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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η πλήρης εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 2022» 

     
1.2. Οι όροι της παρούσης Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εφαρµόζονται κατά το µέρος που 

αφορούν την παρούσα εργολαβία. 

1.3. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τα σχέδια της εργολαβίας 
που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. 

1.4. Τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν περιέχονται στον 
Προϋπολογισµό Μελέτης. 

1.5. Συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών είναι οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου Μελέτης Έργων 
Οδοποιίας, όπως αυτές θα διαµορφωθούν µετά την εφαρµογή των ποσοστών έκπτωσης -
ανά οµάδα- που θα προσφέρει ο Ανάδοχος του έργου. 

1.6. Αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι η συνολική κατά το έντυπο 
Προσφοράς Ποσοστών Έκπτωσης αξία του έργου (Άθροισµα ΣΠ) µετά των απροβλέπτων 
δαπανών. 

Άρθρο 2ο ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

2.1. Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 

• Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού 
πλαισίου των δηµοσίων συµβά σεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους το µείς 
της άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατά ξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και 
την υγεία», ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021 

• Ο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’ 147/8-8- 2016). 

• Ο Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων" (ΦΕΚ Α’ 116/18-06-2008), όπως ισχύει µε το Ν. 4412/2016. 

• Ο Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», όπως ισχύει µε το Ν. 
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4412/2016. 
• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., 
Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

• Όλα τα εγκεκριµένα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περιγραφικά τιµολόγια τα αντίστοιχα µε τις 
διάφορες κατηγορίες των εργασιών του παρόντος έργου, καθώς και τα αναλυτικά 
τιµολόγια και αναλύσεις τιµών για τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες. 

• Όλοι οι Κανονισµοί, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές 
Αποφάσεις και λοιπές διατάξεις του Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στην 
εκτέλεση των διαφόρων κατηγοριών εργασιών του παρόντος έργου, ανεξάρτητα αν οι 
διατάξεις αυτές µνηµονεύονται ή όχι ρητά στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, 
περιλαµβανοµένων και των διατάξεων των σχετικών Κανονισµών και Προδιαγραφών 
ξένων χωρών που αναφέρονται σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες 
Ελληνικές. 

Άρθρο 3ο ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία (υποβολή προσφοράς) αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν πλήρη γνώση όλων των συµβατικών σχεδίων και τευχών της 
εργολαβίας - που αναφέρονται στη διακήρυξη δηµοπρασίας - και ότι κατά την σύνταξη της 
προσφοράς των έλαβαν υπόψη τους όλους του όρους των στοιχείων αυτών. 

3.2. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία (υποβολή προσφοράς) αποτελεί ακόµη αµάχητο τεκµήριο 
ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως την φύση και την τοποθεσία του 
έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του και 
ειδικότερα ότι αφορά τις πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 
απόθεσης προϊόντων εκσκαφών, τη µεταφορά, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 
υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού 
ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις µετεωρολογικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν, 
τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης των νερών, των ποταµών ή χειµάρρων, τις 
παλίρροιες ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στο τόπο έργου, τη µορφή και κατάσταση του 
εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που βρίσκονται στη περιοχή του 
έργου και µπορούν να εκµεταλλευθούν, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και 
υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών 
και γενικά οποιαδήποτε άλλα θέµατα µπορούν κατά τον οποιοδήποτε τρόπο να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους 
της σύµβασης. 

3.3. Η υπογραφή από τον ανάδοχο της σύµβασης κατασκευής του παρόντος έργου, σηµαίνει 
ότι αποδέχεται και αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τους παραπάνω όρους και συνθήκες. Η τυχόν παράλειψή του να 
ενηµερωθεί για κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύµβασης και τις 
συνθήκες κατασκευής του έργου, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του για τη πλήρη 
συµµόρφωση µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 
Άρθρο 4ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

4.1. Σχετικά µε την προθεσµία εκτέλεσης του έργου, τις προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες και το 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών ισχύουν τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και 
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στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 5ο ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

5.1. Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) επί της 
αξίας των εργασιών που προκύπτει µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών και τις 
τυχόν τιµές µονάδας νέων εργασιών ορίζεται - σύµφωνα µε το άρθρο 53 παρ. 7θ του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 4612/2019, ΦΕΚ 77/Α/2019 

 

5.2. - σε 18% ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης. Η πηγή χρηµατοδότησης του παρόντος 
έργου αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και το αντίστοιχο εργολαβικό ποσοστό 
εφαρµόζεται στον Προϋπολογισµό Μελέτης. 

5.3. Για το εργολαβικό ποσοστό επί της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών εφαρµόζεται το 
άρθρο 154 του Ν.4412/2016. όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 73 του Ν. 4782/2021, 
ΦΕΚ 36/Α/2021. 

 

Άρθρο 6ο ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

6.1. Οι πληρωµές του Αναδόχου υπόκεινται στις επιβαρύνσεις που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη 
∆ηµοπρασίας. 

6.2. Οι βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων µηχανηµάτων και αυτοκινήτων και 
κοµίστρου, που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό των τιµών µονάδας του 
Τιµολογίου Μελέτης, περιλαµβάνουν όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις αυτών (δηλαδή 
φόρους, τέλη, χαρτόσηµο, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ - πλην ΦΠΑ - εργοδοτικές 
επιβαρύνσεις κλπ), οποιαδήποτε δε απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις αυτές που τυχόν θα 
δοθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση 
που τυχόν θα επιβληθεί, δεν έχουν καµιά επίπτωση στο εργολαβικό αντάλλαγµα γιατί 
θεωρούνται ότι καλύπτονται από τη δαπάνη αναθεώρησης τιµών. Τα παραπάνω ισχύουν 
και για τις τιµές µονάδας νέων εργασιών που τυχόν θα κανονιστούν. 

6.3. Σε κάθε λογαριασµό ο Ανάδοχος πρέπει να επισυνάπτει τα παρακάτω στοιχεία: α) 
Επίσηµο Τιµολόγιο. 
β) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
γ) Αποδεικτικά στοιχεία πληρωµής των επιβαρύνσεων που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη 

∆ηµοπρασίας. 
δ) Βεβαίωση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) για την καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ, δωροσήµου και συνεισπρατοµένων εισφορών άλλων 
Ασφαλιστικών Οργανισµών). 

6.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει την αναγγελία του έργου στο ΙΚΑ και να 
καταβάλει - αν χρειαστεί - την προκαταβολή ασφαλιστικών εισφορών.Ο τρόπος 
επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ορίζεται στα σχετικά άρθρα του συµβατικού 
Τιµολογίου της Μελέτης και των εγκεκριµένων από το Υ.∆.Ε. ή Υ.ΠΕ.XΩ.∆.Ε. αναλυτικών 
τιµολογίων, αναλύσεων τιµών και περιγραφικών τιµολογίων, των αντιστοίχων µε τις 
διάφορες κατηγορίες εργασιών του παρόντος έργου, σε συνδυασµό και µε τους όρους των 
λοιπών συµβατικών τευχών. 

7.1. Για τις εργασίες που τυχόν δεν ορίζεται τρόπος επιµέτρησης σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
επιµετρούνται οι πραγµατικές διαστάσεις και ποσότητες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη τα 
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τυχόν έθιµα ή συνήθειες έστω και γενικά παραδεκτά. 

7.2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει - χωρίς έγκριση - ορισµένες εργασίες µε 
διαστάσεις µεγαλύτερες των συµβατικών, τότε οι επί πλέον ποσότητες που θα προκύψουν 
δεν επιµετρούνται, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αντίθετα, αν ο Ανάδοχος 
εκτελέσει ορισµένες εργασίες µε διαστάσεις µικρότερες των συµβατικών, τότε 
επιµετρούνται οι ποσότητες που πράγµατι εκτελέστηκαν χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή 
των διατάξεων για κακοτεχνία. 

Άρθρο 8° ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

8.1. Οι συµβατικές τιµές µονάδας αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες σύµφωνα µε 
τους όρους των συµβατικών τευχών και σχεδίων εργολαβίας. 

8.2. Οι συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών, αυξηµένες κατά το ποσοστό γενικών εξόδων και 
οφέλους του Αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) που ισχύει για την εργολαβία αυτή, 
περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που χρειάζονται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, καλύπτουν όλες τις άµεσες ή έµµεσες δαπάνες του Αναδόχου και αποτελούν 
πλήρη αποζηµίωσή του για την - σύµφωνα µε τα παραπάνω - εκτέλεση των εργασιών, 
πλην της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν για την 
αναθεώρηση τιµών. 

8.3. Στις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών και το εργολαβικό ποσοστό περιλαµβάνονται όλες 
οι επιβαρύνσεις και ειδικές δαπάνες του Αναδόχου που αναφέρονται σε όλα τα συµβατικά 
τεύχη της εργολαβίας. 

Άρθρο 9° ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

9.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, 
που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΑΕ∆ΞΕ κλπ), σύµφωνα µε τις σχετικές για τους 
Οργανισµούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται στις 
διατάξεις αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε 
Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισµένες από το Κράτος. 

 
 
 
10.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση και µε δική του ευθύνη να εφαρµόζει - σε όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου - όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στη λήψη µέτρων για τη 
προστασία (ασφάλεια, υγιεινή κλπ) των εργαζοµένων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών 
ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων των 
κάτωθι διατάξεων: 
 
1. Π.∆. 1073 - ΦΕΚ Α.260/16-09-1981 

«Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών 
και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού». 

2. Π.∆. 778 - ΦΕΚ Α.193/26-08-1980 
«Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών». 

3. Ν. 1396 - ΦΕΚ Α.126/15-09-1983 
«Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά 
ιδιωτικά τεχνικά έργα». 

4. Υ.Α. 130646/1984 - ΦΕΚ Β.154/19-03-1984 «Περί ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας». 
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5. Π.∆. 305 - ΦΕΚ Α. 212/29-08-1996 
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/E.O. K.». 

6. Π.∆. 395 - ΦΕΚ Α.220Ι19-12-1994 
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού 
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 89/655/Ε.Ο.Κ.». 

7. Π.∆. 396 - ΦΕΚ Α.220/19-12-1994 
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους 
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία του Συµβουλίου 89/656/Ε.Ο.Κ. 

8. Π.∆. 105 - ΦΕΚ Α. 67/10-04-1995 
«Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας και υγείας στην εργασία.». 

10.2. Όλες οι δαπάνες που χρειάζονται για τη λήψη των µέτρων της προηγουµένης παραγράφου 
(εγκαταστάσεις, κατασκευές κλπ) βαρύνουν τον ανάδοχο και καλύπτονται από το 
εργολαβικό ποσοστό αυτού. Τα ίδια ισχύουν και για την αποµάκρυνση - µετά την 
περαίωση των εργασιών - των παραπάνω εγκαταστάσεων, κατασκευών κλπ. Ειδικά για τις 
περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, οι 
απαραίτητες εργασίες που πρέπει και οφείλει να εκτελέσει ο Ανάδοχος για την αποφυγή 
ζηµιών προς τρίτους ή προς το έργο (προστατευτικές κατασκευές) αποζηµιώνονται µε 
βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών - ή αν χρειαστεί - µε τιµές µονάδας νέων 
εργασιών. 

10.3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία όλες τις διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών που απευθύνονται ή 
κοινοποιούνται σ' αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και που αναφέρονται σε 
υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας, υγιεινής κλπ. 

 
10.4. Ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη 

λήψη των απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 11ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

11.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δικές του δαπάνες και ευθύνη - πριν από την 
παράδοση για χρήση κάθε τµήµατος του έργου καθώς και µετά την αποπεράτωση 
ολοκλήρου του έργου, αλλά πριν από τη λήξη της συνολικής προθεσµίας αποπεράτωσης 
αυτού - να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους χώρους κάθε τµήµατος του έργου, από 
τους ακάλυπτους χώρους, από τους γύρω χώρους και γενικά από το εργοτάξιο τα υλικά 
που περίσσεψαν (χρήσιµα ή άχρηστα), τα απορρίµµατα (µπάζα), τα ικριώµατα, τα 
εργαλεία, τα µηχανήµατα και τις προσωρινές εγκαταστάσεις αυτών, τις προσωρινές 
εγκαταστάσεις του έργου, τα περιφράγµατα του εργοταξίου, τις προστατευτικές κατασκευές 
που έγιναν για οποιοδήποτε λόγο και που κατά τη κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν 
χρειάζονται πλέον και γενικά να αποµακρύνει κάθε βοηθητικό έργο, εγκατάσταση, 
κατασκευή κλπ που κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας είναι άχρηστη ή επιζήµια 
για την λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους που είχαν εγκατασταθεί ή 
αποτεθεί όλα τα παραπάνω, να παραδώσει καθαρούς όλους τους χώρους του έργου, τους 
ακάλυπτους χώρους, τους γύρω χώρους και το εργοτάξιο γενικά και να µεριµνήσει για ότι 
χρειάζεται προκειµένου το έργο να παραδοθεί έτσι ώστε να µπορεί να λειτουργήσει 
κανονικά και απρόσκοπτα. 

11.2. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου που αναφέρονται στην προηγουµένη παράγραφο του 
άρθρου αυτού περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της εργολαβίας και πρέπει να 
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εκπληρωθούν µέσα στις συµβατικές προθεσµίες του έργου. 

Άρθρο 12ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

12.1  Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, προκύψει ανάγκη εκτέλεσης 
συµπληρωµατικών εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι 
οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την κατασκευή του 
έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 155 και 156 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 13ο ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

13.1     Όλα τα υλικά και έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο 
πρέπει να είναι προέλευσης εγχώριας, πλην εκείνων που δεν θα παράγονται στην Ελλάδα 
και εκείνων για τα οποία αναγράφεται ρητά στα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας η 
προέλευσή των από το εξωτερικό. 
 

Άρθρο 14ο ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
14.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δικές του δαπάνες και ευθύνη, να φυλάσσει τα υλικά, 

µηχανήµατα,  

            εργαλεία κλπ που θα παραδοθούν σ' αυτόν από τον κύριο του έργου για ενσωµάτωση ή 
χρήση. 

 
14.2    Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη και σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της     ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, να µεριµνήσει για την κατασκευή όλων των 
προσωρινών εγκαταστάσεων που χρειάζονται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας 
σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές. Οι προσωρινές 
εγκαταστάσεις αυτές είναι: 

α)     Υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής και αφοδευτήρια προσωπικού, γραφεία, 
εργαστήρια κλπ. 

β)   Τα απαιτούµενα γραφεία για το προσωπικό της Επίβλεψης τη Υπηρεσίας που πρέπει 
να διαθέτουν τις στοιχειώδεις ανέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία και την υγιεινή 
διαβίωση, δηλαδή επίπλωση, όργανα µέτρησης, φωτισµό, θέρµανση, ύδρευση, 
τηλεφωνική σύνδεση, αφοδευτήριο κλπ. 

Άρθρο 15ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

15.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη και σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, να µεριµνήσει για την: 
α) λήψη και εκτύπωση καταλλήλων φωτογραφιών κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης 

του έργου . 
β) κατασκευή, γραφή και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του εκτελούµενου έργου. 
γ) προσωρινή κατασκευή δρόµων προσπέλασης µέσα στο χώρο του έργου για την 

διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών. 

15.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη, να προσκοµίσει 
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έγκαιρα στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα στοιχεία που χρειάζονται (έντυπα, σχέδια 
κλπ) για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης, έκδοσης και τυχόν ανανέωσης οποιωνδήποτε 
εγκρίσεων που τυχόν απαιτηθούν από οιωνδήποτε ∆ηµόσιο Φορέα. Τα έξοδα για τέλη, 
εισφορές, παράβολα, τέλη χαρτοσήµου, προκαταβολές, εγγυήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 
που χρειάζονται για τις παροχές, συνδέσεις, εγκρίσεις και άδειες της παραγράφου αυτής 
βαρύνουν τον κύριο του έργου. 

15.3. Στην περίπτωση κατά την οποία τα δίκτυα των παραπάνω φορέων κοινής ωφέλειας δεν 
φθάνουν µέχρι των ορίων του χώρου του έργου, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες επέκτασης των δικτύων αυτών. Για τις εργασίες 
αυτές ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών ή - αν 
χρειαστεί - µε τιµές µονάδας νέων εργασιών. 

15.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη, να µεριµνήσει - αν 
χρειαστεί - για την έκδοση και τυχόν ανανέωση της άδειας κατάληψης πεζοδροµίου και για την 
λήψη όλων των εγκρίσεων ή αδειοδοτήσεων που απαιτούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης 
του έργου. 

 
 
Άρθρο 16ο ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

16.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση - µετά την αποπεράτωση της κατασκευής των 
εγκαταστάσεων του έργου και πριν από την λήξη της συνολικής προθεσµίας 
αποπεράτωσης αυτού- να εκτελέσει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες όλες τις δοκιµές 
των εγκαταστάσεων που χρειάζονται οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι να 
πραγµατοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσµατα που απαιτούνται, οπότε και θα συντάσσεται 
πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον 
ανάδοχο και θα µνηµονεύεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

16.2. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς που ισχύουν. 

16.3 Ο Ανάδοχος οφείλει - µετά την αποπεράτωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων του 
έργου και πριν  

            από την προσωρινή παραλαβή - να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και υποβάλει στην 
∆ιευθύνουσα  
            Υπηρεσία πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των  
            εγκαταστάσεων. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει- πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων 
- να διδάξει  
            στο προσωπικό του κυρίου του έργου την χρήση και τον χειρισµό των εγκαταστάσεων. 
 
 
 

Κηφισιά, 12-10-2022 
 

Η συντάξασα 
 
 
 
 

 
Πηνελόπη Χήναρη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 
 

 
Κηφισιά, 12-10-2022 

Ελέγχθηκε 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάµενη   

Τµ. Προγραµµατισµού & Μελετών 
 
 
 

∆ήµητρα ∆ηµάκα 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 
Κηφισιά, 12-10-2022 

Θεωρήθηκε 
H Προϊσταµένη της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

Ελένη Γιαννιτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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