
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΕΡΓΟ:  
 
Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Χώρας 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ , Ι.Π. 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 90.000,00 ΕΥΡΩ 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο 
Αυτή η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς 

όρους με βάση τους οποίους θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο κάθε είδους έργο, , σε 
συνδυασμό και με τους όρους των υπόλοιπων τευχών δημοπράτησης και των άλλων 
στοιχείων της μελέτης του συγκεκριμένου έργου. 
 
 

Άρθρο 2 
Ισχύουσες διατάξεις 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι: 
01. Της διακήρυξης της δημοπρασίας. 
02. αυτής της Γ.Σ.Υ. 
03. των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης του έργου, όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85. 
1. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι 

διατάξεις: 
01. Του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του εκτελεστικού 

του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 
ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

02. Του Ν. 3263/2004 
03. Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ  και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται ή ελέγχονται 
από αυτή»  και 

04. Της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. 
 

 

Άρθρο 3 
Σειρά ισχύος τευχών δημοπρασίας και άλλων συμβατικών τευχών 

Τα τεύχη δημοπράτησης και τα άλλα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους και 
σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους εφαρμόζεται πάγια η παρακάτω σειρά ισχύος, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σειρά στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 

01. Το συμφωνητικό. 
02. Η παρούσα Διακήρυξη. 
03. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
04. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
05. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
06. Η  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 
07. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων    (Τ.Σ.Υ.) 
08. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
09. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 



10. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς 
και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

11. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 

 
 

Άρθρο 4 
Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία, με την υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο 
τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία 
του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του έργου, 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 
απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 
υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού 
ρεύματος και δρόμων προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, 
τις διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και χειμάρρων, τις παλίρροιες ή τα παρόμοια φυσικά 
φαινόμενα στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την 
ποιότητα και την ποσότητα των υλικών της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα, 
μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες, που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα, που μπορούν να επηρεάσουν τις 
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 
  Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με τα 
εγκεκριμένα σχέδια, διαγράμματα και τεύχη υπολογισμών της μελέτης καθώς και με τα 
υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της 
δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. 

2. Επίσης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την προσφορά του. 

3. Παράλειψη του ανάδοχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά 
τους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση προς 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 

Άρθρο 5 
Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου 

Οι τιμές μονάδας του ισχύοντος συμβατικού τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες 
πλήρως περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού 
οφέλους του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων 
εργασιών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά για όλες τις δαπάνες του 
ανάδοχου, με μόνη επιφύλαξη τις κείμενες διατάξεις περί αναθεώρησης τιμών και αποτελούν 
την πλήρη αποζημίωση του ανάδοχου για την εκτέλεση των εργασιών. 
 

Άρθρο 6 
Προσαρμογή της μελέτης του έργου 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε 
αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, στην εφαρμογή της μελέτης πάνω στο έδαφος, στις 
πασσαλώσεις και στις χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και στη λήψη  των 
συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρμογή και συμπλήρωση των 
εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης καθώς και στη σήμανση της περιοχής, που 
καταλαμβάνεται από το έργο.           

Άρθρο 7 
Τιμές μονάδας νέων εργασιών 

Για τον Κανονισμό Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (σύμφωνα με τo Π.Δ. 609/85  όπως 
ισχύει σήμερα), εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), 



διευκρινίζεται δε ότι αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα, που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή του μικρού ή 
μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, του γνωστού ή όχι τύπου τους, του αν είναι καινούργια ή όχι, 
της χρησιμοποίησης εργατικών χεριών μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κ.λ.π.).  

Άρθρο 8 
Ασφάλιση προσωπικού 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό, που 
απασχολεί, άσχετα αν το έργο εκτείνεται μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. και 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του. 

Επίσης είναι υποχρεωμένος, να ασφαλίζει για ατυχήματα, σε Ασφαλιστικές Εταιρείες 
αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που 
απασχολείται στο εργοτάξιο και δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Ι.Κ.Α. 

Άρθρο 9 
Τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 
και οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και 
εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π. 

Άρθρο 10 
Ευθύνη του ανάδοχου 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85, 
τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή του έργου, 
μοναδικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, οι δε έλεγχοι, που τυχόν ενεργούνται από την 
Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή όλων των 
υλικών, που θα χρησιμοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

Άρθρο 11 
Σημάνσεις κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών - Μέτρα προστασίας του 

περιβάλλοντος 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί με δαπάνες του στην περιοχή του 

εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες, ανάλογα με τη φύση του έργου 
(οικοδομικό, συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφάλειας, 
φροντίζοντας και για τη συντήρησή τους. 

2. Σε θέσεις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται, υποχρεωτικά, αυτόματα 
σπινθηρίζοντα σήματα (flash lights) και θα χρησιμοποιούνται, όπου είναι ανάγκη, τροχονόμοι 
υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε όλες τις περιοχές 
του εργοταξίου. 

3. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, που οφείλεται στη μή 
λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 12 
Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν 
εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαιτείται να μετατοπισθούν από τους κυρίους 
τους. 

Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη στην εκτέλεση των 
εργασιών μεταφοράς αυτών των εγκαταστάσεων, οφείλει όμως να διευκολύνει χωρίς 
προσκόμματα την εκτέλεσή τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί η 
εκτέλεση του έργου ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, που θα παρουσιασθούν σύμφωνα με την 
παράγραφο 11 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85. 



 
Άρθρο 13 

Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές - Υλικά του 
κυρίου του έργου 

1. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διανομής, 
εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα κατασκευασθούν 
με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις, που επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι 
αρμόδιες αρχές. 

2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες και να λάβει κάθε άλλο 
μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει με δαπάνες του τα μηχανήματα, εργαλεία και 
υλικά, που του παραδίδονται από τον κύριο του έργου για ενσωμάτωση στο έργο. 

Άρθρο 14 
Καθορισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος 
του έργου καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να 
απομακρύνει με δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από το 
εργοτάξιο, όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις, που προβλέπονται από το προηγούμενο 
άρθρο αυτής της Γ.Σ.Υ., καθώς και όλα τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα και 
χρήσιμα ή άχρηστα πλεονάζοντα υλικά, να κατεδαφίσει κάθε βοηθητικό κατασκεύασμα, που θα 
του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να 
ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και να 
παραδώσει τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου σε κατάσταση 
τέλειας καθαριότητας, φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που απαιτείται για την 
παράδοση και εύρυθμη λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και αποκομίσει κάθε 
προστατευτική κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και 
παραγωγή υλικών) ή για αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, 
αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες, οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους 
υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος ύπαρξης της, και να 
απομακρύνει τα περιφράγματα του εργοταξίου. 

Αν μέσα δε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος  
δεν αρχίσει και, μέσα σε τακτή προθεσμία, δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα 
εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασμό του, η σχετική δαπάνη θα αφαιρείται από την 
πρώτη πληρωμή του και επί πλέον, δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμος περαίωσης του 
έργου ή του τμήματος, που αφορούν. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΥΛΟΣ  …./…./2014                                            ΠΥΛΟΣ         /    /2014 

                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                        Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.ΤΥ. 

 

 

    ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                   ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΒΟΝΤΙΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΕΡΓΟ:  

 
Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Χώρας 

 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ ΣΑΤΑ, Ι.Π.  

 ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 90.000,00ΕΥΡΩ  

 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 
Αρθρο 1ο  :  Αντικείμενο της εργολαβίας. 

    Αυτή η Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί, από 

τον εργολάβο, το έργο που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. 

Αρθρο 2ο  :  Διατάξεις που ισχύουν. 

    Τα Δημοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις : 

α : του Π.Δ. 76/85  " περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο " Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας " των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα όπως 

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ". β : του Π.Δ. του 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 

των Ο.Τ.Α. κατά το μέρος που δεν αναφέρονται στην εκτέλεση των έργων όπως τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν. 

γ : του Ν.Δ. 1418/84 " περί Δημοσίων έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και του εις εκτέλεση 

αυτού εκδοθέντος Π.Δ. 609/85 " περί κατασκευής των Δημοσίων Έργων "". 

δ : Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1418/84. 

Αρθρο 3ο  :  Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν. 

    Η τεχνική μελέτη του έργου, που αποτελείται από την τεχνική περιγραφή και τα κατασκευαστικά 

σχέδια, συμπληρώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο εργολάβος, 

κατά την εκτέλεση των εργασιών μιας από τις παρακάτω κατηγορίες, δηλαδή Οικοδομικά - Υδραυλικά 

- Ηλεκτομηχανολογικά - Οδοποιία. 

Αρθρο 4ο  :  Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών. 

    Ολα γενικά τα έργα και οι τυχόν συμπληρωματικές εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους, 

εκτελούνται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης , τον προϋπολογισμό της και τους 

όρους αυτής της συγγραφής υποχρεώσεων ή σύμφωνα με τις αναγκαίες τροποποιήσεις της μελέτης, που 

θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, εφ όσον αυτές εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα. 

    Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο εργολάβος, είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε εκτέλεση 

εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του επιβλέποντα τεχνικού, έτσι ώστε το έργο να εκτελείται μέσα 

στην συμβατική προθεσμία. 

Αρθρο 5ο  :  Προϋπολογισμός του έργου. 

    Ο προϋπολογισμός (Γενικός) του έργου είναι    90.000,00 ΕΥΡΩ 

και αναλύεται όπως παρακάτω : 

    i   Εργασίες - προμήθειες 

       α. για δημοπράτηση        72.471,26 ΕΥΡΩ 

       β. για ανάθεση      : . . . . . . . 

       γ. για αναθεώρηση : . . . . . . .            699,47 ΕΥΡΩ 

       δ. Φ.Π.Α.                    16.829,27 ΕΥΡΩ 

   ii   Απολογιστικά από τον φορέα του έργου 

       α. Εργασίες         : . . . . . . .  

       β. Υλικά            : . . . . . . . 



          Σύνολο           : . . . . . . . 

Αρθρο 6ο  :  Εγγυήσεις 

    α. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως αναφέρεται στην διακήρυξη είναι ίση με δύο στα 

εκατό (2%) του προϋπολογισμού των δημοπρατουμένων εργασιών και προμηθειών του έργου που 

δημοπρατείται. 

    β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε πέντε στα εκατό (5%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών - προμηθειών που δημοπρατούνται ή που θα εκτελεστούν με απ ευθείας ανάθεση, 

αφαιρουμένου του ποσού της έκπτωσης και υποβάλλεται στον Δήμο ή την κοινότητα κατά την 

υπογραφή του συμφωνητικού. 

    γ. Η εγγύηση αντικατάστασης δεκάτων καθορίζεται σε πέντε στα εκατό (5%) της αξίας των εργασιών 

που εκτελέστηκαν και σε δέκα στα εκατό (10%) της αξίας των υλικών στο εργοτάξιο. 

Αρθρο 7ο :  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου - Ποινικές ρήτρες 

    Το έργο αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ίσο με : Έξι (6) μήνες 

    Η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται από το ΠΔ 171/77 (άρθρο 7 $ 2). 

    Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας και μέχρι το 20% του συμβατικού χρόνου, η ποινική 

ρήτρα καθορίζεται ίση με το 10% της ημερήσιας εκταμίευσης (Ποσό Συμφωνητικού δια του 

Συμβατικού χρόνου σε ημέρες). 

    Μετά την λήξη και της παραπάνω προθεσμίας και μέχρι το 10% του συμβατικού χρόνου, η ποινική 

ρήτρα καθορίζεται ίση με το 20% της ημερήσιας εκταμίευσης  

    Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει το έργο μέσα στην συμβατική προθεσμία που αναφέρεται παραπάνω, 

ούτε μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί με Ειδική Πρόσκληση κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με 

την νομοθεσία που διέπει το έργο. 

Αρθρο 10ο :  Θέση λήψης υλικών - Ποιότητα υλικών 

α)  Ολα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο εργολάβος για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι αρίστης 

ποιότητας, να τα εγκρίνει ο τεχνικός που επιβλέπει το έργο  και με τον εργαστηριακό έλεγχο να 

διαπιστώνεται ότι ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές . 

β)  Για να εξασφαλιστεί η έντεχνη εκτέλεση του έργου , ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος με δικά του 

έξοδα να ελέγχει, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει πριν από την έναρξη των εργασιών , δεδομένου ότι 

έχει ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ) , για 

την εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες έχει εγγυηθεί έντεχνη εκτέλεση. Εστω και εάν ο εργολάβος 

δεν κρίνει απαραίτητο τον εργαστηριακό έλεγχο των υλικών είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την 

δαπάνη , που απαιτείται γι αυτό εάν του ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία ή τον τεχνικό , που 

επιβλέπει το έργο. 

γ)  Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε στιγμή την ποιότητα των υλικών και εργασιών , χωρίς 

αυτό να απαλλάσσει τον εργολάβο από ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών και την 

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών . 

δ)  Η θέση που λαμβάνονται τα υλικά είναι : 

Αμμος : από ..................  

Σκύρα : από ....................... 

Αμμοχάλικο : από ...............  

Θραυστό υλικό λατομ.(3Α) : από .......... 

Υλικό λατομείου : από ................................................... 

(για αγροτική οδοποιία ) : από ............................................. 

Ασφαλτόμιγμα : από  

...................................................... 

    Η επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αλλάξει την παραπάνω θέση λήψης του υλικού , εφ 

όσον αυτό θα εξασφαλίσει οικονομικότερη ή ποιοτικά καλύτερη κατασκευή . 

    Για οποιαδήποτε αλλαγή θέσης λήψης υλικού απαιτείται έγγραφη διαταγή(της Υπηρεσίας , του 

τεχνικού ) , που επιβλέπει το έργο . 

Αρθρο 11ο: Έντεχνη κατασκευή - Ασφάλεια έργου και προσωπικού . 

    Ο τεχνικός που επιβλέπει το έργο έχει το δικαίωμα : 

α)  να απαγορεύσει την χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήματος που κρίνεται ακατάλληλο για την 

εργασία που προορίζεται ή που δε παρέχει ασφάλεια στο έργο και το εργατοτεχνικό προσωπικό . 

    Να δώσει εντολή στον εργολάβο να απομακρύνει από το έργο εργατοτεχνικό προσωπικό που δεν 

είναι έμπειρο για την εκτέλεση κάποιας εργασίας . 



 

Αρθρο 12ο :  Τρόπος επιμέτρησης . 

    Ο τρόπος επιμέτρησης καθορίζεται από τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης (είδος μονάδας) ή από 

τον προϋπολογισμό εάν σε άρθρο του τιμολογίου δεν αναφέρεται μονάδα εργασίας . 

    Επιμετρώνται και πληρώνονται ποσότητες για τις οποίες έχουν δοθεί εντολές ( κατασκευαστικά 

σχέδια της μελέτης ή πίνακες εργασιών ) . Δεν επιμετρώνται ποσότητες , που καθιστούν το έργο 

ασφαλέστερο , για τις οποίες όμως δεν έχουν δοθεί εντολές από τεχνικό που επιβλέπει το έργο, 

κατασκευάσθηκαν όμως από τον εργολάβο με δική του πρωτοβουλία. 

 

Αρθρο 13ο :  Χρόνος εγγύησης - Προσωρινή παραλαβή - Οριστική παραλαβή . 

8α)  Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες και μετράται πάντοτε από την υποβολή του 

Τελικού Συνοπτικού Επιμετρητικού πίνακα. 

    Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το έργο σε καλή 

κατάσταση , δηλαδή να το επισκευάζει και να διορθώνει κάθε βλάβη ή φθορά , που οφείλεται στην 

συνήθη χρήση του έργου ,με δικά του έξοδα . 

β)  Το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά , σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το έργο . 

γ)  Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης του και συγκεκριμένα το 

αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από την λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου και μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του εργολάβου , σχετικά με την οριστική παραλαβή . 

 

Αρθρο 14ο : Αλλαγή συμβατικού αντικειμένου - Τακτοποιητικός Σ. Πίνακας . 

α)  Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την αυξομείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 

1/3 αυτού , εάν δε το επιθυμεί μπορεί να αποδεχθεί την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 

πενήντα επί τοις εκατόν ( 50% ) , συντασσομένου και στις δύο περιπτώσεις συγκριτικού πίνακα 

β)  Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει από κοινού με τον επιβλέποντα το έργο τεχνικό , 

τακτοποιητικό συγκριτικό πίνακα , έστω και εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο για την εξόφληση των 

εργασιών που έχουν εκτελεσθεί , επειδή οι εγκεκριμένες ποσότητες είναι περισσότερες από αυτές που 

εκτελέσθηκαν . 

 

Αρθρο 15ο :  Μέτρα ασφαλείας - Αποφυγή ατυχημάτων . 

    Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος , έστω και εάν δεν του δοθούν γραπτές εντολές να παίρνει τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας , ούτως ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα , είτε στο εργατοτεχνικό 

προσωπικό , είτε στους διερχόμενους πολίτες και οχήματα . 

    Ο εργολάβος επίσης ευθύνεται για κάθε ζημιά σε έργα κοινής ωφελείας είτε σε ιδιωτικές κατασκευές, 

που προκαλούνται κατά την εκτέλεση του έργου. Για τις ζημιές αυτές οφείλει να αποζημιώνει ή να 

αναλαμβάνει την αποκατάσταση τους . 

 
                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΥΛΟΣ  …./…./2014                                            ΠΥΛΟΣ         /    /2014 
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