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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

      Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  2018 

   Προϋπολογισµός:   475.000,00€ 
 
 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  12/2018 cpv :45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισµού φωτισµού 
οδών 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο Συγγραφής 

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση των παντός είδους ∆ηµοτικών και 

Κοινοτικών έργων η δαπάνη των οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.). 

 

Άρθρο 2ο:  Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση του παραπάνω έργου διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, τις τεχνικές προδιαγραφές που 

διέπουν τη σύµβαση βάσει των οποίων θα εκτελεστεί το έργο  «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισµού 2018» 

προϋπολογισµού 475.000,00  Ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου   του ΦΠΑ, σε συνδυασµό και µε τους 

όρους της ισχύουσας Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά συµβατικά τεύχη,  µελέτες και έγγραφες οδηγίες της 

υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 3ο:  Εγκύκλιοι και προδιαγραφές 

Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι ισχύουσες διατάξεις, οι 

οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων των αρµόδιων Υπουργείων και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το 

είδος του εκτελούµενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές, οι αναφερόµενες στην Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων ή στο Τιµολόγιο. 

 

Άρθρο 4ο:  Συµβατικά στοιχεία 

Συµβατικά στοιχεία του έργου µε τη σειρά που ισχύουν είναι: 

1. Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας. 

2. Προσφορά. 

3. Τιµολόγιο µελέτης  

4. Προϋπολογισµός του έργου 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

7. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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8. Η  υπ. αριθµ.   12/2018 Μελέτη της Υπηρεσίας  . 

Άρθρο 5ο:  Εγγύηση – Προθεσµία αποπεράτωσης 

Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τη ∆ιακήρυξη. 

 

Άρθρο 6ο:  Πρόοδος των έργων – Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης 

Έχουν εφαρµογή τα άρθρα 145 και 148 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο:  Περιεχόµενο των τιµών του Τιµολογίου 

Οι τιµές του Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες ολοκληρωµένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο 

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

Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε όλες τις 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 

που µπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και 

επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 

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

εργοδηγούς, µηχανοδηγούς χειριστές, µηχανοτεχνίτες ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, 

για τα ηµεροµίσθιά τους, ηµεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας αργίας, 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 µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς των 

αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης , σε χώρους κατά το νόµο αποδεκτούς 

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

κατάληψη έκτασης για τη µεταφορά ή την αποθήκευσή τους 

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. Καµία 

αξίωση διαµφισβήτησης είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση µε τις 

ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των σε κάθε εργασία εισερχόµενων υλικών, είτε σε 

σχέση µε τις αποδόσεις των εργατοτεχνικών, είτε σε σχέση µε τις τιµές των ηµεροµισθίων και 

υλικών, µετά τη συµµετοχή του αναδόχου στο διαγωνισµό. 

8. ∆εν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές του Τιµολογίου το κατά το επόµενο άρθρο ποσοστό γενικών 

εξόδων και όφελος του αναδόχου. 
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Άρθρο 8ο:  Ποσοστό Γενικών εξόδων και Οφέλους του αναδόχου 

Το ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18% σύµφωνα µε το άρθρο 53 

του Ν.4412/2016 ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου το οποίο καταβάλλεται επί της 

αξίας των τιµών µονάδος των εκτελεσθέντων εργασιών και περιλαµβάνονται: 

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

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

2. Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του διοικητικού και 

τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 

3. Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής έργων. 

4. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεις, 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 διαχείρισης της περίσσειας των εκσκαφών , όπως ορίζεται από τον Ν.4042/2012(ΦΕΚ 

24/Α) και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) – άρθρο 7 .παραγρ.3 εδαφ. β1. 

8. Τα έξοδα διαχείρισης των αποβλήτων  κατασκευών και κατεδαφίσεων µέσω Συστηµάτων 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων , όπως 

ορίζεται από τον Ν.4042/2012(ΦΕΚ 24/Α) και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) – 

άρθρο 7 .παραγρ.3 εδαφ. β1) . 

9. Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκόµιση των προϊόντων σε θέση που να 

επιτρέπεται από την Αστυνοµία. 

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

σύµφωνη µε τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών η απαιτούµενη για την εκτέλεση των 

έργων από κάθε πλευρά σε σχέση µε τις κείµενες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή 

έξοδα. 

11. Το όφελος του αναδόχου. 

 

Άρθρο 9ο:  Ποιότητα υλικών – Έλεγχος αυτών – ∆είγµατα 

Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

∆είγµατα των υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση 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 λαµβάνονται έγκαιρα πριν τη χρήση τους και 
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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 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. 

Άρθρο 10ο:  Αναλογίες Υλικών 

Πρέπει να τηρούνται και να εξακριβώνονται οι καθορισµένες στο τιµολόγιο ή τη συγγραφή υποχρεώσεων 

ή τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, αναλογίες υλικών. 

 

Άρθρο 11ο:  Μηχανικός εξοπλισµός 

Ο τυχόν απαιτούµενος για την εκτέλεση του έργου µηχανικός εξοπλισµός προβλέπεται και καθορίζεται 

εκάστοτε στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισµός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο 

θα ευρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να αναλαµβάνει οποιαδήποτε 

υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά. 

 

Άρθρο 12ο:  Ατυχήµατα και Ζηµιές 

Οι ανάδοχοι των έργων είναι υποχρεωµένοι να ασφαλίσουν το έργο, σε µια ασφαλιστική εταιρεία 

αναγνωρισµένη από το κράτος. 

Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους πρέπει να καταβληθούν από τον ανάδοχο, δηλαδή η 

εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει αυτόν. 

Σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν 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 των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και έργα του δηµοσίου, 

∆ήµων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα. 

 

Άρθρο 13ο:  Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις όπως 

ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

εργοδότη. 

 

Άρθρο 14ο:  Μελέτη των συνθηκών του έργου 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη κατά τη 

σύνταξη αυτής, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου και των µερών αυτού τις απαιτούµενες µε 

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

οδών, την ανάγκη κατασκευής των 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 δυνάµενα να προκύψουν ζητήµατα τα οποία µπορούν µε 

οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τη 

σύµβαση µε την οποία πρέπει να συµµορφωθεί ο ανάδοχος. 
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Άρθρο 15ο:  Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και µέσων – Προστασία – Βλαστήσεις 

1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά 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 δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε φύσης 

κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούµενα έργα, για να προληφθούν οι ζηµιές ή 

η διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµιές που προκαλούνται από αµέλεια του αναδόχου 

επανορθώνονται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

3. Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργηµένες 

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

καταστροφή φυτείας όχι απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου. 

 

Άρθρο 16ο:  Πρόληψη ατυχηµάτων – Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλεια της Κυκλοφορίας 

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείµενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του παίρνει τα 

απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο καθώς επίσης και 

για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. 

∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη και 

δαπάνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για την παροχή 

πρώτων βοηθειών. 

 

Άρθρο 17ο:  ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

1. Για να παραδοθεί για χρήση το έργο ή αυτοτελές τµήµα 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. 
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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 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. 

Άρθρο 19ο:  Απαλλοτριώσεις 

Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται µε τη φροντίδα του εργοδότου 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. Ουδεµία ευθύνη 

ή υποχρέωση αποζηµίωσης αναλαµβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην της παρατάσεως 

προθεσµίας περαιώσεως στην περίπτωση καθυστέρησης της περαιώσεως του έργου ένεκα 

αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, µη οφειλοµένης σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

Άρθρο 20ο:  Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 21ο:  Χρόνος εγγύησης 

Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 22ο:  Τελικός 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. Για τον προτελικό και τελικό Λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι 

διατάξεις του άρθρου αυτού. 

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

απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης.  

      
     

Κηφισιά ,  07-05-2018 

Ο συντάξας 

 

 

 

 

 

 

 

Νίκος Σιδέρης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

Κηφισιά ,   07-05-2018 

Εγκρίθηκε 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 

του Τµήµατος  

Προγραµµατισµού & Μελετών 

 

 

 

 

∆ηµάκα ∆ήµητρα 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

Κηφισιά ,    07-05-2018 

Θεωρήθηκε 

Η προϊσταµένη της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

Γιαννιτσοπούλου Ελένη 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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