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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της συγγραφής
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς συμβατικούς
όρους για την εκτέλεση κάθε είδους δημοτικών και κοινοτικών έργων, που η δαπάνη
εκτέλεσής τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Διδυμοτείχου.
ΑΡΘΡΟ 2ο Αντικείμενο της σύμβασης
α) Αυτή η Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους βάσει των οποίων θα
εκτελεστούν οι εργασίες του έργου της επικεφαλίδας.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν προϋπολογίστηκαν σε 70.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24% και
αναφέρονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και την προμέτρηση.
β) Το έργο αφορά στην κατασκευή σωληνωτών, τσιμεντοδιαβάσεων, φρεατίων και
λοιπών επεμβάσεων τεχνικών οδοποιίας, στις Τοπικές Κοινότητες και στην Δημοτική
Κοινότητα του Δήμου Διδυμοτείχου, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 3ο Ισχύουσες διατάξεις
Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα
ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του
άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και
άλλες διατάξεις”,
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
(εφόσον απαιτείται)
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- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
όπως ισχύει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του
αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673
) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές
άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της
πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον
είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Η αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 35577/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»
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Ο Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147 Α’/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» εφαρμόζεται και
ισχύει για όλα τα άρθρα της ΕΣΥ, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά.

ΑΡΘΡΟ 4ο Τεχνικές προδιαγραφές - Εγκύκλιοι
Για την παρούσα εργολαβία ισχύουν
Οι προδιαγραφές που περιγράφονται στην αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 35577/ΦΝ 466 απόφαση του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών
για δημόσιες συμβάσεις έργων», καθώς και οι βελτιώσεις αυτών όπως ισχύουν την ημέρα
δημοπράτησης.
Κατά την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι σχετικές εγκύκλιοι
και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται ανάλογα με το είδος και την
φύση του έργου, οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΑΔΑ:75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π, ΑΔΑ:Β4Τ8170Θ)
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των ανωτέρω ισχύει η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο
ποιοτικός έλεγχος του έργου ουδόλως απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη γιατί
αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο των
υλικών και των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 5ο Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, είναι κατά τη σειρά ισχύος τους τα
παρακάτω:
1. Το συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη.
3. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Εργασιών με τιμές μονάδος με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητος.
4. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς
5. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
7. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
8. Η Τεχνική Περιγραφή και οι Τεχνικές Προδιαγραφές
9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την
Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες, που τυχόν θα συνταχθούν από τον
Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν
από την Υπηρεσία.
11. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό
τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγυήσεις - Προθεσμία αποπεράτωσης
Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στη δημοπρασία, καθώς επίσης και η προθεσμία
περατώσεως του αντικειμένου της εργολαβίας καθορίζονται λεπτομερώς στη διακήρυξη.
Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Η συνολική προθεσμία περάτωσης κατασκευής όλου του έργου, εξοπλισμένου και έτοιμου
προς λειτουργία, λήγει σε επτά (7) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης του
έργου. Η έναρξη των εργασιών από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει
πέραν των 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η προτεραιότητα εκτέλεσης των
εργασιών κατά ολοκληρωμένα τμήματα θα καθορισθεί με την έγκριση του
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χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου. Παράταση της προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται
στον ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια για:
• τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή, όπου εκτελείται το έργο,
• τον χρόνο εκμετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα (π.χ.
λατομεία) ή των δανείων υλικών για επιχώματα (π.χ. χείμαρροι, ορυχεία),
• τη σύγχρονη εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το
έργο και από άλλες εργολαβίες ή από τυχόν άλλες εργολαβίες, που θα βρίσκονται εν
ενεργεία κοντά στις πηγές λήψης υλικών,
• την κατάσταση των οδών προσπέλασης των πηγών λήψης υλικών και των συνθηκών για
τη διάνοιξη νέων οδών,
• τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή,
• τη δυνατότητα εξεύρεσης προσωπικού, μηχανημάτων κλπ. Παράταση της συμβατικής
προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 147, παράγραφος 8 του Ν.
4412/2016. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο Πρόοδος κατασκευής έργου - Κυρώσεις
1. Η κατασκευή του έργου ή τμημάτων αυτού καθορίζεται από το χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του έργου που εγκρίνεται από την υπηρεσία.
2. Από την υπογραφή της σύμβασης αρχίζει ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου
(ολικές ή συμβατικές προθεσμίες).
3. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπέρβασης της
συνολικής προθεσμίας υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 148 του
Ν.4412/16.
4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει γενικώς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις, ή δεν συμμορφώνεται στις γραπτές εντολές της διευθύνουσας Υπηρεσίας,
κηρύσσεται έκπτωτος κατά τη διαδικασία του άρθρου 160 του Ν. 4412/16.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται όταν και όπως ενταλθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία να
τηρεί ημερολόγιο εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/16.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του έργου με βάση τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες, εάν υπάρχουν.
Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου, που στο συγκεκριμένο έργο είναι
ημερολογιακές εβδομάδες, τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν.
Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με την μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει
την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και
συνοδεύεται από χρονικό διάγραμμα και σχετική έκθεση.
Το χρονοδιάγραμμα διορθώνεται και θεωρείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε
προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών.
Το χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου και
αναπροσαρμόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 145 και το άρθρο 147 του Ν.
4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8ο Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου - Ειδικές δαπάνες και αποζημιώσεις που τον
βαρύνουν
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη του έργου,
γενικώς στα άρθρα του Ν. 4412/16 και μάλιστα ειδικά στα άρθρα 148,149 και 150 του
παραπάνω Νόμου.
Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου αυτής της μελέτης αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
τελειωμένης εργασίας ή προμήθειας υλικών.
Οι τιμές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αναφέρονται στη μελέτη και στις
πρότυπες προδιαγραφές, ανεξάρτητα των μικρών ή μεγάλων δυσχερειών του αναδόχου, μη
δικαιουμένου καμιάς άλλης πληρωμής ή αποζημιώσεως για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση κάθε εργασίας, εκτός των νομίμων αναθεωρήσεων των συμβατικών τιμών
μονάδος και των βλαβών εκ θεομηνίας.
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες δαπάνες, που περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του
τιμολογίου και δεν δικαιούται γι’ αυτές καμία αποζημίωση ο εργολάβος όπως :
Δαπάνες που προκύπτουν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, βλαβών, επισκευών
μηχανημάτων, ημερολογιακών εορτών, δώρων κλπ.
Κάθε γενικώς δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την καλή και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, όπως αναφέρεται στη σχετική τιμή του τιμολογίου.
Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση μπορεί να θεμελιωθεί εκ των υστέρων στις ποσότητες των
υλικών που εισέρχονται σε κάθε εργασία ή στις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών ή στις τιμές
των ημερομισθίων και υλικών ύστερα από την συμμετοχή των αναδόχων στην δημοπρασία.
Στο ποσοστό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαμβάνονται :
 Οι δαπάνες συμμετοχής στο διαγωνισμό, δημοσιεύσεων διακηρύξεων, κηρύκεια,
σύναψη συμβάσεως, εγκαταστάσεως, εκτελέσεως και παραλαβής έργων. Οι μισθοί και
κάθε είδος αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού του αναδόχου. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του
αναδόχου, καθώς επίσης και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των
εγκαταστάσεων (ύδρευση, φωτισμός, θέρμανση κλπ).
 Έξοδα ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου
καθώς επίσης και κάθε είδους έξοδα αποζημιώσεως προς τρίτους, Κάθε είδους φόροι,
έξοδα, τέλη, έξοδα εγγυητικών επιστολών, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές κάθε
φύσεως επιβαρύνσεις.
 Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων δοκιμής των υλικών και γενικά κάθε
φύσεως δοκιμές για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. Έξοδα
καθαρισμού των έργων και των εργοταξίων και αποκομίσεως των προϊόντων σε θέσεις
επιτρεπόμενες από την αστυνομία.
Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο:
(α) οι δαπάνες συμπληρώσεως και αναπροσαρμογής της οριστικής μελέτης σε μελέτη
εφαρμογής.
(β) οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή των
στοιχείων της μελέτης για την εκτέλεση γενικά του έργου, αναπασσαλώσεις αξόνων οδών ή
αγωγών δικτύου, χωροσταθμήσεις, λήψεις διατομών κλπ, όπου αυτό απαιτείται ή αφορά
μικροπαραλλαγές υψομετρικές ή οριζοντιογραφικές για τη βελτίωση της κατά μήκος τομής
ή της χαράξεως.
(γ) οι δαπάνες λήψεως φωτογραφιών και λοιπόν παραστατικών στοιχείων του
εκτελούμενου έργου, ημερολογίου έργου και βιβλίου καταμέτρησης κατά εφαρμογή των
άρθρων 146 και 151 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 9ο Ποιότητα και προέλευση υλικών- Έλεγχοι αυτών

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύεται τα αναγκαία υλικά για τα έργα, που δεν
προέρχονται από το ελεύθερο εμπόριο, από τις θέσεις που καθορίζονται από τη σύμβασή
του.
2. Η δαπάνη για την αποκάλυψη των λατομικών χώρων, ορυχείων για τις αποζημιώσεις των
ιδιοκτητών τους για την χρήση τους, καθώς επίσης και οι πιθανές βλάβες ή ζημιές στις
ιδιοκτησίες τους, που προέρχονται από την εξαγωγή, μεταβολή και εναποθέτηση των
υλικών, περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος των αντίστοιχων εργασιών, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στη σύμβαση του έργου.
3. Αν προκύψει πραγματική αδυναμία χρησιμοποιήσεως εν όλο ή εν μέρει των πηγών λήψεως
των υλικών που αναφέρονται στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να βρει άλλες, η
χρήση των οποίων θα γίνει από αυτόν, ύστερα από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την έγκριση αυτή της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
4. Αν στη σύμβαση δεν προβλέπονται πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τις
ανέβρει και να τις δηλώσει στην Τ. Υ. πριν από την χρησιμοποίησή τους.
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5. Η Τ.Υ. μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση ακατάλληλων και απρόσφορων θέσεων
υλικών.

6. Προκειμένου για υλικά του εμπορίου, ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί αυτά της
καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες, ελαττώματα, συμμορφούμενος πάντοτε με
τους ειδικούς όρους της συμβάσεως.
7. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα των υλικών, σύμφωνα με τα
προδιαγραφόμενα στους οικείους όρους της συμβάσεως. Η ποιότητα των υλικών υπόκειται
στον έλεγχο της Τ.Υ. η οποία μπορεί να απαγορεύσει τη χρησιμοποίησή τους, προτού το
ελέγξει. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία
δόκιμα υλικά. Η μη ενάσκηση ελέγχου ή μη πιθανή διάγνωση ελαττωμάτων κατά τον
έλεγχο που έγινε στα προσκομισθέντα και χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο από την υποχρέωση για καλή εκτέλεση του έργου.
8. Για υλικά που προέρχονται από το Δήμο ή την Κοινότητα, τα οποία ο ανάδοχος διατάσσεται
να χρησιμοποιεί, θα τα χρησιμοποιήσει και στην περίπτωση πιθανής κακής ποιότητάς τους,
την ευθύνη φέρει εκείνος που διατάσσει.
9. Τα προϊόντα που προκύπτουν από τον καθαρισμό και την καθαίρεση των πάσης φύσεως
κατασκευών, τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα για κατασκευή επιχωμάτων προϊόντα
εκσκαφής και τα λοιπά ακατάλληλα υλικά κάθε είδους, θα μεταφέρονται στους
προβλεπόμενους χώρους οριστικής απόθεσης (από τη μελέτη ή/και τους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου). Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται από την ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 11312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. Πρωτ.
Οικ. 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν
περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου Α.Τ. 7 και καλύπτεται από την
πρόβλεψη απολογιστικών εργασιών.
Ως κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείριση τους .

ΑΡΘΡΟ 10ο Μελέτη συνθηκών του έργου
1. Ο εργολάβος με την προσφορά του αποδέχεται ότι μελέτησε την φύση και την τοποθεσία
των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες δηλαδή την θέση του έργου και των μερών
αυτού και κυρίως (όσον αφορά) τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των
υλικών, την ευχέρεια εξευρέσεως εργασίμων χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, την
καταβολή των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, τις μεταβολές των
καιρικών συνθηκών, τις διάφορες ανυψώσεις του ύδατος των ποταμών, χειμάρρων,
παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο του έργου, το είδος, την ποιότητα και
ποσότητα των υλικών που πιθανόν θα συναντήσει πάνω και κάτω από το έδαφος. Επίσης το
είδος και τα μέσα που θα χρειαστούν προ της ενάρξεως του έργου και κατά την πρόοδο των
εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία μπορούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο να
επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως.
2. Παράλειψη του εργολάβου για την ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που
αφορά τους όρους αυτούς, δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης για την πλήρη συμμόρφωσή
του με τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11ο Καταµέτρηση αφανών εργασιών
1. Η καταµέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
151 του Ν.4412/16.
2. Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο
της εκτέλεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων, πρωτόκολλα αφανών εργασιών που θα
βεβαιούν ότι εκτελέσθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και την
µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται τα
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πρωτόκολλα άκυρα, ότι δεν εκτελέσθηκαν οι εργασίες και συνεπώς δεν µπορούν να
πιστοποιηθούν.
ΑΡΘΡΟ 12ο Επιµέτρηση εργασιών
Εργασιών µε τιµές µονάδος
1. Για την επιμέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα στο Τιµολόγιο Μελέτης του έργου
και στις εγκεκριµένες και ισχύουσες αναλύσεις τιµών (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ κ.λ.π.),
2. Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, θα
επιµετρείται και θα πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά και µόνον εκτελεσθείσες µονάδες,
µη λαµβανόµενης υπόψη οποιασδήποτε άλλης συνήθειας.

ΑΡΘΡΟ 13ο Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση αποζηµιώσεων
1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου γιά οποιαδήποτε
βλαβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για
οποιαδήποτε ζηµιά του που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή
του προσωπικού του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία,
εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνoυν µε δικές
του δαπάνες.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 14ο Πιστοποιήσεις – εντολές πληρωμών - επιμετρήσεις
1. Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελουμένων έργων θα
γίνονται µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τους όρους της εργολαβικής σύµβασης και της
παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 151
και 152 του Ν.4412/16 συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν
και υποβάλλονται στην Υπηρεσία, στα απαιτούµενα αντίτυπα, ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα.
2. Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία (παρ. 12 του άρθρο 152 του Ν. 4412/16) και θα αποδίδονται σύµφωνα
µε τον Νόµο.

1.

2.

3.
4.

ΑΡΘΡΟ 15ο Αρτιότητα των κατασκευών - µελέτη του έργου, τροποποιήσεις µελέτης
Ο καθορισµός από τα στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των
ειδικών προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος
εκτέλεσης κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την
υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών
κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.
Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι
από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή
διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου (όπως τοίχοι,
διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσµατα, κιγκλιδώµατα κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ώς
προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνιση του, όσο και ως προς την άµεση
σύνδεση του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου.
Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα, θα πρέπει να
κατασκευάζεται µε την δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνοµα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο
ανάδοχος υποχρεούται στην συµπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η
Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για
λογαριασµό του, άνευ ετέρου και µε την τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.
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5.

1.

2.
3.

Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε
συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση
ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση,
χωρίς να έχει δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του
εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε την σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα
σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 16ο Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένο
προσωπικό, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν. 4412/16, τους όρους της σύµβασης γενικά και τις εντολές του αρµοδίου
οργάνου της επίβλεψης του έργου.
Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και µέχρι της
οριστικής παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 157 και 159 του Ν. 4412/16.
Για την ευθύνη του αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική
παραλαβή, έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 17ο Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις

1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146
του Ν.4412/16. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος.

2. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να
υποβάλει για έλεγχο, λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και
σχηµατική τοµή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις ή το
βάθος των εκάστοτε εκτελουµένων τµηµάτων, είτε είναι εµφανή είτε αφανή.

Άρθρο 18ο Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την πoιότnτα του
έργου
1. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/16, τόσο για την
εφαρµογή της µελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.
2. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος γιά την εκλογή των υλικών που
θα χρησιµοποιήσει, την χρησιµοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών
και των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων.
3. Εντός δύο µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία σε δύο αντίτυπα, το Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε.),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000 (ΦΕΚ 1265 Β/18-10-2000),
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/611/24-7-2001 αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ και άρθρο 158 του Ν.4412/2016. Η
Διευθύνουσα Υπηρεσία, εντός δέκα ηµερών, επιστρέφει στον ανάδοχο ένα εγκεκριµένο
αντίγραφο, µαζί µε τις τυχόν παρατηρήσεις της. Εφ’ όσον κατά την διάρκεια των εργασιών
απαιτηθεί αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε., αυτό θα υποβάλλεται για έγκριση στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Άρθρο 19ο Αυξομείωση εργασιών – Νέες Εργασίες – Κανονισμός Τιμών Μονάδος
1. Για την αυξοµείωση των εργασιών, τις νέες εργασίες, τις υπερσυµβατικές εργασίες και την
τροποποίηση του προϋπολογισµού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου
156 του Ν. 4412/16.
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2. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί
µέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται
αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις (άρθρο 156 Ν. 4412/16). Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της µη
εκτέλεσης συµβατικών εργασιών που περιλαµβάνονται στα κατ' αποκοπή τιµήµατα ή και
την εκτέλεση συµβατικών εργασιών, περιλαµβανοµένων µεν στα κατ' αποκοπή τιµήµατα
αλλά σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες από την µελέτη και δεν
περιλαµβάνονται στο τιµολόγιο µελέτης εργασιών µε τιµές µονάδος.
3. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του
Ν. 4412/16.
4. Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία που αφορά το τµήµα του έργου που εκτελείται µε
τιµές µονάδος, η τιµή της που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα παραπάνω θα µειώνεται κατά
το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης ομάδας στην οποία
υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και
όφελος του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 20ο Φύλαξη υλικών έργων, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας
βλαστήσεως
1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φυλάσσει και να διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και τα
μέσα οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του δημοσίου καθώς
και της εκτελούμενης από αυτόν εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την
περίφραξη ή την απαιτούμενη ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτής θα εκτελείται από τον
εργολάβο, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας
εκτελούνται από τον εργολάβο και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως
ή διατηρήσεως, λαμβάνονται από τον εργοδότη Δήμο ή Κοινότητα και οι σχετικές δαπάνες
καταλογίζονται στον εργολάβο.
2. Ο εργολάβος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και
φύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως έργων, που βρίσκονται κοντά στα
εκτελούμενα έργα για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας τους. Οι ζημιές που
θα γίνουν από αμέλεια του εργολάβου επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη
περίπτωση αποκατάσταση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του
εργολάβου. Επίσης ο εργολάβος υποχρεώνεται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση
εργασιών από άλλους εργολήπτες, που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη για την
εκτέλεση εργασιών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του ή εξαιρέθηκαν
αργότερα και νόμιμα από αυτόν, καθώς επίσης και στο προσωπικό αυτών ή του εργοδότου
ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται για την εκτέλεση του έργου, μέσα ή κοντά στο
εργοτάξιο.
3. Ο εργολάβος οφείλει να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δέντρα, θάμνους και
καλλιεργημένες εκτάσεις, που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφ’ όσον η βλάστηση
αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του, κατά την κρίση του εργοδότη. Ο εργολάβος θα
είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δέντρων, θάμνων και καταστροφή
φυτείας που θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων του, την εναπόθεση
υλικών κλπ.

4. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για τη λήψη μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος. Για το παρόν έργο ο ανάδοχος οφείλει να μεταφέρει τα υλικά
καθαιρέσεων σε αδειοδοτημένο χώρο επεξεργασίας.
ΑΡΘΡΟ 21ο Πρόληψη ατυχημάτων και μέτρα Υγιεινής
1. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβασή
του και τις κείμενες διατάξεις, είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα και
να τηρεί τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης
και για την υγεία και για την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό
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προσωπικό του και για κάθε τρίτον. Τα γαιώδη ορύγματα θα υποστηρίζονται πάντοτε
καθώς επίσης και τα ορύγματα γενικά μέσα στις κατοικημένες περιοχές τα οποία επιπλέον
θα επισημαίνονται κατά τη νύχτα με φώτα. Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφάλειας είναι
υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική μελέτη ικριωμάτων,
μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λ.π.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με όλους τους επιτόπιους σχετικούς
κανονισμούς και τις αστυνομικές διατάξεις.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και κανονισμών και τη
λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος.
Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει, να συμπληρώσει και να προσαρμόσει
(να ανασυντάξει) το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο Ασφάλειας και
Υγείας (Φ.Α.Υ.) της συγκεκριμένης μελέτης του έργου, τα οποία θα τηρεί κατά τη διάρκεια
του έργου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και να ορίσει συντονιστή σε θέματα
ασφάλειας και υγείας του έργου.
Το Σ.Α.Υ. και το Φ.Α.Υ. θα αποτελούν και απαραίτητα στοιχεία για την προσωρινή και
οριστική παραλαβή σύμφωνα με την αρ.433/119-9-00 απόφ. του Υφυπ. ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 22ο Εγκαταστάσεις εργολάβου, Ύδωρ, Φωτισμός
1. Προσωρινά κτίσματα, εργαστήρια, γραφεία κ.λπ. μπορούν να κατασκευαστούν από τον
εργολάβο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του εργοδότου. Τα προσωρινά αυτά
κτίσματα και έργα θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος
να προμηθεύει και να συντηρεί με δικές του δαπάνες κατάλληλες εγκαταστάσεις
υδρεύσεως που να εξασφαλίζουν επαρκή παροχή νερού για τα έργα και το προσωπικό.
2. Επίσης υποχρεούται να εγκαταστήσει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των
εγκαταστάσεών του και για τη χρήση των εργαζομένων σε νυχτερινές εργασίες κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 23ο Χρήση του έργου προ της αποπερατώσεώς του
1. Αν στη σύμβαση του έργου ή τη φύση των εργασιών προβλέπεται η παράλληλη χρήση
αυτού κατά την εκτέλεσή του, παραδίδεται σε χρήση μετά την αποπεράτωση των εργασιών.
2. Κατ’ εξαίρεση και με την απόφαση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας μπορεί να
παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αποπερατωθέν τμήμα αυτού, εφόσον κριθεί δυνατή η χρήση
αυτή.
3. Προ της παραδόσεως στη χρήση συντάσσεται πρακτικό για την κατάσταση των έργων προς
χρήση. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται μεταξύ του προϊσταμένου της Τ.Υ., του επιβλέποντος
και του αναδόχου του έργου. Αν ο ανάδοχος κλήθηκε αρμόδια και δεν παραβρέθηκε, το
πρακτικό συντάσσεται και σε απουσία του και κοινοποιείται και σε αυτόν. Το ίδιο
εφαρμόζεται όταν ο ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό. Η παράδοση προς
χρήση δεν αποτελεί και παραλαβή του έργου και συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 169 του Ν.4412/16.

Άρθρο 24ο Δοκιµές εγκαταστάσεων

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών να προβεί στις
απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των
απαιτουμένων αποτελεσµάτων.
2. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
3. Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά
κανονικά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση,
χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι' αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το
χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/16.
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4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο
ίδιος, µέσα στην προθεσµία, που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου
έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για
λογαριασµό του αναδόχου.

Άρθρο 25ο Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτoγραφιών

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την
προσωρινή παραλαβή να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα
στην Υπηρεσία σχέδια εφαρμογής με την ένδειξη «ως κατασκευάστηκε».
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του, έγχρωµες
φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και µετά το πέρας των εργασιών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες πρέπει να παίρνονται από έμπειρα πρόσωπα να είναι καθαρές
και να παραδίδονται στην Υπηρεσία, μαζί με τα αρνητικά ή σε ηλεκτρονική μορφή, σε
διαστάση 6 Χ 9 σε τρεις και σε μεγέθυνση 18 Χ 27 σε δύο κόπιες.

1.

2.

3.

4.

Άρθρο 26ο Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους - Φθορές
από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν
συµπεριλαµβάνονται στην σύµβαση του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο
κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους, µε τα µέσα που χρησιµοποιεί
(ικριώµατα κλπ) και να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελουµένων από αυτόν εργασιών,
ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από
άλλους εργολήπτες.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική
κατάσταση τις απαιτούµενες, µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις οδηγίες
της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισµό σωλήνων ή
οποιοδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση
γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του.
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών, και
αυλάκων σε κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα
µηχανικού.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε
οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την
αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά,
στην προτέρα τους κατάσταση.

Άρθρο 27ο Σκυροδέµατα

1. Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις του Kανoνισμού
Tεχνoλογίας Σκυροδέµατος, (ΦΕΚ 266/Β/9-5-85), όπως ισχύει και τροποποιήθηκε μέχρι
σήμερα, µε το παράρτηµα που τον συνοδεύει και τις παραµένουσες σε ισχύ διατάξεις του
Β.Δ. της 18-2-54, περί κανονισµών για την µελέτη και εκτέλεση οικοδοµικών έργων εξ'
οπλισµένου σκυροδέµατος (ΦΕΚ 160/A/54).
2. Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Όµοια
τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζηµιώσεις Α, Β, Γ και Δ της παρ. 13.7.7, του
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
3. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων κατασκευής θα γίνεται
µε χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως δονητών, η
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οποία θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδος εργασιών και στα κατ'
αποκοπή τιµήµατα του έργου.
4. Γιά τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµίων κατά
την διάστρωση του. Η λήψη και οι δοκιµές των δοκιµίων θα πραγµατοποιούνται µε
δαπάνες του αναδόχου, µε την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης (τρία δοκίµια
ηµερησίως για κάθε σύνθεση και για κάθε 100 Μ3 σκυροδέµατος).
5. Λήψη πυρήνων (καρώτων) κατασκευών από σκυρόδεµα και δοκιµή της αντοχής τους θα
γίνεται µε δαπάνες του αναδόχου, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.

Άρθρο 28ο Χρήση έργoυ ή τµήµατος του πριν από την αποπεράτωση
1. Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο
έργο ή τµήµα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή
για χρήση).
2. Η πάρα πάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό
εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν
καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την
σύµβαση.
3. Η πάρα πάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16.
Άρθρο 29ο Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η σύνδεση του
Κεντρικού Διανομέα µε το δίκτυο της ΔΕΗ.

2. Η δαπάνη της πάρα πάνω σύνδεσης βαρύνει τον εργοδότη που την καταβάλει είτε απ'
ευθείας στους Ο.Κ.Ω., είτε στον ανάδοχο, στην περίπτωση που ο τελευταίος τις έχει ήδη
προκαταβάλει, φυσικά µε την προσκόµιση πάντοτε των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων
κλπ. νοµίµων εγγράφων.

Άρθρο 30ο Εξυπηρέτηση μεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας Επίβλεψης
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να διαθέσει στην υπηρεσία επίβλεψης του έργου,
οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα ή ώρα από την υπογραφή της
σύµβασης έως την προσωρινή παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων

Άρθρο 31ο Εξυπηρέτηση Οργανισµών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)
1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν
δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να µεταφερθούν από τους κυρίους τους.
2. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία ανάµιξη, υποχρεούται όµως να
παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε
αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του

Άρθρο 32ο Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου ή
του όλου έργου µετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους
χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόµων, κάθε προσωρινή εγκατάσταση,
απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές
και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε ειδικευµένο
προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου, για την παράδοση τους
απολύτως καθαρών και γενικά να µεριµνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να
παραδοθεί καθ' όλα έτοιµο για χρήση και λειτουργία.
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2. Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσία ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις πάρα πάνω
εργασίες, µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την
κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούµενης από την αµέσως επόµενη πληρωµή.

ΑΡΘΡΟ 33ο Αρχαιότητες
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση
στην Τ.Δ.Α. την πιθανή εμφάνιση κατά την κατασκευή των έργων αρχαιοτήτων ή
οποιασδήποτε φύσης έργων τέχνης, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις
περί αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση καθυστερήσεως της προόδου των έργων για την
παραπάνω αιτία χορηγείται ανάλογη παράταση της συμβατικής προθεσμίας.
ΑΡΘΡΟ 34ο Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές στο έδαφος
Κάθε εργασία που κατά την κρίση της Υπηρεσίας είναι αναγκαία για την εφαρμογή των
εγκεκριμένων χαράξεων στο έδαφος, εκτελείται επιμελώς από τον εργολάβο, με τις οδηγίες
της Υπηρεσίας που θα ελέγχει και την ακρίβειά της, σύμφωνα με τους ισχύοντες
διαγωνισμούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά μέσα και προσωπικά,
βαρύνουν τον εργολάβο.
ΑΡΘΡΟ 35ο Απαλλοτριώσεις
1. Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση του έργου απαλλοτριώσεις θα γίνουν με φροντίδα του
εργοδότου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες
αποζημιώσεις.
2. Καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναλαμβάνει ο εργοδότης απέναντι του εργολάβου παρά μόνο
τη χορήγηση αναλόγου παρατάσεως της συμβατικής προθεσμίας περατώσεως του έργου
για την περίπτωση καθυστερήσεως της εκτελέσεως του, λόγω της αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου.
ΑΡΘΡΟ 36ο Χρόνος εγγυήσεως – Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου
1. Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ και μετράται σύμφωνα με το
άρθρο 171 του Ν.4412/16. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργολάβος είναι
υποχρεωμένος να διατηρεί το έργο σε καλή κατάσταση , δηλαδή να το επισκευάζει
και να διορθώνει κάθε βλάβη ή φθορά , που οφείλεται στην συνήθη χρήση του έργου
, με δικά του έξοδα .
2. Το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά , σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το
έργο.
3. Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης του και
συγκεκριμένα το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από την λήξη του χρόνου εγγύησης
του έργου και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του
εργολάβου, σχετικά με την οριστική παραλαβή .
ΑΡΘΡΟ 37ο Καταβολή προς Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς - Τελικός
(εξοφλητικός) λογαριασμός
1. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται όπως εκτός από τις καταβαλλόμενες κάθε φορά νόμιμες στο
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και τους άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς,
τις καθοριζόμενες από τους παραπάνω Οργανισμούς επί των μισθών και ημερομισθίων του
προσλαμβανομένου απ’ αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε φύσεως
απασχολουμένων στα έργα προσωπικού του, να μεριμνά για την τακτική μισθοδοσία του
πιο πάνω προσωπικού και των κάθε φύσεως εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τους
εργαζομένους ευθυνόμενος σε κάθε περίπτωση παραλείψεως και υποχρεούμενος στην
καταβολή των εισφορών με δικές τους δαπάνες, χωρίς καμία επιβάρυνση του κυρίου
έργου.
2. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προσκομίζει στην Τ.Υ. τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του
προσωπικού του στις περιπτώσεις που δεν υπάγεται αυτό στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Σε
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περίπτωση μη προσκομίσεως τους η Τ.Υ. δικαιούται να εφαρμόσει ανάλογη κράτηση στους
εκδιδόμενους κάθε φορά λογαριασμούς πληρωμής του, μέχρι και του χρόνου
προσκομίσεως των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
3. Αν ο ανάδοχος δεν συνάψει τις παραπάνω ασφάλειες ή δεν καταβάλει τα ασφάλιστρα, η
επιβλέπουσα υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή στην καταβολή των
ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κρατεί τις γενόμενες δαπάνες
από τους λογαριασμούς του.
4. Ο τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός θα εκδοθεί μετά την έγκριση από την Επιβλέπουσα
Υπηρεσία του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου.
5. Για την εξόφληση κάθε λογαριασμού υποχρεώνεται ο ανάδοχος να προσκομίσει στην
υπηρεσία βεβαίωση του ΕΦΚΑ, ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του.
ΆΡΘΡΟ 38ο Τοποθέτηση κτιρίου στο οικόπεδο
Ρητώς δηλούται ότι, ο εργοδότης, κατά την απόλυτη κρίση του, µπορεί να µεταβάλει την
τοποθέτηση των κατασκευών στο τοπογραφικό διάγραµµα και ο ανάδοχος υποχρεούται σ'
αυτό χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση γι' αυτό το λόγο.
ΆΡΘΡΟ 39ο Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα
τα προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως αυτό
συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
2. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την
έκδοση κάθε κατά νόµο αδείας, καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για
κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης
υποχρεώνεται να υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις µε ΔΕΗ, ΟΤΕ
κλπ. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγµατοποίηση τους.
3. Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που
απαιτούνται από τον Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να
ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π.Δ. 447/75, περί
ασφάλειας των εν τοις οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών, το Π.Δ. 770/80,
περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών και το Π.Δ. 1073/81, περί
µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης
φύσεως έργων αρµοδιότητος πολιτικού µηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει
καθ' όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχηµάτων
αστυνοµικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχηµα
που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση
ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση του έργου.
5. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη
των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, όλες τις
απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ' αυτήν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών,
σχετικά µε µέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.
7. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το
απασχολούµενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, που απασχολείται στην εκτέλεση του
έργου, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σ' αυτό.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και το κατά κατηγορία εργαζοµένων Ταµεία
Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται στις
περί ΕΦΚΑ διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το
κράτος ασφαλιστική εταιρεία
9. Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138
του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 40ο Ευθύνη εργολάβου
Διευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρμογή των μελετών όσο και για την ποιότητα και
αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος αυτών, οι δε κάθε φύσεως έλεγχοι
που θα γίνουν από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο της ευθύνης αυτής.
Τονίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει
όργανα και λοιπά μέσα (λειτουργίας εργαστηρίου κλπ) για την εκλογή των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν, την χρησιμοποίησή τους και γενικά την εκτέλεση κάθε εργασίας κατά
τους όρους της παρούσας ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των οικείων τεχνικών
προδιαγραφών και λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. Ο Εργολάβος
βαρύνεται με όλες τις δαπάνες εργαστηριακού ελέγχου των κατασκευών που θα
απαιτηθούν κατά την κρίση της υπηρεσίας σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθώς
και μετά την περάτωσή του.
Διδυμότειχο 20-07-2017
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