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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο - Ορισμοί

Άρθρο 2ο: Ποιότητα -  Πηγές προέλευσης υλικών δανείων

Άρθρο 3ο: Απαλλοτριώσεις

Άρθρο 4ο: Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες - Πριμ

Άρθρο 5ο: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

Άρθρο 6ο: Μελέτες - Αδειοδοτήσεις

Άρθρο 7ο: Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών

Άρθρο 8ο: Προκαταβολή

Άρθρο 9ο: Προμήθεια υλικών

Άρθρο 10ο: Αναθεωρήσεις τιμών

Άρθρο 11ο: Εργαστηριακές δοκιμές (ποιότητα υλικών και εργασιών)

Άρθρο 12ο: Καταμέτρηση εργασιών - επιμετρήσεις - πιστοποιήσεις - λογαριασμοί -

 πληρωμές

Άρθρο 13ο: Ποσοστό Ο.Ε &Γ.Ε

Άρθρο 14ο: Χρηματοδότηση - Κρατήσεις

Άρθρο 15ο: Απρόβλεπτα

Άρθρο 16ο: Διεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο 

Άρθρο 17ο: Χρόνος εγγύησης - Δωρεάν συντήρηση

Άρθρο 18ο: Διεξαγωγή της κυκλοφορίας - Μέτρα ασφαλείας - Σήμανση

Άρθρο 19ο: Εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 20ο: Μελέτη των συνθηκών του έργου

Άρθρο 21ο: Φύλαξη υφιστάμενων υλικών, έργων, κατασκευών & μέσων και προστασία 

 της βλάστησης

Άρθρο 22ο: Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

Άρθρο 23ο: Εγκαταστάσεις Αναδόχου - Φωτισμός

Άρθρο 24ο: Καταβολή εισφορών προς Ι.Κ.Α. και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

Άρθρο 25ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο

Άρθρο 26ο: Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης

Άρθρο 27ο: Προστασία τοπίου - Καθαρισμός

Άρθρο 28ο: Γενικές διατάξεις - Φωτογραφίες 

Άρθρο 29ο: Λοιπά στοιχεία και δεδομένα - Υποχρεώσεις διαγωνιζομένων

Άρθρο 30ο: Περαίωση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  513.000,00  €  (με το Φ.Π.Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΊ

1.1. Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  αφορά στους 

Γενικούς  και  Ειδικούς  Όρους  και  Συμπληρωματικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  με 

βάση  τις  οποίες  και  σε  συνδυασμό  με  τους  όρους  της  Γενικής  Συγγραφής 

Υποχρεώσεων  κατασκευής  Δημοσίων  Έργων,  τα  λοιπά  συμβατικά  τεύχη,  τις 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, 

που θα χορηγηθούν από τον Φορέα,  καθώς και  τις  έγγραφες  διαταγές του,  θα 

εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας.

1.2. Για την εργολαβία που αναφέρεται στην "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" της 

επικεφαλίδας ισχύουν οι όροι δημοπράτησης που περιλαμβάνονται στα συμβατικά 

τεύχη δημοπράτησης.

1.3. Ο όρος "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" σημαίνει την πλήρη κατασκευή του, την 

εκπόνηση  των  τυχόν  αναγκαίων  συμπληρωματικών  μελετών,  (ερευνητικών, 

αδειοδότησης κλπ) ή και μικροτροποποιήσεις της εγκεκριμένης μελέτης (σύμφωνα 

με  τις  οδηγίες  του  Φορέα  και  σε  κάθε  περίπτωση  χωρίς  αλλαγή  του  βασικού 

σχεδίου  του  έργου)  και  την  τυχόν  εκτέλεση  των  αναγκαίων  ερευνών,  όλα  με 

καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση επί 

πλέον της συμβατικής αμοιβής.

1.4. Οπουδήποτε στα συμβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «καθολική αρμοδιότητα και 

ευθύνη του Αναδόχου» νοείται ότι ορίζεται στο άρθρο 29.2 της παρούσας.
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AΡΘΡΟ 2. ΠΟΙΌΤΗΤΑ - ΠΗΓΈΣ ΠΡΟΈΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ

2.1. Ποιότητα Υλικών

2.1.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της 

αγοράς,  χωρίς  βλάβη  ή  ελάττωμα.  Επίσης  θα  είναι  απόλυτα  σύμφωνα  με  τα 

συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, καθώς και 

με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης 

έγκρισης της επίβλεψης, σχετικά με τη προέλευση, την σύνθεση, τις διαστάσεις,  

την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κλπ.

2.1.2. Σε περίπτωση που ο Φορέας παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα για 

την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 

έξοδα και όφελος επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης 

και  φύλαξης  των  υλικών  αυτών  και  οφείλει  να  προβεί  στους  κατάλληλους 

ελέγχους αναφορικά με την ποιότητα τους, πριν την χρήση ή την ενσωμάτωσή 

τους στο έργο.

2.1.3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα 

των υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν από τον Φορέα, μόνον εφόσον έγκαιρα το 

αναφέρει εγγράφως.

2.1.4. Τα  παραπάνω  υλικά  παραδίδονται  από  τον  Φορέα  στον  Ανάδοχο  με 

πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από αυτόν φέρει ακέραια την ευθύνη 

για την φύλαξή τους και για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν συμβεί στα 

υλικά αυτά.

2.2. Προσπέλαση προς θέσεις λήψης υλικών - κατασκευής τεχνικών έργων

Η κατασκευή  και  συντήρηση  των  οδών προσπέλασης,  προς  τις  θέσεις  λήψης  των 

διαφόρων  υλικών  και  κατασκευής  τεχνικών  κλπ  έργων,  βαρύνει  τον  Ανάδοχο.  Η 

δαπάνη  περιλαμβάνεται  στην  προσφορά  του  Αναδόχου  και  είναι  της  καθολικής 

αρμοδιότητας και ευθύνης του, σύμφωνα με το άρθρο 29.2 της Ε.Σ.Υ.

2.3.     Θέσεις  απόθεσης  ακατάλληλων  υλικών  κατά  την  παραγωγή  υλικών   

οδοστρωσίας,  χωματουργικών,  τεχνικών  κλπ,  μη  χρησίμων    προϊόντων   

κατεδάφισης ή υλικών που πλεονάζουν  .  

2.3.1. Για τα υλικά από ποταμούς,  χείμαρρους κλπ οι  αποθέσεις  των ακαταλλήλων 

υλικών ορίζονται μέσα στο εύρος της κοίτης αυτών, σε θέσεις που καθορίζονται 

από τον Φορέα ή και λοιπές αρμόδιες Αρχές κατά την εκτέλεση των εργασιών και 
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κατά  την  απόλυτη  κρίση  της  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  εγκεκριμένους 

Περιβαλλοντικούς όρους. Τα εν λόγω υλικά διαστρώνονται κατάλληλα, σύμφωνα 

με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, τον βαθμό συμπυκνώσεως κ.λ.π. Για 

τα  υλικά  των  λατομείων  οι  αποθέσεις  των  ακαταλλήλων  υλικών  ορίζονται  σε 

θέσεις που βρίσκονται σε οιαδήποτε απόσταση που εξευρίσκονται με μέριμνα, 

ευθύνη και  δαπάνες  του Αναδόχου και  επιτρέπονται  από τον Φορέα ή  άλλες 

αρμόδιες Αρχές.

2.3.2. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα για κατασκευή επιχωμάτων προϊόντα εκσκαφής 

και τα λοιπά ακατάλληλα υλικά θα αποτεθούν και διαστρωθούν όπως ορίζεται 

στις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές,  με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη 

του  Αναδόχου,  σε  θέσεις  που θα εγκριθούν από τον  Φορέα ή  και  τις  λοιπές 

αρμόδιες Αρχές.

2.4.     Υλικά δανείων  

Ο  Φορέας  δεν  αναλαμβάνει  καμία  υποχρέωση  για  την  εξεύρεση  και  διάθεση  στον 

Ανάδοχο πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη για την μεταφορά τους βαρύνει τον Ανάδοχο 

που μπορεί να χρησιμοποιήσει για απόληψη δανείων οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, 

αρκεί  τα  υλικά  αυτά  να πληρούν τις  προβλεπόμενες  ιδιότητες  της Μελέτης  και  των 

οικείων Π.Τ.Π.

Κατόπιν αυτού, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών 

λήψης υλικών, είτε με μίσθωση είτε με αγορά κατάλληλων θέσεων.

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξετάσει σε αναγνωρισμένα Κρατικά Εργαστήρια 

ή και άλλα εργαστήρια τις υπόδειξης του Φορέα, τα υλικά που παρέχονται από πηγή 

που εκείνος επέλεξε, πριν προβεί στη χρησιμοποίηση τους.

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται θα συνεχίζεται καθ' όλη τη 

διάρκεια του έργου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, με παρακολούθηση 

του Φορέα. Ο Φορέας έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση του, να αποκλείσει 

πηγές υλικών που δεν παρέχουν υλικά με τις απαιτητές ιδιότητες κλπ, σύμφωνα προς 

την Μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και την παρούσα Ε.Σ.Υ.

2.5.     Πηγές λήψης υλικών χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, κλπ  

Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, που ορίζονται αναλυτικότερα στην παρούσα 

και  τα  λοιπά  συμβατικά  τεύχη  καθώς  και  στα  οικεία  άρθρα  του  τιμολογίου,  θα 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλο αμμοχάλικο της περιοχής του έργου άριστης ποιότητας με 
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μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οικείες 

Π.Τ.Π.

Ο Φορέας δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να απορρίψει υλικά τα οποία, κατά 

την εκμετάλλευση τους, δεν παρουσιάζουν ομοιογενή αντοχή και ποιότητα ή δεν είναι 

καθαρά και υγιή, με συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας 

των υλικών από την άποψη του δείκτη πλαστικότητας, υγείας κλπ όπως ορίζεται στις 

ΠΤΠ Α.260, Α.265 κλπ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύεται τα υλικά αυτά από κατάλληλες περιοχές 

-πηγές που εκμεταλλεύονται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του και που επιλέγονται 

ειδικά, έτσι ώστε ο συντελεστής των υλικών σε τριβή και κρούση κατά την δοκιμασία 

LOS ANGELES να μην υπερβαίνει τα όρια των οικείων προδιαγραφών.

Τονίζεται  ιδιαίτερα  ότι  η  χρήση  από  τον  Ανάδοχο  οποιασδήποτε  πηγής  λήψης 

κατάλληλων υλικών δεν δημιουργεί σ'αυτόν δικαίωμα απαίτησης πληρωμής δαπάνης 

μεταφοράς των υλικών, αφού αυτή περιλαμβάνεται ανοιγμένα στην προσφορά του, και 

είναι  της καθολικής αρμοδιότητας  και  ευθύνης του σύμφωνα με  το  άρθρο 29.2  της 

παρούσης Ε.Σ.Υ.

2.6.     Αλλαγές των πηγών υλικών  

Σε  περίπτωση  που  εγκριθείσες  πηγές  αποδειχθούν  ακατάλληλες  ή  ανεπαρκείς,  ο 

Ανάδοχος θα φροντίσει  μόνος του να βρει  άλλες κατάλληλες πηγές υλικών που θα 

προτείνει στην Υπηρεσία για έγκριση. Οποιαδήποτε, και αν είναι η θέση των πηγών 

αυτών, ο Ανάδοχος δεν έχει  δικαίωμα να απαιτήσει πρόσθετη αποζημίωση.  Όλα τα 

ανωτέρω περιλαμβάνονται στην προσφορά του και είναι της καθολικής αρμοδιότητας 

και ευθύνης του.

2.7.     Γενικά  

Δεν  προβλέπεται  καταβολή  αμοιβής  στον  Ανάδοχο  για  τις  οποιεσδήποτε  σχετικές 

ερευνητικές εργασίες χρειασθεί να εκτελεσθούν.

Επισημαίνεται,  ότι  οι  όποιες  δαπάνες  διαμόρφωσης  των  δανειοθαλάμων,  πηγών, 

λατομείων, χώρων απόθεσης, σύνδεσής των με το υπάρχον δίκτυο συγκοινωνιακών 

έργων, κατασκευής οδών προσπέλασης και μεταφοράς υλικών, απαιτήσεων εκτέλεσης 

έργων επανόρθωσης μετά το πέρας των συγκεκριμένων εργασιών, ή ακόμη και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης αυτών και τυχόν άλλες δαπάνες που θα προκύψουν θα βαρύνουν 

τον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιληφθούν από αυτόν στην προσφορά του.
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ΆΡΘΡΟ 3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΏΣΕΙΣ

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

φορέα του έργου, τον οποίο και βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις.

Καμιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης δεν αναλαμβάνει ο φορέας του έργου έναντι 

του Αναδόχου, εκτός από τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης στην 

περίπτωση  καθυστέρησης  της  περαίωσης  του  έργου  λόγω  αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης  που  δεν  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου.  Σ'  αυτήν  την 

περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008.

ΆΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΡΉΤΡΕΣ - ΠΡΙΜ

4.1. Συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου

Το έργο πρέπει να αποπερατωθεί μέσα σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης, σύμφωνα και με το άρθρο 12 της Διακήρυξης. 

4.2 Ποινικές ρήτρες

Για  κάθε  ημέρα  υπαίτιας  από  μέρους  του  υπέρβασης  της  συνολικής  προθεσμίας 

επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 49 του 

Ν.3669/2008.

4.3. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ).

ΆΡΘΡΟ 5. ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ

5.1. Ο Ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3669/2008 να υποβάλει στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία “Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου”, ανταποκρινόμενο 

προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση, μέσα σε δέκα πέντε (15) 

ημέρες από την υπογραφή της.

5.2. Το πρόγραμμα πρέπει να συνταχθεί υπό μορφή πίνακα που θα περιλαμβάνει την 

χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών,  με γνώμονα την 

επίτευξη του σκοπού της προηγούμενης παραγράφου. Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται 
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από έκθεση που θα αναλύει και αιτιολογεί πλήρως τον προτεινόμενο προγραμματισμό 

και από γραμμικό διάγραμμα.

5.3. Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  αποφαίνεται  πάνω  στο  χρονοδιάγραμμα,  που 

υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του ως προς 

την σειρά και την διάρκεια των εργασιών και τη χρονική κλιμάκωση των πιστώσεων, 

οπότε και το εγκρίνει.

ΆΡΘΡΟ 6. ΜΕΛΈΤΕΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΉΣΕΙΣ

6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του ιδίου, αφού η σχετική 

δαπάνη περιλαμβάνεται στην προσφορά του και είναι της καθολικής αρμοδιότητας και 

ευθύνης του, σύμφωνα με το άρθρο 29.2 της παρούσης, να συντάξει τις παρακάτω - 

ενδεικτικά, όχι όμως περιοριστικά - μελέτες κλπ, όπως περιγράφονται στη μελέτη αλλά 

και στα λοιπά Τεύχη:

6.1.1 Τυχόν απαιτούμενες  πρόσθετες  τοπογραφικές,  ερευνητικές,  εργαστηριακές  και 

υποστηρικτικές μελέτες, έρευνες κλπ, απαραίτητες για την άρτια κατασκευή του 

έργου.

6.1.2 Όλες οι απαιτούμενες μελέτες για την χορήγηση των προβλεπόμενων από την 

κείμενη  Νομοθεσία  αδειών  και  εγκρίσεων  που  είναι  απαραίτητες  για  την 

οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση για την κατασκευή του έργου.

6.1.3 Εάν κατά την κατασκευή παραστεί ανάγκη σύνταξης συμπληρωματικών σχεδίων, 

υπολογισμών ή μελετών ο Ανάδοχος θα προσκομίσει για έγκριση τα αντίστοιχα 

σχέδια  και  υπολογισμούς  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  τουλάχιστον  πέντε  (5) 

ημέρες πριν την κατασκευή των αντίστοιχων εργασιών. Εάν τα παραπάνω δεν 

υποβληθούν έγκαιρα, η αντίστοιχη καθυστέρηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο.

6.2. Ομοίως ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του ιδίου (άρθρο 22 

της  Διακήρυξης),  αφού  η  σχετική  δαπάνη  περιλαμβάνεται  στην  προσφορά  του  με 

καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του, στην σύμφωνα με την Μελέτη αλλά και με τα 

λοιπά  συμβατικά  τεύχη  προηγούμενη  έγκαιρη  έκδοση  των  κάθε  είδους  αδειών, 

εγκρίσεων  κλπ  ή  συνδέσεων  με  δίκτυα  Οργανισμών  και  Επιχειρήσεων  που 

προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία και που είναι απαραίτητες για την κατασκευή 

των  κάθε  είδους  εργασιών,  δραστηριοτήτων,  λειτουργιών  και  εγκαταστάσεων  που 

σχετίζονται με την κατασκευή του πλήρους έργου.
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ΆΡΘΡΟ 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΤΙΜΏΝ ΜΟΝΆΔΑΣ ΝΈΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ

Εάν παραστεί ανάγκη κατασκευής νέων εργασιών, για τον Κανονισμό Τιμών Μονάδος 

Νέων Εργασιών ισχύουν οι  αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.  3669/2008, 

όπως ισχύει.  Στις νέες τιμές εφαρμόζεται τεκμαρτή έκπτωση που προκύπτει  από το 

πηλίκο  του  προϋπολογισμού  προσφοράς  δια  του  προϋπολογισμού  μελέτης,  και 

προσαυξάνεται  με  το  εργολαβικό  όφελος  18%.  Επ’  αυτού  θα  εφαρμοσθεί  ο 

συντελεστής σ= 0.90. 

Σε  κάθε  περίπτωση  έχει  εφαρμογή  η  Εγκ.21/97  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  “Επανυπολογισμός 

δαπανών κατά την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης”.

ΆΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉ

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

ΆΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΛΙΚΏΝ

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα προμηθευτεί  ο 

Ανάδοχος με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του. Η αξία των υλικών που αναλογούν 

για την κατασκευή κάθε εργασίας που προβλέπεται στη σύμβαση, καθώς και η δαπάνη 

μεταφοράς των μέχρι τις εγκαταστάσεις, της φορτοεκφόρτωσης και σταλίας και κάθε 

δαπάνη χρησιμοποιήσεώς των περιλαμβάνεται στο τίμημα της οικονομικής προσφοράς 

του Αναδόχου και είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας και ευθύνης του.

Το ποσοστό συμμετοχής των υλικών σε κάθε ανάλογη εργασία, πρέπει να ευρίσκεται 

εντός των ορίων που καθορίζουν η Μελέτη και οι σχετικές με αυτές Π.Τ.Π. καθώς και τα 

εγκεκριμένα εκάστοτε Τιμολόγια. 

Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ποσοστά ελήφθησαν υπόψη για την διαμόρφωση της 

προσφοράς του Αναδόχου.
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ΆΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΙΣ ΤΙΜΏΝ

Για τον υπολογισμό και την πληρωμή της δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 54 του Ν. 3669/2008.

Διευκρινίζεται ότι για τον καθορισμό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται ανά 

αναθεωρητική περίοδο θα συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό μεταξύ 

Αναδόχου  και  Επιβλέποντα,  θεωρούμενο  από  τον  Προϊστάμενο  της  Δ/νουσας 

Υπηρεσίας.  Οι ποσότητες αυτές θα εξάγονται,  αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω 

οριζόμενα.  Σε  κάθε  περίπτωση  έχει  εφαρμογή  η  Εγκύκλιος  21/97  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

“Επανυπολογισμός δαπανών κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης”.

ΆΡΘΡΟ 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ  ΔΟΚΙΜΈΣ  (ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΥΛΙΚΏΝ  ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΏΝ)

11.1 Εργαστηριακές δοκιμές

Όλες  οι  δοκιμές,  με  καθολική  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  του  Αναδόχου,  μπορεί  να 

διενεργούνται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια που θα επιλεγούν με την διαδικασία που 

αναφέρεται  παρακάτω.  Τον  Ανάδοχο  βαρύνει  η  καθολική  αρμοδιότητα  και  ευθύνη 

λήψης δοκιμίων και εκτέλεσης των ποιοτικών ελέγχων των υλικών της κατασκευής που 

ορίζουν τα συμβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π και οι ισχύουσες διατάξεις. Οι έλεγχοι θα γίνονται  

με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του.

Ο  Ανάδοχος  στη  αρχή  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  θα  προτείνει  στο  Φορέα 

αναγνωρισμένο εργαστήριο εδαφολογικών αναλύσεων (κρατικό ή αναγνωρισμένο από 

το Κ.Ε.Δ.Ε.) το οποίο θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και με αυτό θα συνεργάζεται κατά 

την  κατασκευή  των  έργων,  ενώ  θα  μπορεί  (είτε  ο  Ανάδοχος  είτε  ο  Φορέας)  να 

προσκαλεί τους αρμόδιους επί τόπου του έργου όταν αναφύονται σχετικά προβλήματα 

για την επίλυσή τους.

11.2 Ποιοτικός έλεγχος

Ρητά  ορίζεται  ότι  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συντάξει  το  πλήρες  Πρόγραμμα 

Ποιότητας του Έργου, το οποίο θα τηρηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
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του έργου. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην προσφορά 

του.

ΆΡΘΡΟ 12. ΚΑΤΑΜΈΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΉΣΕΙΣ - 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ - ΠΛΗΡΩΜΈΣ

Η καταμέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων, οι πιστοποιήσεις 

και οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 53 του Ν. 3669/2008 όπως 

ισχύει. Διευκρινίζονται ότι:

 Οι πιστοποιήσεις των εργασιών για την πληρωμή του Αναδόχου συντάσσονται στο 

τέλος  κάθε  ημερολογιακού  μήνα  με  την  προϋπόθεση  βέβαια  ότι  υπάρχουν 

εκτελεσμένες εργασίες που μπορούν να επιμετρηθούν.

 Σύμφωνα  με  τα  συμβατικά  τεύχη  και  την  προσφορά  του  Αναδόχου,  αυτός 

αποζημιώνεται  κάθε  φορά  με  την  καταβολή  του  τιμήματος  που  αναλογεί  στις 

αντίστοιχες  εκτελεσθείσες  εργασίες  με  τις  αντίστοιχες  τιμές  μονάδας,  που 

αναφέρονται στην προσφορά του.  

 Εργασίες  απαραίτητες  για  την  κατασκευή  του  έργου  που  δεν  περιλαμβάνονται 

σαφώς στην ανάλυση της προσφοράς δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα και θεωρείται 

ότι η δαπάνη τους συμπεριλαμβάνεται κατανεμημένη στα κονδύλια των συναφών 

εργασιών.

ΆΡΘΡΟ 13. ΠΟΣΟΣΤΌ Γ.Ε. & Ο.Ε.

Το ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους 

υποχρεώσεις  του  Ανάδοχου  όπως  και  για  το  όφελος  αυτού  ορίζεται  σε  18%,  και 

συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 14. ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ

14.1. Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Περιβάλλον  και 

Αειφόρος Ανάπτυξη  (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
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14.2. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει  τις αντίστοιχες κρατήσεις,  όπως ισχύουν κατά τον 

χρόνο δημοπράτησης προσκομίζοντας πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού τις 

αντίστοιχες  αποδείξεις  καθώς  και  απόδειξη  καταβολής  του  προκαταβλητέου  φόρου 

εισοδήματος.

14.3. Επίσης,  υποχρεώνεται  ο  Ανάδοχος  κατά  την  υποβολή  των  εκάστοτε 

πιστοποιήσεων να προσκομίζει  τα  παραστατικά στοιχεία  πληρωμής των τελών των 

πάσης φύσεως μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο, ακόμα και όταν έχουν 

συσταθεί υπεργολαβίες με την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

14.4. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη διοδίων κάθε είδους μεταφορικών του 

μέσων, από τον Φ.Π.Α και τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ.3092/54 πάνω στα 

εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια κλπ έστω και αν αναφέρεται αντίθετη γενική 

διατύπωση στην ΣΑΕ του ΥΠ.ΟΙ.Ο., καθώς και από τους φόρους που αναφέρονται στα 

Ν.Δ.4486/66-ΦΕΚ 131Α και 453/66-ΦΕΚ16Α “Περί τροποποιήσεως των φορολογικών  

διατάξεων”. Επίσης, δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή 

δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά,  σύμφωνα με το Ν.2366/53 

(ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 86Α/18.4.79)

14.5. Ο Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Φορέα.

ΆΡΘΡΟ 15. ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 34/96 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το ποσό των απρόβλεπτων ορίζεται 

υποχρεωτικά  σε  15%  επί  του  προϋπολογισμού  του  έργου  (στον  οποίο  έχει 

ενσωματωθεί και το Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.

Με  το  ποσοστό  των  απροβλέπτων  δαπανών  που  περιλαμβάνονται  στην  αρχική 

σύμβαση,  καλύπτονται   οι  δαπάνες  που  προκύπτουν  από  την  εφαρμογή  νέων 

κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί  μετά την ανάθεση του 

έργου και οι δαπάνες για εργασίες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα 

του έργου και σε καμία περίπτωση από τροποποίηση των σχεδίων της μελέτης και 

αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

παρ.4 του αρ.11 της Διακήρυξης και στο άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.

Σε  κάθε  περίπτωση  έχει  εφαρμογή  η  Εγκύκλιος  21/97  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

“Επανυπολογισμός δαπανών κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης”.
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ΆΡΘΡΟ 16. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΈΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΆΔΟΧΟ

16.1. Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  κατασκευής  του  έργου  ο  Ανάδοχος  θα 

δηλώσει  στον  Φορέα  τον  υπεύθυνο  μηχανικό  του  έργου,  που  θα  εκτελεί  χρέη 

προϊστάμενου εργοταξιακού γραφείου, και την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του.

Η Υπηρεσία μπορεί  κατά την απόλυτη κρίση της να μην εγκρίνει  τον προτεινόμενο 

μηχανικό, σε περίπτωση που θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και 

πείρα  ή  δεν  είναι  κατάλληλος  για  την  παραπάνω  θέση.  Ο  Προϊστάμενος  του 

εργοταξιακού  γραφείου  οφείλει  να  ομιλεί,  διαβάζει  και  γράφει  άριστα  την  Ελληνική 

γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει μεταφραστή με δική 

του δαπάνη. 

16.2. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιος για την έντεχνη άρτια 

και  ασφαλή  κατασκευή  των  εργασιών  και  για  την  λήψη  και  εφαρμογή  των 

απαιτουμένων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και κάθε 

τρίτου στο έργο. Γι' αυτό πρέπει να υποβάλει στον Φορέα υπεύθυνη δήλωση με την 

οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του.

16.3. Ο  Ανάδοχος  επίσης,  θα  ορίσει  τον  Μηχανικό Ασφαλείας  του  Έργου (και  τον 

αναπληρωτή του),  ο οποίος θα είναι πτυχιούχος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ,  και θα είναι 

πλήρως  και  αποκλειστικά  υπεύθυνος  επί  θεμάτων  ασφαλείας,  σύμφωνα  με  την 

Νομοθεσία.

16.4. Ο διορισμός και η αποδοχή διορισμού του Μηχανικού Ασφαλείας του Αναδόχου 

θα πρέπει να γίνει  εντός δέκα (10)  ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

Σύμβασης.

16.5. Καθ’  όλη  την  διάρκεια  κατασκευής  του  έργου  απαιτείται  η  παρουσία  του 

υπεύθυνου μηχανικού του έργου στο εργοτάξιο για την σωστή εκτέλεση και εφαρμογή 

της Μελέτης.
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ΆΡΘΡΟ 17. ΧΡΌΝΟΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ - ΔΩΡΕΆΝ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται - περιλαμβάνεται στην προσφορά του - να συντηρεί δωρεάν 

όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη 

περαίωση του έργου,  σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3669/2008.  Στην περίπτωση 

ζημιών  από  ανωτέρα  βία  ή  άλλη  αιτία  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβεί  σε 

αποκατάσταση και αποζημιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008.

Κατά το χρόνο της εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 

διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη 

αμοιβή γι'  αυτό.  Σε περίπτωση που δεν επανορθώσει  βλάβη ή ζημία για την οποία 

ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί  για τον σκοπό αυτό,  ο 

κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε 

βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

ΆΡΘΡΟ 18. ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ - ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ - 
ΣΉΜΑΝΣΗ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει, παράλληλα με την κατασκευή των 

εργασιών στο κατασκευαζόμενο τμήμα, την συνεχή, ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή 

της  κυκλοφορίας  με  την  κατασκευή  προσωρινών  παρακαμπτηρίων  τμημάτων  προς 

όλες  τις  εγκαταστάσεις  ή  εργοτάξια  του  Έργου.  Έχει  για  τον  σκοπό  αυτό  την 

υποχρέωση να συντάξει σχετική μελέτη καθώς και μελέτη σήμανσης (χωρίς ιδιαίτερη 

αμοιβή).

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ αιτίας 

των έργων ή της πλημμελούς σήμανσης των, ακόμα των εκτελούμενων απολογιστικά.

Εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη και πλήρη σήμανση των έργων, ο Φορέας 

ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων εναντίον του, μπορεί να εκτελέσει  τη 

σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, ο οποίος και στην περίπτωση 

αυτή έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του 

αυτή.
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ΆΡΘΡΟ 19. ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΚΟΙΝΉΣ ΩΦΈΛΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος  με  την  υπογραφή  της  εργολαβικής  σύμβασης  είναι  υποχρεωμένος  να 

εντοπίσει  τυχόν  εγκαταστάσεις,  δίκτυα  κλπ  Οργανισμών  Κοινής  Ωφέλειας  που 

εμπίπτουν στο εύρος κατάληψης των έργων και  να υποβάλλει  στον Φορέα σχετικά 

σχέδια στα οποία θα απεικονίζονται οι  προς μετατόπιση εγκαταστάσεις.  Οι δαπάνες 

μετατόπισης βαρύνουν τον κύριο του έργου.

Ο Ανάδοχος οφείλει  επίσης, παράλληλα με τις ενέργειες του Φορέα, να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες  προς τους  αντίστοιχους οργανισμούς για  την επίσπευση των 

διαδικασιών μετατόπισης των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει τις σχετικές εργασίες.

Είναι  επίσης  υποχρεωμένος  να  λάβει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  αποφυγή 

βλαβών στις υπόψη εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν 

βλάβες που συμβούν εξ αιτίας των έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΆΡΘΡΟ 20. ΜΕΛΈΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

20.1. Οι  διαγωνιζόμενοι  οφείλουν  να  διερευνήσουν  πλήρως  και  να  περιλάβουν 

αναλόγως στην προσφορά τους:

 Την περιοχή του έργου και τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου.

 Την Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, κλπ.

 Τις συνθήκες κατασκευής του έργου.

 Τα διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από Δ.Ε.Κ.Ο., Τοπικές Αρχές κλπ.

 Την προσπέλαση και τα προβλήματα εξασφάλισης της κυκλοφορίας.

 Τις  δυνατότητες  εγκατάστασης  εργοταξίων  με  σκοπό  να  καταστούν  πλήρως 

ενήμεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης,  να εκτιμήσουν επαρκώς τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους και τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση 

της Προσφοράς τους.

16



ΕΙΔΙΚΉ ΣΥΓΓΡΑΦΉ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
«ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΙ» Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 Την ισχύουσα Νομοθεσία στην Ελλάδα και Διεθνώς και να λάβουν σοβαρά υπόψη 

τους  την  επιρροή  των  νέων  διατάξεων  που  επιβάλλονται  στην  κατασκευή  των 

έργων, μετά την έκδοση του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

20.2. Αφήνεται  στην  κρίση  των  διαγωνιζομένων  να  αξιολογήσουν  τα  υφιστάμενα 

στοιχεία  σχετικά  με  τις  τοπικές  συνθήκες  ή  και  να  προβούν  με  δική  τους  ευθύνη, 

φροντίδα  και  δαπάνη  σε  οποιεσδήποτε  συμπληρωματικές  έρευνες,  μελέτες  ή 

παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή και ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων 

που τους διατέθηκαν, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή ή αποζημίωση.

20.3. Ο Ανάδοχος με την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί για τις 

επιτόπιες συνθήκες με επισκέψεις επί τόπου του έργου, την εκτέλεση τυχόν πρόσθετων 

ή νέων τοπογραφικών μελετών,  την μελέτη των γεωτεχνικών συνθηκών. Για όλα τα 

ανωτέρω  ο  Ανάδοχος  δεν  θα  αμειφθεί  χωριστά  αφού  αυτά  περιλαμβάνονται  στην 

προσφορά του.

20.4. Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες 

που θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Φορέα ή από άλλους πιθανούς 

εργολήπτες,  ώστε  να  τις  πάρει  ο  Ανάδοχος  υπόψη  και  να  τις  συμπεριλάβει  στην 

προσφορά του.

20.5. Γίνεται  ιδιαίτερη  αναφορά  στην  ανάγκη  να  διερευνήσει  ο  Ανάδοχος  και  να 

συμπεριλάβει  στην  προσφορά  του  δυνατότητες  προσπορισμού  νερού  που  θα  είναι 

αναγκαίο για την κατασκευή του έργου.

20.6. Οι διαγωνιζόμενοι με την προσφορά τους αποδέχονται ότι μελέτησαν πλήρως την 

φύση και την θέση των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες κυρίως όσον αφορά τις 

μεταφορές,  διάθεση,  διαχείριση  και  εναποθήκευση  υλικών,  ύδατος,  τις  καιρικές 

συνθήκες,  την  διαμόρφωση  και  κατάσταση  του  εδάφους,  το  είδος,  ποιότητα  και 

ποσότητα των υλών που μπορεί να βρεθούν πάνω και κάτω από το έδαφος το είδος 

και  τα  μέσα,  που  θα  χρειαστούν  πριν  από  την  έναρξη  και  κατά  την  πρόοδο  των 

εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο δύναται 

να  επηρεάσουν  τις  εργασίες  ή  το  κόστος  τους,  σε  συνδυασμό  με  τους  όρους  της 

σύμβασης.

20.7. Παράλειψη των διαγωνιζόμενων ή του Αναδόχου για ενημέρωση τους με κάθε 

δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους αυτούς δεν τους απαλλάσσει από την 

καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση των προς την σύμβαση.

20.8. Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης,  με δική του καθολική 

αρμοδιότητα  και  ευθύνη  να  επαληθεύσει  όλα  τα  στη  διάθεσή  του  στοιχεία  και  να 
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εκτελέσει  και  τυχόν  συμπληρωματικές  έρευνες,  μελέτες  κλπ  προκειμένου  να 

οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Επίσης, να έχει συμπεριλάβει 

όλα αυτά στην προσφορά του.

20.9. Οι  Διαγωνιζόμενοι  οφείλουν  να  ενημερωθούν  επαρκώς  για  την  Ελληνική 

Νομοθεσία.  Αντίστοιχη  υποχρέωση  υπάρχει  και  αναφορικά  με  την  Νομοθεσία  των 

κρατών όπου ενδεχόμενα θα κατασκευασθούν τμήματα του έργου ή από τα οποία θα 

γίνει προμήθεια υλικών, καθώς και για τις Διεθνείς Συμβάσεις, Συνθήκες και Νομοθεσίες 

σχετικές με Διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ.

ΆΡΘΡΟ 21. ΦΎΛΑΞΗ  ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΩΝ  ΥΛΙΚΏΝ,  ΈΡΓΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ & ΜΈΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΒΛΆΣΤΗΣΗΣ.

21.1. Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά 

και μέσα που βρίσκονται εις χείρας του, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του 

Δημοσίου, καθώς επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. Όλες οι απαιτήσεις του 

εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται 

από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση. Εάν ο Φορέας διαπιστώσει ότι ο 

Ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες που 

εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο με την 

δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να 

λαμβάνει.

21.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των 

κατασκευών,  των  κοινωφελών  και  κάθε  είδους  έργων,  που  υπάρχουν  και  για  την 

πρόληψη ζημιών ή την διακοπή της λειτουργίας τους. Ζημίες που προκλήθηκαν από 

αμέλεια του Αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη 

περίπτωση  αυτό  θα  γίνεται  από  τον  εργοδότη  σε  βάρος  και  για  λογαριασμό  του 

Αναδόχου.

21.3. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  προφυλάσσει  και  να  προστατεύει  την  υπάρχουσα 

βλάστηση όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται 

η εργασία. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή 

ή βλάβη δένδρων και θάμνων, στην οποία περιλαμβάνεται και εκείνη που προκαλείται 

από  κακό  χειρισμό  των  μηχανημάτων,  απόθεση  υλικών  ή  καταστροφή  φυτεμένων 

περιοχών από μηχανικά μέσα.
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ΆΡΘΡΟ 22. ΠΡΌΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΙΕΙΝΉΣ

22.1. Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους 

νόμους και την παρούσα, οφείλει κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου να λάβει 

μέτρα  για  την  πρόληψη  ατυχημάτων,  όπως  επίσης  και  για  την  υγεία  και  παροχή 

πρώτων  βοηθειών  για  το  εργατοϋπαλληλικό  προσωπικό  του.  Οφείλει  επίσης  να 

συμμορφώνεται με όλους τους επιτόπιους σχετικούς κανονισμούς και τις αστυνομικές 

διατάξεις.

22.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με 

τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες του Φορέα που 

αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.

22.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να 

κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης 

και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και 

συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους 

στους χώρους εργοταξίων ή και στις περιοχές κατασκευής των εργασιών ή κοντά σ' 

αυτές.

22.4. Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  χορηγεί  στο  εργατικό  προσωπικό,  στο  προσωπικό 

επίβλεψης του Φορέα μετά των εκάστοτε Συμβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο 

που βρίσκεται στο χώρο του Έργου μετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούμενα, κατά 

περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή 

εργασία,  όπως  κράνη,  γυαλιά,  μάσκες  ηλεκτροσυγκολλητών  κλπ.  Κατά  την  τυχόν 

εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο 

ισχυρό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου.

22.5. Για  την  προστασία  και  αντιμετώπιση  πυρκαγιών  στις  εγκαταστάσεις  των 

εργοταξιακών  χώρων  και  στους  χώρους  εκτέλεσης  των  εργασιών  ο  Ανάδοχος 

υποχρεούται να φροντίζει:

 Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

 Για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και 

την κατάλληλη διάθεσή τους.
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 Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοιχτής πυρράς κοντά σε 

χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των 

γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους.

 Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών που θα γίνεται  κατόπιν και 

σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας Αρχής.

22.6. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει 

μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και 

είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η 

τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά 

όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται 

από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

22.7. Επίσης  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  παίρνει  όλα  τα  ενδεδειγμένα  μέτρα  για  την 

αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως ελεγχόμενες 

εκρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους χώρους των 

εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές 

και ιδιοκτησίες κλπ, εφόσον βεβαίως επιτραπεί από την Υπηρεσία η χρησιμοποίηση 

εκρηκτικών υλών στις εκσκαφές.

22.8. Οι  δαπάνες  που συνεπάγονται  τα  παραπάνω βαρύνουν τον  Ανάδοχο  και  θα 

πρέπει  να  συνυπολογισθούν  από αυτόν  κατά  τη  διαμόρφωση  της  Οικονομικής  του 

Προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 23. ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΌΣ

Από  τον  Ανάδοχο  μπορούν  να  ανεγείρονται  προσωρινά  κτίσματα  (υπόστεγα 

αποθήκευσης, εργαστήρια, γραφεία κ.α.) με δική του μέριμνα, εργάτες και υλικά χωρίς 

καμία  δαπάνη  του  εργοδότη.  Προσωρινά  κτίσματα  και  έργα  αυτού  του  είδους  θα 

παραμείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου και θα αφαιρούνται από αυτόν με έξοδα 

του,  μετά  την  αποπεράτωση  των  έργων.  Αυτά  τα  κτίσματα  και  έργα  μπορεί  να 

εγκαταλείπονται και να μη απαιτείται η αφαίρεση τους, μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης 

του εργοδότη.  Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους με υλικά του 

Φορέα, αυτά θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει και συντηρεί με δαπάνες του τις κατάλληλες 

εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξασφαλίζουσες επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στα έργα 
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και  την  κατανάλωση  του  προσωπικού.  Επίσης  υποχρεούται  στην  εγκατάσταση 

ηλεκτρικού ρεύματος  για  την  λειτουργία των εγκαταστάσεών του και  για  χρήση του 

προσωπικού που διαμένει  στον τόπο των έργων ή των εργαζόμενων σε νυκτερινές 

εργασίες.

ΆΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΒΟΛΉ  ΕΙΣΦΟΡΏΝ  ΠΡΟΣ  Ι.Κ.Α.  ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται,  πέρα  από  τις  καταβαλλόμενες  προς  το  Ι.Κ.Α.  και  τους 

άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς νόμιμες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς 

επί των μισθών και ημερομισθίων του προσλαμβανόμενου από αυτόν εργατοτεχνικού 

και  κάθε  είδους  απασχολούμενου  στο  παρόν  έργο  προσωπικού  και  βαρύνουν  τον 

εργοδότη, να μεριμνά κατά την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση 

και  των  κάθε  είδους  εισφορών  και  κρατήσεων  που  βαρύνουν  τον  εργαζόμενο.  Ο 

Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού 

του  είδους  και  υποχρεούται  στην  καταβολή  τους,  με  δικές  του  δαπάνες  χωρίς 

επιβάρυνση του Φορέα.

Για  την  πληρωμή  του  Αναδόχου  είναι  απαραίτητη  η  προσκόμιση  βεβαίωσης  της 

αρμόδιας Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. για μη οφειλή προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίζει στον φορέα τα οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια του προσωπικού του, στις 

περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει, ο φορέας 

δικαιούται  να  εφαρμόζει  ανάλογη  κράτηση  πάνω  στους  λογαριασμούς  που 

συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωμή του και μέχρι τον χρόνο προσκόμισης τους.

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει την σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την 

καταβολή των ασφαλίστρων, ο Φορέας προβαίνει στην σύναψη της ασφάλειας ή την 

καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και κρατεί τις 

δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο λογαριασμό.

ΆΡΘΡΟ 25. ΕΙΔΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΎΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΆΔΟΧΟ

25.1. Στην προσφορά του ο Ανάδοχος αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες ή 

προμήθειες υλικών. Κατά συνέπεια το τίμημα αυτό καλύπτει εξ ολοκλήρου άπασες τις 

εργασίες  που  αναφέρονται  στα  συμβατικά  τεύχη,  στις  Πρότυπες  Τεχνικές 

Προδιαγραφές,  ανεξάρτητα  αν  αυτές  εμφανίζουν  μικρές  ή  μεγάλες  δυσχέρειες 
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εκτέλεσης  τους.  Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  στην  προσφορά,  ενδεικτικά  αλλά  όχι 

περιοριστικά, περιλαμβάνονται:

• Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή της 

εργασίας,  δηλαδή  τα  μισθώματα,  τα  απαιτούμενα  καύσιμα  και  λιπαντικά,  η 

επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του 

μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών 

και συντήρησης των μηχανημάτων, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου 

και  επιστροφής των μηχανημάτων,  οι  δαπάνες εγκατάστασης και  τα  ασφάλιστρά 

τους,  οι  δαπάνες  για  την  κανονική  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  εργοταξίου 

(ύδρευση, θέρμανση κλπ).

• Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού και των λοιπών 

συνεργείων  από  εργοδηγούς,  μηχανοτεχνίτες,  τεχνίτες,  ειδικευμένους  και 

ανειδίκευτους  εργάτες,  για  ημερομίσθια  αυτών,  ημεραργίες  ασφάλισης,  δώρα 

εορτών, ιατρικής των περίθαλψης κλπ.

• Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αλλά 

είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, με την 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης, περιλαμβάνονται και 

οι κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών.

• Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών.

• Οι  δαπάνες  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς όλων των κάθε  είδους  υλικών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προμήθειας ή 

παραγωγής μέχρι της ενσωμάτωσής τους στο έργο.

• Οι  δαπάνες αποζημίωσης ιδιόκτητων πηγών λήψης  κάθε  είδους  υλικών ή χώρων 

προσωρινής  αποθήκευσής  τους.  Ο  Φορέας  δεν  αναλαμβάνει  καμία  υποχρέωση 

διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών.

• Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή μέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών,  στις 

περιπτώσεις εκείνες που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται με μηχανήματα ή κρίνεται 

απαραίτητη για καλύτερη εκτέλεση του έργου της Φορέα.

• Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την λήψη στοιχείων, καταμέτρηση υλικών κλπ, 

σύνταξη και εκτύπωση σε τετραπλούν των επιμετρητικών στοιχείων καθώς και των 

τελικών κατασκευαστικών σχεδίων εις διπλούν.

• Οι  δαπάνες  εκτέλεσης  και  επανάληψης  απασών  των  απαιτουμένων δοκιμών  των 

εγκαταστάσεων μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους.
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• Οι  δαπάνες  επιθεώρησης  των  εγκαταστάσεων  και  επανόρθωσης  κάθε  βλάβης  ή 

ζημίας κατά την περίοδο εγγύησης.

• Οι δαπάνες διοδίων των μεταφορικών μέσων του Αναδόχου, όταν απαιτείται.

• Οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού 

και εφοδίων του έργου. Προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών 

και τα τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, 

κρατήσεις κλπ, που θα ισχύουν κατά την κατασκευή του έργου.  Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής 

και τις διατάξεις του Ν.3215/55 δεν προέρχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα 

εποπτεύσει την κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία η δυνατότητα να εγκρίνει 

χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε 

ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και 

δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους 

δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.

• Η  προμήθεια,  εγκατάσταση,  λειτουργία,  κλπ  του  εργοταξιακού  εργαστηρίου,  σε 

συνδυασμό και με τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισμένα εργαστήρια.

• Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου

• Οι κάθε είδους μετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψομέτρων, διαστάσεων κλπ)

• Οι κάθε είδους μελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη, καθώς και 

τυχόν χρήση ευρεσιτεχνιών μετ' αποζημίωσης των δικαιούχων.

• Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν 

για την κατασκευή των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση και οι 

τυχόν δαπάνες μίσθωσης χώρου ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για 

την κατασκευή αυτών των εργοταξιακών δρόμων.

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους 

χώρους για την απόθεση προϊόντων ορυγμάτων,  περισσευμάτων φυτικών γαιών, 

υπολειμμάτων κάθε είδους έργων όπως και οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, 

ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια αυτής ή το μέγεθος 

της απαιτούμενης έκτασης (σε συσχετισμό με το δημοπρατούμενο έργο).

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει μέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος.

23



ΕΙΔΙΚΉ ΣΥΓΓΡΑΦΉ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
«ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΙ» Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

• Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων που 

θα  πρέπει  να  εξασφαλίσει  ο  Ανάδοχος  στο  εργοτάξιο  κατά  την  κατασκευή  των 

έργων.

• Γενικά  κάθε  δαπάνη  που  δεν  κατονομάζεται  ρητά  αλλά  είναι  απαραίτητη  για  την 

πλήρη και  έντεχνη  εκτέλεση  της  πλήρους εργασίας,  στην  οποία  αναφέρονται  τα 

συμβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου όπως θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία, το κατ' αποκοπήν τίμημα της προσφοράς του Αναδόχου κλπ για 

τακτοποίηση και λειτουργία του έργου από κάθε πλευρά.

25.2. Στο ποσό των ενσωματωμένων στην προσφορά γενικών εξόδων του Αναδόχου 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων επιστασίας, των 

κάθε  είδους  κρατήσεων,  φόρων,  τελών,  δασμών,  δικαιωμάτων,  ασφαλίσεων  κλπ 

δημοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων, συμφωνητικού, των θέσεων εγκαταστάσεων 

μηχανημάτων και  εργοταξίων γενικά,  των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις 

θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους.

25.3. Ο Φορέας δεν αναλαμβάνει  καμία υποχρέωση για πρόσθετη αποζημίωση του 

Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες εκμετάλλευσης των λατομείων και λοιπών πηγών που 

θα  αναφύουν  ή  από  την  ανάγκη  δημιουργίας  εγκατάστασης  θραύσης  και  χώρων 

αποθήκευσης υλικών μακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι χειμάρρων λατομείων κλπ, που 

θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες μεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.

25.4. Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των έργων, ακώλυτη και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούμενης 

κυκλοφορίας για την κατασκευή και επίβλεψη του έργου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι 

αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του 

ότι δεν δύναται να κυκλοφορήσει οχήματα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο 

έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. 

Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (μέσα στους ανωτέρω περιορισμούς) 

υποχρεούται να προβεί στην συντήρηση και των οδών αυτών καθ’ όλη την διάρκεια της 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

25.5. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 

ατύχημα που θα συμβεί.

25.6. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν:

α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 

εκτέλεσης  των  εργασιών  από  την  ανάγκη  σύγχρονης  εκμετάλλευσης  πηγών 

κάποιων υλικών και από άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη εργολαβία.
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β) Οι δαπάνες τυχόν συμπλήρωσης και αναπροσαρμογής της μελέτης του έργου.

γ)  Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  που  απαιτούνται  με  σκοπό  την 

επιβεβαίωση ή διόρθωση της χορηγούμενης από τον Φορέα τοπογραφικής μελέτης 

ή ανασύνταξη αυτής, την εφαρμογή των στοιχείων της μελέτης για την εκτέλεση του 

όλου  έργου  και  την  λήψη  των  επιμετρητικών  στοιχείων  από  κοινού  με  τον 

επιβλέποντα και την σύνταξη όλων των επιμετρήσεων και επιμετρητικών σχεδίων, 

κάθε φορά που αυτό απαιτείται  κατά τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης του έργου ή 

αφορά σε μικροπαραλλαγές - υψομετρικές ή οριζοντιογραφικές - οπότε πρέπει να 

υποβάλλονται, με τα διαφανή τους, όλα τα απαιτούμενα τεύχη για την ολοκλήρωση 

του απαιτούμενου σκοπού.

δ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από 

την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο 

(2) αντίγραφα στο Φορέα:

1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 της τελικής διάταξης των κατασκευών.

2. Κατασκευαστικά σχέδια, σε κλίμακα 1:50.

ε) Η δαπάνη λήψης έγχρωμων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, η υποβολή 

τους στην Υπηρεσία μαζί με τα αρνητικά τους και λοιπών παραστατικών στοιχείων 

του  έργου  που  εκτελείται,  όπως  τήρησης  και  υποβολής  πλήρων  στατιστικών 

στοιχείων αυτού, ημερολογίου έργου και βιβλίου καταμέτρησης των εργασιών.

στ) Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά 

κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά.

ζ) Οι δαπάνες σύναψης της Σύμβασης.

η) Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή μελετών 

κλπ). 

25.7. Ο  Εργοδότης  δεν  αναλαμβάνει  καμιά  ευθύνη  ή  υποχρέωση  για  καταβολή 

δαπανών ή αποζημιώσεων για όλους τους ανωτέρω λόγους.

ΆΡΘΡΟ 26. ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΆΤΩΣΗΣ

Ο  Φορέας  του  έργου  δικαιούται  να  λάβει  υπό  την  κατοχή  του  ή  να  κάνει  χρήση 

οιουδήποτε περατωθέντος μερικώς ή ολικώς τμήματος του έργου, χωρίς να θεωρείται 
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ότι τούτο αποτελεί αποδοχή οιασδήποτε εργασίας μη αποπερατωθείσης σύμφωνα με 

την Εργολαβική Σύμβαση.

ΆΡΘΡΟ 27. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΠΊΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε μέτρο και να συμμορφωθεί προς τις εντολές 

του Φορέα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής 

του  έργου,  τηρώντας  απόλυτα  τους  εγκεκριμένους  Περιβαλλοντικούς  όρους. 

Υποχρεούται  χωρίς  αποζημίωση  (οι  δαπάνες  περιλαμβάνονται  ανοιγμένα  στην 

προσφορά του) πριν από την παράδοση για χρήση του έργου να αφαιρέσει  και να 

απομακρύνει  από την περιοχή και  γενικά από το εργοτάξιο απορρίμματα,  εργαλεία, 

ικριώματα,  μηχανήματα,  υλικά,  προσωρινές  εγκαταστάσεις  μηχανημάτων  και  να 

αποκαταστήσει τους χώρους όπου ήταν τοποθετημένα ή εγκατεστημένα.

ΆΡΘΡΟ 28. ΓΕΝΙΚΈΣ  ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ  –  ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ  - 
ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

28.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει και υποβάλλει στο Φορέα φωτογραφίες 

του έργου μερίμνης και δαπάνες του,  σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια 

από την διαταγή του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 20) ήτοι:

 Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου, που θα 

υποβληθούν στο Φορέα με τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης.

 Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

 Φωτογραφίες  του  έργου,  μετά  την  περαίωσή  του,  θα  υποβληθούν  με  τα 

δικαιολογητικά της τελευταίας πιστοποίησης, πριν την τελική.

 Οι φωτογραφίες θα εκτυπώνονται  με  μεγέθη 16Χ18 ή 18Χ24 σε λευκό χαρτί  ή 

εφόσον αυτό είναι δυνατό θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή.

28.2. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  με  μέριμνα  και  δαπάνες  του,  να  κατασκευάσει  και 

εγκαταστήσει μία πινακίδα δημοσιότητας του έργου, σύμφωνα με το υπόδειγμα, που θα 

χορηγήσει ο Φορέας και τις ισχύουσες Π.Τ.Π. σχετικά με τις πληροφοριακές πινακίδες.
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ΆΡΘΡΟ 29. ΛΟΙΠΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ  ΔΕΔΟΜΈΝΑ -  ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΈΝΩΝ

29.1. Γνώση τοπικών συνθηκών 

Σε  κάθε  περίπτωση,  πέραν  των  παρεχόμενων  στοιχείων,  δεδομένων  κλπ  που 

διατίθενται  από τον  Φορέα,  αποτελεί  τυπική αλλά  και  ουσιαστική  υποχρέωση  κάθε 

διαγωνιζόμενου  η  εξακρίβωση  και  γνώση  των  τοπικών  συνθηκών,  ώστε  να 

εξασφαλίζεται  η  απόλυτη  εφαρμοσιμότητα  της  τεχνικής  και  οικονομικής  του 

προσφοράς.

29.2. Καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου 

Όλα τα προς, κατασκευή αντικείμενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόμενα στα 

Τεύχη  Δημοπράτησης,  όπως  και  σχέδια,  σχήματα,  πίνακες  κλπ  της  Μελέτης 

Εφαρμογής, όπως αυτή θα εγκριθεί τυχόν τροποποιούμενη από τον Φορέα, είναι της 

"Καθολικής  αρμοδιότητας  και  ευθύνης  του  Αναδόχου" και  περιλαμβάνονται  στην 

προσφορά του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριμένη αρμοδιότητα 

του Φορέα. 

Η "καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου" περιλαμβάνει - είτε αυτό αναγράφεται 

ειδικότερα κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όμως περιοριστικά όλες τις 

κάτωθι υποχρεώσεις:

• Μέριμνα,  έξοδα,  υλικά,  μέσα,  εξοπλισμό,  προσωπικό,  ευθύνη,  μέτρα  ασφαλείας, 

μέτρα αποκατάστασης τοπίου, μέτρα σήμανσης, μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας και 

εργασίας, μέτρα για αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή Επαρχιακού οδικού δικτύου 

ή αποκατάστασης αυτού σε περίπτωση ρύπανσης, διαδικασίες και έξοδα κλπ πάσης 

φύσεως αδειοδοτήσεων,  σύμφωνα και  με  τα αναφερόμενα στα  συμβατικά τεύχη, 

αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου για οτιδήποτε σχετίζεται με την κατασκευή του 

συνολικού έργου.

• Υποχρέωση εντοπισμού σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας ή και εκτός αυτής, καθώς 

και απόκτησης δικαιώματος χρήσης ή τυχόν απαιτούμενης ενοικίασης ή αγοράς ή 

αποζημίωσης κλπ δανειοθαλάμων ή θέσης απόληψης ή εγκαταστάσεων όλων των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, με τα προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά. 
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Οι δανειοθάλαμοι και οι θέσεις απόληψης θα είναι επιτρεπτές με απόφαση Δημόσιας 

Αρχής.

• Υποχρέωση  πραγματοποίησης  εκσκαφών,  φορτοεκφόρτωσης  μετά  σταλίας, 

προμήθειας  και  μεταφοράς  όλων  των  υλικών,  αντικειμένων,  εξοπλισμού, 

εργαστηρίων  και  εγκαταστάσεων  στο  χώρο  του  έργου  ή  σε  εργαστήρια  της 

αποδοχής  του  εργοδότη  σ’  οποιοδήποτε  μέρος  της  Επικράτειας  για  έλεγχο, 

αναλύσεις  κλπ,  μετά  της  αντίστοιχης  λήψης  δειγμάτων  και  αποζημίωσης  των 

εργαστηρίων,  εκτέλεση  των  προβλεπομένων  και  προδιαγραφόμενων  κατά 

περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων ή με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέθοδο.

• Φορτοεκφόρτωση,  απομάκρυνση  και  διάθεση  τυχόν  αχρήστων  ή  ακαταλλήλων  ή 

ρεταλιών σε  χώρους αποδοχής του  εργοδότη  ή  αρμόδιων  κρατικών  υπηρεσιών, 

διάστρωση, διασπορά υλικών, αναμόχλευση προς ομογενοποίηση, τεχνική ανάμιξη, 

ύγρανση, συμπύκνωση.

• Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή εγκαταστάσεων σε 

περίπτωση αστοχίας ή μη τήρησης προδιαγραφών των συμβατικών τευχών και της 

μελέτης κλπ, κατά την κρίση της επίβλεψης.

• Όλες τις μελέτες, έρευνες που θα απαιτηθούν καθώς και όλες τις υποχρεωτικές για 

έντεχνη  εκτέλεση  και  έλεγχο  των  προδιαγραφόμενων  συνοπτικά  ή  αναλυτικά 

περιγραφομένων ή μη εργασιών και αναγκαίων για την έντεχνη ολοκλήρωση του 

περιγραφομένου έργου σε κάθε σημείο.

Από τα παραπάνω περιγραφέντα,  δεν είναι  της "καθολικής αρμοδιότητας και ευθύνης 

Αναδόχου"  και  δεν  περιλαμβάνονται  στην  προσφορά  του  μόνο  συγκεκριμένα 

αντικείμενα, εφ'  όσον και μόνον όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και 

περιγράφονται  σε συγκεκριμένα σημεία  της και  των λοιπών συμβατικών τευχών ως 

αρμοδιότητες του Φορέα.

ΆΡΘΡΟ 30. ΠΕΡΑΊΩΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και στο άρθρο 

71  του  Ν.  3669/2008,  χορηγείται  βεβαίωση  περαίωσης  των  εργασιών,  η  οποία 

αφετηριάζει το χρόνο εγγύησης (15 μήνες) και την έναρξη της διαδικασίας προσωρινής 

παραλαβής του έργου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3669/2008.
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Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον :

 έχει περαιωθεί το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τη σύμβαση, περιλαμβανόμενης 

της  προετοιμασίας  παράδοσης  του  έργου,  του  καθαρισμού  του  εργοταξίου,  των 

έργων διαμόρφωσης χώρων, η παραλαβή κατασκευαστικών σχεδίων και καταλόγων 

εξοπλισμού και τέλος η παραλαβή των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων,

 έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατά τη Σύμβαση απαιτούμενες δοκιμές και έλεγχοι,

 έχουν παραληφθεί το πλήρες μητρώο και τα σχέδια εκτέλεσης του έργου,

 έχουν εκπληρωθεί όλες οι σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως απορρέουν 

από την Εργολαβική Σύμβαση.

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου και εντός προθεσμίας δύο (2) 

μηνών  διενεργείται  η  οριστική  παραλαβή  του  έργου  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 

άρθρου 75 του Ν.  3669/2008.  Εάν για  οποιονδήποτε  λόγο δεν διενεργήθηκε  ή δεν 

συντελέσθηκε  η προσωρινή παραλαβή του έργου μέχρι  την παρέλευση του χρόνου 

εγγυήσεως  διενεργούνται  ταυτοχρόνως  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  από 

επιτροπή συγκροτούμενη αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.
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Για την Επίβλεψη ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 

Προσοτσάνης
Δημοτική Ενότητα Προσοτσάνης 

ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος  Τεχνικής 
Υπηρεσίας Δήμου Προσοτσάνης

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθ.      264/2011

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
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