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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο:
Αντικείµενο του έργου
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά την εκτέλεση από εργολάβο
του έργου µε τίτλο : «κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα ΟΤ 36-49» µε όλες τις
εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται στα εγκεκριµένα τεύχη της µελέτης,
καθώς επίσης και όσες εργασίες δεν προβλέπονται, αλλά η εκτέλεσή τους θα κριθεί
από τον ∆ήµο Λ – Π - Αγ. Θ. αναγκαία κατά την πρόοδο των εργασιών για την
ολοκλήρωση και σωστή εκτέλεση του έργου.
Όπου σε αυτή την συγγραφή αναφέρεται η λέξη "εργοδότης" νοείται ο ∆ήµος Λ – Π- Α.
Θ. και όπου "ανάδοχος" ή "εργολάβος " νοείται ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί από
την δηµοπρασία ή τον διαγωνισµό ή θα οριστεί µε απ' ευθείας ανάθεση.
Άρθρο 2ο :
Προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός που συντάσσεται από την Υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των
16.917,72 € και προστιθέµενης της αναθεώρησης 0 € και του Φ.Π.Α. (24%) 4.060,25 €, η
συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.977,97 €.
Η χρηµατοδότηση γίνεται από Ιδίους Πόρους

Άρθρο 3ο :
∆ιατάξεις που ισχύουν
Για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου ισχύουν οι διατάξεις :
1. Ο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τα Π.∆. 609 / 85, το Π.∆. 171 / 87, ο Ν.1418/84, ο Ν. 3669/08 όπως αυτά
ισχύουν µετά την δηµοσίευση του Ν. 4412/2016
3. Οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούµενου έργου τεχνικές
προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµοσίων Έργων.
4. Το Π.∆. 3463 / 06 "∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας".
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5. Το Π.∆. 798 / 80 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών
εργασιών".
6. Το Π.∆. 1073 / 81 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε
εργοτάξιο οικοδοµών κλπ".
7. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η.
8. Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς
και κολώνες της ∆.Ε.Η. κλπ).
9. Τα συµβατικά στοιχεία µε τη σειρά ισχύος που ορίζονται στο άρθρο 4 της ΓΣΥ.
10. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει την εκτέλεση ∆ηµοσίων και ∆ηµοτικών έργων ή
τροποποιεί ή ρυθµίζει τις ανωτέρω διατάξεις.
.
Άρθρο 4ο :
Τρόπος εκτελέσεως του έργου
Το έργο θα εκτελεστεί από:
1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται
στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ .
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για
τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.),
στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη
µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Επίσης λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης του
έργου από επιχειρήσεις γραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα (αρ. 105 και 106
Ν.3669/08) Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα δεν
επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων περιπτώσεων.
Άρθρο 5ο :
Αναθεώρηση τιµών τιµολογίου, τροποποίηση Προϋπολογισµού
Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις
Ισχύουν όπως ορίζονται στα αρ. 153,154,155,156 του Ν. 4416/2016

Άρθρο 6ο :
Λογαριασµοί, πληρωµές αναδόχου, χρηµατοδότηση του έργου
Ισχύουν όπως ορίζονται στα αρ. 150,151,152, του Ν. 4416/2016

Το έργο που χρηµατοδοτείται από πόρους του ∆ήµου το ποσοστό για γενικά έξοδα και
όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18%. Σε περίπτωση που το έργο χρηµατοδοτηθεί
στο σύνολό του ή σε τµήµα του από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων επενδύσεων το ποσοστό
για γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18% για το ποσό που
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αντιστοιχεί στη χρηµατοδότηση αυτή. Σε περίπτωση απ' ευθείας ανάθεσης το ποσοστό
αυτό µηδενίζεται (0%).
Για την πληρωµή κάθε µερικής πιστοποίησης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίζει
αποδείξεις των υποχρεωτικών του καταβολών προς τα οικεία Ταµεία, (τιµολόγιο
θεωρηµένο από την αρµόδια οικονοµική εφορία, βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας
γραµµάτιο είσπραξης αυτής, υπέρ του ∆ηµοσίου καταβολής του φόρου εισοδήµατος
αντιστοιχούντος στην πιστοποίηση κλπ), καθώς και εξοφλήσεις των υποχρεώσεών του
µέχρι την ηµέρα σύνταξης της πιστοποίησης προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς
(Ι.Κ.Α, Τ.Ε.Α.Ε.∆.Ξ.Ε.) ανακεφαλαιωτικώς.
Πλην των ανωτέρω και πριν από τη θεώρηση και του τελικού λογαριασµού θα ζητείται
από τον ανάδοχο η προσκόµιση βεβαίωσης του αρµόδιου υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α
περί εξοφλήσεως κάθε σχετικής προς την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικής εισφοράς.
Επίσης πριν την θεώρηση του κάθε λογαριασµού ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει απόδειξη της Ε.Τ.Ε. περί καταβολής του ποσοστού 0,6% υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε
(Ν.2166 / 93 άρθρο 27 παρ.34 & 35).

Άρθρο 7ο :
Ισχύουσες εγκεκριµένες αναλύσεις
Για τις αποδόσεις, ποσότητες υλικών κλπ. που υπεισέρχονται στις επί µέρους τιµές
µονάδας, ισχύουν ως συµβατικές, εκείνες του Αναλυτικού Τιµολογίου Οικοδοµικών
Εργασιών (Α.Τ.Ο.Ε.) ή έργου οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) ή ηλεκτροµηχανολογικών έργων
(ΗΛΜ) και (Α.Τ.Η.Ε.) ή υδραυλικών έργων (Α.Τ.Υ.Ε) κατά περίπτωση.
Άρθρο 8ο :
Προθεσµία εκτελέσεως του έργου, υπέρβαση προθεσµίας,
παρατάσεις, ποινικές ρήτρες
Η προθεσµία εκτελέσεως του έργου ορίζεται σε ε ξ ή ν τ α (90) ηµέρες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ως ισχύουν στα αρ.
145,146,147,148 του Ν. 4416/2016
Άρθρο 9ο :
Εγγυητική Επιστολή -Υπογραφή σύµβασης
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρ. 72 δεν απαιτείται για συµβάσεις αξίας
ίσης ή κατώτερης των 20.000 €.
Για την υπογραφή της σύµβασης ισχύει το αρ. 135 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 10 :
Χρόνος Εγγύησης
Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τα έργα για δέκα πέντε (15) µήνες ως
ορίζεται στο αρ. 171 του Ν. 4412/2016
Άρθρο 11ο :
Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή διενεργείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αρ.
170 και 172 του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 12ο :
Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και στο όφελος αυτού, περιλαµβάνονται και οι
παρακάτω ειδικές δαπάνες που είναι απαραίτητες ή ενδεχόµενα µπορούν να ζητηθούν
από τον εργοδότη.
α)
Οι τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων προς
εφαρµογή της µελέτης και τυχόν τροποποιήσεων αυτής.
β)
Η εδαφολογική µελέτη που ίσως απαιτηθεί στο χώρο που θα εκτελεστούν
οι εργασίες.
γ)
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα γίνονται σε όλη την διάρκεια του έργου για
διαπίστωση της καταλληλότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών και της
εκτελούµενης ποιότητας της εργασίας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
που µνηµονεύονται στο Τιµολόγιο.
δ)
Η σύνταξη τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, πρωτοκόλλων µε τα απαραίτητα
σχέδια και δακτυλογραφήσεις (σε ψηφιακή µορφή) τους σε ανάλογο αριθµό
αντιτύπων, βάση των στοιχείων που αναγράφονται στα διπλότυπα των τευχών
καταµέτρησης, που έχουν ληφθεί επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα
µηχανικό παρουσία του αναδόχου. Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί κατά τις
υποδείξεις του επιβλέποντος, ώστε να είναι άρτια και ακριβής. Τα ανωτέρω
στοιχεία θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο για έλεγχο από τον επιβλέποντα
πριν την δακτυλογράφησή τους και την φωτοαντιγράφησή τους.
ε)
Η λήψη έξι φωτογραφιών 17 x 22 εκ. καθώς και η τήρηση στατιστικών στοιχείων
του έργου, όπως και ηµερολογίου έργου εργοταξίου βιβλίο καταµετρήσεως
αφανών εργασιών κλπ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του Π.∆. 609 /
85.
στ)
Οι χαράξεις και σηµάνσεις του έργου κατά το στάδιο εκτελέσεώς του.

Άρθρο 13ο:
Έκτακτες παροχές
Για την καταβολή στο εργατοτεχνικό προσωπικό των πάσης φύσης εκτάκτων
χρηµατικών παροχών που καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργείου
Εργασίας υπό µορφή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης κλπ. υπόχρεος είναι
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου ο ανάδοχος.

Άρθρο 14ο:
Υλικά, Έλεγχος ποιότητας. Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν
Για το υπόψη έργο ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του Υ.∆.Ε. που µνηµονεύονται
στα άρθρα του Τιµολογίου καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι διαταγές που ισχύουν, του
Υπουργείου Εσωτερικών και αφορούν εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρ.158,178 του Ν.4412/2016, καθώς επίσης και οι εγκεκριµένες Τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσας µελέτης.
Εάν για τις εργασίες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου δεν
µνηµονεύονται Τεχνικές Προδιαγραφές, τότε τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα
πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και της απόλυτης εκλογής της επιβλέπουσας
υπηρεσίας, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση των µη
κατάλληλων απ’ αυτά.
Πριν την προµήθεια οιουδήποτε υλικού και µηχανήµατος θα πρέπει να ζητείται η
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έγκριση της επίβλεψης βάσει εγγράφων πιστοποιητικών κατασκευαστή, προδιαγραφών
κατασκευής, διαγραµµάτων και οποιεσδήποτε άλλες διευκρινίσεις ζητηθούν από την
επίβλεψη.
Σε εργαστηριακό έλεγχο µε δαπάνες του αναδόχου υπόκεινται και οι εκτελούµενες
εργασίες, για να διαπιστωθεί αν εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που
ισχύουν. Αυτές υπόκεινται οµοίως και στον έλεγχο του επιβλέποντος ο οποίος µπορεί
να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση τυχόν κακότεχνης, κατά την κρίση του,
εργασίας.
Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να κάνει δειγµατοληψία κάθε στιγµή και έλεγχο της
ποιότητας των υλικών και εργασιών χρησιµοποιώντας γι’ αυτόν τον λόγο το Κεντρικό
Εργαστήριο της Αθήνας του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (ΚΕ∆Ε) ή ειδικά εργαστήρια
και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει τις απαιτούµενες γι’ αυτό δαπάνες για
λήψη δοκιµίων, απασχόληση προσωπικού, µεταφορικών µέσων και αποζηµίωση του
εργαστηρίου για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

Άρθρο 15ο:
Αποµάκρυνση µη κατάλληλων ή µη αρίστης ποιότητας υλικών
Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα από το άρθρο 159 του Ν. 4412/2016.
Υλικό ή υλικά που απορρίπτονται για οιονδήποτε λόγο από την επίβλεψη, µη αρίστης
ποιότητας ή µη σύµφωνα µε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προδιαγραφές (όπως
ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσης Ε.Σ.Υ. κλπ.), πρέπει να αποµακρύνονται από το
εργοτάξιο µε δαπάνες του εργολάβου το αργότερο µέσα σε 24 ώρες από την σχετική
εντολή της επίβλεψης. Αν περάσει η προθεσµία αυτή άπρακτη, η επίβλεψη µπορεί να
επιβάλει στον εργολάβο πρόστιµο µέχρι 15,00€ για κάθε µέρα που περνάει και
δικαιούται να αποµακρύνει µε δικά της µέσα και σε βάρος του αναδόχου τα
απορριφθέντα υλικά, αφού αποθέσει αυτά σε µέρη που επιτρέπονται από την
Αστυνοµία, χωρίς ο εργοδότης να ευθύνεται για την απώλεια ή φθορά αυτών.
Το ποσό που διατίθεται για την αποµάκρυνση των ως άνω υλικών, παρακρατείται από
την πρώτη πιστοποίηση.

Άρθρο 16ο:
Προληπτικά µέτρα ασφαλείας – Ευθύνες αναδόχου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της
καθαριότητας στο εργοτάξιό του, για την έκδοση των τυχόν απαιτούµενων Αστυνοµικών
αδειών εργασίας, καθώς και για την συµµόρφωσή του προς τις ισχύουσες Αστυνοµικές
διατάξεις, τους εργατικούς νόµους, τις Συλλογικές Συµβάσεις, τις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις κλπ.
Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα προληπτικά µέτρα ασφαλείας των
υλικών που προσκοµίζονται µέχρι την χρησιµοποίησή τους, των µηχανηµάτων, των
µεταφορικών µέσων και γενικά του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων
µηχανικών και παντός τρίτου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις και έχοντας µονοµερώς κάθε ευθύνη για
οποιαδήποτε συνέπεια από τη µη καλή εφαρµογή τους.
Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος παραµένει ο ανάδοχος µόνος υπεύθυνος
αστικά ή ποινικά και για ζηµιές και ατυχήµατα είτε στο προσωπικό του (εργάτες,
υπάλληλοι κλπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε στις εγκαταστάσεις των
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω παράβασης ή
παράλειψης κατά την εφαρµογή των αναφεροµένων εδώ.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη καταβολή προστίµων ή
αποζηµιώσεων, έχοντας οπωσδήποτε και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που
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προκύπτει από την εκτέλεση των έργων, ακόµη και αν το αποτέλεσµα αυτό δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη του αναδόχου, αλλά σε τυχαίο γεγονός.
Αν όµως πέρα από όλα αυτά αποδιδόταν ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως στον εργοδότη
από τις παραπάνω αιτίες, τότε ο ανάδοχος έχει την ευθύνη απέναντι στον εργοδότη για
κάθε υλική ζηµιά (καταβολή αποζηµιώσεων κλπ.). Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα από
τα χρήµατα που οφείλει στον ανάδοχο ή από τις εγγυητικές επιστολές του έργου να
επιδιορθώσει τις ζηµιές αυτές ή να αποδώσει σε αυτόν που έπαθε την βλάβη την
απαιτούµενη χρηµατική αποζηµίωση για επανόρθωσή της.
Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωµα να στραφεί κατ’ αυτού που έπαθε την βλάβη, άν
νοµίζει ότι η επανόρθωση ή η αποζηµίωση που έλαβε ο τελευταίος από τον εργοδότη
είναι υπερβολική. Πάντως σε καµία περίπτωση δεν έχει το δικαίωµα να στραφεί κατά
του ∆ήµου Λ – Αγ. Θ.
Σε περίπτωση άρνησης του εργολάβου να λάβει µέτρα ασφαλείας που αφορούν τους
εργαζόµενους στο έργο ή τους περίοικους ή τους διαβάτες, η Υπηρεσία µπορεί να
επιβάλει ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 17ο:
Προσωπικό – Μηχανικός Εξοπλισµός
Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο
αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την επίβλεψη, που πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος
Μηχανικός ή από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό για την έντεχνη
και πλήρη εκτέλεση όλων των αναφεροµένων στο τιµολόγιο µελέτης εργασιών καθώς
και τυχόν αναγκαίων νέων εργασιών.
Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι
ειδικευµένο και πεπειραµένο για το είδος κάθε εργασίας. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα
να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση οποιουδήποτε εργάτη, τεχνίτη κλπ. εφ’ όσον κατά
την κρίση της αυτός δεν έχει τα απαιτούµενα κατά την επιστήµη και την πείρα
προσόντα για κανονική εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναληφθεί ή είναι απειθής,
προκλητικός, ερειστικός κλπ. Ο εργολάβος εάν αρνείται ή αναβάλλει την εκτέλεση της
ενδεχόµενης διαταγής της επιβλέψεως για αποµάκρυνση ορισµένου προσωπικού
υπόκειται σε ποινική ρήτρα (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) για κάθε ηµέρα που
περνάει από την λήψη της σχετικής διαταγής. Ο έλεγχος που ασκείται από τον
εργοδότη επί του προσωπικού του αναδόχου, έχει σκοπό την διασφάλιση της
αποπεράτωσης των τεχνικών κατασκευών κατά τον καλύτερο τρόπο και σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να ερµηνευτεί ότι καθιστά συµµέτοχο τον εργοδότη στις
οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού ή στις εκ της ακαταλληλότητας αυτού
συνέπειες προς αυτό, προς τρίτους ή τις κατασκευές.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί σε ετοιµότητα για άµεση επέµβαση καθ’
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ένα (1) συνεργείο συντήρησης των εν γένει
εργασιών της µελέτης καθώς και όποιων άλλων εργασιών σύµφωνα µε τους πίνακες
εντολών εργασιών που του κοινοποιούνται κατά την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Άρθρο 18ο:
Τρόπος εκτέλεσης των έργων
Όλες γενικά οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους όρους κλπ. των στοιχείων
της εργολαβίας, τις τυχόν νόµιµες, τροποποιήσεις αυτών, τα σχέδια λεπτοµερειών που
συντάσσονται από την επίβλεψη, τις γενικές αρχές άρτιας και επιµεληµένης εργασίας,
τις οδηγίες της επίβλεψης, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές, τις
εγκεκριµένες προδιαγραφές της µελέτης, καθώς και τους κανόνες της τα τέχνης και της
επιστήµης. Κάθε εργασία στις λεπτοµέρειές της θα εκτελείται βάσει της ορισµένης στο
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τιµολόγιο περιγραφής που αφορά στο σχετικό άρθρο εργασίας καθώς επίσης και της
τεχνικής έκθεσης της µελέτης.
Για κάθε τι το οποίο δεν καθορίζεται µε ακρίβεια στα σχέδια κλπ. στοιχεία της
εργολαβίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την εκτέλεση να ζητήσει έγκαιρα
έγγραφες οδηγίες και εντολές, οι οποίες µπορεί να αναγράφονται και στο ηµερολόγιο
του έργου. Επίσης είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται απόλυτα αποκαθιστώντας ή
τροποποιώντας κάθε εργασία που διαπιστώνεται από τον εργοδότη ως κακότεχνη.
Κάθε ζηµιά κατά την εκτέλεση των έργων θα επανορθώνεται µε δαπάνες του αναδόχου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της επίβλεψης
για κάθε ενδεχόµενη τροποποίηση στην µελέτη ή στην εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, εφ΄όσον αυτό έχει εγκριθεί από τον εργοδότη και ο ανάδοχος έχει
ειδοποιηθεί έγκαιρα γι’ αυτό.
Υπερσυµβατικές εργασίες που εκτελέστηκαν χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας δεν
αναγνωρίζονται ούτε δηµιουργούν δικαίωµα πληρωµής για τον ανάδοχο.
Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και
µέχρι της οριστικής παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.
4412/2016. Για τις ευθύνες του αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την
οριστική παραλαβή έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 19ο:
Τροποποιήσεις
Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα έργα και
διαγράµµατα της εργολαβίας, χωρίς ο εργολάβος να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωµα
αποζηµιώσεως ή άρνησης να συµµορφωθεί εφ’ όσον εννοείται πρόκειται για εργασίες
που δεν έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους. Αντίθετα, ο εργολάβος δεν µπορεί να κάνει καµία
µεταβολή στο έργο χωρίς έγγραφη διαταγή της υπηρεσίας.
Κάθε µεταβολή που θα γίνει χωρίς έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας, βαρύνει
αποκλειστικά τον εργολάβο, ο οποίος οφείλει εφ’ όσον πάρει την σχετική εντολή να
καθαιρέσει αυτές τις εργασίες τροποποίησης χωρίς καµία αποζηµίωση.
Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε
συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφόµενων στοιχείων και σε περίπτωση
ασυµφωνίας, να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως από τον εργοδότη την σχετική
διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την
έγγραφη εντολή τού εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να
εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της
µελέτης αυτής. Γενικά ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο2, παρ.12 του
Ν.2229/94.

Άρθρο 20ο:
Αντιθορυβικά µέτρα – Πινακίδες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει για το έργο αεροσυµπιεστές µε
µηχανισµό µείωσης του ήχου. Πρέπει επίσης εφ’ όσον του ζητηθεί από τον εργοδότη
κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου να τοποθετήσει µε δαπάνες του σε εµφανές
σηµείο του έργου και όπου υποδειχτεί από την Επίβλεψη, πινακίδες διαστάσεων
1,70x1,30m περίπου, σύµφωνα µε τα παρακάτω πρότυπα όπως αυτά αναφέρονται στο
τέλος της Ε.Σ.Υ. και στην ιστοσελίδα www.eydamth.gr:
Σε περίπτωση που αθετήσει την υποχρεωσή του αυτή, ο ∆. Λ – Π- Αγ. Θ. µπορεί να
επιβάλλει πρόστιµο µέχρι εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).
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Άρθρο 21ο:
Ώρες εργασίας
Για ορισµένα κατεπείγοντα έργα, µε σκοπό την γρήγορη περαίωση ο εργολάβος είναι
υποχρεωµένος να εργασθεί υπερωριακά κατά τις Κυριακές και Εορτές, εφ’ όσον
διαταχθεί γι’ αυτό εγγράφως από την Υπηρεσία µετά από σχετική άδεια από τις
αρµόδιες αρχές.
Καµία αξίωση του εργολάβου για πρόσθετη αποζηµίωση θα γίνεται αποδεκτή εξ’ αιτίας
του λόγου αυτού.
Άρθρο 22ο:
Λήψη φωτογραφιών
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εφ’ όσον του ζητηθεί από τον εργοδότη να πάρει και
να εκτυπώσει µε δαπάνες του έγχρωµες και ασπρόµαυρες φωτογραφίες πριν από την
έναρξη των εργασιών, κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και µετά το
πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις, όλων των
εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις υποδείξεις τις υπηρεσίας.
Άρθρο 23ο:
Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους
Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο.
23.1
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από
άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την
εκτέλεσή τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (π.χ. ικριώµατα κ.λ.π.) και να ρυθµίζει τις
εκτελούµενες από αυτόν εργασίες ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση
εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.
23.2
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή µόρφωση από τον ανάδοχο οπών, φωλεών και
αυλακών σε κατασκευές από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντος
µηχανικού.
23.3
Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να
επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά στην προτέρα τους
κατάσταση..

Άρθρο 24ο:
Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν την προσωρινή ή οριστική παραλαβή
24.1
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το
όλο έργο ή τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική
παραλαβή για χρήση).
24.2
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό
εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει εν
καιρό το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης
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δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από
την σύµβαση.
24.3
Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 25ο:
∆οκιµές εγκαταστάσεων
Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την κάθε τµηµατική περάτωση εργασιών του
έργου να προβαίνει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (σ’αυτές περιλαµβάνεται η
δαπάνη προµήθειας καυσίµων για δοκιµή εγκαταστάσεων, η δαπάνη κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π.) τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται
µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτούµενων αποτελεσµάτων τους.
Οι δοκιµές και οι ρυθµίσεις που θα γίνουν είναι δοκιµές στεγανότητας υπό πίεση,
στεγανότητας σε θέρµανση (προκειµένου για εγκαταστάσεις νέων δικτύων θέρµανσης),
δοκιµές καλής λειτουργίας, µετρήσεις αποδόσεως και γενικά όλες οι απαραίτητες
δοκιµές και ρυθµίσεις προς παράδοση τόσο των εγκατασταθέντων δικτύων, όσο και
συσκευών, οργάνων, εξαρτηµάτων, δοχείων, δοµικών κατασκευών, κατασκευών
οδοποιίας κ.λ.π. σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ειδικότερα κατά την εγκατάσταση
λεβήτων και καυστήρων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει µε δικό του
αδειούχο συντηρητή καυστήρων Yπ. Βιοµηχανίας (Ν. 511/77) (ιδίοις δαπάνοις) τη
δοκιµή και ρύθµιση αυτών κατά τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ.
Οι δοκιµές που θα εκτελούνται
(ιδίοις δαπάνοις του αναδόχου) παρουσία της
επίβλεψης (σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα) θα γίνουν υπό συνθήκες που
περιγράφονται στην συµβατική Τεχνική Προδιαγραφή της µελέτης του έργου και
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, οι οποίες θα προσδιορίζονται στην εκάστοτε
περίπτωση από την επίβλεψη. Οι συνθήκες και τα αποτελέσµατα των τελικών δοκιµών
µπορούν να αναγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο δοκιµών το οποίο θα
συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα και το οποίο θα περιλαµβάνεται
στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την παραλαβή
τους και κατά την κρίση της Επίβλεψης να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να
υποβάλλει στην επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες
χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ’
αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η
άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κύριου του έργου.
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει
στο προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία
ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο
κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
Για την συναρµολόγηση των µηχανηµάτων και λοιπές εργασίες ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να περιοριστεί στον εντός του κτιρίου χώρο, που θα υποδειχθεί από την
επίβλεψη και σε συνεργασία µε αυτήν να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για να
εξασφαλισθεί η ασφάλεια κυκλοφορίας τρίτων.
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