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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  
 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο µελέτης 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρόµων-
Πεζοδροµίων & Κοινόχρηστων χώρων 2018»  
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η Ε.Σ.Υ. περιλαµβάνει: 

(a) Τους συµβατικούς όρους 

(b) Τους ειδικούς όρους και  
 
Τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη σύµβαση βάσει των οποίων θα 
εκτελεστεί το έργο: «Κατασκευή Πεζοδρόµων-Πεζοδροµίων & Κοινόχρηστων χώρων 2018», προϋπολογισµού 
849.994,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου  του ΦΠΑ (24%), σε συνδυασµό και µε τους όρους της ισχύουσας Γ.Σ.Υ. και 
τα λοιπά συµβατικά τεύχη, µελέτες και έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 3ο : Προθεσµία Εκτέλεσης του Έργου – Ποινικές Ρήτρες 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι µήνες (6) µήνες και µε αφετηρία υπολογισµού της έναρξης 
σύµφωνα µε το άρθρο 135 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας ή της ενδεχόµενης 
χορηγηθείσης παράτασης αυτής από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 148 
του Ν.4412/2016. Μετά την υπέρβαση της παραπάνω προθεσµίας ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο 
σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσµιών ολικών ή τµηµατικών θα 
γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. 
 
Αρθρο 4ο : Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 
72 του Ν.4412/2016. 
Συµπληρωµατική εγγύηση πρέπει να κατατεθεί και για κάθε συµπληρωµατική σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 5ο : Πληρωµές του αναδόχου – Πληρωµές – Λογαριασµοί – Πιστοποιήσεις 
Οι λογαριασµοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί και εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν.4412/2016. Προ της 
πληρωµής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών του στα 
οικεία ταµεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης των υποχρεώσεών του για το πιστοποιηµένο ποσό προς τους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς. Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασµό έχει εφαρµογή το άρθρο 152 του 
Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 6ο : Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και το όφελος αυτού περιλαµβάνονται οι παρακάτω ειδικές δαπάνες, εφόσον ζητηθεί 
από τον εργοδότη σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στο περιγραφικό τιµολόγιο, δηλ.: 

1. Ο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου εργαστηριακός έλεγχος για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών 
που χρησιµοποιούνται και της εκτελούµενης ποιότητας εργασίας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που 
µνηµονεύονται στο τιµολόγιο. 

2. Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, πρωτοκόλλων µετά των απαραίτητων σχεδίων 
λογαριασµών και δακτυλογράφησης αυτών σε ανάλογο αριθµό αντιτύπων. Τα παραπάνω στοιχεία θα 
προσκοµίζονται για έλεγχο στον επιβλέποντα προτού να δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν. 

3. Η λήψη µέχρι (4) τεσσάρων φωτογραφιών ανά δρόµο 18Χ24 κατ’ επιλογή της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
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Άρθρο 7ο : Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 
Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του 
σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή ορίζεται 
σε δεκαπέντε (15) µήνες.  
 
Άρθρο 8ο : Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων µερών 
όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα στοιχεία της µελέτης. 

2. Οι έγγραφες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της µελέτης είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο 
µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος που προκύπτει από το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται σε αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή έστω 
και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις 
δίνονται προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο 
επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως αµέσως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής 
διαταγής. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, 
εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες 
δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του 
προσωπικού. Οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του 
προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ. οι δαπάνες 
λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, 
ασφαλιστικές κρατήσεις ή βαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής, των σχεδίων, κατασκευής των σταθερών 
σηµείων καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών και 
διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στο κύριο του έργου ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

4. 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 και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων 
ασφάλειας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική, ικριωµάτων, µελέτη 
προσωρινής σήµανσης έργων κλπ) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για 
την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το νόµο για την εφαρµογή των µέτρων 
ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π.∆. 
447/75 (ΦΕΚ142/Α/17.7.75) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών", το 
Π.∆.778/80 (ΦΕΚ 193/26.8.80) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού" και κάθε άλλη διάταξη που θα 
ισχύει καθ΄ όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. 

5. Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στην 
µη λήψη των απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία όλες τις απευθυνόµενες 
ή κοινοποιούµενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε τα µέτρα ελέγχου και 
ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

7. Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε κατά 
νόµο άδειας καθιστάµενος αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την 
εκτέλεση των εργασιών. 

8. Τον ανάδοχο βαρύνουν φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν 
κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον εργοδότη. 

9. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιµοποιεί στο έργο η 
∆ιευθύνουσα υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των ενδιαφεροµένων καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους 
δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους τότε η  
∆ιευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωµής των οφειλοµένων και πληρώνει απ’ ευθείας τους 
δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε 
εφαρµογή της παρ. αυτής µπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές µέχρι τριών το πολύ µηνών από την όχληση των 
ενδιαφεροµένων (σχετικό το άρθρο 138 του Ν.4412/2016). 

10. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων 
υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύµβαση. Οι πηγές αυτές 
πριν τη χρησιµοποίησή τους πρέπει να εγκριθούν από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει 
τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. 

11. Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων 
ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξης τους αν η 
σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για να αποτραπεί ή να είναι όσο 
το δυνατό µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον 
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ανάδοχο γίνεται µετά από διαταγή της υπηρεσίας και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου µεταξύ του 
επιβλέποντος και του αναδόχου. 

12. Όσον αφορά τη διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα σε εγκεκριµένο 
σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στην Υπηρεσία 
βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από το εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως ορίζεται 
από το Ν.4042 /2012 (ΦΕΚ24/Α) και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) άρθρο 7 παρ.3,β,3. 

13. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία αν τυχόν κατά την 
κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες 
εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. 

14. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών 
φορέα του δηµοσίου τοµέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να 
προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και χωρίς 
µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην άµεση υποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή 
διακοπών. 

15. Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου µέτρου για αποφυγή 
πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή και στο έργο, αποζηµιούµενος για τις εργασίες βάσει µονάδων νέων εργασιών 
για µη προβλεπόµενες από το συµβατικό τιµολόγιο εργασίες. 

16. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας µε την 
ταυτότητα του έργου, µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού, από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών. Η 
µορφή της πινακίδας καθώς και τα στοιχεία που θα φαίνονται σε αυτήν θα καθορισθεί σε συνεννόηση µε την 
επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

 
Άρθρο 9ο : ∆ιευκόλυνση κυκλοφορίας. Πινακίδες 
Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας στις γειτονικές του έργου 
οδούς   πρέπει απαραιτήτως να συνεννοείται προηγουµένως µε την υπηρεσία Επιβλέψεως και το αρµόδιο τµήµα της 
τροχαίας κινήσεως. Eπίσης οφείλει µε δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα εκτελούµενα έργα από αυτόν και στις 
πλέον εµφανείς θέσεις ξύλινα εµπόδια που να αναγράφουν τον τίτλο της εκτελούσης τα έργα αρχής, το ονοµατεπώνυµο 
και τον αριθµό τηλεφώνου του αναδόχου.  
 
Άρθρο 10ο : Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης του έργου 
Για την βέλτιστη ενηµέρωσή τους, δίνεται η δυνατότητα στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να επισκεφθούν, σε 
συνεννόηση µε την Υπηρεσία τη θέση εκτέλεσης του έργου, έτσι ώστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν πληρέστερη 
εικόνα για το είδος των περιγραφόµενων στο τεύχος µελέτης εργασιών, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, 
ιδιαιτέρως όσον αφορά τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των υλικών, τις απαιτούµενες µεταφορές, τον φόρτο 
κυκλοφορίας, την ύπαρξη τυχόν δικτύων ΟΚΩ, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, το ευµετάβλητο 
των καιρικών συνθηκών, τα τυχόν ευρήµατα στο έδαφος που µπορεί να προκύψουν κλπ., καθώς κάθε ένας από τους 
παράγοντες αυτούς είναι δυνατόν να µεταβάλει το κόστος των εργασιών και τη συνολική πορεία του έργου.  
 
Με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος επιβεβαιώνει ότι έχει πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, αποδέχεται 
ότι έχει µελετήσει και ότι θα συµµορφωθεί προς τα συµβατικά στοιχεία του έργου που περιλαµβάνονται στο τεύχος 
µελέτης καθώς και ότι αυτά αποτελούν τη βάση της σύµβασης.  
 
Παράλειψη του αναδόχου να αποκτήσει γνώση όλων των παραπάνω, δεν µπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για 
οποιαδήποτε παρερµηνεία των όρων και απαιτήσεων που περιλαµβάνονται στη σύµβαση, ούτε τον απαλλάσσει της 
ευθύνης του για πλήρη συµµόρφωση προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος βρει ασυµφωνίες ή παραλείψεις στις προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της 
Συµβάσεως ή εάν αµφιβάλλει για την έννοιά τους, πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως την αρµόδια Υπηρεσία, για να λάβει 
διευκρινίσεις, πριν υποβάλλει την προσφορά του. Για να ληφθεί υπόψη τέτοια αίτηση για παροχή διευκρινίσεως, πρέπει 
αυτή να υποβληθεί εγγράφως στην αρµόδια Υπηρεσία έξι (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. 
  
Άρθρο 11ο : Υλικά – Έλεγχος Ποιότητας – Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 
Για τις εργασίες που αφορούν την παρούσα µελέτη ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που µνηµονεύονται στα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου καθώς και οι σχετικές εν ισχύ εγκύκλιες διαταγές των αρµόδιων υπουργείων που 
αφορούν στην εκτέλεση των έργων και ειδικότερα:  
 
Ισχύουν οι προδιαγραφές οριστικές και προσωρινές του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, όπως εγκρίθηκαν µε την Αριθµ. 
απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 2221 Β’/30-7-2012) «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» και η εγκ. 26/4-10-2012 ∆ΙΠΑ∆/οικ/356 
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της ΓΓ∆Ε/ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/Τµήµα Προδιαγραφών και Ευρωκωδίκων, και οι Νόµοι 
διατάγµατα και Εγκύκλιοι που αφορούν την εκτέλεση έργων αντίστοιχης κατηγορίας και που έχουν δηµοσιευθεί ως την 
παραµονή της ηµεροµηνίας δηµοπρασίας.  
 
Κατά την εκτέλεση των δηµοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των εγκυκλίων και οι αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές των σχετικών Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος κλπ καθώς και οι διατάξεις της 
παρούσας συγγραφής και οι γενικότερες διατάξεις της «Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων» που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Γ.Γ.∆./257/679/Φ.4/11.3.1974 (Φ.Ε.Κ. 370B’/1974) απόφαση του τότε 
Υπουργείου ∆ηµ. Έργων όπως ισχύει σήµερα. 
 
Για όποιες εργασίες, στα οικεία άρθρα του τιµολογίου δεν µνηµονεύονται τεχνικές προδιαγραφές, τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και της απολύτου επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας που 
διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση των µη καταλλήλων από αυτά. Σε εργαστηριακό έλεγχο υπόκεινται 
και οι εκτελούµενες εργασίες, για διαπίστωση ότι εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. 
Αυτές υποκείµενες επίσης στον έλεγχο του επιβλέποντα ο οποίος µπορεί να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση 
τυχόν κακότεχνου κατά την κρίση του, εργασία. 
 
Επίσης έχουν εφαρµογή τα ισχύοντα ενιαία τιµολόγια εργασιών δηµοσίων έργων, όπως αναπροσαρµόστηκαν, 
συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα και µε την υπ’ αρ. Υ.Α. ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 (ΦΕΚ Β 
1746/19.5.2017) του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών και οποιαδήποτε άλλη σχετική απόφαση. Για τις εργασίες 
που περιγράφονται στην µελέτη και οι περιγραφές των ισχυόντων άρθρων στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση 
δεν καλύπτουν τις σχετικές απαιτήσεις, δηµιουργήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν νέα άρθρα τα οποία βασίζονται στα 
ισχύοντα άρθρα, σύµφωνα µε τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις, αλλά περιγράφουν συγκεκριµένες εργασίες, υλικά 
και τρόπο εκτέλεσής αυτών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην τεχνική έκθεση της µελέτης και στο περιγραφικό 
τιµολόγιο (τιµές εφαρµογής), που εξασφαλίζουν τις ειδικές απαιτήσεις και τις αναγκαίες αποδόσεις. Η κοστολόγηση 
των συγκεκριµένων άρθρων έγινε κατόπιν έρευνας αγοράς µε επιλογή της χαµηλότερης τιµής ανά τιµή µονάδας από 
προσφορές που ικανοποιούν τις περιγραφές των άρθρων και τις προδιαγραφές της µελέτης. 
 
Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας ποιότητας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε όλες τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Για κάθε κατηγορία ποιότητας των υλικών ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του µέριµνα και δαπάνες να συντάξει 
µελέτη συνθέσεως βάσει αντιπροσωπευτικών ποσοτήτων υλικών και αυτών που θα προσκοµισθούν στο εργοτάξιο. Η 
µελέτη συνθέσεως οφείλει να επαναλαµβάνεται κάθε φορά που µεταβάλλεται η πηγή προµήθειας ή το είδος ή η 
ποιότητα των συνιστούµενων υλικών ή οι καιρικές συνθήκες. Η µελέτη αυτή υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας. 
 
Εάν κατά την εκτέλεση κατασκευών από σκυρόδεµα χρησιµοποιείται έτοιµο σκυρόδεµα ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί πλήρως µε το  ΚΤΣ/2016 όπως ισχύει. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των 
οπλισµένων τµηµάτων της κατασκευής θα γίνεται µε χρήση δονητών χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου 
λόγω χρήσεως των δονητών, γιατί αυτό συµπεριλαµβάνεται στις τιµές της προσφοράς του. 
 
Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. Η λήψη δοκιµίων, τα οποία θα λαµβάνονται και θα συµπυκνώνονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό, θα 
πραγµατοποιείται από την επίβλεψη. 
 
Η θραύση των πιο πάνω δοκιµίων θα γίνεται στο αρµόδιο Εργαστήριο του Υ.∆.Ε. για την περιοχή εκτελέσεως του 
έργου µε δαπάνες του αναδόχου τον έργου. 
 
Εφόσον τα δοκίµια που ελήφθησαν κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος υπολείπονται της συµβατικής αντοχής, θα 
πραγµατοποιείται δειγµατοληψία µε λήψη πυρήνων (καρότων) από την έτοιµη κατασκευή του σκυροδέµατος. Ο 
αριθµός των πυρήνων θα ορίζεται κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου της Υπηρεσίας (επίβλεψη, επιτροπή 
παραλαβής κ.λπ.). 
 
Οι δαπάνες των δειγµατοληψιών και αυτές του ελέγχου βαρύνουν τον ανάδοχο του Έργου. Πρόσθετες τέτοιες δαπάνες 
βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες για τις δαπάνες αυτές διαπιστώθηκε ευθύνη του Αναδόχου. 
 
 
Άρθρο 12ο : Χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του 
έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 145 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει, 
ανά χρονική µονάδα, τις εργασίες που θα εκτελεστούν και συντάσσεται µε τη µορφή πίνακα που περιλαµβάνει τη 
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και 
σχετική έκθεση. Η χρονική µονάδα που θα χρησιµοποιείται και θα απεικονίζεται θα είναι η εβδοµάδα. 
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Το χρονοδιάγραµµα θα συνταχθεί µε την απαιτούµενη προσοχή ώστε να προσδιορίζονται µε ακρίβεια οι κρίσιµες 
διαδροµές οι αποίες θα διασφαλίζουν την έγκαιρη περάτωση του έργου. Θα µπορεί να αναθεωρείται σε χρόνους όχι 
µικρότερους του τριµήνου, ώστε να προσαρµόζεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές συνθήκες του 
εργοταξίου, τυχόν δε απκλίσεις θα αιτιολογούνται και θα επισηµαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο θα καλύπτονται 
(εντατικοποίηση ορισµένων εργασιών, αύξηση ωραρίου, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, πρόσθετος εξοπλισµός 
κλπ), ώστε να µην επηρεάζονται οι κρίσιµες διαδροµές και κατά συνέπεια η συνοική περαίωση του έργου, από τις 
επιµέρους καθυστερήσεις.  
  
Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 1 µηνός από την υπογραφή της σύµβασης στη σύνταξη και υποβολή του 
οργανογράµµατος του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού 
και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 
145, παρ. 4, του Ν.4412/2016. 
 
Η απόφαση έγκρισης του υπόψη χρονοδιαγράµµατος εκδίδεται εγγράφως από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε 
δεκαπέντα(15) ηµερολογιακές  ηµέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος από τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. 
 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να τρποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια των 
επιµέρους εργασιών, τα οποία εξυπακούεται ότι θα φαίνονται στο χρονοδιάγραµµα. 
 
Το χρονοδιάγραµµα όπως θα τροποποιηθεί και θα εγκριθεί απί την Υπηρεσία, είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο,θα 
αποτελεί τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιώνκαι τυχόν υπέρβαση των επιµέρους προθεσµιών συνεπάγεται τις 
προβλεπόµενες απότη Σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 
 
Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται εγγράφως από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν τροποιηθεί το 
συµβατικό αντικείµενο ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 145, παρ. 2, του Ν.4412/2016. 
 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του για το χρονοδιάγραµµα, δύναται να κηρυχθεί 
έκπτωτος της εργολαβίας, κατά τις διατάξεις του έρθρου 160, παρ. 2, του Ν.4412/2016. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 
Άρθρο 13ο : Εργασίες 
Το αντικείµενο του έργου, που περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, περιλαµβάνει συνοπτικά (και όχι 
περιοριστικά) τα εξής: 
 

• Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίου 

• Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων 

• Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους κρουστικού 

• Αποξήλωση κρασπέδων, πρόχυτων ή µη 

• Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 

• Γενικές εκσκαφές  

• Επιχώσεις ορυγµάτων 

• Εκσκαφές τάφρων για την κατασκευή των ρείθρων 

• Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 

• Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους10cm 

• Κατασκευή βάσης σκυροδέµατος C16/20, πάχους 10cm   

• Προσαρµογή στάθµης υφιστάµενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόµενου πεζοδροµίου 

• Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα B500C 

• Αποκατάσταση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων 

• Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα ή βοτσαλόπλακες ή πλάκες Καρύστου ή µε κυβόλιθους και 
πρόβλεψη όδευσης ατόµων µε προβλήµατα όρασης 

• Επισκευές σωληνώσεων υδρορροής 

• Τοποθέτηση µεταλλικών εσχαρών υδροσυλλογής 

• Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων 

• Κατασκευή περίφραξης µε τοποθέτηση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων 
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• Κατασκευή των ρείθρων και τοποθέτηση νέων πρόχυτων κρασπέδων  

• ∆ιαµόρφωση διαβάσεων ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

• Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχεριών από διερχόµενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

• Κόψιµο και εκρίζωση µεµονωµένων θάµνων 

• Αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις, µετά προσοχής, πινακίδων σήµανσης  

 

 
Άρθρο 14ο : Mητρώο έργου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την Τελική Επιµέτρηση να παραδώσει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  το Μητρώο Έργου 
όπως προβλέπεται µε την ∆ΝΣΓ/ΟΙΚ.38108/ΦΝ466/17(ΦΕΚ 1956Β) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και 
Μεταφορών  
 
 

Κηφισιά, 29-06-2018 
 
 

Η Συντάξασσα 
 
 
 

Μαρία ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

Κηφισιά,  29-06-2018 
 

Ελέγχθηκε 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάµενη του 

Τµήµατος Προγραµµατισµού & Μελετών 
 
 

∆ήµητρα ∆ΗΜΑΚΑ 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Κηφισιά,  29-06-2018 
 

Θεωρήθηκε 
H Προϊσταµένη της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

          Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
     ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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