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Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2022» 

CPV: 45232420-2 (Κατασκευαστικές 
εργασίες αποχετευτικών δικτύων) 

α/α Μελέτης: 27/2022 

Κ.Α. 25.7312.73 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπολογισµός: 1.000.000,00 € (µε 

ΦΠΑ) 

 
 
 

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

 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο Συγγραφής 

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.). Ειδικότερα αφορά στην εκτέλεση του 

έργου: «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2022», συνολικής δαπάνης 1.000.000,00 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

 

 

Άρθρο 2ο:  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 (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και των 

σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων των αρµοδίων Υπουργείων, όπως ισχύουν. 

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 

έγγραφες οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

Άρθρο 3ο:  Συµβατικά τεύχη έργου 

Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται, αλλά σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σε 

αυτά όρων, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται ως εξής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη ∆ιακήρυξη 

∆ηµοπρασίας: 

1.  Το εργολαβικό συµφωνητικό 

2. Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας 

3. Η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου 

4. Το Τιµολόγιο µελέτης 

5. Ο Προϋπολογισµός µελέτης 

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

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

8. Η Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή 

9. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους 

(τυχόν σχέδια κ.λ.π.). 

10. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 
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Άρθρο 4ο:  Πρόοδος εκτέλεσης του έργου – Κυρώσεις  

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

αναφέρεται στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016. 

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. 

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

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

Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 5ο:  Περιεχόµενο των τιµών µονάδας του Τιµολογίου 

Οι τιµές του Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένων εργασιών. Οι τιµές αυτές, αυξηµένες 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 απαιτουµένων 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 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. 

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 6ο:  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. 
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4. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές πάσης φύσεως επιβαρύνσεις. 

5. Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά για την παράδοση 

των έργων σε κανονική λειτουργία. 

6. 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. 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. 

10. Το όφελος του αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 7ο:  Αναθεώρηση τιµών 

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

Ν.4412/16, όπως ισχύει. 

 

 

Άρθρο 8ο:  Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις υπέρ τρίτων 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ.6 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις (φόρος εισοδήµατος, τέλη χαρτοσήµου, δασµοί κλπ) και 

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

δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

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. 

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

 
 

Άρθρο 9ο : Πληρωµές του αναδόχου – Λογαριασµοί – Πιστοποιήσεις 

Η πληρωµή του αναδόχου γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί µέσα 

στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών. 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. 

 

 

Άρθρο 10ο:  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. 
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Άρθρο 11ο:  Μελέτη των συνθηκών του έργου 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του, κατά τη σύνταξη αυτής, 

τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των µερών αυτού, τις απαιτούµενες µε 

κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την 

ανάγκη κατασκευής οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, 

τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευµάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα 

ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και τα οποία µπορεί µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος του 

έργου και ότι το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τη σύµβαση την οποία υποχρεούται να τηρήσει ο ανάδοχος. 

 

 

Άρθρο 12ο:  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 13ο:  Ποιότητα υλικών – Έλεγχος αυτών – ∆είγµατα 

Τα υλικά 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 

δείγµατα που απαιτούνται, και τα 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. 

 

  

Άρθρο 14ο:  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 15ο:  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 16ο:  Ασφάλιση έναντι Ατυχηµάτων ή/και Ζηµιών 

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

από το κράτος. 
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Επίσης, ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει είτε στο 

ΙΚΑ, είτε σε µια ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισµένη από το ∆ηµόσιο. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα (εργοδοτική 

εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου) βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

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. 

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

 

 

Άρθρο 17ο:  Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και µέσων – Προστασία Βλάστησης 

1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα που έχει στα χέρια του, όπως 

επίσης και τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν, σε αντίθετη δε περίπτωση τα µέτρα φύλαξης και 

προστασίας λαµβάνονται από τον εργοδότη και οι αντίστοιχες δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα φύλαξης και προστασίας των πάσης φύσεως 

κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στο εκτελούµενο έργο, για να προληφθούν οι ζηµιές ή η διακοπή 

της λειτουργίας τους. Ζηµιές που προκαλούνται από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως από 

αυτόν, διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

3. 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 18ο:  Πρόληψη ατυχηµάτων – Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Ρύθµιση της 

Κυκλοφορίας 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη 
οποιουδήποτε ατυχήµατος στο προσωπικό του και 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. 

Ο ανάδοχος, λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την παροχή πρώτων βοηθειών προς το προσωπικό του και κάθε 

τρίτο, διατηρώντας το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό. 

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

επισηµαίνονται µε φώτα κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, 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. 

∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας στους γειτονικούς του έργου οδούς, 

εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

  

 

Άρθρο 19ο:  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 

ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα προς τους ισχύοντες κανονισµούς. Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά και 

τεχνικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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Άρθρο 20ο:  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, στην περίπτωση καθυστέρησης της περαιώσεως του έργου, 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. 

 

 

Άρθρο 21ο:  ∆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, 27/05/2022 
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