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ΓΕΝΙΚΗΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Το τεύχος αυτό της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς
συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων, σε συνδυασμό και με τους όρους των λοιπών
τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης θα εκτελεστούν οι εργασίες της
παρούσας εργολαβίας.
1.2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κώδικας
Δημοσίων Έργων», το Ν.1418/84 “Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν 2229/94 και του Π.Δ 609/85
“Περί Δημοσίων Έργων”, του Ν 2576/98 «Περί βελτίωσης των διαδικασιών για την
ανάθεση της κατασκευής Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις, έτσι όπως
συμπληρώθηκε και τις Υπουργικές αποφάσεις Δ17α/08/16ΦΝ 402/98 και Δ17α/10/65
ΦΝ 402.98, του Ν 2940/2001 και της εγκυκλίου 37 της 18-12-01 (Δ17α/03/67ΦΝ 430
και του Ν 3060/2002, όπως αυτά 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.
1.3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα στην Διακήρυξη του
έργου οριζόμενα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που προέρχονται σ' αυτά η σειρά ισχύος τους
καθορίζεται στην διακήρυξη του έργου.
1.4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατά την εκτέλεση του έργου ακoλoυθoύvται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του
Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες, με το είδος του έργου που
εκτελείται, τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Γεωργίας και
Δημοσίων Έργων, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή το
Τιμολόγιο.
1.5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τη Διακήρυξη.
1.6. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος:
Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία την διαμόρφωση και την φύση του έργου
και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής
Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής και
τα τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με
αυτά για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του.
Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν
απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή
λεπτομέρεια, ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση με την μελέτη των
συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά.
1.7. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
α) Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ορίζεται η ολική προθεσμία του έργου και
τυχόν τμηματικές που αρχίζει σύμφωνα με το Π.Δ.609/85.
β) Ο ανάδοχος υποχρεούται εvτός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την

υπογραφή της σύμβασης vα υποβάλλει στην διευθύνουσα το έργο Αρχή το
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 46
του Ν.3669/08.
γ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος vα απασχολήσει τόσους εργάτες - τεχνίτες και
μηχανικά μέσα όσα απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση τoυ έργου χωρίς vα
δικαιούται καμία από τov λόγο αυτό πρόσθετη αποζημίωση.
δ)Η Επίβλεψη δύναται κάθε στιγμή vα απαιτήσει από τov ανάδοχο vα αυξήσει τov
αριθμό τωv συvεργείωv, τις υπερωρίες και τov αριθμό τωv μηχανημάτων, αv κρίvει
ότι o ρυθμός της προόδου του έργου δεv είναι ικανοποιητικός.
ε) Στην περίπτωση που o ανάδοχος δεν προβεί μέσα στην νόμιμη προθεσμία, από
τη λήξη της προθεσμίας που δίδεται με τov τελευταίο πίνακα εργασιών, στην
αποπεράτωση των εργασιών που έχει αναλάβει, δύναται vα κηρυχθεί έκπτωτος
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την νομοθεσία που διέπει το έργο.
στ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας,
καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με υπόδειγμα της Επίβλεψης.
1.8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
1. Οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες ολοκληρωμένες
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης Οι τιμές αυτές προσαυξημένες ανάλογα, με
το κατά νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του αναδόχου
περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή
των έργων που καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου άμεσες ή έμμεσες και με
κάθε επιφύλαξη για τις διατάξεις που προβλέπουν οι αναθεωρήσεις τιμών,
αποτελούν πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για το αντικείμενο της σύμβασης.
2. Κατά τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά
αλλά όχι περιοριστικά:
α) οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας
μηχανημάτων δηλ. τα μισθώματα τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά η λόγω
ημεραργιών για οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς
επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων οι δαπάνες εγκαταστάσεων και τα
ασφάλιστρα αυτών.
β) οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού
εξοπλισμού από εργοδηγούς μηχανοδηγούς χειριστές μηχανοτεχνίτες τεχνίτες
ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες με ημερομίσθια αυτών ημεραργίες
ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κλπ.
γ) οι δαπάνες των απαιτούμενων για κάθε είδος εργασίας υλικών μετά των
φορτοεκφορτώσεων και των μεταφορών αυτών με κάθε μέσο από τον τόπο της
παραγωγής ή προμήθειας με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί
τόπου των έργων καθώς και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά
ενδεχομένως απαιτείται για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.
δ) οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων υλικών και αποζημιώσεων για την
προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευση αυτών
ε) τα έξοδα απόσβεσης αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και
υλικών.

στ) γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας για την οποία υπάρχει η σχετική τιμή του
τιμολογίου.
Επιπλέον των αναφερομένων ισχύουν όσα σχετικά αναφέρονται στα λοιπά άρθρα
της παρούσης, στην Ε.Σ.Υ., στους Γενικούς όρους του Τιμολογίου, στις Τεχνικές
Προδιαγραφές και στα άλλα συμβατικά τεύχη καθώς και στο Π.Δ. 609/85 (άρθρα
24,36,46 κ.λπ.).
3. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε ως
προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των εισερχομένων υλικών για
κάθε εργασία είτε ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών είτε ως προς τις τιμές
των ημερομισθίων και υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου στον διαγωνισμό.
1.9. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθήσει τα αναφερόμενα στον Ν.3669/2008.
1.10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε.)- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθήσει το άρθρο 59 του Ν.3669/2008 σχετικά με το
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.).
Τα υλικά πρέπει vα είναι αρίστης ποιότητας και vα πληρούν τους όρους αντιστοίχων
προδιαγραφών.
Δείγματα υλικών πρέπει vα υποβάλλονται για έγκριση πριν από την χρησιμοποίηση
τους.
Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκα χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται εφόσον
διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους.
Τα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία που απαιτούνται θα λαμβάvovται για εξέταση
σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμών υλικών. Για το σκοπό αυτό θα
συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του αναδόχου, καθώς και ότι
τα υλικά που πρόκειται vα χρησιμoπoιηθoύv αvταπoκρίvovται προς το δείγμα στο
oπoίo θα υποβληθούν τα υλικά.
1.11. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα απαραίτητα για το έργο υλικά που δεν
προέρχονται από το εμπόριο από τις θέσεις που ορίζονται από τη σύμβαση.
Εάν εκ των πραγμάτων προκύπτει αδυναμία χρησιμοποιήσεως ολικά ή μερικά των
πηγών λήψεως υλικών που αναφέρονται στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να
βρει και να προτείνει άλλες πηγές αυτών. Η χρήση των πηγών αυτών γίνεται μετά
από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας των τιμών μονάδος των νέων εργασιών για
τυχόν επί πλέον ή έλαττον δαπάνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με
τον τρόπο αυτό εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των
αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών.
Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα λαμβάνονται έγκαιρα πριν
από τη χρήση τους και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία.
Τα έξοδα λήψεως, συσκευασίας, μεταφοράς και εργαστηριακής εξετάσεως βαρύνουν
τον ανάδοχο του έργου.
1.12. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο μηχανικός εξοπλισμός που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση του έργου
προβλέπεται και καθαρίζεται στα άρθρα τoυ τιμολογίου της μελέτης. Ο εξοπλισμός
αυτός αv δε διατίθεται από τov ανάδοχο θα εξευρίσκεται με τη φροντίδα και με έξοδα
του χωρίς καμία υποχρέωση του κυρίου του έργου ή σχετική ευθύνη.

1.13. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου από το Νόμο προβλέπεται
ότι θα εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών),
διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα μέσα που θα
χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή μικρός ή
μεγάλος αριθμός μηχανημάτων, γνωστών ή άλλων τύπων, καινούργιων ή όχι,
εργατικών χειρών στο σύνολο ή εν μέρει, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κλπ.).
Στην Ε.Σ.Υ. αναφέρονται τα εγκεκριμένα ή συμβατικό τιμολόγιο (αναλύσεις τιμών)
που ισχύουν για τις τιμές μονάδος νέων εργασιών του έργου.
1.14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούνται ανεξάρτητα εάν το έργο εκτείνεται εντός ή εκτός
ασφαλιστικής περιοχής του ΙΚΑ, να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί
σύμφωνα με τις σχετικές περί ΙΚΑ διατάξεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων το εργατοτεχνικό και άλλο
προσωπικό που απασχολείται στα εργοτάξια του έργου, εφ' όσον αυτό δεν υπάγεται
στις περί ΙΚΑ διατάξεις, σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος.
1.15. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται μέσα σε ασφαλιστικές περιοχές I.Κ.Α. είναι
υποχρεωμένοι να ασφαλίσουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται στο έργο. Στις
περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών I.Κ.Α. οι
ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που θα
χρησιμοποιηθεί και που είναι ασφαλισμένο στο I.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η
ασφάλισή του.
Είναι υποχρεωμένος επίσης να ασφαλίσει το υπόλοιπο προσωπικό σε μία από τις
αναγνωρισμένες από το Δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα (που πρέπει να καταβάλλονται από τov ανάδοχο
συvoλικά δαπάνη εργοδοτική, εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου) βαρύνει τov
εργολάβο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να επιβαρυνθεί o εργοδότης με
αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των μεταφορικών του
μέσων, ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κoιvoτήτωv
και γενικά κάθε φύσης κοινωφελή έργα.
1.16. ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
1. Ο ανάδοχος σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου υποχρεώνεται να
συμμορφώνεται με τους Νόμους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς του Κράτους,
τις Αστυνομικές διατάξεις και διαταγές, καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις
οποιασδήποτε Δημοτικής η Δημοσιάς αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν
εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και για το έργο.
2. Ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων κλπ. υποχρεώνεται
να ανακοινώνει αμέσως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικές με
τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λπ., που του απευθύνονται ή του
κοινοποιούνται.
1.17. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα καθόλους τους κανόνες της
τέχνης και συμφώνως προς τις διατάξεις τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της
παρούσας μελέτης. Οπωσδήποτε όμως ο ανάδοχος διατηρεί την ευθύνη της καλής
εκτέλεσης των έργων.
2. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ.
609/85, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή
των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, και ο πάσης φύσεως έλεγχος που θα
ασκηθεί από την Υπηρεσία ουδόλως τον απαλλάσσει από την ευθύνη αυτή .
3. Πέραν των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο ευθυνών του Ανάδοχου ισχύουν
πλήρως και τα όσα το άρθρο 34 του Π.Δ. 609/85 ορίζει. Προκειμένου για κοινοπραξία

ισχύουν τα οριζόμενα στην Διακήρυξη η την Ε.Σ.Υ. και οι διατάξεις του άρθρου 35
του Π.Δ. 609/85.
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τα εγκεκριμένα σχέδια, να
τηρεί τις διαστάσεις και τη διάταξη των μερών του έργου και να συμμορφώνεται
ακριβώς με τις διατάξεις των συγγραφών υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των
σχετικών στοιχείων της σύμβασης. Επίσης με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο
της κατασκευής. O ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις
δεν δικαιούται καμία ιδιαίτερη αμοιβή έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές
προκύπτει οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία εάν δεν υπάρχει έγγραφη έγκριση
της Υπηρεσίας με ρητή αναφορά και περιγραφή των τροποποιήσεων.
5. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και
χρησιμοποίηση των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής τις σχετικές προδιαγραφές τα
σχέδια της μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά,
εργατικά και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου καθώς
και για την μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να
επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και
εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.
7. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στα υλικά είτε στις
εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατομεία κλπ.) που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή
δολιοφθορά κατά την διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον
Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει.
8. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα
μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/17-7-75), Π.Δ.
778/80 (ΦΕΚ 193Α/26-8-80) και 1073/8/(ΦΕΚ 260Α/16-9-81) και όποια άλλα
διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται
στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. Οποιασδήποτε φύσης
δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε
περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του
αναδόχου βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.
9. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης
εργασιών ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη
εργασίες έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας.
10. Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που
αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, μαζί με εκείνες που τυχόν θα
προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Επισημαίνεται ρητά ότι ο
Εργοδότης έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στην μελέτη, χωρίς να
δικαιούται ο Ανάδοχος εκ τούτου ιδιαίτερη προσθετή αποζημίωση.
11. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος καμιά πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται
από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής.
12. O ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές που
θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας
εμφάνισης (π.χ. πλημμύρες, θαλασσοταραχή κ.λ.π.)
13. Ρητά καθορίζεται ότι κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας η
αναφερόμενη ως συμβατική υποχρέωση του Ανάδοχου στα τεύχη δημοπράτησης της
μελέτης για την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται με
επιμέλεια και δαπάνες του αναδόχου, με τις οδηγίες της υπηρεσίας η οποία και
ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των
παραπάνω εργασιών για τα υλικά, τα τεχνικά μέσα και το προσωπικό βαρύνουν τον
ανάδοχο.
14. Ο Ανάδοχος είναι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση
των άδειων και εγκρίσεων των σχετικών με την εκτέλεση των εργασιών.

15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονεί με ευθύνη και δαπάνες του κάθε άλλη
απαιτούμενη σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής
σήμανσης των έργων κλπ. σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του
Π.Δ.609/85. Οι μελέτες αυτές υποβάλλονται στην Υπηρεσία για έγκριση σε επτά (4)
αντίγραφα. Η έγκριση της Υπηρεσίας ουδόλως αναιρεί την ευθύνη του Ανάδοχου για
την ποιότητα και πληρότητα των μελετών αυτών.
16. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για μεταβολές στο έργο, που
έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, ακόμα κι αν οι μεταβολές αυτές καθιστούν το έργο
ποιοτικά καλύτερο ή βελτιώνουν τη λειτουργία του. Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη
διαταγή από την οποία επήλθε μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων καταβάλλεται στον
ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεστεί χωρίς να
αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών. Σε περίπτωση που δίνεται
προφορική διαταγή τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων στον τόπο του έργου, λόγω
επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο και να επακολουθεί
η διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 43 του Π.Δ.609/85. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που προκύπτουν από έγγραφες συμπληρώσεις
ή τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής μελέτης του έργου διατηρώντας τα
δικαιώματά του, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν.1418/84
λόγω τροποποίησης του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού.
17. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις ζημιές που θα προκύψουν
από τυχόν σφάλματα των σχεδίων που έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη, αν πριν
από την έναρξη των αντίστοιχων έργων δεν απευθύνει, εγγράφως, προς τον
Εργοδότη σχετικές παρατηρήσεις για τα σφάλματα των σχεδίων αυτών.
18. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η εξεύρεση χώρου εναπόθεσης των προϊόντων
εκσκαφών και καθαιρέσεων του έργου, η δαπάνη της οποίας έχει περιληφθεί
ανοιγμένη στις σχετικές τιμές μονάδας του τιμολογίου της μελέτες. Ως εκ τούτου δεν
δικαιούται περαιτέρω αποζημίωση για τις παραπάνω μεταφορές πέραν αυτής που
περιλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων του τιμολογίου της μελέτης.
1.18. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών να
προβαίνει στην τοποθέτηση και να φροντίζει την συντήρηση και αντικατάσταση, όλων
των απαιτουμένων προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και
σημάτων κλπ. σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΕ (Ν. 614/77) και της ΠΤΠ
σήμανσης έργων εκτελουμένων εκτός και εντός κατοικημένων περιοχών, που
εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του
ΥΠΔΕ (ΦΕΚ 589 Β/80 και 121Β/83), καθώς και για τη διάθεση τροχονόμων για την
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες και
προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου, κατά τη διάρκεια της ημέρας
και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός
φέρει την ευθύνη, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη
εξαιρουμένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σήμανσης που
αναφέρθηκε ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων
των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" στις οποίες
περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να εκτελέσει
σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην
περίπτωση αυτή, να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από
την αμέλεια αυτή.
Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον
λογαριασμό του.
1.19. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι σε μερικά τμήματα μέσα στο χώρο
κατάληψης του κατασκευαζόμενου έργου και κοντά σ' αυτό, πιθανώς να βρίσκονται

στύλοι της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης, δίκτυα οπτικών ινών ιδιωτικών
παροχών κλπ. θα παραστεί επομένως ανάγκη, παράλληλα με τις εργασίες που
εκτελούνται απ' αυτόν, να εκτελεστούν από τις αρμόδιες Εταιρείες ή Υπηρεσίες και
τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση των στύλων ή την απομάκρυνση των
σωληνώσεων που υπάρχουν κλπ.
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις
αρμόδιες Εταιρείες ή Οργανισμούς για την επίσπευση της απομάκρυνσης των
ανωτέρω εμποδίων και να διευκολύνει αποφασιστικά την εκτέλεση των
απαιτουμένων εργασιών, χωρίς να έχει δικαίωμα για έγκριση οποιασδήποτε αξίωσης
και αποζημίωσης, λόγω καθυστερήσεων ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στο
έργο που κατασκευάζει αυτός, από τις παράλληλα εκτελούμενες εργασίες της
απομάκρυνσης στύλων κλπ.
Αντίθετα οφείλει αυτός, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την αποφυγή βλαβών στις εγκαταστάσεις των ανωτέρω Εταιρειών, οι
οποίες βλάβες πάντως αν συμβούν, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.
1.20. ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει με δικές του δαπάνες τα υλικά, μηχανήματα,
εργαλεία κλπ. που του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωμάτωση στο
έργο.
Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης θάλαμοι
διανομής κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα κατασκευαστούν με
μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπονται από την
Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.
Σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη η προστασία γειτονικής κατασκευής, ο
ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές και τη λήψη κάθε
άλλου μέτρου για την αποφυγή προκλήσεως ζημιών προς τρίτους ή προς το έργο,
αποζημιωμένος γι’ αυτές βάσει των τιμών του τιμολογίου ή τιμών μονάδος νέων
εργασιών για τις εργασίες που δεν προβλέπονται από το συμβατικό τιμολόγιο.
1.21. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες και πριν την παράδοση προς χρήση
κάθε τμήματος του έργου καθώς και μετά την αποπεράτωση του έργου να αφαιρέσει
και να απομακρύνει από τον χώρο του έργου και των εργοταξίων γενικά, κάθε
προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα,
πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων,
να καταστρέψει κάθε βοηθητική εγκατάσταση άχρηστη ή επιζήμια για τη λειτουργία
του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους των εγκαταστάσεων να παραδώσει τελείως
καθαρές τις κατασκευές και τους χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για
την παράδοση και την εύρυθμη λειτουργία του έργου σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και τις προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην καθαίρεση και απομάκρυνση των
προστατευτικών κατασκευών όταν κατά την κρίση της Υπηρεσίας αρθούν οι λόγοι
κατασκευής τους.
Εάν σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη υπόμνηση από την Τεχνική
Υπηρεσία ο ανάδοχος δεν προβεί στην έναρξη και αποπεράτωση σε εύλογο χρονικό
διάστημα των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου με
έκπτωση της δαπάνης από τον λογαριασμό και τη μη έκδοση βεβαίωσης
εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος του για τον λόγο αυτό.
1.22. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψηv του ότι θα καταβάλλει τους πρoβλεπoμέvoυς
από τους νόμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα που
γίνεται o διαγωνισμός και ότι είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο τεχνικό

προσωπικό ότι καθαρίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, με τις διάφορες αποφάσεις
του δηλαδή των δώρων εορτών - Πάσχα και Χριστoυγέvvωv του επιδόματος και των
ημερομισθίων για της ημέρες υποχρεωτικής αργίας. Εάν μετά την ημερομηνία που
έγιvε o διαγωvισμός επιβληθoύv φόρoι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθoύv αυτά πoυ
υπήρχαν το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτεται αντίστοιχα απ'τoυς
λογαριασμούς του αναδόχου, και εφόσον αποφασιστεί από τους αρμόδιους
Υπουργούς.
1.23. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κατά τη σύνταξη της προσφοράς του θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα
ισχύοντα δεδομένα σε σχέση με τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις ή ευθύνη και
διαδικασία των οποίων αποτελούν υποχρέωση του κυρίου του έργου.
1.24. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει το μητρώο του νέου έργου σύμφωνα με τις
εντολές και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία).
Το μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία πριν από την
προσωρινή παραλαβή.
Η δαπάνη για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και
περιλαμβάνεται στα Γενικά Έξοδα.
1.25. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) πρέπει να συντάσσονται
αμέσως μετά την εκτέλεση των εργασιών να περιέχουν δε πέραν των ποσοτικών
ενδείξεων των περιλαμβανομένων εργασιών και παρατηρήσεις για την εκτέλεση
αυτών και προκειμένου περί υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικά με τα
φυσικά τους χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα των δοκιμών και εν γένει κάθε
χρήσιμη παρατήρηση.
1.26. ΤΕΛΙΚΟΣ (ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Εκδίδεται με βάση τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού
λογαριασμού στον οποίο επισυνάπτονται αντίγραφά τους. Πριν από την θεώρηση
του λογαριασμού αυτού (και όλων των προηγούμενων πιστοποιήσεων) ζητείται από
τον ανάδοχο η υποβολή βεβαίωσης του αρμόδιου καταστήματος Ι.Κ.Α. και όλων των
ασφαλιστικών ταμείων για την εξόφληση όλων των σχετικών με την εκτέλεση του
έργου ασφαλιστικών εισφορών.
1.27. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Δεν επιτρέπεται χορήγηση προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 171/87
(ΦΕΚ 84 Α/2-6-87).
1.28. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η επίλυση διάφορων μεταξύ αναδόχου και εργοδότη θα γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.1418/84 και του άρθρου 17 του Π.Δ. 171/87.
1.29. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η παρούσα συντάχθηκε με βάση τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
Κατασκευής Δημοσίων Έργων (Γ.Σ.Υ.) που εγκρίθηκε με την Α. 67/74 (Αρ. Γ.Γ.Δ.
257/679/Φ34/11-3-74) Απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, όπως αυτή
ισχύει μετά την έκδοση του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85.
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