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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η συγγραφή αυτή αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους δημοτικών και κοινοτικών 

έργων που η δαπάνη κατασκευής τους βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Άρθρο 2
ο
 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ. 

Ισχύει ο Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, η παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 

3463/2006 και οι εγκύκλιοι και κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ή εκδίδονται σε 

εξουσιοδότησή τους. 

Άρθρο 3
ο
 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ. 

Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας ορίζονται τα παρακάτω κατά σειρά της ισχύος τους σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους: 

α. η Διακήρυξη 

β. το Τιμολόγιο Προσφοράς (εφόσον σύστημα της δημοπρασίας είναι η συμπλήρωση 
τιμολογίου) 

γ. το Τιμολόγιο Μελέτης 

δ. ο Προϋπολογισμός Προσφοράς (εφόσον σύστημα της δημοπρασίας είναι η 
συμπλήρωση τιμολογίου) 

ε. ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

στ. η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ζ. η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

η. η Τεχνική Περιγραφή 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA BAMPOUSI
Ημερομηνία: 2019.12.13
15:10:44 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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θ. η Τεχνική Μελέτη του έργου και τα Κατασκευαστικά Σχέδια 

ι. οι Τεχνικές Προδιαγραφές που καθορίζονται στα στοιχεία της εργολαβίας 

ια. το Πρόγραμμα Κατασκευής του έργου όπως τελικά εγκρίνεται από την Υπηρεσία ιβ. οι 
Αναλύσεις Τιμών 

Άρθρο 4
ο
 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία ή η υπογραφή της σύμβασης σε περίπτωση ανάθεσης 
αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος, μετά από προσωπική μετάβασή του, γνωρίζει 
τις τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τοποθεσία, διαμόρφωση και φύση εδάφους, 

πηγές λήψης υλικών και νερού, συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, διακυμάνσεις 

στάθμης υπόγειων νερών, ποταμών, λιμνών, θάλασσας κ.λ.π. 

Τη δυνατότητα εξεύρεσης του κατάλληλου προσωπικού, μηχανημάτων, υλικών κλπ. 

καθώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει την πρόοδο ή το κόστος των 

εργασιών. Επίσης αμάχητο τεκμήριο αποτελεί ότι ο Ανάδοχος γνωρίζει τα συμβατικά 

τεύχη της μελέτης καθώς και το φορέα και τις συνθήκες χρηματοδότησης. 

Άρθρο 5
ο
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. 

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών. 

Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  καμιά  άλλη  πληρωμή  ή  αποζημίωση  για  την  πλήρη  και  
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας εκτός από το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του 

εργολάβου που είναι 18% και ενδεχόμενα την αναθεώρηση. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια όλων των υλικών και 
μικροϋλικών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου, η 

μεταφορά τους στη θέση που  θα  χρησιμοποιηθούν,  η  διαλογή  τους,  η  φύλαξή  τους,  

η  φθορά  κλπ.,  οι  δαπάνες  λειτουργίας, συντήρησης μίσθωσης απόσβεσης, 

αποθήκευσης, φύλαξης των μηχανημάτων, οχημάτων, εργαλείων κλπ., οι δαπάνες 

μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 

επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μεταφορά, τη διαμονή του καθώς και κάθε άλλη 

παροχή ή αποζημίωση προς αυτό, οι δαπάνες για εργασίες που απαιτούνται για την 

προστασία του περιβάλλοντος, οι δαπάνες για διευκόλυνση της αρχαιολογικής 

υπηρεσίας στις εργασίες της, για τις διακοπές ή καθυστερήσεις των εργασιών που μπορεί 
να προέλθουν από τις έρευνες ή την ανεύρεση αρχαιολογικών ευρημάτων καθώς και οι 
δαπάνες για την προστασία των ευρημάτων, οι δαπάνες για ικριώματα γενικά, οι δαπάνες 
για κάθε είδους ασφαλίσεις έργου μηχανημάτων, προσωπικού, οι δαπάνες για κάθε 

είδους αποζημίωση για ατυχήματα, οι δαπάνες για την κατασκευή, συντήρηση, σήμανση 

και αποζημίωση παρακαμπτηρίων και δρόμων προσπέλασης που είναι απαραίτητες για 

την εκτέλεση των εργασιών, οι δαπάνες για την σήμανση και περίφραξη κάθε σημείου 

του έργου που είναι δυνατό να προξενήσει προβλήματα ή ατυχήματα, οι δαπάνες 

για την προστασία των δικτύων κοινής ωφέλειας, για την αποκατάσταση κάθε βλάβης σ’ 
αυτά όπως και κάθε αποζημίωση που πιθανόν να ζητηθεί για τον λόγο αυτό από τρίτους, 

οι δαπάνες για   την συντήρηση του έργου ως την οριστική παραλαβή, οι δαπάνες για 

την εκπόνηση λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων, για την σύνταξη ή  τροποποίηση  
των  μελετών,  για  την  εφαρμογή  των  μελετών  στο  έδαφος,  για  τη  σύνταξη  των 
επιμετρητικών σχεδίων, για της εργαστηριακές εξετάσεις και τις δοκιμές των υλικών και 
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των διαφόρων στοιχείων του έργου, τα έξοδα συμμετοχής στη δημοπρασία, τα έξοδα 

σύστασης, λειτουργίας και διάλυσης του εργοταξίου και του γραφείου επίβλεψης, οι 
φόροι, τα τέλη, οι δασμοί, οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι τόκοι και 
αποσβέσεις κεφαλαίων και εγγυήσεων και γενικά κάθε δαπάνη που, ακόμη και αν δεν 

κατονομάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Εκ των υστέρων δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί καμία αξίωση ή αμφισβήτηση για της 
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών ή για τις αποδόσεις των 

εργατοτεχνιτών ή για τις τιμές των ημερομισθίων και των υλικών. 

Άρθρο 6
ο
 ΦΟΡΟΙ. ΤΕΛΗ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα 
της δημοπρασίας  ή  της  ανάθεσης  και  υποχρεούται  να  καταβάλλει  στο  εργατοτεχνικό  
του  προσωπικό  ό,τι ορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας με αποφάσεις του, 

(δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, μέρες υποχρεωτικής αργίας, επιδόματα αδείας 

κλπ.). 

Εφόσον το έργο εκτελείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, 

απαλλάσσεται από κάθε κράτηση προς τρίτους εκτός από την εισφορά τον ειδικό φόρο 3 
% και την εγγύηση για την καλή εκτέλεση  του  έργου  5 %.  Διευκρινίζεται  ότι  αν  μετά  
την  ημέρα  της  δημοπρασίας  ή  της  ανάθεσης επιβληθούν νέοι φόροι, τέλη, κρατήσεις 

κλπ. ή καταργηθούν παλαιοί, τα αντίστοιχα ποσά θα είναι σε βάρος ή σε όφελος του 

έργου και ο Ανάδοχος θα πληρώνεται με τους όρους και τις υποχρεώσεις που ισχύουν τη 
μέρα διενέργειας της δημοπρασίας ή της υπογραφής της σύμβασης, όταν πρόκειται για 
απευθείας ανάθεση. 

Άρθρο 7
ο
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 

Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των 

σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι ανάλογες με το 
είδος του εκτελούμενου έργου Τεχνικές  Προδιαγραφές  όπως  αναφέρονται  στην  Ειδική  
Συγγραφή  Υποχρεώσεων  και  στα  υπόλοιπα στοιχεία της εργολαβίας. 

Άρθρο 8
ο
 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΈΛΕΓΧΟΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ. 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων 

τεχνικών προδιαγραφών. Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 
έγκριση πριν την χρησιμοποίησή τους. Τα υλικά και τα υπόλοιπα είδη που θα 

χρησιμοποιηθούν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται εφόσον διαπιστωθεί η 
ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα θα παίρνονται έγκαιρα πριν από τη 

χρήση τους και θα εξετάζονται από αρμόδιο κρατικό εργαστήριο. Τα δείγματα αυτά θα 
στέλνονται για εξέταση σε κατάλληλο Κρατικό Εργαστήριο δοκιμής υλικών, θα 

συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και εργοταξίου, για 

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

τοποθεσία του έργου και το όνομα ταυ Αναδόχου, ως και το ότι τα υλικά, τα οποία 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης αναγράφεται το 
είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 
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Στα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές χρονικά διαστήματα θα καλείται το αρμόδιο 
κρατικό εργαστήριο για δειγματοληψίες και δοκιμασίες στοιχείων του έργου (αντοχή 
σκυροδέματος, συμπυκνώσεως κλπ.). 

Όλες οι εξετάσεις και οι δοκιμές υλικών γίνονται με φροντίδες και δαπάνες του Αναδόχου. 

Άρθρο 9
ο
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο μηχανικός εξοπλισμός που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται κάθε 

φορά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές και το τιμολόγιο. 
Τον εξοπλισμό αυτό  αν δεν τον διαθέτει ο Ανάδοχος θα τον εξασφαλίσει ο ίδιος με 

δαπάνη του. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά. 

Άρθρο 10
ο
 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του Αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός 
υπόψη κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου και των 

τμημάτων αυτού, τις απαιτούμενες για κάθε μέσο μεταφοράς, τη διάθεση, διαχείριση και 
εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη  κατασκευής  των  οδών     
προσπελάσεως,  την  ευχέρεια  εξεύρεσης  εργατικών  χειρών,  νερού, ηλεκτρικού 

ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευμάτων και όλες τις άλλες τοπικές 
ειδικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν τα   οποία με 

οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα 

εκτελεσθούν κατά τη σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να 
συμμορφωθεί ο Ανάδοχος. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση χωρίς άλλη αμοιβή, αμέσως μετά την υπογραφή της 
σύμβασης να προχωρήσει στον έλεγχο της τεχνικής μελέτης του έργου, να επισημάνει με 

έγγραφό του τυχόν σφάλματα ή ατέλειες και να προτείνει και επιφέρει μετά από έγκριση 

τις απαραίτητες διορθώσεις, συμπληρώσεις τροποποιήσεις δεδομένου ότι είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ευστάθεια και έντεχνη κατασκευή του έργου που 

εκτελεί. Επιπλέον έχει υποχρέωση με βάση τις οδηγίες της υπηρεσίας να συμπληρώσει ή 
να συντάξει από την αρχή τις σχετικές μελέτες και κατασκευαστικά σχέδια που 

πιθανόν υπάρχουν ή που ο ίδιος έχει  συντάξει  και  να τα προσαρμόσει στο έδαφος. 

Κάθε εργασία που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων 

διαγραμμάτων και σχεδίων, εκτελείται με επιμέλεια και δαπάνη (υλικά, τεχνικά μέσα, 
προσωπικό κ.λ.π.) του Αναδόχου και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια και τη συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Κάθε πρόσθετη δαπάνη από κακή εφαρμογή ή ακόμη και ανακρίβεια της μελέτης και των 

σχεδίων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Οι απαραίτητες οριζοντιογραφίες, τομές, διατομές κ.λ.π. υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 

σε ικανό αριθμό αντιτύπων, στην Υπηρεσία επίβλεψης για έλεγχο και θεώρηση, πριν 

εφαρμοστούν. 

Άρθρο 11
ο
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.  

Το προσωπικό που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι 
ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος κάθε εργασίας. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε εργάτη, τεχνίτη κ.λ.π. εφ όσον κατά την κρίση της 
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αυτός δεν έχει τα απαιτούμενα κατά την επιστήμη και την πείρα προσόντα για κανονική 
εκτέλεση των αναληφθεισών εργασιών ή είναι απειθής, προκλητικός, φίλερης κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος αρνούμενος ή αναβάλλοντας την εκτέλεση ενδεχομένης διαταγής της 
επίβλεψης για απομάκρυνση ορισμένων προσώπων κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το 

άρθρο 47 του Π.Δ.6Ο9/85 ανά παρεχομένη ημέρα από της λήψεως της σχετικής διαταγής. 

Ο  ασκούμενος  έλεγχος  από  τον  εργοδότη  στο  προσωπικό  του    Αναδόχου    σκοπό  
έχει  την διασφάλιση της κατά τέλειο και ομαλό τρόπο αποπεράτωσης των τεχνικών 

κατασκευών, σε καμιά δε περίπτωση θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι καθιστά συμμέτοχο τον 

εργοδότη στις οιοδήποτε παραβάσεις του προσωπικού και τις κακές συνέπειες λόγω 

ακαταλληλότητάς του. 

Οι Ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ υποχρεούνται να 
ασφαλίζουν σε αυτό όλο το προσωπικό που απασχολούν. Στις  περιπτώσεις έργων που 

εκτελούνται  εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν 

την ασφάλιση του προσωπικού που τυχόν θα χρησιμοποιήσουν, το οποίο είναι 
ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και  δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό 

υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει  σε μία από τις αναγνωρισμένες από το Δημόσιο 
ασφαλιστικές εταιρείες. 

Η δαπάνη για τα από τον Ανάδοχο καταβλητέα ασφάλιστρα συνολικά, δηλ. εργοδοτικής 

εισφοράς και  ασφαλισμένου,  βαρύνει  αυτόν.  Σε  καμία  περίπτωση  μπορεί     να  
επιβαρυνθεί  ο  εργοδότης  με αποζημιώσεις ατυχημάτων του   προσωπικού του 

Αναδόχου ως και με   αποζημιώσεις, για   ζημιές προκαλούμενες  από  το  προσωπικό του 

Αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη  ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, 

Δήμων, Κοινοτήτων και Κοινωφελών Οργανισμών. 

Άρθρο 12ο ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απευθυνθεί σε όλους τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για 
να του γνωρίσουν τις θέσεις των δικτύων τους που οφείλει να προστατεύει σε όλη τη 

διάρκεια των εργασιών του. Η ευθύνη και δαπάνη για την αποκατάσταση κάθε βλάβης 
που θα προκληθεί σ’ αυτά καθώς και κάθε αποζημίωση που πιθανόν ζητηθεί από τρίτους, 

από την αιτία αυτή, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 13
ο
 ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους νόμους και τις αστυνομικές διατάξεις 

και να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για την ασφάλεια του έργου, του προσωπικού 

του ή και κάθε τρίτου και ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, αστικά και ποινικά, για 

οποιοδήποτε ατύχημα, ζημία ή βλάβη συμβεί στο έργο, στο προσωπικό του ή σε κάθε 

τρίτο από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και για τυχαία. Επιπλέον οφείλει να διατηρεί το 

απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών και να παρέχει τις 
πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των 

προσκομιζομένων υλικών μέχρι χρησιμοποιήσεώς τους, των μηχανημάτων, των 

μεταφορικών μέσων όπως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και σύμφωνα προς τις οδηγίες της επιβλεπούσης 

Υπηρεσίας,  τους ισχύοντες Νόμους και  Διατάξεις φέροντα  μονομερώς κάθε  ευθύνη 
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για οιανδήποτε συνέπεια από την μη καλή εφαρμογή. Ορισμένες εξ άλλου εργασίες 

εκσκαφών κ.λ.π. λόγω της παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής   ωφελείας και άλλων 

εμποδίων θα πρέπει να εκτελεσθούν με προσοχή με χέρια αποκλειόμενης για την 

περίπτωση αυτή η χρήση μηχανικών μέσων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να εφαρμόζει τις αστυνομικές 
διατάξεις και τις εντολές τις υπηρεσίας τις σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας, 

την αντιστήριξη και επισήμανση (περίφραξη, πινακίδες, φώτα κλπ.) των ορυγμάτων, 

επιχωμάτων, υλικών, παρακαμπτηρίων και κάθε άλλοσημείο του έργου που είναι 
δυνατό να προκαλέσει προβλήματα ή ατυχήματα. Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται και    
επισημαίνονται   πάντοτε. Γενικά τα ορύγματα   μέσα σε κατοικημένες περιοχές επί 
πλέον  επισημαίνονται με φώτα την νύχτα. 

Επίσης υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνη του να δημοσιεύσει στον τύπο κάθε 

αλλαγή ή διακοπή στην κυκλοφορία και να χρησιμοποιεί, εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη, 
υπαλλήλους του τροχονόμους για την ασφάλιση καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων. 

Εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους, όπου οι τοπικές συνθήκες το 

επιτρέπουν και κατόπιν σχετικής αδείας των αρμοδίων  αρχών της περιοχής, ο Ανάδοχος 

με αποκλειστική του ευθύνη και από δική του πρωτοβουλία προβεί σε μικρή λελογισμένη 
χρήση εκρηκτικών υλών κατά  την  εκτέλεση  των εκσκαφών. Αυτό δεν συνεπάγεται την 

σύνταξη νέας τιμής εκτελέσεως των εκσκαφών. Κατά συνέπεια σε περίπτωση παράβασης, 

ή ατυχήματος παραμένει ο Ανάδοχος μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά και δη για 
ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό εργασίας, υπάλληλοι κ.λ.π. Είτε στις 
κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά  
την  εφαρμογή  αυτών  που αναφέρονται με την παρούσα. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη καταβολή αποζημιώσεων 

έχοντας και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των 

έργων, ακόμη και αν αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα  ή  παράλειψή του αλλά σε 

τυχαίο γεγονός. 

Τα παραπάνω μέτρα οφείλει να παίρνει σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και οι 
δαπάνες για την εφαρμογή τους συμπεριλαμβάνονται στις τιμές του τιμολογίου. 

'Άρθρο 14ο ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ  ΤΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας 
των κατασκευαζόμενων δρόμων θα πρέπει απαραίτητα να  συνεννοείται προηγούμενα με 

την Υπηρεσία και του αρμοδίου  τμήματος  της  τροχαίας     κινήσεως.  Ο  Ανάδοχος  

υποχρεούται  με  δικές  του  δαπάνες  να τοποθετήσει   πινακίδες καθοδήγησης της 

κυκλοφορίας των οχημάτων, νυκτερινά φωτεινά σήματα κ.λ.π. Επίσης με δαπάνες του 

οφείλει να περιφράξει κάθε επικίνδυνο για την  κυκλοφορία οχημάτων και πεζών θέση 
και να επισημάνει αυτή για την  τοποθέτηση πινακίδων, νυκτερινών σημάτων κ.λ.π. 

Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει με δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα  τα  επί μέρους 

εκτελούμενα από αυτόν έργα και στις πλέον εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια που 

αναγράφουν τον τίτλο της Δημοτικής Αρχής που εκτελεί τα   έργα, το ονοματεπώνυμο και 
τον αριθμό τηλεφώνου του εργολάβου. Επίσης να εξασφαλίζει   ασφαλείς   διαβάσεις   
των  ακαλύπτων  τάφρων  σε  επίκαιρα  σημεία  καθ'  υπόδειξη  του επιβλέποντα. 
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'Άρθρο 15
ο
 ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ    ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ. 

α) Ο Ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα εις χείρας του 

υλικά και μέσα καθώς και τις από αυτόν εκτελούμενες εργασίες. Σχετικές διαταγές της 

Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης, 

προστασίας ή διατήρησης παίρνονται από τον εργοδότη και σε αντίστοιχες δαπάνες 

καταλογίζονται σε βάρος του Αναδόχου. 

β) Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας 
των πλησίον των εκτελουμένων έργων κάθε είδους κοινωφελών έργων για πρόληψη 

ζημιών σε αυτά ή διακοπής  λειτουργίας αυτών. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του 

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

γ)  Ο  Ανάδοχος  προφυλάσσει  και  προστατεύει  την  υπάρχουσα  βλάστηση  και  
καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελουμένου έργου και   υθύνεται για κάθε 

κοπή δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη  για την 

εκτέλεση του έργου. 

Άρθρο 16ο ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΕΙ (ΑΡΘΡΟ 169 ΤΟΥ Ν. 4412/16). 

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να πάρει στην κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε 

τμήματος έργου που έχει περαιωθεί, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή 

οποιασδήποτε εργασίας που δεν έγινε σύμφωνα με την σύμβαση. 'Αν η ανωτέρω 

κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας τότε χορηγείται από τον 

εργοδότη ανάλογη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η 

χρήση του έργου από τον εργοδότη πριν από την αποπεράτωσή του συνεπάγεται 
πρόσθετες δαπάνες για τον Ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σε αυτόν τις 
πραγματικές και απόλυτα δικαιολογημένες δαπάνες αυτές. Εφαρμογή του άρθρου αυτού 

θα  γίνεται πάντα σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16. 

'Άρθρο 17ο ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ. 

Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του  
εργοδότη κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες 
αποζημιώσεις. Καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης αναλαμβάνει ο εργοδότης 

απέναντι στον Ανάδοχο εκτός από την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 

στη περίπτωση που καθυστερήσει η περαίωση του έργου από την αναγκαστική 

απαλλοτρίωση χωρίς να ευθύνεται ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση που η ανωτέρω 
καθυστέρηση υπερβεί το τρίμηνο ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της 

σύμβασης. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Θεσσαλονίκη 09.09.2019 
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