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 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

1. ΓΕΝΙΚΑ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

1.1.1 Αντικείμενο της ΕΣΥ  

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση 
τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, θα ε-
κτελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα κάθε φύσης Δημόσια Έργα που εκτελούνται από δημόσιους 
φορείς. 

1.1.2 Αντικείμενο της ΕΣΥ –Προϋπολογισμός- Χρηματοδότηση 

1.1.2.1 Το αντικείμενο του έργου, που περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή είναι η Βελτίωση 

γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Βλαχόπουλου  του Δήμου Πύλου Νέστορος 

1.1.2.2  Προϋπολογισμός του έργου είναι 369.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

1.1.2.3 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-
2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο με πο-

σοστό Κοινοτικής συμμετοχής 75% και ποσοστό Εθνικής συμμετοχής 25%. 

1.2 Ορισμοί – συντομογραφίες 

1.2.1 Ορισμοί  

Οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόημα που καθορίζεται στο Άρθρο 2 του Ν.3669/08 και στην παρ. 1.2.1 της 
ΓΣΥ. 

1.2.2 Συντομογραφίες 

1.2.2.1 Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.2.2.2 Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.2.2.3 Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.2.2.4 Άλλες Συντομογραφίες 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.3 Ερμηνείες 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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1.5 Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη σύμβαση 

1.5.1 Ισχύουσες διατάξεις 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.5.2 Προδιαγραφές και Κανονισμοί 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 176 του Ν 3669/0808 καθώς και οι Ελληνικές Τεχνι-
κές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), υπ΄αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012, (Απόφαση ΦΕΚ2221Β/30-07-2012) και τα εναρ-
μονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN), που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές Κ.Υ.Α.  

Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω, 
και στη ΤΣΥ. 

(1) Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή: 

i. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CΕΝ). 

ii. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). 

iii. Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισμοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόμοι, διατάγμα-
τα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των ΠΤΠ 
έργων οδοποιίας έκδοσης 1966 και εντεύθεν της τέως Δ/νσης Γ3β του τέως Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων και των μη καταργηθεισών ΠΤΠ οδοποιίας (κωδικοποίηση 1964) της τέως Δ/νσης Γ3β του 
τέως Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα 
διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

(2) Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα, 
μπορούν να εφαρμοσθούν τα κατωτέρω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα: 

i. Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ,ΕΤΕΠ, κτλ.) 

ii. Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) 

iii. Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΒS) 

iv. Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισμοί (AFΝOR) 

v. Αμερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 

Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί ή και αριθμητικά όρια 
που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στη Γενική ή Ειδική ΤΣΥ ή στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο 
θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη Δι-
ακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη ΓΣΥ. 

(3) Κάθε επιμέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να 
εξασφαλίζει ότι τα επί μέρους στοιχεία ή τμήματα των κατασκευών και του εξοπλισμού είναι συμβατά μεταξύ 
τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 

(4) Διευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών και 
των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ (όπως π.χ. ο κανονισμός οπλισμένου 
σκυροδέματος, ο κανονισμός φόρτισης δομικών έργων κτλ). 

(5) Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα πρέπει να 
είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου, συμπεριλαμ-
βανομένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 

1.5.3 Γλώσσα 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.6 Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

Ειδικότερα ισχύουν  

i. Περιγραφικό Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών όπως ισχύει και έχει προκύψει απ’ το Ν.3669/08. 

ii. Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας  όπως ισχύει και έχει προκύψει απ’ το Ν.3669/08. 

iii. Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων  όπως ισχύει και έχει προκύψει απ’ το Ν.3669/08.. 

iv. Ανάλυση Τιμών Η/Μ Εργασιών (ΑΤΗΕ ή ΗΛΜ), η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1083 Β/4-12-1979. 

v. Τιμολόγιο Εργαστηριακών και επί Τόπου Δοκιμών (ΚΕΔΕ), το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ124 
Β/24-2-1995. 

Επίσης ισχύουν: 
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 οι τιμές των περιγραφικών αλλά και αναλυτικών τιμολογίων όπως καθορίζονται στην αρ.Δ11γ/0/5/8/12-
2-2013 (εγκύκλιος 7) της ΓΓΔΕ του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λι-
μενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και 
Λιμενικών» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την αρ.Δ11γ/ο/10/11/26-2-2013 (εγκύκλιο 9) της ΓΓΔΕ 
του Υ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ & ΔΙ. 

1.7 Σύμβαση 

(1) Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, σε συνδυασμό 
με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 

vi. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή 
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 

vii. Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα 15 μηνών όπως ορί-
ζεται στο άρθρο 74 του Ν3669/08 

1.8 Εκχώρηση δικαιωμάτων - υποκατάσταση 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.9 Μελέτες του έργου 

1.9.1 Υπάρχουσες μελέτες κατά τη δημοπράτηση του έργου 

1.1.2.4 Η μελέτη που βρίσκεται στη διάθεση των διαγωνιζομένων είναι αυτή με τίτλο:   Βελτίωση γηπέδου πο-

δοσφαίρου Τ.Κ. Βλαχόπουλου  του Δήμου Πύλου Νέστορος η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι σχέδια 

και μελέτες:  

1. Τοπογραφική αποτύπωση 

2. Σχέδια 

3. Εγκρίσεις Υπηρεσιών 

1.9.2 Έλεγχος τεχνικής μελέτης του έργου από τον Ανάδοχο 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.9.3 Εκπόνηση μελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αμοιβή των οποίων πρέπει να 

εμπεριέχεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

Εκτέλεση τοπογραφικών – βυθομετρικών αποτυπώσεων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.9.4 Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις μελετών του Αναδόχου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.9.5 Αλληλουχία μελετών και κατασκευών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.9.6 Γλώσσα μελετών / ερευνών / σχεδίων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.10 Παροχή και μέριμνα των τευχών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.11 Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.12 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.13 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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1.14 Εμπιστευτικότητα 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.15 Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

1.16 Ευθύνη μελών κοινοπραξίας 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

2. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚτΕ) 

2.1 Απαλλοτριώσεις 

Δεν απαιτούνται 

2.2 Άδειες και Εγκρίσεις 

Ο ΚτΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες άδειες τομών επί Δημοτι-
κών, Επαρχιακών και Εθνικών Οδών εφόσον βέβαια ο ανάδοχος, με δική του μέριμνα  και χωρίς ιδιαίτερη 
αμοιβή, εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης για τις εν λόγω οδούς, 
όπως αυτές προβλέπεται να εκπονούνται από την κείμενη νομοθεσία και εντός των 30 εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

2.3 Προσωπικό του ΚτΕ 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

2.4 Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του ΚτΕ 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

2.5 Αξιώσεις του ΚτΕ  

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

3.1 Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

3.2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εκ μέρους του Επιβλέποντα 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

3.3 Οδηγίες του Επιβλέποντα 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

3.4 Αντικατάσταση Επιβλέποντα 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

4.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

4.1.1 Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.1.2 Κατασκευή του έργου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.1.3 Διευκολύνσεις προς την Υπηρεσία 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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4.1.4 Δημοσιότητα 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.1.5 Έλεγχοι 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.3 Νόμιμος Εκπρόσωπος Αναδόχου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.4 Υπεργολάβοι  

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.5 Εκχώρηση δικαιωμάτων Υπεργολαβίας  

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.6 Συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και με τρίτους 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.7 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράμματα  

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.8 Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.9 Διασφάλιση ποιότητας 

4.9.1 Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.9.1.1 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών 

(1) Εντός δύο μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση 
στην διευθύνουσα υπηρεσία τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφημιστικά και κυρίως τεχνικά φυλ-
λάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιμα στοιχεία, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) για όλο τον Η/Μ εξοπλισμό του έργου 

4.9.1.2 Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελίες μηχανημάτων, υλικών, συσκευών, ετοίμων προϊόντων 

(1) Όλα τα παραπάνω είδη – η/μ υλικά, συσκευές κτλ, που παραγγέλλονται έτοιμα από το εμπόριο (δηλ. δεν 
κατασκευάζονται ειδικά με συγκεκριμένες προδιαγραφές για το έργο), των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρα-
κτηριστικά ενδεχόμενα δεν καθορίζονται επακριβώς στα συμβατικά τεύχη και που ο Ανάδοχος υποχρεούται, 
πριν από την παραγγελία, με μέριμνα και δαπάνη του, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία δείγματα για 
προέγκριση.   

4.9.1.3 Φύλαξη υλικών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.9.2 Αρχείο έργου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.9.3 Πρόγραμμα ποιότητας έργου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.9.4 Υπεύθυνος ποιότητας έργου 

Για τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου απαιτείται να είναι εξειδικευμένο το στέλεχος του Αναδόχου. 

4.9.5 Εργαστήρια εργοταξίου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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4.10 Στοιχεία πεδίου του έργου 

4.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.10.2 Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

i. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρμοδίων ΟΚΩ, να 
αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάμενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης και αποχέ-
τευσης κτλ., οι οποίοι εμπλέκονται με το έργο. Η επαλήθευση και συμπλήρωση των στοιχείων αυτών 
αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

ii. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται: στη λήψη οδηγιών και πληρο-
φοριών από τους αρμόδιους φορείς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κτλ.) για τυ-
χόν αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορι-
σμό τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη μετέπειτα προστασία των 
προς αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση ή η αποζημίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 

iii. Για ζημιές ειδικά στο δίκτυο ύδρευσης η δαπάνη επισκευής αλλά και η ζημία λόγω της αξίας του α-
πολεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και μπορεί να παρακρατείται από τα οφειλόμενα σε αυτόν 
από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν επαρκούν εισπράττεται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις για είσπραξη Δημοσίων Εσόδων. 

4.11 Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.12 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.13 Προσβάσεις και άλλες υποδομές 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.14 Αποφυγή όχλησης 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.15 Προσβασιμότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

κατασκευή 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.16 Μεταφορά εξοπλισμού και υλικών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.17 Εξοπλισμός Αναδόχου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.18 Προστασία περιβάλλοντος 

4.18.1 Γενικά 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.18.2 Απαιτήσεις για το ολοκληρωμένο έργο 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.18.3 Απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.19 Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης 

4.19.1 Γενικά 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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4.19.2 Λατομεία 

4.19.2.1  Κανονισμοί - ορισμοί - υποχρεώσεις Αναδόχου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.19.2.2  Λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.19.2.3  Λειτουργία νέου λατομείου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.19.2.4  Μέθοδοι επιλογής λατομείων από τον Ανάδοχο 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.19.2.5  Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.19.3 Δανειοθάλαμοι 

Δεν υπάρχει η ανάγκη παράδοσης από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο δανειοθαλάμου ή ορυχείου.  

4.19.4 Χώροι απόθεσης 

Όπως στην Γ.Σ.Υ. Ειδικότερα οι χώροι απόθεσης θα υποδειχθούν επιτόπου και σύμφωνα με την πρόοδο των ερ-
γασιών. 

4.20 Παροχή ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.21 Εξοπλισμός ΚτΕ και προμήθεια δωρεάν υλικού 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.22 Εκθέσεις προόδου εργασιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.23 Σήμανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών 

Ο ανάδοχος οφείλει να εναρμονιστεί με τα λεγόμενα στις Προδιαγραφές Σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός ή 
και εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ./502 ΦΕΚ 946 Β’/9-7-2003 «Έγκρι-
ση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως 
ελάχιστα όρια» 

4.24 Φύλαξη του εργοταξίου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.25 Δραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο 

4.25.1 Προσωρινές εγκαταστάσεις 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.25.2 Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.26 Μητρώο έργου – φωτογραφίες – μαγνητοσκοπήσεις 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

4.27 Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

6.1 Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

6.2 Αμοιβές και Κανονισμός Εργασίας 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

6.3 Προσωπικό του ΚτΕ 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

6.4 Εργατική νομοθεσία 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

6.5 Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

6.6 Υποδομές εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

6.7 Ασφάλεια και υγιεινή 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

6.8 Προσωπικό Αναδόχου 

Στο προσωπικό του αναδόχου θα ανατεθούν οι αρμοδιότητες υπεύθυνου χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου 
της προόδου του έργου, οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου ποιότητας έργου και οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου υγιει-
νής και ασφάλειας.   

6.9 Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισμού Αναδόχου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

6.10 Ανάρμοστη συμπεριφορά 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

7.1 Τρόπος εκτέλεσης 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

7.2 Υποβολή δειγμάτων υλικών / εξοπλισμού 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

7.3 Επιθεώρηση 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

7.4 Δοκιμές 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

7.5 Απόρριψη  

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

7.6 Επανορθωτικές εργασίες 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

7.7 Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωματούμενου εξοπλισμού και υλικών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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8. ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

8.1 Έναρξη εργασιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.2 Προθεσμία περάτωσης 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.2.1 Συνολική προθεσμία 

H συνολική προθεσμία ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες για το έργο. 

8.2.2 Τμηματικές προθεσμίες 

8.2.2.1 Έννοιες - ορισμοί 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.2.2.2 Καθορισμός βασικών τμηματικών προθεσμιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών) 

(1) Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανά-
δοχο παραδίδονται: 

i Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου (αποκλειστική προθεσμία). 
 

(2) Όχι αργότερα από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο 
ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται : 

i Το οργανόγραμμα του εργοταξίου, η κατανομή αρμοδιοτήτων και η περιγραφή των θέσεων εργασίας 
(αποκλειστική προθεσμία). 

Ii Προτάσεις για τους χώρους εγκατάστασης του εργοταξίου και τοποθέτησης πινακίδων του έργου, 
καθώς και πιθανών εναλλακτικών χώρων λήψης και απόθεσης υλικών. 

Vi Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αποκλειστική προθεσμία). 

Στο ίδιο διάστημα οριστικοποιούνται από την Υπηρεσία η ομάδα επίβλεψης του έργου και η κατανομή αρμοδιοτή-
των καθώς και οι απαιτήσεις της ως προς τον τρόπο κατάτμησης και κωδικοποίησης του έργου σε περιοχές ή/και 
επίπεδα ελέγχου για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της προόδου του έργου [Δενδροειδής κατάτμηση του 
έργου (ΔΚΕ) ή Work Breakdown Structure (WBS)].  

 

(3) Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο 
ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται: 

iv. Αναφορά προόδου για την ανασκόπηση και επαλήθευση των στοιχείων των μελετών σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1.9.2 και 4.1.1 της παρούσας. Η αναφορά αυτή θα συνοδεύεται με αρχικό λεπτομερή 
πίνακα όλων των τυχόν εκπονουμένων και των προς εκπόνηση μελετών και αντίστοιχο αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα μελετών, συνδυασμένο με την εκτέλεση των εργασιών και συμφωνημένο με την 
Ομάδα Μελέτης, εφόσον αυτή προβλέπεται (αποκλειστική προθεσμία). 

v. Πρόγραμμα ποιότητας έργου, σύμφωνα με την Αποφ. ΔΙΠΑΔ 611/01 (ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) (αποκλει-
στική προθεσμία). 

vi. Έκθεση αυτοψίας για την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών, αρχαιολογι-
κών ερευνών ή μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται με πίνακα όλων των ε-
μπλεκομένων με την κατασκευή του έργου ΟΚΩ ή άλλων οργανισμών, τα σημεία του έργου στα ο-
ποία συναντώνται τα έργα των οργανισμών αυτών, τα απαιτούμενα μέτρα ή ενέργειες, τα αρμόδια 
πρόσωπα ή υπηρεσίες (με διεύθυνση και τηλέφωνο) καθώς και την ανάγκη διενέργειας ερευνητικών 
τομών. 

vii. Οι προβλεπόμενες από το ΠΔ 305/96 και το ΠΔ 17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση 
καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), Συντονιστή  Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφα-
λείας (ΓΑ). 

viii. Πλήρως υλοποιημένη την αποτύπωση του φυσικού εδάφους ή των υπαρχουσών ημιτελών κατα-
σκευών σύμφωνα με το Άρθρο 4.7 της παρούσας (τεύχη, σχέδια, ηλεκτρονικά αρχεία). 

ix. Οριστικό πρόγραμμα τυχόν απαιτουμένων συμπληρωματικών ερευνών. 

x. Αναφορά προόδου σχετική με λοιπούς χώρους που προτίθεται να  χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για 
λατομεία, δανειοθαλάμους, χώρους απόθεσης, για την πρόοδο των σχετικών ΜΠΕ, όπου προβλέπο-
νται (Άρθρα 4.18 και 4.19 της παρούσας), καθώς και για τις διαδικασίες και ενέργειες που έχει πραγ-
ματοποιήσει για την έκδοση των σχετικών αδειών από τις αρμόδιες αρχές.  
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xi. Yποβoλή προς έγκριση στην διευθύνουσα υπηρεσία των αναγκαίων τεχνικά στοιχείων (προέλευση, 
διαφημιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυ-
ση λειτουργίας και λοιπά χρήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) για όλο τον 
Η/Μ εξοπλισμό του έργου, όπως ορίζεται στην παρ 4.9.1.1. της παρούσας. 

8.3 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.3.1 Γενικά 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.3.2 Σύνταξη προγράμματος  

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.3.3 Έλεγχος προγράμματος - Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.4 Παράταση προθεσμίας περάτωσης 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.5 Καθυστερήσεις με υπαιτιότητα των Αρχών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.6 Ρυθμός προόδου εργασιών 

Η συχνότητα των συσκέψεων προόδου μεταξύ Υπηρεσίας και Αναδόχου όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο 
της Γ.Σ.Υ. ορίζεται σε μία σύσκεψη ανά μήνα εκτέλεσης εργασιών. 

8.7 Ποινικές ρήτρες 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.7.1 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.7.2 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.7.3 Ποινικές ρήτρες μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με το εγκεκριμένο «Πρόγραμμα Ποιότητας» του 

έργου και τα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία». 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.7.4 Επιβολή ποινικών ρητρών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.8 Διακοπή εργασιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.9 Συνέπειες διακοπής εργασιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.10 Πληρωμή ενσωματούμενου εξοπλισμού και υλικών στο ενδεχόμενο διακοπής εργασιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.11 Παρατεταμένη διακοπή εργασιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

8.12 Επανεκκίνηση εργασιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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9. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ 

9.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

9.2 Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιμών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

9.3 Επανάληψη δοκιμών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

9.4 Αστοχία δοκιμών παραλαβής κατά την περάτωση 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

10. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την οριστική παραλαβή του έργου, να εκπαιδεύσει το προσωπικό του 
ΚτΕ στο χειρισμό και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Σε επέκταση των ανωτέρω, μπορεί να προστεθούν οι ακόλουθες απαιτήσεις που αφορούν στη δοκιμαστική 
λειτουργία του έργου: 

Δοκιμαστική λειτουργία του έργου 

i. Στο συμβατικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η επί δεκαπέντε (ολογράφως) (15) (αριθμη-
τικώς) μήνες αποδοτική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα διαθέσει το αναγκαίο 
προς τούτο προσωπικό. Την εποπτεία και τον έλεγχο της κανονικής - αποδοτικής δοκιμαστικής λει-
τουργίας του έργου θα ασκεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργί-
ας, υποχρέωση του Αναδόχου είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΚτΕ. 

ii. Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, νοούνται περιλαμβανόμε-
νες στις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου και αυτός δεν δικαιούται ουδεμία πρόσθετη αποζημίω-
ση. Εξαιρούνται μόνον οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, καθώς και οι αποζημιώσεις των 
εκπαιδευομένων στελεχών, οι οποίες βαρύνουν τον ΚτΕ. 

iii. Βεβαίωση περάτωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου χορηγείται μόνο μετά την παρέλευση της 
δοκιμαστικής λειτουργίας και εφόσον ο Ανάδοχος θέσει σε ικανοποιητική λειτουργία το έργο και τις 
όποιες ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις, κατά τις συμβατικές απαιτήσεις του έργου. 

11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

12.1 Εργασίες προς επιμέτρηση 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

12.2 Μεθοδολογία επιμέτρησης εργασιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

12.3 Πιστοποίηση εργασιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

12.4 Παραλήψεις κατά την επιμέτρηση 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

13.1 Δικαίωμα τροποποιήσεων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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13.2 Ανάλυση λειτουργικής αξίας 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

13.3 Διαδικασία τροποποιήσεων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

13.4 Πληρωμή τροποποιήσεων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

13.5 Ποσό απροβλέπτων  

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

13.6 Απολογιστικές εργασίες 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

13.7 Προσαρμογές οφειλόμενες σε τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

13.8 Αναθεώρηση τιμών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

14.1 Συμβατικό τίμημα 

14.1.1 Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.1.2 Τιμές μονάδος νέων εργασιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.2 Προκαταβολή 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.3 Αίτηση για λογαριασμό / πιστοποίηση ενδιάμεσης πληρωμής 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.4 Χρονοδιάγραμμα τμηματικών πληρωμών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.5 Εξοπλισμός και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.6 Έκδοση λογαριασμού / πιστοποίησης ενδιάμεσης πληρωμής 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.7 Πληρωμές 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.8 Καθυστέρηση πληρωμών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.9 Πληρωμή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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14.10 Δήλωση περάτωσης εργασιών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.11 Αίτηση για λογαριασμό / πιστοποίηση τελικής πληρωμής 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.12 Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.13 Έκδοση λογαριασμού / πιστοποίησης τελικής πληρωμής 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.14 Λήξη ευθύνης εργοδότη 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

14.15 Νόμισμα συναλλαγών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

15.1 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση) 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

15.2 Έκπτωση Αναδόχου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

15.3 Δικαίωμα του ΚτΕ για διάλυση της σύμβασης 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

16. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

16.1 Δικαίωμα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

16.2 Διάλυση της σύμβασης από τον Ανάδοχο 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

16.3 Πληρωμή κατά τη διάλυση της σύμβασης 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

17. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

17.1 Εγγυήσεις 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

17.2 Ευθύνη Αναδόχου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

17.3 Ευθύνη ΚτΕ 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

17.4 Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

17.5 Πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

18.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

18.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις 

του 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

18.3 Διαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

18.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου 

18.4.1 Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

18.4.2 Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων) 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

18.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού  

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

18.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

18.6 Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων μηχανικών / μελετητών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

18.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

 

19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

19.1 Ορισμός της ανωτέρας βίας 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

19.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

19.3 Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

19.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

19.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

19.6 Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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20. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

20.1 Αξιώσεις Αναδόχου 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

20.2 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  

20.3 Διαιτητική επίλυση διαφορών 

Όπως στην Γ.Σ.Υ.  
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