον ανάδοχο κατασκευής.  

Η σημαντικότερη συνεισφορά του μελετητή στην πρόληψη κινδύνων μπορεί να 

γίνει κατά τη φάση της αρχικής σύλληψης του έργου, όταν υπάρχουν ακόμη 

πολλές δυνατές εναλλακτικές λύσεις.  Ο  Μελετητής  πρέπει  να  λάβει  υπόψη  

του,  κατά  το  σχεδιασμό  του  τεχνικού έργου,  τις  γενικές  αρχές  πρόληψης  του  

εργασιακού  κινδύνου  που  αναφέρονται  στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, 

προσαρμοσμένες στο υπό μελέτη έργο και συγκεκριμένα:  

 Την εξάλειψη των κινδύνων  

 Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους.  

 Την εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και τα 

προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψή τους.  



 Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου 

εξοπλισμού, όπου αυτό  κρίνεται  απαραίτητο,  λόγω  υψηλής  

επικινδυνότητας  κατά  την  κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή του 

έργου.  

 Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερο επικίνδυνα.  

 Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις.  

 Τις τεχνικές και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να  

προγραμματίζονται  οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας.  

 Την  πρόβλεψη  της  διάρκειας  εκτέλεσης  των  διαφόρων  αυτών  

εργασιών  ή  φάσεων εργασίας.  

 Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόληψης του 

εργασιακού κινδύνου στον  οποίο  θα  αναφέρονται  συγκεκριμένα  οι  

ρόλοι  και  αρμοδιότητες  των  στελεχών διοίκησης του έργου καθώς και 

των ειδικών για την πρόληψη του εργατικού κινδύνου.  

10.2   Περιεχόμενο  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. είναι οι εξής:  

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω..  

 Πληροφορίες για αναπόφευκτους κινδύνους.  

 Εναλλακτικές  μέθοδοι  εργασίας  (εάν  υπάρχουν)  για  εργασίες  που  

δημιουργούν αναπόφευκτους κινδύνους.  

 Αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης του εναπομείναντος 

εργασιακού κινδύνου. 

  Πληροφορίες  για  υλικά  κατασκευής  που  μπορεί  να  προκαλέσουν  

κινδύνους  για  την υγεία των εργαζομένων.  

 Μελέτες  για  κατασκευές,  διατάξεις,  εξοπλισμούς  που  απαιτούνται  

για  εργασίες υψηλού  κινδύνου,  οι  οποίες  προκύπτουν  από  το  είδος  

της  μελέτης,  όπως  ειδικοί τύποι  ικριωμάτων,  διατάξεις  για  

πρόσδεση  κατά  την  εργασία  σε  ύψος,  μεγάλα ορύγματα ή 

επιχώματα κλπ.  

 Διαδικασίες για τον χειρισμό θεμάτων ασφαλείας και υγείας για μελέτες 

που γίνονται αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου.  

  



Στο περιεχόμενο του Φ.Α.Υ. θα περιλαμβάνονται τα εξής:  

 Τα βασικά στοιχεία του έργου.  

 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία 

πιθανόν να πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  τόσο  κατά  τα  επόμενα  

στάδια  της  μελέτης  όσο  και κατά   τη   διάρκεια   ζωής   του   έργου   

όπως   εργασίες   συντήρησης,   μετατροπής, καθαρισμού  κλπ..  

Ενδεικτικά  οι  οδηγίες  αυτές  αναφέρονται  στον  ασφαλή  τρόπο 

εκτέλεσης  των  διάφορων  εργασιών  συντήρησης,  στην  αποφυγή  

κινδύνων  από  τα δίκτυα Ο.Κ.Ω., στην πυρασφάλεια κλπ..  

Το Σ.Α.Υ και ο Φ.Α.Υ. αποτελούν μέρη της μελέτης και υποβάλλονται στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη προς θεώρηση. 

Ιερισσός, 12/12/2016 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας              Ο Προϊστάμενος  

                                                                                     Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

                                                                    

 

     

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. 205/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αριστοτέλη 


