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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συµβατικούς
όρους, βάσει των οποίων, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και των
στοιχείων της µελέτης, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα κάθε είδους ∆ηµόσια
έργα τα εκτελούµενα από τους φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται µε την παρ. 6
του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 (Φ.Ε.Κ. Α 65) και τις διατάξεις του Ν 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις
έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α' 147/08.08.2016).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση των έργων διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων,
προµηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α' 147/08.08.2016). Όργανα που αποφασίζουν ή
γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α και άλλες σχετικές
διατάξεις, όπως συµπληρώνονται µε τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους ΥΠΕΧΩ∆Ε
και ΥΠ-ΕΣ και µε τους όρους της παρούσας και των λοιπών τευχών δηµοπρατήσεως και στοιχείων της
µελέτης που προβλέπονται από τη σχετική διακήρυξη δηµοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Σειρά ισχύος τευχών δηµοπρατήσεως και λοιπών στοιχείων της µελέτης.
Τα τεύχη δηµοπρατήσεως αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας µεταξύ των όρων
που περιέχονται σ' αυτά, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται πάγια όπως παρακάτω,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας:
1. Το συµφωνητικό.
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
3. Η Οικονοµική Προσφορά.
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες
τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα
συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο, ότι οι
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη θέση και τη φύση του έργου και έχουν πλήρη
γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά πάσης φύσεως πηγές
λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές,
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού,
νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και δρόµων προσπελάσεως τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν
συνήθως, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης των νερών των ποταµών, χειµάρρων, παλίρροιες ή
παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη διαµόρφωση και την κατάσταση του εδάφους, το
είδος, την ποιότητα και ποσότητα των κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών που βρίσκονται στην
περιοχή των έργων, το είδος και τα µέσα, (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν
πριν απ' την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέµατα τα οποία είναι
δυνατόν να επηρεάσουν µε οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες και την πρόοδο ή το κόστος τους, σε
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συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει (µε το
σκοπό να συµµορφωθεί προς αυτά) τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης όπως και τα
υπόλοιπα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας
και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του καθώς και ότι αποδέχεται και
αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τους παραπάνω
όρους και συνθήκες.
Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της
σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη συµµόρφωσής του προς τις συµβατικές του
υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Περιεχόµενα των τιµών του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο.
1. Οι συµβατικές µονάδες του ισχύοντος τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.
2. Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες κατά το νόµιµο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους
του αναδόχου περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό εργασίες για την πλήρη και
έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτουν όλες τις άµεσες ή έµµεσες δαπάνες του αναδόχου και
αποτελούν, µε την επιφύλαξη των περί αναθεωρήσεως τιµών ισχυουσών διατάξεων (Ν.4412/16
“∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α' 147/08.08.2016)
πλήρη αποζηµίωση του αναδόχου για τη, σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτέλεση των εργασιών.
3. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές του τιµολογίου αναλυτικά περιλαµβάνονται:
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας µηχανηµάτων, δηλ.
τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, ή λόγω ηµεραργιών απ' οποιαδήποτε
αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των
µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τα ασφάλιστρά τους.
β) Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού από
εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους
εργάτες, για τα ηµεροµίσθιά τους, ηµεραργίες, ώρες αργίας, έκτακτες χρηµατικές αποδοχές κ.λ.π.
γ) Οι δαπάνες των απαιτουµένων για κάθε είδους εργασίες υλικών µε τις φορτοεκφορτώσεις και
µεταφορές τους µε κάθε µέσο από τον τόπο παραγωγής ή προµήθειας "επί τόπου των έργων"
καθώς και κάθε υλικού που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά ενδεχόµενα θα απαιτηθεί για την
πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.
δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων υλικών και αποζηµιώσεων για την προσωρινή
κατάληψη εκτάσεων για µεταφορά ή αποθήκευσή τους.
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών.
στ) Κάθε δαπάνη γενικά που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιµή του τιµολογίου.
4. Καµία επιπλέον αξίωση ή αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως
προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφορές των υλικών που υπεισέρχονται σε κάθε εργασία
είτε ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών
µετά την συµµετοχή του αναδόχου στο διαγωνισµό.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Προσαρµογή- Συµπλήρωση µελετών του έργου
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και σύµφωνα µε τις χορηγούµενες σ'
αυτόν µελέτες, τις έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
προδιαγραφές, να προβεί µε την παρουσία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας στην επί του εδάφους
εφαρµογή των µελετών, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, στον
έλεγχο και λήψη των απαιτουµένων συµπληρωµατικών στοιχείων για την συµπλήρωση και
προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της οριστικής µελέτης καθώς επίσης και στη σήµανση της
ζώνης καταλήψεως των έργων.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης, µε έγγραφη εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας, να
εκπονήσει τις µελέτες που είναι αναγκαίες από τις τυχόν απαιτούµενες συµπληρώσεις και
προσαρµογές των στοιχείων της οριστικής µελέτης, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 34 παρ.
2 του Π.∆. 609/85 µε την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν.1418/84
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και του άρθρου 30 του 609/85 και τις διατάξεις του Ν 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων,
προµηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α' 147/08.08.2016) για τις περιπτώσεις που η µελέτη
του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό µελετητικό γραφείο.
3. Οι µελέτες θα υποβάλλονται πάντοτε σε 7πλούν επί πλέον των διαφανών, θα συντάσσονται σε βάσει
των προδιαγραφών συντάξεως µελετών και των εγκυκλίων της Υπηρεσίας που κατά περίπτωση
ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Προέλευση υλικών και έτοιµων ηµικατεργασµένων προϊόντων
Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα προδιαγραφόµενα για την κατασκευή του
έργου υλικά και έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα από την εγχώρια Βιοµηχανία. Απαγορεύεται η
χρησιµοποίηση παρόµοιων υλικών προελεύσεως εξωτερικού, εκτός αν' ορίζεται διαφορετικά στην
Ε.Σ.Υ.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Τιµές µονάδος νέων εργασιών
1. Για τον κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου από το Νόµο προβλέπεται ότι θα
εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), διευκρινίζεται
ότι αυτά θα εφαρµόζονται άσχετα µε τα µέσα τα οποία θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για την
εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή µικρού ή µεγάλου αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων
τύπων, καινούργιων ή µη, εργατικών χεριών ολικά ή µερικά σε µικρή ή µεγάλη αναλογία κ.λ.π.)
2. Στην Ε.Σ.Υ. ή στο τιµολόγιο της µελέτης αναφέρονται ποια εγκεκριµένα ή συµβατικά τιµολόγια
αναλύσεως τιµών ισχύουν για τις τιµές µονάδος νέων εργασιών του έργου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Προκαταβολές
∆εν χορηγείται προκαταβολή στον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ασφάλιση προσωπικού
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ανεξάρτητα από το αν το έργο εκτείνεται εντός ή εκτός
ασφαλιστικής περιοχής του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό όλο το απασχολούµενο από τον ίδιο
προσωπικό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί ΙΚΑ διατάξεις.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες
αναγνωρισµένες από το Κράτος το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που απασχολείται στα
εργοτάξια του έργου, εφ' όσον αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Τήρηση Νόµων, Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων
Ο ανάδοχος, όντας υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων κ.λ.π. όπως ορίζεται στο άρθρο 34 παρ. 4
του Π.∆. 609/85 και στον Ν.4412/16, είναι υποχρεωµένος να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα υπηρεσία
κάθε διαταγή και εντολή των διαφόρων Αρχών που απευθύνεται ή κοινοποιείται σ' αυτόν κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σχετίζεται µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφάλειας κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ευθύνη Αναδόχου
1. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.∆. 609/85 και του
Ν.4412/16 τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποσότητα και αντοχή των έργων,
µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε πάσης φύσεως έλεγχος που ήθελε ασκηθεί από την
Υπηρεσία σε τίποτε δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη του αυτή.
2. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν, τη χρησιµοποίησή τους και γενικά την εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας Γ.Σ.Υ., των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών
εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων.
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ΑΡΘΡΟ 13ο
Σήµανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούµενων ανάλογα µε την
φύση των έργων (συγκοινωνιακών, υδραυλικά, οικοδοµικά κ.λ.π.) σηµάτων και πινακίδων
ασφαλείας στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες και να φροντίζει
επίσης για τη συντήρησή των. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται
υποχρεωτικά αυτόµατα σπινθηρίζοντα σήµατα (FLASH LIGHTS).
2. Επίσης θα χρησιµοποιούνται, όπως παρίσταται ανάγκη, και τροχονόµοι υπάλληλοι του αναδόχου
προς ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
στις οδούς, στις παρακαµπτήριες και στις προσπελάσεις γενικά σ' όλα τα εργοτάξια του έργου κατά
την ηµέρα και τη νύχτα. Τα παραπάνω µέτρα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
3. Ο ανάδοχος ευθύνεται "Ποινικώς" και "Αστικώς" για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των
απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.
4. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω)
1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν εναέριες ή
υπόγειες εγκαταστάσεις ή δίκτυα Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. τα οποία πρέπει να µετατοπισθούν από τους
κυρίους των.
2. Με τις εργασίες αυτές καµιά οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη δεν θα έχει ο ανάδοχος (εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.) είναι όµως υποχρεωµένος να διευκολύνει την εκτέλεση των
παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται απ' το λόγο αυτό να ζητήσει ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω
καθυστέρησης ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από τον ίδιο.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Σύνταξη Μητρώου του έργου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί, στη σύνταξη του Μητρώου που κατασκευάσθηκε απ' τον
ίδιο, και να το υποβάλλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Υλικά κυρίου του έργου- Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχουΠροστατευτικές κατασκευές.
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φυλάσσει σε καλή κατάσταση µε δαπάνες του τα µηχανήµατα,
εργαλεία, υλικά κλπ. που του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωµάτωση στο έργο.
2. Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης θάλαµοι διαµονής,
εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα ανεγερθούν µε
φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπεται αυτό από την επιβλέπουσα
Υπηρεσία και τις άλλες αρµόδιες αρχές.
3. Σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται αντιστήριξη (γαιώδη ορύγµατα) ή προστασία γειτονικής
κατασκευής, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και
στη λήψη κάθε άλλου µέτρου προς αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή και στο έργο,
αποζηµιώνεται δε γι' αυτές βάσει των τιµών του συµβατικού τιµολογίου ή βάσει τιµών µονάδος
νέων εργασιών για τις µη προβλεπόµενες από το Συµβατικό Τιµολόγιο εργασίες.
Ο κύριος του έργου σε καµιά περίπτωση δε µπορεί να επιβαρυνθεί µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που
προκλήθηκαν από το προσωπικό, τα µηχανήµατα ή τα µεταφορικά µέσα του αναδόχου σε ξένη
ιδιοκτησία ή σε κοινωφελή έργα, οι οποίες αποκαθίστανται µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Καθορισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση για χρήση κάθε
τµήµατος του έργου, καθώς και µετά την περαίωση ολοκλήρου του έργου να αφαιρέσει και να
αποµακρύνει από τους γύρω το τµήµα αυτό χώρους και γενικά από τα εργοτάξια κάθε προσωρινή
εγκατάσταση που χρειάσθηκε να κατασκευαστεί σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο 16 της παρούσης
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Γ.Σ.Υ., τα απορρίµµατα, εργαλεία και σκαλωσιές, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα,
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π. να µετατρέψει ή να αποµακρύνει κάθε βοηθητικό έργο
κ.λ.π. που τυχόν θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία
π.χ. των κτιρίων να ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους αυτά ήταν τοποθετηµένα ή εγκατεστηµένα
κ.λ.π. να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του
εργοταξίου και νικά να φροντίσει για ότι άλλο χρειάζεται για την παράδοση του έργου σε εύρυθµη
λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή όπως τυχόν προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ. Επίσης ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει όταν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας εκλείπουν οι λόγοι
διατήρησης της και στην άρση (καθαίρεση, αποµάκρυνση κ.λ.π.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που
κατασκευάσθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και επιβλήθηκε απ'
οποιοδήποτε λόγο, προς αποφυγή κάθε είδους ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κ.λ.π σε ιδιοκτησίες,
οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους έργα,
καθώς και στην αποµάκρυνση περιφραγµάτων των εργοταξίων.
2. Αν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας δεν προβεί
στην έναρξη και τη µέσα σε εύλογη προθεσµία περαίωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται
σε βάρος του αναδόχου, µε τη σχετική δαπάνη να εκπίπτεται από την πρώτη µετά απ' την εκτέλεσή τους
πληρωµή πέρα απ' ότι δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος του
για το λόγο αυτό.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Απαλλοτριώσεις
1. Ο κύριος του έργου αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούµενες διατυπώσεις
για την απαλλοτρίωση δηµοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.∆.∆. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κ.λ.π.
απαραίτητων για την εκτέλεση των έργων και υπέχει όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη
διαδικασία των απαλλοτριώσεων αυτών.
2. Εάν οι παραπάνω απαλλοτριώσεις δεν έχουν συντελεσθεί πριν από την έναρξη των εργασιών, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, αν διαταχθεί γι' αυτό, µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στην Ε.Σ.Υ.
να υποβάλλει σε δωδεκαπλούν (συµπεριλαµβανοµένων και των πρωτοτύπων σχεδίων σε διαφανή
οθόνη) αντίτυπα κτηµατολογικού διαγράµµατος σε κλίµακα Ι:Ι00 µαζί µε κτηµατολογικό πίνακα
των ιδιοκτησιών που καταλαµβάνονται προσωρινά ή οριστικά στον οποίο να αναγράφονται όλα τα
απαιτούµενα για την απαλλοτρίωση στοιχεία δηλαδή:
α) Αριθµός ενδείξεως κτήµατος
β) Ονοµατεπώνυµο ιδιοκτήτη
γ) Χωριό ή Κοινότητα στην οποία υπάγεται η ιδιοκτησία και διεύθυνση του ιδιοκτήτη.
δ) Εµβαδό επιφάνειας για προσωρινή κατάληψη.
ε) ∆ιάρκεια προσωρινής κατάληψης.
στ) Εµβαδό επιφάνειας για οριστική απαλλοτρίωση ή δουλειά διαβάσεως.
η) Παρατηρήσεις.
Τα παραπάνω διαγράµµατα και κτηµατολογικοί πίνακες πρέπει να συντάσσονται ξεχωριστά για κάθε
περιφέρεια Πρωτοδικείου, σε ιδιαίτερο δε πίνακα να σηµειώνονται τα Ειρηνοδικεία καθώς και οι
Οικονοµικές Εφορίες που υπάγονται τα προς απαλλοτρίωση κτήµατα.
3. Ο κύριος του έργου είναι υποχρεωµένος µέσα σε δώδεκα (12) µήνες απ' την υποβολή σ' αυτόν των
κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων ή από την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο εφ'
όσον υπάρχουν τα διαγράµµατα αυτά να παραδώσει στον ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση
των έργων γήπεδα ελεύθερα από κάθε δέσµευση.
4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις παραπάνω κτηµατογραφικές εργασίες, αν του
δοθεί σχετική διαταγή, αµειβόµενος βάσει των διατάξεων περί αµοιβών µηχανικών.
5. Εάν υπάρχει κτηµατολόγιο της περιοχής και ο ανάδοχος διαταχθεί να εκτελέσει επαλήθευση ή
συµπλήρωσή του και συντάξει εν συνεχεία τα απαιτούµενα κτηµατολογικά διαγράµµατα και
πίνακες η παραπάνω αποζηµίωσή του καθορίζεται αναλογικά βάσει των διατάξεων που
προαναφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών
εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ΥΠ-ΕΣ και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του
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εκτελούµενου έργου τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµοσίων Έργων καθώς
και οι κανονισµοί και οι διατάξεις που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων ή το
τιµολόγιο και ισχύουν την ηµέρα δηµοπράτησης του έργου.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Ποιότητα υλικών – Αναλογίες – ∆είγµατα - Εργαστηριακοί έλεγχοι.
1. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών του έργου πρέπει να είναι
άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν χρησιµοποιήσει υλικό κάποιας πηγής να προβεί µε µέριµνα
και δαπάνη του στην εξέταση του υλικού αυτού από πιστοποιηµένο εργαστήριο, για τη διαπίστωση
της καταλληλότητας και του αν συµφωνεί το υπόψη υλικό µε τις Π.Τ.Π. Υλικά και λοιπά είδη που
θα χρησιµοποιηθούν χωρίς έγκριση, θα χρησιµοποιηθούν χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται εφ' όσον
διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Σηµειώνεται ότι αποτελεί συµβατική υποχρέωση του
αναδόχου η αποκάλυψη, η απαιτούµενη διαλογή και η αφαίρεση του ακατάλληλου (κατά τη
διαλογή) υλικού καθώς και η πολλαπλή θραύση, είτε πρόκειται για υλικό λατοµείου, είτε πρόκειται
για υλικό χειµάρρου (πλην συλλεκτού) όπως και το πλύσιµο του υλικού του χειµάρρου των
σκυροδεµάτων και χαλικοδεµάτων, ώστε να πληροί τους όρους της αντίστοιχης Π.Τ.Π. και του
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
2.Τα απαιτούµενα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία θα εξετάζονται έγκαιρα και πριν από τη χρήση
από την επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα αποστέλλονται για έλεγχο και εξέταση από πιστοποιηµένο
εργαστήριο. Τα δείγµατα υλικών θα πρέπει να συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το
είδος του υλικού, τη θέση λήψης, το όνοµα του αναδόχου και του παραγωγού, τον τίτλο του έργου,
την ηµεροµηνία λήψης και το όνοµα του υπαλλήλου της επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή του
Εργαστηρίου που έκανε τη δειγµατοληψία. Ο αριθµός των δειγµατοληψιών κατά κατηγορία υλικού
καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις των Π.Τ.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας Υπηρεσίας σε
πιστοποιηµένο εργαστήριο και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο.
3. Παράλειψη εκτέλεσης των απαραίτητων δοκιµών επισύρει κυρώσεις για τον ανάδοχο µε την
επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 παρ. Ι του Π.∆. 609/85 και τις διατάξεις του Ν
4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α'
147/08.08.2016) για την έκπτωση του αναδόχου.
4. Σηµειώνεται επίσης ότι προκειµένου περί έργων ύδρευσης είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο η
εκτέλεση δοκιµών στεγανότητας των σωλήνων ανά 500µέτρα δικτύου τουλάχιστον µε την παρουσία
και του επιβλέποντος καθώς και η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Αρχαιότητες - Προστασία περιβάλλοντος
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως την επιβλέπουσα Υπηρεσία αν τυχόν κατά
την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις
αρχαιότητες εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. Για την καθυστέρηση των έργων ή τυχόν διακοπή
τους απ' αυτή την αιτία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π.∆. 609/85.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος (αποφυγή κοπής δένδρων, θάµνων κ.λ.π, µη απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου
καταστροφής φυτειών ή µνηµείων ή περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λ.π.)και στην
αποκατάστασή ευθύς µόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους ο οποίους έγιναν οι συγκεκριµένες επεµβάσεις
(περαίωση του έργου) ή όταν ο ανάδοχος διαταχθεί σχετικώς από την επιβλέπουσα Υπηρεσία ή τις
λοιπές αρµόδιες αρχές. Παράλειψη του εργολάβου να συµµορφωθεί προς όσα παραπάνω ορίζονται
µπορεί να επισύρει σε βάρος του τις ποινές και τα πρόστιµα του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 1418/84 και
τις διατάξεις του Ν 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ
Α' 147/08.08.2016).
ΑΡΘΡΟ 22ο
Απολογιστικές εργασίες
Η επιβλέπουσα υπηρεσία µπορεί να υποχρεώσει τον ανάδοχο στην εκτέλεση εργασιών απολογιστικά
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 42 του Π.∆.609/85 και στον Ν. 4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 23ο
Φόροι -Τέλη - Κρατήσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους, βάσει των κειµένων
Νόµων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού πλην
του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον κύριο του έργου και ότι υποχρεούται να καταβάλλει στο εργατοτεχνικό
προσωπικό του, τα καθοριζόµενα από το Υπουργείο Εργασίας µε αποφάσεις του δώρα λόγω εορτών και
Χριστουγέννων καθώς και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επίδοµα άδειας. Εάν µετά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού επιβληθούν νέοι φόροι ή καταργηθούν υφιστάµενοι, το
αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτεται αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου
µε πιστοποίηση ή αφαίρεση του ποσού που πράγµατι πληρώθηκε ή εξοικονοµήθηκε. Ειδικότερα όσον
αφορά τις κρατήσεις, αυτές είναι (σχετ. εγκύκλιος υπ'αριθµ.29417/1967). Έργα εκτελούµενα µε τιµές
µονάδος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού. α) 2% ΤΑ∆ΚΥ β) 1% ΤΥ∆Κ, γ) 1,5% και 0,2%
ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΜΠ, δ)0,2% ΤΕΕ, ε) 1% ΤΠΕ∆Ε αν ο ανάδοχος είναι εργολήπτης ∆Ε) στ) Φόρος
εισοδήµατος και ζ) ασφαλιστικές εισφορές η) 0,6% υπέρ Ν∆ 2166/93.
Έργα εκτελούµενα µε τιµές µονάδος σε βάρος του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Ο
ανάδοχος υπόκεινται µόνο στις παραπάνω µε στοιχεία γ) µόνο το 0,2% στ, ζ και η επιβαρύνσεις.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου.
1. Το ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) ορίζεται στο άρθρο 5
παρ. 4 του Π∆ 609/85 σε 18% και στις διατάξεις του Ν 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων,
προµηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α' 147/08.08.2016) για έργα που χρηµατοδοτούνται
από τον προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή άλλες πηγές µε ανάλογες απαλλαγές και σε 28%
για τις άλλες περιπτώσεις. ∆ιευκρινίζεται ότι στα έργα που γίνονται µε απευθείας ανάθεση από τους
ΟΤΑ µέχρι τα ποσά για τα οποία ισχύει η παρ. 2ε του άρθρου 9 του Π.∆. 171/1987 δεν χορηγείται
στον ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου.
2. Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται:
α) Οι µισθοί κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού του αναδόχου.
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική
λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση κ.λ.π.).
γ) Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύναψης συµβάσεως εγκατάστασης, εκτέλεσης και
παραλαβής των έργων.
δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές κάθε είδους
επιβαρύνσεις.
ε) Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά για την
παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
στ) Έξοδα ασφαλίσεως ή αποζηµιώσεως ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου και κάθε είδους
αποζηµιώσεως σε τρίτους.
ζ) Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκόµισης των προϊόντων σε θέσεις
επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες αρχές.
η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την σωστή, έντεχνη και
σύµφωνη µε τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών απαιτούµενη για την τακτοποίηση των
έργων από κάθε πλευρά σε σχέση µε τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε είδους "επισφαλή
έξοδα".
ΑΡΘΡΟ 25ο
∆ιοικητική παραλαβή για χρήση
Ο εργοδότης δικαιούται να πάρει στην κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τµήµατος του έργου
που περαίωσε µερικά ή ολικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 609/85 και στις διατάξεις
του Ν 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α'
147/08.08.2016), χωρίς αυτό να αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας του δεν έχει
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αποπερατωθεί σύµφωνα µε τη σύµβαση. Αν η παραπάνω κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο
των εργασιών, τότε χορηγείται από εργοδότη εύλογη παράταση της συµβατικής προθεσµίας του
έργου.
2. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από τον εργοδότη πριν απ' την αποπεράτωση του έργου
συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ'αυτόν µόνο
πράγµατι δικαιολογηµένες δαπάνες.
3. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου που διενεργείται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 53 και
55 του Π.∆. 609/85 και τις διατάξεις του Ν 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών και
Υπηρεσιών (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α' 147/08.08.2016).
ΑΡΘΡΟ 26ο
Προτελικός και τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός
1. Ο προτελικός και ο τελικός λογαριασµός δίδονται µετά την έγκριση των πρωτοκόλλων προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου αντίστοιχα, τα δε πιο πάνω στοιχεία (πρωτόκολλα, εγκριτικές
αποφάσεις) αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά εκδόσεως των λογαριασµών αυτών, αντίτυπα δε ή
αντίγραφά τους επισυνάπτονται στους λογαριασµούς. Με τους λογαριασµούς αυτούς αποδίδονται
στον ανάδοχο τα προβλεπόµενα από την παρ. 5 του άρθρου 27 του Π.∆. 609/85 ποσοστά των
εγγυήσεων.
2. Πριν απ' τη θεώρηση του τελικού λογαριασµού ζητείται απ' τον ανάδοχο ή προσκόµιση βεβαίωσης
του αρµόδιου υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. για την εξόφληση όλων των σχετικών µε την εκτέλεση
του έργου ασφαλιστικών εισφορών.
ΑΓΡΙΝΙΟ

06 - 06 - 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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