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ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, στο οποίο θα τηρούνται τόσο η συνολική προθεσμία του έργου, 

όσο και οι τμηματικές προθεσμίες του άρθρου 4 της Ε.Σ.Υ., καθώς και να προκύπτει η απορρόφηση του 

συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του άρθρου 4 της Ε.Σ.Υ. 

Κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τους εκάστοτε 

ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και αποφάσεις που αφορούν στο υπόψη έργο, τόσο από άποψη κατασκευής, 

όσο και από άποψη ασφάλειας. 

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνεται: 

α) η περιγραφή της μεθοδολογίας πραγματοποίησης του έργου σε συσχετισμό με την τεχνική 

περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και την εγκεκριμένη μελέτη. 

β) η περιγραφή των εργοταξίων και του δυναμικού του αναδόχου (μηχανικός εξοπλισμός, ανθρώπινο 

δυναμικό, κ.λ.π.), η περιγραφή της οργάνωσης του έργου σε μέτωπα εργασιών, καθώς και οι 

προβλεπόμενες αποδόσεις. 

γ) η λεπτομερής περιγραφή όλων των φάσεων κατασκευής του έργου συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών έργων αυτού (π.χ. έργα παράκαμψης κυκλοφορίας ή επιφανειακών υδάτων, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω., έργα αντιστήριξης, προετοιμασία εργοταξίων ή μετώπων εργασίας, κ.λ.π.). 

δ) η λεπτομερής αναφορά των επιπτώσεων στο έργο από πιθανά εμπόδια πάσης φύσης (Ο.Κ.Ω., τοπική 

αυτοδιοίκηση, απαλλοτριώσεις, κ.λ.π.), ο τρόπος αντιμετώπισής τους με την απαιτούμενη 

τεκμηρίωση και η κατάλληλη προσαρμογή ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες του έργου και της 

εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου. 

ε) η λεπτομερής τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων και των χρόνων που αναφέρονται στο 

χρονοδιάγραμμα. 

στ) η περιγραφή κάθε δραστηριότητας σε συσχετισμό με το τιμολόγιο του έργου και την κατανομή των 

προβλεπόμενων μέσων, καθώς και της διαδικασίας και του τρόπου παρακολούθησης του έργου κατά 

την πραγματοποίηση του. 

Παράδειγμα ελαχίστων απαιτήσεων περιγραφής των δραστηριοτήτων 

 Δραστηριότητα: Εκσκαφή τάφρου (από χ.θ.... σε χ.θ. ... ή φυσικό 

μήκος) 

 Υπεύθυνος Δραστηριότητας:  .............................................................................  

 Συνολική Διάρκεια:  ........................................  (Ημερολογιακές ημέρες) 

 Συνολική Ποσότητα:  ......................................................  (Σε Μ3 ή Μ.Μ.) 

 Προβλεπόμενη Κατασκευαστική Δυνατότητα 

(Ρυθμός Εργασίας): 

 .......................................  (Μ3 ανά εργάσιμη ημέρα) 

 Προβλεπόμενος μηχανικός εξοπλισμός και 

ανθρώπινο δυναμικό: 

π.χ. Μηχανικός εκσκαφέας ¾ κ.υ. για 7ωρη εργασία 

ανά ημέρα και πέντε εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα 

και δύο ανειδίκευτοι εργάτες 

 Απαιτούμενες άδειες, μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας, πιθανά εμπόδια: (Ο.Κ.Ω., κ.λ.π.) 

αντιστηρίξεις, κ.λ.π. 

 ..........................................................................  
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2. Λεπτομερή ανάλυση σε μορφή πίνακα του έργου σε δραστηριότητες ή ομάδες 

δραστηριοτήτων σε επίπεδο ημερήσιας παρακολούθησης της πραγματοποίησης του έργου. Οι 

δραστηριότητες αυτές πρέπει να διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους να κατατάσσονται κατά κατηγορία 

εργασιών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και κατά την επιλογή τους να λαμβάνεται 

υπόψη ότι η επόμενη δραστηριότητα θα αρχίσει μετά από τη δημιουργία ικανού μετώπου εργασίας. Για 

τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ο χρόνος πραγματοποίησής τους. 

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια κάθε δραστηριότητας ή τμήματος αυτής (με αναφορά σε χιλιομετρικές 

θέσεις ή άλλα διακριτά στοιχεία) να μην υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Για τα μικρά διακεκριμένα / 

αυτοτελή τεχνικά έργα που η κατασκευή τους δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θα αναγράφεται στο 

χρονοδιάγραμμα η έναρξη και η περάτωση του καθενός, με τις δραστηριότητες (μελέτες, εκσκαφές, 

θεμέλια, φορέας, ανωδομές, κ.λ.π.) και τη δαπάνη ανά μήνα. 

Τονίζεται ότι στις δραστηριότητες θα φαίνονται αναλυτικά οι τυχόν απαιτούμενες μελέτες (μελέτη 

εφαρμογής, κ.λ.π), οι χρόνοι εκπόνησής και υποβολής τους, καθώς και οι αντίστοιχοι χρόνοι εκπόνησης 

και υποβολής των Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ. και του Π.Π.Ε. σε συσχετισμό με τις καθοριζόμενες τμηματικές 

προθεσμίες του έργου. 

Επισημαίνεται ότι, κατά τη σύνταξη των αναφερομένων στις παραγράφους 1 & 2 ο ανάδοχος 

υποχρεούται να: 

α) αναφέρει κάθε δραστηριότητα η οποία θα αντιστοιχίζεται με τη δαπάνη πραγματοποίησής της, 

σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρούμενες δαπάνες, 

κρατήσεις, κ.λ.π., 

β) τηρεί τις απαραίτητες οδηγίες για την πραγματοποίηση κάθε δραστηριότητας σε συσχετισμό με την 

τεχνική περιγραφή, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και την εγκεκριμένη μελέτη του έργου 

(δοκιμές, εγκρίσεις, τήρηση κανόνων ασφαλείας, έκδοση αδειών, κ.λ.π.). Οι χρόνοι των ανωτέρω 

(υποβολή – έγκριση) θα λαμβάνονται υπόψη στις δραστηριότητες ή θα περιγράφονται ξεχωριστά και 

θα τεκμηριώνονται ανάλογα, 

γ) Καθορίζει το χρόνο εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας (ενωρίτερος, αργότερος χρόνος) και το συνολικό 

χρόνο πραγματοποίησης του έργου, καθώς και να εκτιμά το βέλτιστο χρόνο πραγματοποίησης 

αυτού. 

3. Σύνταξη των οριστικών διαγραμμάτων δικτυωτής ανάλυσης του έργου στα οποία εμφανίζεται ο 

συσχετισμός και η αλληλουχία πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου, η κρίσιμη διαδρομή 

(CPM) και οι υπεύθυνοι της κάθε δραστηριότητας. 

4. Σύνταξη των απαραίτητων διαγραμμάτων GANTT & PERT (απεικόνιση με διάνυσμα και όχι με 

κόμβους) κατά επίπεδα διοίκησης του έργου, καθοριζομένων από τη σύμβαση και των αντίστοιχων 

διαγραμμάτων μέσης απορρόφησης στην μονάδα του χρόνου. 

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022 

              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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Αποχέτευσης  
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