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α/α Μελέτης: 28/2022 

Τίτλος Έργου: «51η ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ» 

CPV: 45232420-2 (Κατασκευαστικές 
εργασίες αποχετευτικών δικτύων) 

Προϋπολογισµός: 500.000,00 € (µε ΦΠΑ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. 25.7312.33 

 
 

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) 
 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο 

Η παρούσα Συγγραφή αφορά στην εκτέλεση των παντός είδους ∆ηµοτικών έργων, η δαπάνη των οποίων βαρύνει 

τη διαχείριση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και περιλαµβάνει τους γενικούς συµβατικούς 

όρους, βάσει των οποίων, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της 

µελέτης, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο οι εργασίες του έργου «51η Εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων», 

συνολικής δαπάνης 500.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

 

 

Άρθρο 2ο: Ορισµοί 

Οι όροι και οι ονοµασίες που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους της παρούσας Συγγραφής, αλλά και στα 

υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, έχουν τη σηµασία που περιγράφεται παρακάτω:  

 

«Έργο» Το σύνολο των εργασιών, όπως φαίνονται στα σχέδια, στις τεχνικές 

περιγραφές και προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωση και παράδοση του αντικειµένου της σύµβασης. 

«Εργοτάξιο, Τόπος των 

Εργασιών» 

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου, δηλαδή τα τµήµατα των οδών στα σηµεία που 

θα πραγµατοποιηθούν οι συνδέσεις των ακινήτων µε τους κεντρικούς 

αγωγούς ακαθάρτων. 

«Επιχείρηση» ή «Εργοδότης» ή 

«Αναθέτουσα Αρχή» 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

«Επιβλέπων» ή «Επίβλεψη" ή 

«Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία» ή «∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία» 

Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

«Προϊσταµένη Αρχή»  Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

«Ανάδοχος» ή «Ανάδοχος 

Εργολήπτης» ή «Εργολάβος» 

Η Εργοληπτική Επιχείρηση, στην οποία ανατίθεται µε σύµβαση, ύστερα από 

διαγωνισµό, η εκτέλεση του Έργου.  

«Αντίκλητος ή Νόµιµος 

Εκπρόσωπος του Αναδόχου» 

Το φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει και είναι κατάλληλα 

εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί για λογαριασµό του Αναδόχου, σε κάθε 

συναλλαγή αυτού µε τον Εργοδότη, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του  Έργου. 

Ο Ανάδοχος µπορεί οποτεδήποτε να αντικαθιστά τον Εκπρόσωπό του. Η 

αντικατάσταση ισχύει, έναντι του Εργοδότη, από την έγγραφη γνωστοποίησή 

της σ’ αυτόν. 

«Μηχανικός»  Ο διπλωµατούχος ή πτυχιούχος ΤΕ Μηχανικός, προϊστάµενος του εργοταξίου. 

«Συντονιστής για θέµατα 

ασφάλειας και υγείας κατά την 

εκτέλεση του έργου» 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του 

έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 305/96. 
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«Χρονοδιάγραµµα» Το Χρονοδιάγραµµα του έργου, στο οποίο αναγράφονται οι τµηµατικές και η 

τελική προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου σε ηµερολογιακές ηµέρες. 

«Συµβατικό Τίµηµα»  Το ποσό του εργολαβικού συµφωνητικού, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

«Με δαπάνες του Αναδόχου» ή 

«βαρύνουν τον Ανάδοχο» ή «σε 

βάρος του Αναδόχου» ή «άνευ 

ιδιαιτέρας αποζηµίωσης» 

Όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγµένες µέσα στις Τιµές του 

Τιµολογίου και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά πρόσθετη αποζηµίωση. 

«Γ.Σ.Υ.» Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

«Ε.Σ.Υ.» Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

«Τ.Σ.Υ.» Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

«Έγκριση»  Η γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας. 

«Εντολή»  Η γραπτή εντολή της Υπηρεσίας. 

«Συγκατάθεση» Η γραπτή συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

«Κανονισµοί, Πρότυπα, 

Κώδικες, Προδιαγραφές» 

Οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισµούς, Πρότυπα, Κώδικες ή Προδιαγραφές 

αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και δηµοσίευση που ισχύει την 

ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

 

 

Άρθρο 3ο:  Ισχύουσες διατάξεις και Προδιαγραφές 

Η εκτέλεση του παραπάνω έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως τελευταία τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισµός, 

απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις 

προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και 

την υγεία» και ισχύει, καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους των αρµοδίων Υπουργείων, 

όπως ισχύουν και αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, θα εφαρµόζονται επίσης οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούµενου έργου 

Τεχνικές Προδιαγραφές, οι αναφερόµενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή/και στο Τιµολόγιο, σε 

συνδυασµό και µε τυχόν µελέτες, σχέδια ή διαγράµµατα που συνοδεύουν τα συµβατικά τεύχη, καθώς και µε τις 

έγγραφες οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

Άρθρο 4ο:  Ισχύοντες Κανονισµοί – Πρότυπα 

Ανάλογα την κατηγορία του έργου ισχύουν οι παρακάτω κανονισµοί και πρότυπα:  

• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ 2016), όπως ισχύει. 

• Ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ 2000) – ΦΕΚ 1329Β’/6-11-2000, όπως ισχύει. 

• Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ 2000) – ΦΕΚ 2184Β΄/20-12-1999, ή ο Ευρωκώδικας EC8, όπως 

ισχύουν. 

• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΚΤΧ 2000) – ΦΕΚ 381Β’/24-3-2020, όπως 

ισχύει. 

• Ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (Ν.Ο.Κ.), ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός και τα διατάγµατα δόµησης εντός και 

εκτός σχεδίου. 

• Ο Κανονισµός Αποχέτευσης (ΕΥ∆ΑΠ). 

• Οι κανονισµοί εγκαταστάσεων κτιρίων  

• Οι διατάξεις της ∆ΕΗ.  

• Κανονισµός διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων (ΦΕΚ 332/Β/28-03-01). 

• Το Π.∆. 778/1980 περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών έργων (ΦΕΚ 193Α’/26-8-1980) 

• Το Π.∆. 1073/1981 περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών κλπ. (ΦΕΚ 

260Α’/16-9-1981) 

• Τον Ν.1568/1985 για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (ΦΕΚ 177Α’/18-10-85) 
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• Το Π.∆. 305/1996 για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ  

• Ο Κανονισµός Τσιµέντων (Π.∆. 244/29-2-80 ΦΕΚ 69Α/23-3-80). 

• Τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000 «Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά 

τσιµέντα» και ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 «Αξιολόγηση συµµόρφωσης», που τέθηκαν σε ισχύ µε την ΚΥΑ 16462/29 

(ΦΕΚ 917/Β/17-7-01).  

• Το πρότυπο DIN 1045/ DIN 1048 για ωπλισµένο σκυρόδεµα. 

• Το πρότυπο DIN 1045/ DIN 1047 για άοπλο σκυρόδεµα. 

• Το πρότυπο DIN 4226 για τα αδρανή. 

 

 

Άρθρο 5ο:  Συµβατικά τεύχη έργου 

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, είναι τα παρακάτω: 

1. Το εργολαβικό συµφωνητικό 

2. Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας 

3. Η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου 

4. Το Τιµολόγιο δηµοπράτησης 

5. Ο Προϋπολογισµός δηµοπράτησης 

6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

7. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 

8. Η Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή 

9. Το Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία 

 

Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται. Η σειρά ισχύος τους καθορίζεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε 

περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σε αυτά όρων. 

 

 

Άρθρο 6ο:  Περιεχόµενο των τιµών µονάδας του Τιµολογίου 

Οι τιµές του Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένων εργασιών. Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες µε το 

νόµιµο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαµβάνουν τη δαπάνη για όλες τις 

απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή του έργου, καλύπτοντας όλες τις άµεσες ή έµµεσες δαπάνες του 

Αναδόχου και, µε την επιφύλαξη της αναθεώρησής τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, αποτελούν την 

πλήρη αποζηµίωση για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τα παραπάνω, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται 

άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε µιας από αυτές. 

Στις τιµές του Τιµολογίου περιλαµβάνονται: 

1. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας µηχανηµάτων, δηλαδή τα 

µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών ή άλλης αιτίας, οι 

δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και 

τα ασφάλιστρά αυτών. 

2. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του εξοπλισµού από εργοδηγούς, 

µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, για τα 

ηµεροµίσθιά αυτών, τις ηµεραργίες, τις ασφαλίσεις, τις ώρες εργασίας σε αργίες, τις έκτακτες χρηµατικές 

παροχές κλπ. 

3. Οι δαπάνες των απαιτουµένων για κάθε είδος εργασίας υλικών και µικροϋλικών, µε τις φορτοεκφορτώσεις 

τους και τις µεταφορές τους µε κάθε µέσο από τον τόπο παραγωγής ή προµήθειας επί τόπου των έργων και 

κάθε υλικού που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά ενδεχοµένως να απαιτείται για την πλήρη συντέλεση κάθε 

εργασίας. 
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4. Οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων, κατασκευής των σταθερών σηµείων, σύστασης και διάλυσης 

εργοταξίων. 

5. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµίωσης για την προσωρινή κατάληψη 

έκτασης για τη µεταφορά ή την αποθήκευσή αυτών. 

6. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών. 

7. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιµή του τιµολογίου.  

8. ∆εν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές του Τιµολογίου τα, κατά το επόµενο άρθρο, γενικά έξοδα και όφελος του 

αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 7ο:  Ποσοστό Γενικών εξόδων και Οφέλους του αναδόχου 

Το ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του αναδόχου, που αναφέρεται στο άρθρο 6 του 

Ν.4412/2016 καθορίζεται σε 18%, σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν.4412/2016 και σε αυτό περιλαµβάνονται: 

1. Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και τεχνικού 

προσωπικού του αναδόχου. 

2. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική 

λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση, κλπ). 

3. Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύναψης της σύµβασης, εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. 

4. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές πάσης φύσεως επιβαρύνσεις. 

5. Τα έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά για την 

παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 

6. Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου και κάθε φύσης 

αποζηµίωσης προς τρίτους. 

7. Τα έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκόµισης των προϊόντων σε θέση που να 

επιτρέπεται από την Αστυνοµία.  

8. Τα έξοδα σύνταξης των επιµετρητικών στοιχείων και λογαριασµών, κατά την εκτέλεση του έργου. 

9. Τα έξοδα για την τοπογραφική αποτύπωση του κατασκευασµένου έργου. 

10. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύµφωνη 

µε τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτείται για την εκτέλεση των έργων από κάθε 

πλευρά, σε σχέση µε τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τα κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 

11. Το όφελος του αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 8ο:  Επείγουσες και Απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες - Τιµές µονάδος νέων 

εργασιών 

Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό 15% και όσον αφορά και στις νέες εργασίες, 

εφαρµόζονται όσα αναφέρονται στα άρθρα 155 και 156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν. 

 

 

Άρθρο 9ο:  Αναθεώρηση τιµών 

Οι συµβατικές  τιµές εκτέλεσης του έργου αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του όρθρου 153 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

 

Άρθρο 10ο:  Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις υπέρ τρίτων 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ.8 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
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Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις (φόρος εισοδήµατος, τέλη χαρτοσήµου κλπ) και 

οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις (ασφαλιστικές ή µη εισφορές κλπ), όπως ισχύουν κατά το χρόνο που 

δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

Κατ’ εξαίρεση, φόροι του ∆ηµοσίου και λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν 

τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

Η καταβολή των προβλεπόµενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση κανονικής απόδειξης πριν από 

την πληρωµή των λογαριασµών (σε περίπτωση τµηµατικής καταβολής ή εξόφλησης), όπως ο Νόµος ορίζει. 

Εάv µετά τηv ηµερoµηvία πoυ έγιvε o διαγωvισµός επιβληθoύv φόρoι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθoύv αυτά 

πoυ υπήρχαv, τo αvτίστoιχo πoσό πληρώvεται επιπλέov ή εκπίπτει αvτίστoιχα απ' τoυς λoγαριασµoύς τoυ 

αvαδόχoυ. 

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

 

Άρθρο 11ο : Πληρωµές του αναδόχου – Λογαριασµοί – Πιστοποιήσεις 

Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις επιµετρήσεις των 

εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών. Οι λογαριασµοί συντάσσονται 

ανακεφαλαιωτικοί και εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 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. 

 

 

Άρθρο 12ο:  Τελικός (εξοφλητικός) Λογαριασµός 

Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει Προτελικό 

Λογαριασµό µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της 

οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει Τελικό 

Λογαριασµό.  

Με τον τελικό Λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγµατος και όλων των αµοιβαίων 

απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης.  

Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασµό έχει εφαρµογή το άρθρο 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

 

Άρθρο 13ο: Μελέτη και γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου 

Για τη 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 την τοποθεσία και τη φύση του έργου και για το είδος των περιγραφόµενων στο τεύχος 

µελέτης εργασιών, καθώς και πλήρη γνώση για τις υφιστάµενες γενικές, τοπικές και ειδικές συνθήκες του έργου, 

ιδιαιτέρως όσον αφορά: 

- τη θέση του έργου και των µερών αυτού, 

- τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, 

- τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφών ή καθαιρέσεων, 

- τις θέσεις αποθήκευσης υλικών, µηχανηµάτων, εξοπλισµού κ.λ.π., 

- τις απαιτούµενες -µε κάθε µέσο- µεταφορές, 

- τη δυνατότητα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, 

- τις διακυµάνσεις της στάθµης των υπογείων υδάτων, των υδάτων των ποταµών, χειµάρρων κ.λ.π. 

- την κατάσταση των οδών, 

- την ανάγκη κατασκευής οδών προσπέλασης, 
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- τον φόρτο κυκλοφορίας, 

- την ύπαρξη τυχόν δικτύων ΟΚΩ, 

- την ευχέρεια εξασφάλισης επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, 

- τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και το ευµετάβλητο αυτών, 

- τη διαµόρφωση, φύση και κατάσταση του εδάφους στην τοποθεσία του έργου και την ποιότητα του 

υπεδάφους, 

- τα τυχόν ευρήµατα στο έδαφος που µπορεί να προκύψουν κλπ., 

- το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων και εκµεταλλεύσιµων υλικών που βρίσκονται 

στην περιοχή, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και που θα µπορούσαν µε οποιοδήποτε τρόπο 

να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο αυτών ή το κόστος τους και κατ’ επέκταση τη συνολική πορεία του 

έργου.  

 

Τονίζεται ότι τα στοιχεία που σχετίζονται µε τη φύση του έργου, µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ. ο 

χαρακτηρισµός των εδαφών, η ύπαρξη υπογείων υδάτων, τα αποτελέσµατα κάθε φύσης ερευνών, τα στοιχεία 

κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., που έγιναν ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τίθενται στη διάθεση των 

διαγωνιζόµενων για ενηµέρωσή τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την 

Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν ως βοήθηµα για τη σύνταξη των προσφορών. Αφήνεται στην κρίση 

των διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και 

δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέστερο 

καθορισµό των στοιχείων που τους διατέθηκαν. Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου 

µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται 

καταβολή αµοιβής σε αυτόν. 

 

Με τη συµµετοχή εποµένως στη δηµοπρασία (υποβολή προσφοράς), ο ανάδοχος επιβεβαιώνει ότι µελέτησε 

πλήρως και έλαβε υπόψη του, κατά τη σύνταξη της προσφοράς, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου και 

έχει πλήρη γνώση όλων των παραπάνω. 

 

Επίσης ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, το ισχύον θεσµικό 

πλαίσιο, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη 

περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, 

∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, καθώς και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που 

συµπεριλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς 

του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που 

απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 

 

Παράλειψη του διαγωνιζόµενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και 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, ούτε προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και 

παράτασης προθεσµίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος βρει ασυµφωνίες ή παραλείψεις στις προδιαγραφές, στα σχέδια ή στα λοιπά 
στοιχεία της µελέτης ή εάν αµφιβάλλει για την έννοιά τους, πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως την αρµόδια Υπηρεσία, 
για να λάβει διευκρινίσεις, πριν υποβάλλει την προσφορά του. Η αίτηση για παροχή διευκρινίσεων, πρέπει να 
υποβληθεί εγγράφως στην αρµόδια Υπηρεσία, εντός προθεσµίας που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη. 
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Άρθρο 14ο:  Έκδοση αδειών 

Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, µε ευθύνη και φροντίδα του ιδίου, υποχρεούται να µεριµνήσει για 

την έγκαιρη έκδοση, κάθε άδειας και έγκρισης που απαιτείται από την ισχύουσα Νοµοθεσία και είναι απαραίτητη 

για την εκτέλεση των εργασιών, καθιστάµενος αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που 

ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών και επωµιζόµενος όλες τις απαιτούµενες δαπάνες. Ενδεικτικά µόνον 

αναφέρονται οι Εγκρίσεις διάφορων Υπηρεσιών, όπως Υπηρεσία Ύδρευσης, Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., Φυσικό Αέριο, 

Αστυνοµική Αρχή, Τροχαία, ΟΑΣΑ, Αρχαιολογία, ∆ασαρχείο κ.λ.π. Για παράδειγµα, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

µεριµνήσει, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του ∆ήµου, για την έκδοση αδειών κατεδαφίσεων επικειµένων, όπου 

απαιτείται, καθώς και για την έκδοση αδειών κοπής δένδρων. 

Ο ανάδοχος θα ετοιµάσει και θα υποβάλλει στις διάφορες Υπηρεσίες όλα τα δικαιολογητικά (υπεύθυνες δηλώσεις - 

µελέτες - αιτήσεις κ.λ.π.) υπογεγραµµένα από τον ίδιο ή από νόµιµο εκπρόσωπο του, που είναι απαραίτητα για 

την έκδοση των αδειών.  Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε αντιπροσώπους του να µεταβεί στις διάφορες 

υπηρεσίες και να παραστεί όσες φορές είναι απαραίτητο για την έκδοση των ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων. 

Για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες ο ανάδοχος δεν θα αµειφθεί ιδιαίτερα, δεδοµένου ότι συµφωνείται αµοιβαία ότι η 

αµοιβή του γι’ αυτές περιέχεται ανηγµένη στις τιµές του Τιµολογίου. 

 

 

Άρθρο 15ο:  Τήρηση Νόµων, Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων 

Ο ανάδοχος, σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, υποχρεώνεται να συµµορφώνεται µε τους Νόµους, τα 

∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς του Κράτους, τις Αστυνοµικές διατάξεις και διαταγές, καθώς και µε τις νόµιµες 

απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµοτικής ή ∆ηµόσιας αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά 

οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και για το έργο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανακοινώνει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα του έργου Υπηρεσία όλες τις σχετικές 

διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, που είναι σχετικές µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας 

κ.λ.π., που του υποδεικνύονται ή του κοινοποιούνται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. 

 

 

Άρθρο 16ο:  Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

1. ∆εδοµένου ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω ή 
Ν.Π.∆.∆., ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής και ύστερα από έρευνα που 
θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων φορέων (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κτλ.), να 
αναζητήσει οδηγίες και πληροφορίες, καθώς και τα σχετικά στοιχεία και σχέδια για τις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις (αγωγούς, καλώδια κ.λ.π.), που εµπλέκονται στην περιοχή του έργου. 

2. Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος στη 
συνέχεια θα πρέπει να αναζητήσει και να εντοπίσει όλα τα υφιστάµενα υπόγεια δίκτυα (ηλεκτρικά ή 
τηλεφωνικά καλώδια, αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π.) και να εξακριβώσει την ακριβή θέση 
διέλευσης αυτών (οδεύσεις), µέσω ανιχνευτή µετάλλων ή/και δοκιµαστικών τοµών – εκσκαφών. 

3. Οφείλει δε κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή βλαβών ή 
ζηµιών στις εγκαταστάσεις των ανωτέρω Εταιρειών. Πάντως αν συµβούν βλάβες ή ζηµιές, η αποκατάσταση 
αυτών ή η αποζηµίωση θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

4. Ειδικά για το δίκτυο ύδρευσης και λόγω της εξαιρετικής σηµασίας που έχει το δίκτυο αυτό για τη ζωή και 
την υγεία των κατοίκων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντείνει τα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών. Σε 
περίπτωση που παρ' όλα τα εν λόγω µέτρα, συµβούν ζηµιές στο δίκτυο ύδρευσης, τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην άµεση και το αργότερο εντός 4ώρου οριστική αποκατάσταση της ζηµιάς και η δαπάνη 
επισκευής, αλλά και η ζηµιά λόγω της αξίας του απολεσθέντος ύδατος, βαρύνει τον ανάδοχο και µπορεί να 
παρακρατείται από τα οφειλόµενα σε αυτόν από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν επαρκούν 
εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για είσπραξη ∆ηµοσίων Εσόδων. 

5. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται, προς πρόληψη ζηµιών σε ευαίσθητους αγωγούς (π.χ. Ο.Τ.Ε.) 
και ατυχηµάτων στο εργαζόµενο προσωπικό, όπως στην περίπτωση καλωδίων της ∆.Ε.Η., δικτύων αερίων 
κλπ. 

6. Ο ανάδοχος, κατά τις εργασίες εκσκαφής, θα προβαίνει στην κατάλληλη υποστήριξη ή ανάρτηση των 
αγωγών Ο.Κ.Ω. που τυχόν θα συναντήσει εντός των ορυγµάτων. 
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7. Ο ανάδοχος ουδεµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει µε τις τυχόν εργασίες µετατόπισης (π.χ. στύλου 
∆ΕΗ), είναι όµως 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. από τους 
αντίστοιχους Οργανισµούς. 

8. Επισηµαίνεται τέλος, ότι ο ανάδοχος υποχρεούται, όταν εκτελεί εργασίες πλησίον του δικτύου φυσικού 
αερίου και οπωσδήποτε όταν οι εργασίες γίνονται σε δρόµο που διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου, να έχει 
προηγουµένως ενηµερώσει την ΕΠΑΑ Α.Ε., ή οποιαδήποτε άλλη αρµόδια Υπηρεσία, προκειµένου αυτή να 
επιβλέψει τις εργασίες και να δώσει σχετικές οδηγίες κατά περίπτωση. 

 

 

Άρθρο 17ο:  Έλεγχος – Προσαρµογή – Συµπλήρωση µελετών του έργου 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής µελέτης του έργου και να υποδείξει εγκαίρως 

και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλµατά αυτής, καθώς και των κατασκευαστικών σχεδίων και να προτείνει τις 

απαραίτητες διορθώσεις και συµπληρώσεις, παραµένοντας αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και 

ευστάθεια των έργων που κατασκευάζονται από αυτόν. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, µε την έγγραφη εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας, να εκπονήσει όλες τις 

αναγκαίες µελέτες που τυχόν απαιτηθούν για συµπληρώσεις και προσαρµογές των στοιχείων της οριστικής 

µελέτης. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόµα στη σύνταξη των σχεδίων λεπτοµερειών, τα οποία θα απαιτηθούν κατά την 

εκτέλεση του έργου, για τον σαφή και ακριβή καθορισµό ορισµένων τµηµάτων του, των οποίων η απεικόνιση στα 

γενικά σχέδια της µελέτης δεν παρέχει την αναγκαία ακρίβεια. Τα σχέδια αυτά που θα συνταχθούν σύµφωνα µε 

τις υποδείξεις της επίβλεψης, θα σχεδιάζονται µετά την έγκρισή τους από αυτή σε κανονικές διαστάσεις σχεδίου 

και θα αποτελούν συµπληρωµατικά στοιχεία του έργου.  

4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε βάση τη µελέτη του έργου, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες 

από το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων προδιαγραφές εκπονήσεως µελετών να προβεί στην εφαρµογή της µελέτης 

επί του εδάφους, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων των έργων, στον έλεγχο και λήψη των 

συµπληρωµατικών στοιχείων που απαιτούνται για τη συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων 

της µελέτης, όπως επίσης και στη σήµανση της ζώνης καταλήψεως του έργου. 

5. O καθορισµός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων των οιονδήποτε 

στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες επί µέρους διατάξεις και 

τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει όλα τα µέτρα 

για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή 

λειτουργία του έργου. 

6. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα σχέδια 

λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες - διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή 

σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο σε ότι αφορά την άµεση σύνδεσή του µε τα λοιπά τµήµατα του 

έργου. 

7. Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και µελέτες συνδέσεως αυτών, επειδή οι µελέτες αυτές 

εξαρτώνται από τον τύπο του µηχανήµατος που θα εκλέξει ο ανάδοχος (µέσα στα όρια φυσικά που καθορίζονται 

από τη σύµβαση) και εποµένως δεν είναι δυνατή η σχεδίασή των από την Υπηρεσία. 

8. Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται µε µέριµνα του αναδόχου, 

χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 

 

Άρθρο 18ο:  Τοπογραφικές εργασίες – Εφαρµογές επί του εδάφους 

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί του εδάφους εφαρµογή των εγκεκριµένων 

χαράξεων, εκτελείται µε φροντίδα, επιµέλεια και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας, η οποία 
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ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα προς τους ισχύοντες κανονισµούς. Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά και 

τεχνικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

Άρθρο 19ο:  Απαλλοτριώσεις 

Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται µε φροντίδα του εργοδότη, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. 

Ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης αναλαµβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου, εκτός της χορήγησης 

παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου, στην περίπτωση καθυστέρησης, ένεκα αναγκαστικής 

απαλλοτριώσεως, µη οφειλοµένης σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση κατά την οποία η παραπάνω 

καθυστέρηση υπερβεί το τρίµηνο, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης, εφαρµόζοντας τη 

διαδικασία του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

 

Άρθρο 20ο:  Πρόοδος εκτέλεσης του έργου – Κυρώσεις  

Το έργο θα εκτελεστεί µέσα στις συµβατικές προθεσµίες και µε βάση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αν ο ανάδοχος δεν ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου εντός της συνολικής προθεσµίας που ορίζεται στην 

Ε.Σ.Υ., επιβάλλεται σε αυτόν ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Για την υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει. 

Επίσης, ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 160 του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

 

Άρθρο 21ο:  Παρουσία του αναδόχου στο έργο 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί και να διευθύνει το έργο ο ίδιος ή µε αντιπρόσωπό του, µε 

συνεχή παρουσία στον τόπο των εργασιών. Σε περίπτωση ορισµού αντιπροσώπου, χρειάζεται η προηγούµενη 

έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

Άρθρο 22ο:  Ποιότητα υλικών – Έλεγχος αυτών – ∆είγµατα 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για την κατασκευή του έργου, πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και 

να πληρούν τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών, που µνηµονεύονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου, 

καθώς και τις σχετικές εν ισχύ εγκύκλιες διαταγές των αρµοδίων υπουργείων, που αφορούν στην εκτέλεση των 

έργων. 

∆είγµατα των υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση στην υπηρεσία πριν χρησιµοποιηθούν. Υλικά και λοιπά 

είδη που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα 

απαιτούµενα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία θα λαµβάνονται έγκαιρα πριν τη χρήση τους και θα εξετάζονται 

από τη υπηρεσία. 

Στη συνέχεια, όταν απαιτείται τα δείγµατα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιµής 

υλικών. Για το σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφεται το όνοµα του υλικού και του 

εργοστασίου για τα υλικά εµπορίου, για δε τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την ονοµασία και την 

τοποθεσία του έργου και το όνοµα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 

ανταποκρίνονται στο δείγµα. Ακόµα αναγράφεται το είδος ελέγχου στο οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. Τα έξοδα 

των εργαστηρίων δοκιµής υλικών βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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Άρθρο 23ο:  Αναλογίες Υλικών 

Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και να εξακριβώνονται οι αναλογίες υλικών, που καθορίζονται στο τιµολόγιο και 

την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Η άµµος και το αµµοχάλικο πρέπει να 

κοσκινίζονται και να µετρώνται µε κιβώτια καθορισµένων διαστάσεων, για να επιτυγχάνονται οι καθορισµένες 

αναλογίες. 

 

Άρθρο 24ο:  Μηχανικός εξοπλισµός 

Ο απαιτούµενος, για την εκτέλεση του έργου, µηχανικός εξοπλισµός προβλέπεται και καθορίζεται κάθε φορά στην 

ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και στο τιµολόγιο. Ο εξοπλισµός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα 

ευρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να αναλαµβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση ή 

ευθύνη. 

 

 

Άρθρο 25ο:  Προστασία Βλάστησης 

Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση (δένδρα, θάµνους, φυτά κ.λ.π.) και τις 

καλλιεργηµένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελούµενου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, θάµνων και 

καταστροφή φυτείας, που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου. Στην περίπτωση που 

εξαιτίας της υφιστάµενης βλάστησης παρεµποδίζεται η πρόοδος και η εκτέλεση των εργασιών ή προβλέπεται 

ούτως ή άλλως η αποξήλωσή τους από τη σύµβαση του έργου, αυτό θα γίνεται οπωσδήποτε µετά από έγγραφη 

έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

 

Άρθρο 26ο:  Πρόληψη ατυχηµάτων – Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Προστασία 

γειτονικών κατασκευών – Ρύθµιση της Κυκλοφορίας 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τις διατάξεις του κανονισµού ασφαλείας κατά εργατικών 

ατυχηµάτων, καθώς και όλες τις υποδείξεις των αρµοδίων κρατικών οργάνων (του Υπουργείου Εργασίας, 

των Αστυνοµικών Αρχών κλπ.). 

Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως και αµελλητί όλα τα αναγκαία για κάθε περίπτωση µέτρα 

ασφαλείας, για την πρόληψη και αποτροπή οποιουδήποτε ατυχήµατος στο προσωπικό του, στο προσωπικό 

του εργοδότη και γενικά σε κάθε τρίτο και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, 

είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε 

τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία 

και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. 

Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος για την πληρωµή προστίµου, χρηµατικής ποινής, ή 

αποζηµιώσεως, που θα προκύψει κατά οποιονδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από την εκτέλεση των έργων 

(εργατικά ατυχήµατα, αστικά αδικήµατα κλπ.). 

Ο ανάδοχος, λαµβάνει επίσης τα απαραίτητα µέτρα για την παροχή πρώτων βοηθειών προς το προσωπικό 

του και κάθε τρίτο. Οφείλει εποµένως να εγκαταστήσει στον τόπο του έργου στοιχειώδες φαρµακείο µε το 

απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για να µπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε 

µικροτραυµατισµούς κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

2. 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. 

3. Γαιώδη ορύγµατα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγµατα µέσα σε κατοικηµένες περιοχές, 

επιπρόσθετα επισηµαίνονται µε φώτα κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

4. Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεµελίωση ή άλλη προστασία υπάρχουσας 

γειτονικής κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη 

λήψη κάθε άλλου µέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή και στο έργο, και αποζηµιώνεται 

για αυτά µε βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε βάση τις τιµές µονάδος νέων εργασιών για τις 

µη προβλεπόµενες από το συµβατικό Τιµολόγιο εργασίες. 
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5. ∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας στους γειτονικούς του έργου οδούς, 

εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 27ο:  Ασφάλιση έναντι Ατυχηµάτων ή/και Ζηµιών 

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει το έργο, σε µία ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισµένη 

από το κράτος. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο προσκοµίζεται σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά πριν την υπογραφή 

της σύµβασης. Εφαρµόζονται ρητά όσα αναφέρονται στο άρθρο 144, παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Επίσης, ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει όλο ανεξαιρέτως το απασχολούµενο από αυτόν 

εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό στο έργο, είτε στο ΙΚΑ, είτε σε µια ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισµένη από 

το κράτος. Ο ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωµένος να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό προσωπικό του έργου στα 

αναγνωρισµένα από το κράτος ταµεία κλαδικής ή επικουρικής ασφαλίσεως (π.χ. ταµείο ξυλουργικών εργασιών). 

Οι δαπάνες για την κατά το ανωτέρω ασφάλιση (εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου) 
περιλαµβάνονται στην προσφορά του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου αυτόν, ο οποίος 
υπέχει εκ ολοκλήρου και την αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν συµβαίνοντα στο έργο εργατικά ατυχήµατα. 

Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του 

αναδόχου καθώς επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και τα 

µεταφορικά του µέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου ή ∆ήµων και σε κάθε γενικά φύσης κοινωφελή 

έργα. 

 

 

Άρθρο 28ο:  ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

1. Για να παραδοθεί για χρήση το έργο ή αυτοτελές τµήµα του, θα απαιτείται η διενέργεια ∆ιοικητικής 

Παραλαβής για χρήση. Η ∆ιοικητική Παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ Προϊσταµένου της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε 

υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του, συµπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της 

υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή πρωτοκόλλου, αυτό 

συντάσσεται από τους λοιπούς µε σχετική µνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο 

περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της 

κατάστασης των εργασιών. 

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την περάτωση 

των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του αν αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση. Αν δεν 

υπάρχει τέτοια πρόβλεψη µπορεί η ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση να γίνει ύστερα από απόφαση της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

3. Η ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

του έργου. 

 

 

Κηφισιά, 01/06/2022 
 
 

 
 

Η συντάξασα 
 

 
 
 

Πηνελόπη Χήναρη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & 

Μελετών 
 
 

∆ήµητρα ∆ηµάκα 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

H Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Ελένη Γιαννιτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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