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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Θέση: 

Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ,  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Χρηματοδότηση: 

ΣΑΤΑ  2017  &  2018  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

ΠΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ  1 Αντικείμενο ………………………………………………..

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες Διατάξεις ……………………………………...

ΑΡΘΡΟ  3 Εγκύκλιες Προδιαγραφές……………………………….

ΑΡΘΡΟ  4 Προθεσμία Περάτωσης ………………………………….

ΑΡΘΡΟ  5 Σειρά  τευχών  δημοπράτησης  και  λοιπών  στοιχείων  μελέτης
…………………………………………………….

ΑΡΘΡΟ 6 Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου ……………..

ΑΡΘΡΟ 7 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Πρόοδος έργου …….

ΑΡΘΡΟ 8 Περιεχόμενα των τιμών μονάδας του τιμολογίου και δαπάνες που
βαρύνουν τον ανάδοχο………………….

ΑΡΘΡΟ  9 Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών του έργου …….

ΑΡΘΡΟ 10 Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος - Δείγματα ……………….

ΑΡΘΡΟ 11 Πηγές  Υλικών - Έλεγχος - Δείγματα

ΑΡΘΡΟ 12 Μηχανικός Εξοπλισμός ………………………………….

ΑΡΘΡΟ 13 Τιμές μονάδας νέων εργασιών………………………….

ΑΡΘΡΟ 14 Τόπος  διαμονής του αναδόχου ………………………..

ΑΡΘΡΟ 15 Ασφάλιση προσωπικού ………………………………….

ΑΡΘΡΟ 16 Ατυχήματα και ζημιές …………………………………….
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ΑΡΘΡΟ 29 Σύνταξη Μητρώου του έργου – Φωτογραφίες έργου…

ΑΡΘΡΟ 30 Προτελικός – τελικός λογαριασμός …………………….
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Θέση: 

Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ,  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Χρηματοδότηση: 

ΣΑΤΑ  2017  &  2018  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

ΠΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΈΡΓΟΥ: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ

                                           ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΈΡΓΟ: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.354,84 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)

           86.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%)
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ΆΡΘΡΟ 1  ο   : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), αναφέρεται στους
γενικούς συμβατικούς όρους, με τους οποίους, σε συνδυασμό προς τους όρους
των λοιπών τευχών δημοπρατήσεως και  λοιπών στοιχείων της μελέτης,  θα γίνει
από τον Ανάδοχο η κατασκευή του εν λόγω έργου.

ΆΡΘΡΟ 2  ο   :   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά καθώς και οι όροι της παρούσας Γ.Σ.Υ. και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης,  και  κάθε  σχετική διάταξη που θα είναι  σε  ισχύ κατά τον χρόνο
διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

ΆΡΘΡΟ 3  ο   :   ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

Κατά  την  εκτέλεση  των  Δημοτικών,  ακολουθούνται  οι  οδηγίες  των  σχετικών
εγκυκλίων  των  Υπουργείων  Εσωτερικών  και  Υποδομών  (Γενική  Γραμματεία
Υποδομών) και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου έργου
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Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδομών και (τ) ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.,
οι αναφερόμενες στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο Τιμολόγιο.. 

ΆΡΘΡΟ 4  ο   :   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τη Διακήρυξη. 

ΆΡΘΡΟ 5  ο   :   ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τη Διακήρυξη. 

ΆΡΘΡΟ 6  ο   :   ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ    

6.1.  Η συμμετοχή στη δημοπρασία με  υποβολή προσφοράς,  αποτελεί  αμάχητο
τεκμήριο, ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την
τοποθέτηση  του  έργου,  και  έχουν  πλήρη  γνώση  των  γενικών  και  τοπικών
συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά: 

α.  Τα κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις  προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως
προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών. 

β.  Τη  δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστημονικού και  εργατοτεχνικού προσωπικού
γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως. 

γ.  Τις  μετεωρολογικές  συνθήκες  που  επικρατούν  συνήθως,  τις  διάφορες
διακυμάνσεις  της  στάθμης  των  υπόγειων  υδάτων,  των  υδάτων  των  ποταμών,
χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. 

δ.  Τη  διαμόρφωση  και  κατάσταση  του  εδάφους,  το  είδος,  την  ποιότητα  και
ποσότητα  των  κατάλληλων  και  εκμεταλλεύσιμων  υλικών  που  βρίσκονται  στην
περιοχή, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν
πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

ε.  Τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας από το εξωτερικό των μηχανημάτων και
υλικών που τυχόν απαιτούνται. 

στ.  Οποιαδήποτε  άλλα  θέματα  που  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο  μπορούν  να
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους
όρους της σύβασης. 

6.2  Παράλειψη  του  διαγωνιζόμενου  να  επισκεφτεί  τον  τόπο  του  έργου  και  να
κατατοπιστεί σε όλα τα παραπάνω σχετικά με την εκτέλεση του έργου στο οποίο
αναφέρεται αυτή η σύμβαση, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να παρουσιαστεί σαν
δικαιολογία  για  οποιαδήποτε  παρερμηνεία  των  όρων  και  απαιτήσεων  που
περιλαμβάνονται  σ'  αυτή,  ούτε  τον  απαλλάσσει  από  την  ευθύνη  για  πλήρη
συμμόρφωσή του στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

6.3  Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος βρει  ασυμφωνίες ή παραλείψεις στα
Σχέδια ή προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συμβάσεως ή εάν αμφιβάλλει για
την έννοιά τους, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία, για να λάβει
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διευκρινίσεις,  πριν  υποβάλλει  την  προσφορά  του.  Για  να  ληφθεί  υπόψη  τέτοια
αίτηση  για  παροχή  διευκρινίσεως,  πρέπει  αυτή  να  υποβληθεί  εγγράφως  στην
αρμόδια  Υπηρεσία  έξη  (6)  ημέρες  τουλάχιστον  πριν  από  την  ημέρα  που  έχει
καθοριστεί  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού.  Οι  διευκρινίσεις  αυτές
γνωστοποιούνται  σε  κάθε  διαγωνιζόμενο  που  θα  απευθυνθεί  εγγράφως  στην
Υπηρεσία,  τέσσερις  (4)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  ημέρα  που  έχει
καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 7  ο     : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το  χρονοδιάγραμμα  συντάσσεται  με  τη  μορφή  τετραγωνικού  πίνακα  που
περιλαμβάνει  την  πιο  πάνω  χρονική  ανάλυση  των  ποσοτήτων  ανά  εργασία  ή
ομάδα  εργασιών  που  συνοδεύεται.  Ο  ανάδοχος  με  βάση  την  ολική  και  τις
τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στα συμβατικά
τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του έργου (άρθρο 145 του Ν.4412/2016).  

Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό
εξάμηνο τις  εργασίες  που προβλέπεται  από γραμμικό  διάγραμμα και  το  οποίο
εγκρίνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  υπηρεσία  κοινοποιεί  πίνακες  εργασιών  που  θα
εκτελεστούν.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  διαθέτει  εργατικά  χέρια  και
μηχανικά μέσα και να εφαρμόζει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία εάν
έτσι απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται καμία
πρόσθετη αποζημίωση από τον εργοδότη. 

Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον
αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των εργατών, αν κρίνει ότι ο
ρυθμός της προόδου του έργου, δεν είναι ικανοποιητικός. 

ΑΡΘΡΟ 8  ο     : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ισχύει  ο  Κανονισμός  Αναλυτικών  και  Περιγραφικών  Τιμολογίων  Εργασιών  που
αναφέρεται  στο άρθρο 53 παρ.  7 περίπτωση ζ)  και  η)  του Ν.4412/2016,  όπως
δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ  1746  Β/19.05.17  Κανονισμός  Περιγραφικών  Τιμολογίων
Εργασιών  για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, που ισχύει  από την ημέρα δημοσίευσής του και αντικαθιστά τους
παλιότερους  όρους  και  περιγραφές  του  αναλυτικού  τιμολογίου  ΝΕΤ  2013.  Εάν
υπάρχει  κάποια  διαφοροποίηση  σε  περιγραφές  άρθρων  του  τιμολογίου  της
μελέτης από αυτές που προβλέπει το ΦΕΚ, ισχύουν αυτές που προβλέπει ο νέος
Κανονισμός. 

Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι προσθήκες και διορθώσεις τους, σύμφωνα με τις
αποφάσεις  ∆11γ/ο/7/62/20-11-2013  (ΦΕΚ  3094β/05.12.2013  Προσθήκη-
Συμπλήρωση  Άρθρου  στο  Τιμολόγιο  Έργων  Οδοποιίας),  ∆11γ/Ο/2/5/2-6-2014
(ΦΕΚ 1656Β/23.06.2014 Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων),
∆11γ/Ο/11/5/27-6-2014  (ΦΕΚ  1913Β/15-07-2014  Διορθωτικές  Επεμβάσεις  στα
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Τιμολόγια  Οικοδομικών  Έργων),  ∆ΚΠ/οικ.134/5.12.2014  (ΦΕΚ  3347/Β/12-12-2014
Τροποποίηση  και  Προσθήκη  Άρθρων  στα  Τιμολόγια  Η/Μ  Εργασιών  –  Η/Μ
εγκαταστάσεις  έργων  Οδοποιίας  –  Εγκαταστάσεις  Φωτισμού  Οδών)  και
∆ΚΠ/οικ/545/29-5-2015 (ΦΕΚ1088/Β΄/9-6-2015 Συμπλήρωση του Πίνακα Τιμών των
Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας –
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών), εφόσον δεν τροποποιήθηκαν από το ΦΕΚ 1746
Β/19.05.17 

Οι διαγωνιζόμενοι κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη
τους, ότι στις συμβατικές τιμές μονάδος και στο χρηματικό ποσό που καθορίζεται
με  βάση το συνολικό άθροισμα των δαπανών και  το εργολαβικό ποσοστό για
γενικά ή και  σε  επισφαλή έξοδα,  εργαλεία,  εγκαταστάσεις,  κλπ.  για κάθε είδους
βάρη και  υποχρεώσεις  του αναδόχου,  περιλαμβάνονται  εκτός από αυτά και  τα
παρακάτω, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016 «Γενικές
Υποχρεώσεις του Αναδόχου»: 

α. Η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών γενικά που χρειάζονται για την
εκτέλεση του έργου, ελεύθερων στον τόπο των έργων, η μεταφορά τους μέχρι τον
τόπο  που  θα  χρησιμοποιηθούν,  η  κατεργασία  και  η  τοποθέτηση  υλικών  και
μικροϋλικών. Γενικά, η αξία κάθε υλικού και η δαπάνη κάθε εργασίας για την πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους των στοιχείων της εργολαβίας, κατά τους κανόνες
της τέχνης και τις γενικές αρχές αντοχής, λειτουργικότητας και αισθητικής, άρτια και
επιμελημένη αποπεράτωση της εργασίας και  η αξία κάθε έμμεσης εργασίας και
σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν ενδιαφέρεται ρητά στη διατύπωση κάθε μιας
εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την άρτια αποπεράτωση του έργου σύμφωνα
με τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

β. Τα μεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως
και οι σχετικές δαπάνες διαμονής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. 

γ. Οι αποζημιώσεις λόγω εργατικών ατυχημάτων. 

δ.  Οι  δαπάνες  γραφείου  του  αναδόχου,  υπαλλήλων  του  για  διεύθυνση  και
επιστασία των έργων. 

ε.  Οι  εισφορές προς το ΙΚΑ και  τους  λοιπούς  ασφαλιστικούς οργανισμούς,  τα
δώρα για τις εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες
παροχές και αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων του εργατοτεχνικού, επιστημονικού
και λοιπού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική
νομοθεσία. 

στ.  Η  δαπάνη  για  προμήθεια  και  μεταφορά  του  ύδατος  από  οποιαδήποτε
απόσταση, όπως και η δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύματος που
απαιτείται για την εργολαβία. 

ζ. Τα ικριώματα γενικά. 

η. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εργαλείων γενικά, φθορές
και  αποσβέσεις  των  εργαλείων,  οργάνων  και  μηχανημάτων.  ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 14 

θ. Η διάνοιξη δρόμων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σημείων
του έργου. 

ι. Οι δαπάνες για μεταφορές και γενικά μηχανημάτων, εργαλείων ή υλικών από το
εξωτερικό, οι οποίες μεταφορές πρέπει κατά προτίμηση να γίνονται με πλοία που
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έχουν  Ελληνική  σημαία,  όπως  και  οι  κάθε  φύσεως  δασμοί  και  τα  έξοδα
τελωνειακών διατυπώσεων, όπου απαιτούνται. 

ια. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών. 

ιβ. Οι ασφάλειες υλικών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτούνται από
την παρούσα ΕΣΥ. 

ιγ. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται με τη σύμβαση,
για κινδύνους άμεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία,
με εξαίρεση τους κινδύνους πολέμου, ανώτερη βία, κλπ., στις οποίες αναφέρεται το
άρθρα 157 του Ν. 4412/2016. 

ιδ.  Τα  τέλη  χαρτοσήμου  συμβολαίων,  αποδείξεων,  πιστοποιήσεων,  πληρωμών,
καθώς  και  των  ειδών  που  εισάγονται  από  το  εξωτερικό  και  των  υλικών  κάθε
φύσεως,  που  προορίζονται  για  κατασκευή  (ενσωμάτωση  ή  εγκατάσταση)  του
υπόψη έργου, όλα τα παραπάνω όπως κάθε φορά ορίζονται από το Κράτος. 

ιε.  Έξοδα  δημοσιεύσεων  γενικώς  που  έχουν  σχέση  με  τη  διεξαγωγή  του
διαγωνισμού  του  έργου.  ιστ.  Τα  κάθε  φύσεως  έξοδα  για  την  εφαρμογή  των
κανονισμών ασφαλείας που ισχύουν. 

ιη.  Σύνταξη  όλων  των  επιμετρικών  και  λοιπών  στοιχείων  και  λογαριασμών  της
εργολαβίας. 

ιθ.  Οι  δαπάνες  σύνταξης  των  σχεδίων  "εξ  εκτελέσεως",  η  παράδοσή  τους  εις
διπλούν στην Υπηρεσίας σε μορφή εκτυπωμένων σχεδίων («ως κατασκευάσθη»),
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή και η παράδοση των οδηγιών λειτουργίας και
συντήρησης,  μεταφρασμένων  στην  Ελληνική  γλώσσα,  καθώς  και  ό,τι  άλλο
απαιτείται  για  τη  σύνταξη  του  «Μητρώου  του  Έργου»,  όπως  περιγράφεται  σε
παρακάτω άρθρο της ΕΣΥ. κ. Εργαστηριακές δοκιμές για την έρευνα της αντοχής
του εδάφους, για δοκιμασίες των υλικών και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε
εργαστήριο  που  θα  ιδρυθεί  με  δαπάνες  του  αναδόχου,  είτε  σε  άλλα
αναγνωρισμένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε και στον τόπο
των έργων. 

κα.  Στέγαση  των  Γραφείων  Επιβλέψεως  της  Υπηρεσίας  στα  εργοτάξια  και
εγκαταστάσεις αυτών. 

κβ. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή. 

κγ.  Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται  κάθε
φορά νομοθετικά. Τις όποιες δαπάνες (φόρος, κρατήσεις κ.λ.π.) για την ανάληψη
της εργολαβίας έλαβαν υπ’ όψιν τους οι διαγωνιζόμενοι για την διαμόρφωση της
οικονομικής προσφοράς τους και την περιέλαβαν σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 9  ο     : ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να προβεί, με βάση τις
μελέτες,  τις  προδιαγραφές  και  τις  έγγραφες  οδηγίες  της  Υπηρεσίας,  στην
εφαρμογή  των  μελετών  πάνω  στο  έδαφος,  στην  αναπασσάλωση  και
χωροστάθμηση των αξόνων του έργου, στον έλεγχο των μελετών εφαρμογής σε
σχέση  με  τις  πραγματικές  συνθήκες  του  έργου  στη  λήψη  των  απαιτουμένων
συμπληρωματικών στοιχείων για συμπλήρωση και προσαρμογή των εγκεκριμένων
στοιχείων  της  μελέτης  εφαρμογής,  στις  πιθανές  συμπληρώσεις  ή
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μικροτροποποιήσεις αυτής καθώς και στην σήμανση της ζώνης κατάληψης του
έργου. 

2.  Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης να εκπονήσει, ύστερα από έγγραφη εντολή
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις αναγκαίες μικρομελέτες που θα απαιτηθούν από
ενδεχόμενες  συμπληρώσεις  και  προσαρμογές  των  στοιχείων  της  μελέτης
εφαρμογής σύμφωνα και με την Ε.Σ.Υ. 

3.  Οι μελέτες θα υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα μαζί με τα διαφανή σχέδια, θα
συντάσσονται  δε  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές  και  τις  σχετικές
εγκυκλίους. 

ΑΡΘΡΟ 10  ο     : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΈΛΕΓΧΟΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ

10.1  Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  χρησιμοποιήσει  υποχρεωτικά  τα  υλικά  που
προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα
προϊόντα από την εγχώρια βιομηχανία ή από τις χώρες της Ε.Ε. Απαγορεύεται η
χρησιμοποίηση τέτοιων υλικών με προέλευση από άλλες χώρες του εξωτερικού. Σε
κάθε περίπτωση τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ με
Αριθμ.  6690/12  (ΦΕΚ  1914  Β/15-6-2012)  «Προϊόντα  Δομικών  Κατασκευών:
χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης
και σήμανση συμμόρφωσης «CE». 

10.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα
με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  και  προδιαγραφές  των  Υπουργείων  ΥΠΟΜΕ∆Ι,
(τ)ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.,  Εμπορίου  και  Βιομηχανίας-Ενέργειας  και  Τεχνολογίας  (ΥΒΕΤ),  του
ΕΛΟΤ,  καθώς  επίσης  και  με  τα  συμβατικά  δεδομένα  της  εργολαβίας,  αρίστης
ποιότητας  και  της  απολύτου  εγκρίσεως  του  αρμοδίου  οργάνου της  Επίβλεψης
σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση,
την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κλπ. 

10.3 Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα
για την εκτέλεση των έργων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά
έξοδα  και  όφελος  αυτού  επί  της  αξίας  τους,  ούτε  αποζημίωση  για  δαπάνες
αποθήκευσης  και  φύλαξης  των  υλικών  αυτών.  Ο  Ανάδοχος  δεν  φέρει  καμία
ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σε
αυτόν από τον Εργοδότη εφόσον, έγκαιρα, το αναφέρει εγγράφως. Τα παραπάνω
υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε την
παραλαβή  τους  από τον  Ανάδοχο,  αυτός  φέρει  ακέραια  την  ευθύνη  για  κάθε
βλάβη, ζημία ή απώλεια που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 

10.4 Για ειδικά υλικά, συσκευές και μηχανήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από
τα  συμβατικά  τεύχη,  έλεγχος  στο  στάδιο  του  διαγωνισμού,  ο  εργολάβος  έχει
υποχρέωση να υποβάλλει PROSPECTUS του εργοστασίου κατασκευής με τεχνικές
πληροφορίες, από τις οποίες να αποδεικνύεται το σύμφωνο με τις προδιαγραφές
και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η παραγγελία των υλικών θα γίνει μετά από σχετική
έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα έχουν υποβληθεί.  Αυτή η κατ'  αρχήν
έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη του για την εξασφάλιση,
σύμφωνα με τη σύμβαση, της επίδοσης και απόδοσης του υλικού. 

10.5  Ο  ανάδοχος  έχει  επίσης  υποχρέωση  να  εκτελεί,  σύμφωνα  με  κρίση  της
Υπηρεσίας, δειγματοληψίες υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει για τις
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διάφορες  κατασκευές  και  να  τα  εξετάσει  με  βάση  τις  απαιτήσεις  των  σχετικών
προδιαγραφών  της  Υπηρεσίας,  της  χώρας,  της  χώρας  προέλευσης  ή  να
προσκομίζει βεβαίωση του Υπουργείου Βιομηχανίας, ότι αυτά συμφωνούν προς τις
εγκεκριμένες Προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. 

10.6  Ειδικά  για  τα  υλικά  που  κατασκευάζονται  στην  Ελλάδα  (όπως  καλώδια  ή
σωλήνες κάθε φύσεως, κλπ.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το εργοστάσιο
κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την Υπηρεσία 15 ημέρες πριν
από  τη  σχετική  δοκιμασία  για  να  παρακολουθήσουν  από  αυτή  οι  παραπάνω
έλεγχοι και δοκιμασίες, άλλως θα προσκομίζονται τα πιστοποιητικά δοκιμών του
εργοστασίου κατασκευής. 

10.7  Υλικά  που  προβλέπονται  από τη  μελέτη  (όπως  π.χ.  υδραυλικοί  υποδοχείς,
μπαταρίες,  κρουνοί,  κλείθρα,  χειρολαβές,  πλαστικά  δάπεδα,  ψευδοροφές,
διακόπτες, φωτιστικά σώματα, κ.α.) δεν θα προσκομίζονται στο έργο και δεν θα
τοποθετούνται χωρίς προηγουμένως να προσκομισθούν δείγματα και εγκριθούν
από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  ή  αν  προβλέπεται  από  την  ΕΣΥ,  από  την
Προϊσταμένη Αρχή. Τα παραπάνω δείγματα θα υποβάλλονται έχοντας πάνω τους
καρτέλα  στην  οποία  θα  αναγράφονται:  ο  αριθμός  του  έργου,  ο  αριθμός
τιμολογίου, η χώρα προελεύσεως, το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος υλικού.
Για  εργασίες  που  εκτελούνται  έξω  από  το  εργοτάξιο  (όπως  π.χ.  κουφώματα,
έπιπλα, κλπ.) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για
να είναι δυνατός ο έλεγχος στα στάδια κατασκευής. 

10.8 Καμία παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του όλου
έργου  και  καμία  αποζημίωση  δεν  θα  δοθεί  στον  ανάδοχο,  για  λόγους
καθυστερήσεώς του να εκτελέσει τις δοκιμασίες που απαιτούνται ή δίνεται εντολή
να γίνουν ή για λόγους απορρίψεως ή αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών. 

10.9 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που
υπάρχουν στην αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όπου στα συμβατικά τεύχη
αναγράφεται  ενδεικτικός  τύπος  ορισμένου  κατασκευαστή,  αυτός  δίνεται  για
συμπλήρωση  των  χαρακτηριστικών  και  διευκόλυνση  της  επιλογής  από  τον
ανάδοχο.  Ο  ανάδοχος  όμως  μπορεί  να  προτείνει  υλικό  οποιουδήποτε
κατασκευαστή,  ισοδύναμο με  το  οριζόμενο,  της  ισοδυναμίας  υποκείμενης  στην
έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

10.10 Η Επίβλεψη έχει δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο τη μη χρησιμοποίηση των
υλικών  που  δεν  πληρούν  τις  απαιτήσεις  των  προδιαγραφών  ή  γενικά  είναι
ακατάλληλα.  Εάν  ο Ανάδοχος διαφωνεί,  τα υλικά δεν  χρησιμοποιούνται  αν  δεν
κριθεί  η  καταλληλότητά  τους  από  εργαστηριακό  έλεγχο  που  γίνεται  από  τα
εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα
αναγνωρισμένα  εργαστήρια.  Η  δαπάνη  για  τις  εργαστηριακές  έρευνες
προκαταβάλλεται  από  τον  Ανάδοχο  και  τον  βαρύνει  τελικά,  αν  αποδειχθεί  η
ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο
του έργου και αποδίδεται στον Ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με
το άρθρο 159 παρ.2 του Ν.4412/2016. 

10.11  Ο Ανάδοχος  οφείλει  να  προσκομίζει  τα  αντίστοιχα  πιστοποιητικά  ελέγχου
απόδοσης για κάθε υλικό ή μηχάνημα. Εάν τυχόν δεν προσκομίζονται  μετά την
έγγραφη ενημέρωση της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας,  θα μπορεί  η  Διευθύνουσα
Υπηρεσία να μην πιστοποιεί για πληρωμή τα αντίστοιχα είδη, μέχρι την άφιξη των
σχετικών πιστοποιητικών, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.6 του Ν.4412/2016. 
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10.12  Με  την  προσκόμιση  των  υλικών  -  εξαρτημάτων  -  μηχανημάτων  στο
Εργοτάξιο,  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίζει  και  την  έγγραφη
εγγύηση  του  κατασκευαστή,  ή  του  εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του  στην
Ελλάδα, καθώς και τα σχετικά PROSPECTUS και στην ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση
αυτή  θα  καλύπτει  καλή  απόδοση  και  διαθεσιμότητα  ανταλλακτικών  για  τις
περιπτώσεις κακής λειτουργίας ή θέσεως εκτός λειτουργίας, τα οποία δεν μπορούν
να  αποδοθούν  σε  λάθος  χειρισμούς  ή  έλλειψη  συντήρησης  από  πλευράς
Εργοδότη (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης). Η άρση της βλάβης θα επιτυγχάνεται
με αντικατάσταση υλικών, μέσα στο χρόνο εγγύησης του έργου, με καινούριο του
αυτού ακριβώς τύπου. 

10.13  Ειδικότερα  για  την  παραλαβή  και  έλεγχο  της  ποιότητας  των  υλικών  που
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σ' αυτό, ισχύουν
όσα προβλέπονται  στο  άρθρο 159  του  Ν4412/2016  και  για  τον  χαρακτηρισμό
εδαφών ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 151 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως
ισχύει σήμερα. 

10.14 Ειδικά σε θέματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, (ΑΗΗΕ) λαμβάνεται
υπόψη το Π.∆ 117/04 όπως ισχύει.

10.15 Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών
αδρανών  υλικών,  που  δεν  προέρχονται  από  το  εμπόριο  εκτός  αν  ορίζεται
διαφορετικά στην σύμβαση.  Οι  πηγές αυτές πριν από την χρησιμοποίησή τους
πρέπει να εγκριθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει
την χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για το έργο πηγών.

ΑΡΘΡΟ 11  ο     : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

11.1 Γενικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 56 του Ν 4412/2016 Εκθέσεις
δοκιμών,  πιστοποίηση  και  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  (άρθρο  44  της  Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)  και  στο  Άρθρο  82  Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να απαιτούν  από τους οικονομικούς  φορείς  να προσκομίζουν
έκθεση δοκιμών από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό
που έχει  εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με
απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια
ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

11.2 Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να μεριμνήσει με δαπάνες του
για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών. 

α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για επιχώσεις,
υποβάσεις και  σκυροδέματα να μην έχουν προσμίξεις οι οποίες θα επιδράσουν
δυσμενώς επί της αντοχής του έργου. 

β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές
και τους συμβατικούς όρους της εργολαβίας. 

γ.  Οι  εξετάσεις  αυτές  πρέπει  να  γίνουν  με  μέριμνα,  ευθύνη  και  δαπάνη  του
αναδόχου σε εργαστήριο του ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. ή σε ιδιωτικό εργαστήριο με την έγκριση
της  Υπηρεσίας  και  τα  αποτελέσματα  αυτά  πρέπει  να  υποβληθούν  στην
Προϊσταμένη Αρχή για έγκριση. 

12/23



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

δ.  Σε  όλη  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  του  έργου  ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται,  με
μέριμνά του  και  με  δαπάνες  του  να εξετάσει  τακτικά  τα  αδρανή υλικά  που  θα
χρησιμοποιηθούν  για επιχώσεις,  υποβάσεις,  σκυροδέματα και  ασφαλτομίγματα,
αν  είναι  σύμφωνα με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  τους  συμβατικούς  όρους της
εργολαβίας και τις εγκεκριμένες μελέτης ανάθεσης. 

ε. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύμφωνες με τις παραπάνω απαιτήσεις
των  προδιαγραφών  και  μελετών,  θα  απορρίπτονται  από  την  Επίβλεψη  της
Υπηρεσίας. 

στ. Όλες αυτές οι εξετάσεις, δοκιμασίες και έλεγχοι, μετά από την εξέτασή τους και
την έγκρισή τους ή όχι  από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας θα υποβάλλονται  για
ενημέρωση  στην  Προϊστάμενη  Αρχή  μαζί  με  τα  παραπάνω  συμπληρωματικά
στοιχεία : 

(1) Για τους ελέγχους συμπυκνώσεις οι θέσεις τους 

(2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυροδεμάτων, η ημερομηνία
λήψεως. 

11.3 Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να μεριμνήσει, με δαπάνες του, για την
ίδρυση στο εργοτάξιο  εργαστηρίου,  εφόσον  τούτο  προβλέπεται  στους  ειδικούς
όρους της ΕΣΥ  το  οποίο θα πρέπει  να έχει  όλα τα  απαραίτητα όργανα και  το
απαιτούμενο  προσωπικό,  ώστε  να  είναι  δυνατές,  οι  παραπάνω  εξετάσεις,
δοκιμασίες  και  έλεγχοι,  καθώς  επίσης  η  εύρεση  της  βέλτιστης  υγρασίας,  η
παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος και ότι  άλλο προβλέπουν οι
Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

11.4  Ο  Κύριος  του  έργου  έχει  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τον  ανάδοχο  να
μεριμνήσει  ώστε  οι  παραπάνω  έλεγχοι,  εξετάσεις  και  δοκιμασίες  να  γίνονται
σύμφωνα  με  τους  υφιστάμενους  κανονισμούς  σε  Εργαστήρια  της  Γενικής
Γραμματείας  Υποδομών  ή  Πολυτεχνικών  Σχολών  ή  άλλα  αναγνωρισμένα
εργαστήρια, ανεξάρτητα ή παράλληλα με τους ελέγχους που θα γίνονται σε τυχόν
υφιστάμενο  εργοταξιακό  εργαστήριο.  Επίσης,  στα  παραπάνω  εργαστήρια  θα
γίνονται και  όλοι οι  έλεγχοι, εξετάσεις και  δοκιμασίες, οι  οποίες δεν μπορούν να
γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτε με μέριμνα του αναδόχου. 

11.5  Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  γενικά  το  Άρθρο  περί  Ακαταλληλότητας  υλικών  -
Ελαττώματα Παράλειψη Συντήρησης και  το άρθρο 10.10  της παρούσης,  ενώ η
∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  μπορεί  να  ζητήσει  έλεγχο  και  δοκιμές,  οι  οποίες  θα
επαναλαμβάνονται  μέχρι  να  επιτευχθούν  τα  απαιτητά  αποτελέσματα,  οπότε  θα
συντάσσεται  πρωτόκολλο  δοκιμών,  το  οποίο  θα  συνυπογράφεται  από  τον
ανάδοχο  και  τη  ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  και  θα  επισυνάπτεται  στο  πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 12  ο     : ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο  μηχανικός  εξοπλισμός  που  τυχόν  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του  έργου,
προβλέπεται και καθορίζεται κάθε φορά στην ΕΣΥ. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό, θα πρέπει να διαθέτει με δική
του  μέριμνα  και  δικές  του  δαπάνες  χωρίς  η  Υπηρεσία  να  αναλαμβάνει  καμία
υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με αυτό.
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ΑΡΘΡΟ 13  ο     : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

13.1 Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη
συνοδεύουν.  Ο  φορέας  κατασκευής  του  έργου  έχει  το  δικαίωμα  αν  προκύψει
ανάγκη  εκτέλεσης  συμπληρωματικών  εργασιών  που  δεν  περιλαμβάνονται  στο
αρχικό  ανατεθέν  έργο,  ούτε  στην  πρώτη  συναφθείσα  σύμβαση  και  οι  οποίες
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του
έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με
τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν
μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να
δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι
εργασίες,  μολονότι  μπορούν  να  διαχωριστούν  από  την  αρχική  σύμβαση  είναι
απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική
της φύση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

13.2 Οι τιμές μονάδος νέων εργασιών καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 156
του Ν.4412/2016 παρ. 5,6,7. 

13.3 Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το
Νόμο  ότι  θα  εφαρμόζονται  τα  εγκεκριμένα  ή  συμβατικά  αναλυτικά  τιμολόγια
(αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρμόζονται, άσχετα από τα μέσα
τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των
εργασιών,  (δηλαδή  μεγάλου  ή  μικρού αριθμού  μηχανημάτων,  των  γνωστών  ή
άλλων τύπων, αν είναι καινούργια ή όχι, εργατικών χεριών συνολικά ή μερικά, σε
μικρή ή μεγάλη αναλογία κλπ.). 

13.4 Για την σύνταξη των νέων τιμών θα εφαρμοσθούν τα εγκεκριμένα συμβατικά
τιμολόγια,  τα  ενιαία  τιμολόγια  Έργων  Οδοποιίας,  Υδραυλικών,  Λιμενικών,
Οικοδομικών,  Πρασίνου,  και  Ηλεκτρομηχανολογικών  Εργασιών  Οδοποιίας,
Υδραυλικών και Λιμενικών που εγκρίθηκαν με το ΦΕΚ 1746 Β/19.05.17 Κανονισμός
Περιγραφικών  Τιμολογίων  Εργασιών  για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων  του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  όπως  έχουν  τροποποιηθεί  μέχρι
σήμερα και αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 8 της ΓΣΥ . 

13.5 Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται με τις βασικές τιμές ιδίως των ημερομισθίων,
υλικών  και  μισθωμάτων  μηχανημάτων,  σύμφωνα  με  τα  πρακτικά  διαπίστωσης
βασικών τιμών υλικών εργατικών και μισθωμάτων από την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης
Τιμών  ∆ημοσίων  Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε.  του  Γ’  Τριμήνου 2012.  Οι  προκύπτουσες  από
πρόσφατα  στοιχεία  κόστους  τιμές  ανάγονται  στο  χρόνο  εκκίνησης  της
αναθεώρησης με αντίστροφη εφαρμογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.

ΑΡΘΡΟ 14  ο     : ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της επιχείρησής
του,  όσο  διάστημα  διαρκεί  το  έργο,  προκειμένου  να  του  κοινοποιούνται  τα
έγγραφα της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 15  ο     : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

15.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται μέσα ή
έξω από ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό
που απασχολεί, ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με τις διατάξεις για το ΙΚΑ
και τους λοιπούς, κατά το νόμο, οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως. 

15.2 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές
εταιρείες,  αναγνωρισμένες  από  το  κράτος,  το  εργατοτεχνικό  και  λοιπό  πάσης
φύσεως  προσωπικό  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  καθώς  και  αυτό  που
απασχολούν  οι  υπεργολάβοι,  προμηθευτές,  σύμβουλοι  και  πάσης  φύσεως
συνεργάτες του Αναδόχου, που απασχολούνται σε εργοτάξια του έργου, εάν αυτό
δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της παραπάνω υποχρεώσεως
του  αναδόχου  βεβαιώνεται  με  την  προσκόμιση  στην  Υπηρεσία  των  σχετικών
ασφαλιστηρίων  συμβολαίων,  στα  οποία  θα  αναγράφεται  και  ο  χρόνος
ασφάλισης  των  εργαζομένων,  όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  139  του  Ν
4412/2016. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η
Υπηρεσία δικαιούται να εφαρμόσει ανάλογη κράτηση από το λογαριασμό του και
μέχρι να τα προσκομίσει. Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των παραπάνω
ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει
στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασμό
του αναδόχου και παρακρατεί τα ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασμό του. 

15.3  Ο  ανάδοχος  που  θα  αναδειχτεί  έχει  υποχρέωση  με  την  υπογραφή  της
σύμβασης,  να υποβάλλει  δήλωση στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ για την
εργολαβία  που  ανέλαβε,  δίνοντας  πλήρη  στοιχεία  γι'  αυτό  (είδος,  περιοχή
εκτελέσεως, προϋπολογισμό, κλπ.). 

15.4  Ο  ανάδοχος  που,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  του  ΑΝ  1846/51  θεωρείται
εργοδότης,  έχει  υποχρέωση να καταβάλλει  εγκαίρως και  ανελλιπώς στο ΙΚΑ και
τους  άλλους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  τις  νόμιμες  εισφορές  πάνω  στους
μισθούς και  τα ημερομίσθια,  όπως κάθε  φορά ορίζονται,  που βαρύνουν τόσο
αυτόν  τον ίδιο όσο και  το εργατοτεχνικό και  κάθε φύσεως προσωπικό που θα
προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα απασχοληθεί στο υπόψη έργο.

ΑΡΘΡΟ 16  ο     : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ο Ανάδοχος έχει  την  υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας,  των διατάξεων και  κανονισμών για την  πρόληψη ατυχημάτων  στο
προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιοδήποτε τρίτο
και για λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων
ασφαλείας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του ευθύνη να εκπονεί κάθε
σχετική μελέτη (στατική, ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ)
και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 

Γαιώδη ορύγματα και γενικά ορύγματα σε κατοικημένες περιοχές υποστηρίζονται
πάντοτε. Επίσης ορύγματα και τυχόν όγκοι υλικών, μηχανημάτων κ.λπ σημαίνονται
με πινακίδες και φώτα με μέριμνα του αναδόχου. 

Διαταγές  της  υπηρεσίας  σχετικά  με  την  εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας
εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 
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Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, με δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους
υγιεινής (υποχρεωτικά WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που ασχολούνται
στα έργα και θα φροντίζει να διατηρούνται καθαρά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Υπουργείου Εργασίας. 

Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο των έργων στοιχειώδες φαρμακείο με
επαρκή εφοδιασμό για να μπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε
μικροτραυματισμούς κατά την εκτέλεση των έργων.

ΑΡΘΡΟ 17  ο     : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ο Ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων κ.λπ, όπως ορίζεται
στο  Ν.4412/2016,  υποχρεούται  δε  να  ανακοινώνει  αμέσως  στην  Διευθύνουσα
Υπηρεσία  τις  κατά  την  διάρκεια  της  εκτέλεσης  του  έργου,  απευθυνόμενες  ή
κοινοποιούμενες εις  αυτόν  σχετικές διαταγές και  εντολές των διαφόρων Αρχών,
σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 18  ο     : ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

18.1  Σύμφωνα  με  τα  συμβατικά  τεύχη  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  138  του
Ν.4412/2016, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και
αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος
που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από
αυτή την ευθύνη. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση
των εργασιών. 

18.2 Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή
του,  τα  εγκεκριμένα  διαγράμματα  και  σχέδια  της  μελέτης,  όπως  και  τα  λοιπά
συμβατικά  στοιχεία  της  εργολαβίας  που  περιλαμβάνονται  στο  φάκελο  της
δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του,
καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει χωρίς επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

18.3 Τα στοιχεία που σχετίζονται με τη φύση, τη θέση του έργου και εξαρτώνται από
τις συνθήκες του εδάφους, όπως π.χ. χαρακτηρισμός εδάφους, ύπαρξη υπόγειων
υδάτων, κλπ. είναι ενδεικτικά στη μελέτη και ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος
να σταθμίσει τη προσφορά του σύμφωνα με αυτά που αυτός θεωρεί πραγματικά
δεδομένα. 

18.4  Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να ειδοποιήσει  αμέσως  τη  Διευθύνουσα
Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε
έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες.
Για  την  καθυστέρηση  των  έργων  ή  διακοπή  τους  από  αυτή  την  αιτία,  έχουν
εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του νόμου Ν.4412/2016. 

18.5 Ομοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών
που θα  χρησιμοποιηθούν  γενικά,  τη  χρησιμοποίησή τους  και  την  εκτέλεση  της
εργασίας  γενικά,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσης,  των  σχετικών
Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών που έχουν
εγκριθεί και τη μελέτη του έργου. 
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18.6 Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του
Αναδόχου,  των  υπεργολάβων  του  ή  του  προσωπικού  του,  ο  Ανάδοχος  είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Οι παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να
καλυφθούν με τις Ασφαλίσεις του έργου. 

18.7 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας,  των διατάξεων και  κανονισμών για την  πρόληψη ατυχημάτων  στο
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
ώστε  να  εξαλείφονται  ή  να  ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι  ατυχημάτων  ή
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις
διατάξεις  των:  Π∆  305/96  (αρ.  79),  το  άρθρο 42  του  Ν.  3850/10  «Κύρωση του
Κώδικα  νόμων  για  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων»  ο  οποίος
καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, Π∆
294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 

18.8 Στα πλαίσια της ευθύνης του, επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται : α. Να εκπονεί
κάθε  σχετική μελέτη (στατική  ικριωμάτων,  μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων
κλπ.)  και  να  λαμβάνει  όλα  τα  σχετικά  μέτρα,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  138  του
Ν.4412/2016  β.  Να  λαμβάνει  μέτρα  προστασίας  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται  με τις
αποφάσεις  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩ∆Ε:  ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01,  ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01  και
∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02,  στο  χρονοδιάγραμμα  των  εργασιών,  καθώς  και  τις
ενδεχόμενες  τροποποιήσεις  ή  άλλες  αναγκαίες  αναπροσαρμογές  των  μελετών
κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο
138 του Ν.4412/2016 γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την
αναγκαιότητα  της  τήρησης  των  μέτρων  αυτών  κατά  την  εργασία,  να  ζητά  τη
γνώμη τους  και  να διευκολύνει  τη  συμμετοχή τους σε  ζητήματα  ασφάλειας και
υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

18.9 Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ της προηγούμενης παραγράφου, στους
αλλοδαπούς  εργαζόμενους,  είναι  αυτονόητο  ότι  η  γνώση  από  αυτούς  της
ελληνικής  γλώσσας  κρίνεται  απαραίτητη  ώστε  να  μπορούν  να  κατανοούν  την
αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός
ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει  αναλάβει να κατασκευάσει
ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

18.10 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης
εργασιών,  ο  Ανάδοχος  ενημερώνει  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  και  παραμένει
μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

18.11  Μεγάλη προσοχή  πρέπει  να δοθεί  επίσης  στην  λήψη και  διατήρηση των
μέτρων ασφαλείας – προστατευτικών και διαχωριστικών κατασκευών- και για τον
πρόσθετο  λόγο  της  εκτέλεσης  των  εργασιών  κατά  τη  διέλευση  πεζών  και
αυτοκινήτων.

ΑΡΘΡΟ 19  ο     : ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί στις θέσεις εργασίας και
εργοταξίου, τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες ασφαλείας. Στις επικίνδυνες για
την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά σπινθηρίζοντα σήματα. 
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Επίσης θα χρησιμοποιούνται  όπου είναι  ανάγκη και  τροχονόμοι  υπάλληλοι  του
Αναδόχου  για  ασφαλή  καθοδήγηση  πεζών  και  τροχοφόρων,  για  την  ομαλή
κυκλοφορία  στους  δρόμους,  παρακαμπτηρίους  και  προσπελάσεις  σε  όλα  τα
σημεία του εργοταξίου ημέρα και νύκτα. Τα παραπάνω μέτρα θα παίρνονται με
ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αστικά και ποινικά για
κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

ΑΡΘΡΟ 20  ο     :  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(Ο.Κ.Ω.)

20.1  Ο ανάδοχος θα πρέπει  να έχει  υπόψη του,  ότι  ενδέχεται  στην περιοχή του
έργου να υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆., οι οποίες
πρέπει  να  μετατοπισθούν  από  τους  κυρίους  τους.  Πριν  από  την  έναρξη  των
εργασιών,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  μεριμνήσει  για  την  έκδοση  όλων  των
απαιτούμενων  από  το  Νόμο  σχετικών  αδειών  και  καθίσταται  ουσιαστικά  και
αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  παράβαση  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του
τρόπου  εκτέλεσης  των  εργασιών.  Επίσης,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  138  του
Ν.4412/2016,  έχει  υποχρέωση  να  ανακοινώσει  χωρίς  καθυστέρηση  στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές που του απευθύνουν ή
κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου,  διάφορες αρχές,  σχετικά με
μέτρα  που  υποδεικνύονται  για  έλεγχο  υγείας,  ασφαλείας,  κοινής  ησυχίας,
ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

20.2  Ο  ανάδοχος  δεν  θα  έχει  καμία  τεχνική  ανάμιξη  με  τις  εργασίες  αυτές  έχει
υποχρέωση  όμως  αυτός  να  διευκολύνει,  χωρίς  πρόφαση,  την  εκτέλεση  των
παραπάνω  εργασιών,  χωρίς  να  δικαιούται  από  το  λόγο  αυτό,  ιδιαίτερη
αποζημίωση  λόγω  καθυστερήσεως  ή  δυσχερειών  που  παρουσιάζονται  στις
εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

20.3 Όταν τα έργα ή μέρος τους κατασκευάζονται  σε περιοχές όπου υπάρχουν
εγκαταστάσεις,  πρέπει  να  ληφθεί  μέριμνα,  να  μην  δημιουργηθεί  βλάβη  στις
κατασκευές και εγκαταστάσεις που υπάρχουν (αποθήκες, οδούς, κτίρια, φωτεινή
σήμανση, καλώδια ηλεκτρικής παροχής και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις,
κλπ.). 

20.4  Πριν  από  την  έναρξη  των  πάσης  φύσεως  χωματουργικών  εργασιών,  θα
αναζητηθούν και θα εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα
οποία με οποιοδήποτε τρόπο διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου. 

20.5  Η  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  θα  χορηγήσει  στον  ανάδοχο  όλα  τα  διαθέσιμα
στοιχεία που τυχόν υπάρχουν σ' αυτήν (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα
δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή του έργου. Βάσει αυτών, σε συνεργασία
με τον αρμόδιο μηχανικό, θα αναζητηθούν και θα εντοπισθούν από τον ανάδοχο
όλα  τα  υφιστάμενα  δίκτυα.  Η  αναζήτηση  και  ο  εντοπισμός  θα  γίνουν  μέσω
ανιχνευτή  μετάλλου,  ο  οποίος  θα  εργάζεται  χωρίς  να  απαιτείται  η  εισαγωγή
χαρακτηριστικού σήματος στα δίκτυα. Με τον ανιχνευτή θα γίνει ο εντοπισμός της
οδεύσεως των δικτύων και με δοκιμαστικές τομές, εκσκαφές, θα προσδιοριστεί και
η  φύση  του  δικτύου  (τηλεφωνικό  καλώδιο,  ηλεκτρικό  καλώδιο,  σωλήνες
υδρεύσεως, κλπ.). 

20.6 Τα αποτελέσματα της αναζήτησης και εντοπισμού θα αποτυπωθούν πάνω σε
σχέδιο  κάτοψης  της  περιοχής  του  έργου.  Πάνω  σ'  αυτό,  με  χαρακτηριστική
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γραμμογραφία, θα παριστάνονται και οι προτεινόμενες λύσεις για τη διαφύλαξη
του δικτύου, δηλαδή η προστασία επί τόπου με εγκιβωτισμό εντός σκυροδέματος, ή
η μετατόπιση εκτός περιοχής εργασιών με προσθήκη νέου τμήματος. 

20.7 Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊστάμενη Αρχή από την Επιβλέπουσα
Υπηρεσία  το  ταχύτερο,  μετά  την  εγκατάσταση  του  αναδόχου.  Το  σχέδιο  θα
συνοδεύεται με περιγραφή για προστασία ή μετατόπιση των δικτύων. Ειδικότερα,
στην περίπτωση της επί τόπου προστασίας, το καλώδιο ή ο σωλήνας υδρεύσεως
θα  τοποθετείται  μέσα  σε  πλαστικό  σωλήνα  διαμέτρου  16  εκ.,  ο  οποίος  θα
εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεμα (Β-160) τετραγωνικής διατομής διαστάσεων 45 x 45 εκ. 

20.8 Η εργασία προστασίας ή μετατόπισης θα εκτελεστεί μετά την έγκρισή της από
την Προϊστάμενη Αρχή. 

20.9 Με βάση τα παραπάνω, ουδεμία ζημία από τον ανάδοχο επί υφισταμένων
δικτύων είναι αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου προξενηθεί
από  τον  ανάδοχο  βλάβη  στα  δίκτυα,  η  αποκατάστασή  της  θα  βαρύνει  εξ
ολοκλήρου τον ίδιο. Εξαίρεση από αυτό αποτελεί η περίπτωση γενομένης βλάβης
επί  πλαστικού  αγωγού  υδρεύσεως  του  οποίου  η  βάση δεν  υπεδείχθη  από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία  με  ακρίβεια  τουλάχιστον  πέντε  μέτρων.  Στην  περίπτωση
αυτή, η αποκατάσταση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο, σύμφωνα με οδηγίες της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 

20.10 Η αποκατάσταση του δικτύου που υπέστη βλάβη, πλην πλαστικού σωλήνα,
που  προξενήθηκε  από  τον  ανάδοχο,  ανάλογα  με  τη  φύση  του  δικτύου,  θα
εκτελείται όπως παρακάτω περιγράφεται : 

α. Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άμεσα, με προσωρινό τρόπο,
η  συνέχεια  των  επικοινωνιών  και  ακολούθως  θα  αντικαθίσταται  το  βλαμμένο
καλώδιο  με  νέο  σε  όλο  το  μήκος  το  οποίο  περιλαμβάνεται  μεταξύ  των
πλησιέστερων συνδέσμων και σε μήκος όχι μεγαλύτερο των σαράντα (40) μέτρων
καλωδίου. 

β. Ηλεκτρικό καλώδιο μέσης ή χαμηλής τάσης: θα αντικαθίσταται με νέο καλώδιο,
το τμήμα του υφιστάμενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) μέτρα εκατέρωθεν
της βλάβης. 

γ.  Αγωγός  δικτύου  ύδρευσης:  θα  αντικαθίσταται  με  νέο  σωλήνα,  το  τμήμα  το
οποίο βρίσκεται δέκα (10) μέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 

δ.  Αγωγός  καυσίμου:  θα  αντικαθίσταται,  με  νέο  αγωγό,  το  τμήμα  το  οποίο
βρίσκεται δεκαπέντε (15) περίπου μέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 

20.11  Η  εργασία  αναζητήσεως  και  εντοπισμού  μέσω  ανιχνευτή  μετάλλων  δεν
πληρώνεται  ιδιαίτερα,  αλλά  η  δαπάνη  της  περιλαμβάνεται  αναλογικά στις  τιμές
μονάδος  του  έργου.  Η  εργασία  όμως  προστασίας  ή  μετατόπισης  πληρώνεται
ιδιαίτερα με  βάση τις  συμβατικές τιμές,  εφόσον υπάρχουν, ή νέες τιμές που θα
συνταχτούν  κατά τα νόμιμα και  η  σχετική δαπάνη θα βαρύνει  το  κονδύλιο των
απροβλέπτων. 

20.12  Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν  πρόκειται  για νέα δίκτυα ή
μετακινήσεις  υφισταμένων,  θα  γίνεται  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  προκύπτει  ο
μικρότερος δυνατός αριθμός συνδέσεων. 

20.13  Κατά την  εγκατάσταση οιουδήποτε  καλωδιακού  δικτύου  δεν  επιτρέπεται  η
ταυτόχρονη εγκατάσταση “υλικών προστασίας και καλωδίων”. Θα προηγείται  η
κατασκευή  ή  εγκατάσταση  των  βοηθητικών  ή  προστατευτικών  υλικών  (άμμου,
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σωληνώσεων, φρεατίων), θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα μηχανικό η αρτιότητα
των και εν συνεχεία θα εγκαθίστανται τα καλώδια. 

20.14  Ο ανάδοχος υποχρεούται  με  την εγκατάσταση στο έργο να φροντίσει  με
δικές του ενέργειες για την διατήρηση συνδέσεων με τις Ο.Κ.Ω (∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ)
για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 

20.15  Η  δαπάνη  των  τιμολογίων  κατανάλωσης  των  πάρα  πάνω παροχών  και
συνδέσεων για τον χρόνο από την εγκατάσταση μέχρι την παράδοση προς χρήση
βαρύνει τον ανάδοχο που τις καταβάλει στους αντίστοιχους Ο.Κ.Ω. .  

ΑΡΘΡΟ  21  ο     :  ΥΛΙΚΑ  ΚΥΡΙΟΥ  ΤΟΥ  ΈΡΓΟΥ  –  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

21.1  Ο  ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  φυλάσσει,  με  δαπάνη  του,  τα  υλικά,
μηχανήματα,  εργαλεία  που  του  παραδίδει  ο  κύριος  του  έργου  για  χρήση  ή
ενσωμάτωση  και  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε  καταστροφή ή  απώλειά  τους,  από
πλημμελή χρήση ή διαφύλαξη. 

21.2  Όλες  οι  προσωρινές  εγκαταστάσεις  (υπόστεγα  αποθήκευσης,  θάλαμοι
διαμονής,  εργαστήρια,  γραφεία,  κλπ.)  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  των
εργασιών της εργολαβίας,  θα ανεγερθούν με  μέριμνα,  δαπάνη και  ευθύνη του
αναδόχου,  σε  θέσεις  που  θα  επιτρέπονται  από  την  Υπηρεσία  και  τις  λοιπές
αρμόδιες αρχές, μετά από σχετική αδειοδότηση. 

21.3 Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεμελίωση ή άλλη
προστασία υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να
προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, όπως και να λάβει κάθε άλλο μέτρο, για να
αποφύγει  την  πρόκληση  ζημιών  σε  τρίτους  ή  στην  Υπηρεσία  ή  και  στο  έργο,
αποζημιούμενος γι΄ αυτές με βάση τις τιμές του συμβατικού Τιμολογίου ή με βάση
τιμές  μονάδας  νέων  εργασιών  για  τις  εργασίες  που  δεν  προβλέπονται  από το
συμβατικό Τιμολόγιο εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 22  ο     : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

22.1 O ανάδοχος έχει υποχρέωση, με δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση
κάθε  τμήμα  του  έργου,  όπως  και  μετά  την  περάτωση  όλου  του  έργου,  να
αφαιρέσει και απομακρύνει από τους γύρω από αυτό το τμήμα, χώρους και γενικά
από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που απαιτήθηκε και προβλέπεται
από το προηγούμενο άρθρο 23 της παρούσης,  τα απορρίμματα,  εργαλεία και
ικριώματα, μηχανήματα, υλικά που πλεονάζουν, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές
εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ, να σηκώσει (καταστρέψει, κλπ.) κάθε βοηθητικό
έργο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα
λειτουργία  (π.χ.,  των  κτιρίων),  να  ισοπεδώσει  τους  χώρους  που  αυτά  ήταν
αφημένα  ή  εγκατεστημένα  κλπ.,  να  παραδώσει  δε  τελείως  καθαρές  τόσο  τις
κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει
για  κάθε  τι  άλλο  που  απαιτείται  για  την  παράδοση  του  έργου  για  εύρυθμη
λειτουργία σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή όπως προδιαγράφεται από
την ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 
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22.2 Ομοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας
δεν  υπάρχει  πλέον  ο  λόγος  ύπαρξης,  να  καθαιρέσει,  αποκομίσει,  κλπ.,  κάθε
προστατευτική  κατασκευή  που  κατασκευάστηκε  για  την  εκτέλεση  του  έργου
(εργασίες και παραγωγή υλικών) που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο για να
αποφευχθούν  κάθε  φύσεως ζημιές,  ατυχήματα,  κλπ.,  σε  ιδιοκτησίες,  οικοδομές,
δέντρα,  αγρούς,  καλλιεργήσιμες  εκτάσεις,  κοινωφελείς  εγκαταστάσεις  και  κάθε
φύσεως έργα, όπως και να απομακρύνει τα περιφράγματα των εργοταξίων. 

22.3  Εάν  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  έγγραφη  υπόμνηση  από  τη
Διευθύνουσα  Υπηρεσία  δεν  προβεί  στην  έναρξη  και  μέσα  σε  εύλογο  χρόνο
περάτωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου
και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει από την επόμενη πληρωμή προς αυτόν, πέρα από
τη μη έκδοση βεβαίωσης για εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή τμήματός του γι'
αυτό το λόγο.  

ΑΡΘΡΟ 23  ο     : ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δεκαπέντε
(15)  μήνες,  εκτός  αν  ορίζεται  αλλιώς  στην  ΕΣΥ.  Γενικά  για  το  χρόνο  εγγύησης
ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  171  του  Ν.4412/2016:  Κατά  το  χρόνο
εγγύησης  και  υποχρεωτικής  συντήρησης  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
επιθεωρεί  τακτικά  τα  έργα,  να  τα  διατηρεί  σε  ικανοποιητική  κατάσταση  και  να
αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή
βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου,
εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι
εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. 

Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά
το  χρόνο  εγγύησης,  οι  απαραίτητες  εργασίες  μπορεί  να  εκτελεσθούν  από  την
υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου
αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος,
ο μορφότυπος του οποίου και  η συχνότητα καταγραφής συμφωνούνται  με την
διευθύνουσα υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 24  ο     : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες και κρατήσεις για την
ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτές αναφέρονται Ν.4412/2016 και ισχύουν κατά
το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

Ο φόρος προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α), που έχει οριστεί σε ποσοστό 24%, βαρύνει
τον κύριο του έργου. 

Από τις επιβαρύνσεις που παραμένουν, αναφέρουμε ενδεικτικά το χαρτόσημο της
έγγραφης  σύμβασης  του  έργου,  το  φόρο  εισοδήματος  και  τις  κρατήσεις  για
λογαριασμό τρίτων, όπως ΤΑΔΚΥ, ΤΥΔΚ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ, ΤΠΕΔΕ, ΤΕΕ κ.λπ, ανάλογα
και με τον προϋπολογισμό, από τον οποίο χρηματοδοτείται το έργο. 

21/23



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25  ο     : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΈΡΓΟΥ

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου θα γίνεται από την αρμόδια τεχνική
υπηρεσία  του  φορέα κατασκευής  του  έργου  σύμφωνα με  το  άρθρο 136  του
Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 26  ο     : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Η  Υπηρεσία  έχει  το  δικαίωμα  να  λάβει  στην  κατοχή  της  ή  να  χρησιμοποιήσει
οποιοδήποτε τμήμα του έργου που έχει περατωθεί ή έχει μερικά εκτελεστεί, ύστερα
από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής. Αυτή όμως η κατοχή ή χρήση
δεν θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει εκτελεστεί
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη
τμημάτων του έργου καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό
θα ληφθεί  υπόψη από την  Υπηρεσία η  οποία  θα δώσει  ανάλογη αύξηση των
προθεσμιών αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει
νομότυπα  α  ανάδοχος.  Εάν  αυτή  δε  η  κατοχή  ή  χρήση  τμήματος  του  έργου
επιβάλλει  πρόσθετες δαπάνες στον ανάδοχο, τότε η Υπηρεσία θα καταβάλλει  σ'
αυτόν τις πραγματικές δαπάνες με βάση πρωτόκολλο καθορισμού νέων τιμών που
θα συνταχθεί. 

Σε  περίπτωση  που  η  Υπηρεσία  αποφασίσει  να  προβεί  στην  κατοχή  ή  χρήση
τμήματος του όλου έργου, πλήρως αποπερατωμένου ή όχι, δύναται να προβεί στη
διοικητική παραλαβή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 169 του Ν.4412/2016.
Η  διοικητική  παραλαβή  γίνεται  με  πρωτόκολλο  μεταξύ  του  προϊσταμένου  της
διευθύνουσας  υπηρεσίας,  του  επιβλέποντος,  εκπροσώπου  της  υπηρεσίας
συντήρησης  εφόσον  αυτή  έχει  καθοριστεί  και  του  αναδόχου.  Αν  το  έργο
παραδίδεται  για  χρήση  σε  υπηρεσία  άλλη  από  τον  φορέα  κατασκευής  του
συμπράττει  στο  πρωτόκολλο  και  εκπρόσωπος  της  υπηρεσίας  αυτής.  Αν  ο
εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν
ή  αρνηθούν  την  υπογραφή  του  πρωτοκόλλου,  αυτό  συντάσσεται  από  τους
λοιπούς,  με  σχετική  μνεία  κατά  περίπτωση  και  αυτό  κοινοποιείται  αρμόδια.  Το
πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για
χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών. 

Η  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο  διοικητική  παραλαβή  για  χρήση  γίνεται
αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του,
αν αυτό προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη,
μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας
υπηρεσίας. 

Αν από τη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη
χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει
αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών. Στις περιπτώσεις
αυτές  μπορεί  να  διενεργείται  διοικητική  παραλαβή  του  έργου  μετά  από σχετική
απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου παρ. 5 άρθρο 169 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 27  ο     : ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΈΡΓΟΥ

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  όπως  χωρίς  αμοιβή  προβεί  στην  σύνταξη
Μητρώου του κατασκευασθέντος έργου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το
άρθρο 170 Ν.4412/2016. 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεώνεται  όπως  κάθε  μήνα  και  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση
παραδίδει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία χαρακτηριστικές φωτογραφίες σε μέγεθος
ταχυδρομικού δελταρίου (καρτ-ποστάλ) που να δείχνουν την πρόοδο του έργου ή
ψηφιακές φωτογραφίες σε δίσκο αποθήκευσης.

ΑΡΘΡΟ 29  ο     : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Όπου στα συμβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «Επιβλέπουσα» ή Διευθύνουσα
Υπηρεσία», νοείται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας. 

- Όπου αναφέρεται η «Προϊσταμένη Αρχή», νοείται ο Δήμος Τριφυλίας .

- Όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις ή γνωμοδότηση «Τεχνικού Συμβουλίου»
νοείται το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Φιλιατρά 18-09-2018 Φιλιατρά 18-09-2018

Ο συντάξας Ο Προιστάμενος Δ.Τ.Υ. & Π.Π-

 

Αγγελής Πετρακόπουλος Γεώργιος Γκόνης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικός 
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