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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
(1) Το παρόν τεύχος συνιστά τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) και 
περιλαμβάνει τους γενικούς συμβατικούς όρους βάσει των οποίων - σε συνδυασμό 
με τους όρους των λοιπών Τευχών και στοιχείων Δημοπράτησης - θα εκτελεστεί 
από τον Ανάδοχο το δημοπρατούμενο έργο.  

(2) Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή και 

αποπεράτωση του έργου, την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού μέχρι την 

πλήρη λειτουργία του έργου της Αποκατάσταση οδοποιίας και λοιπών 

υποδομών Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας Συγκεκριμένα η μελέτη αφορά 

επέμβάσεις στο σύνολο των κοινοχρήστων χώρων της πόλης της Βόνιτσας.  

 (3) Το ακριβές αντικείμενο του έργου θα είναι όπως ορίζεται στη Διακήρυξη 
Δημοπρασίας και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.  

(4) Τα αναφερόμενα στο παρόν τεύχος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
αναλύονται και εξειδικεύονται στο τεύχος της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.  
 
 
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1. Ορισμοί – συντομογραφίες  
 
1.1. Ορισμοί  

 
Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται 
στο Άρθρο 2 του Ν.4412/16, ως ισχύει1 και όπως καθορίζεται κατωτέρω:  

 «Ανάδοχος» ή «Εργολήπτης» : Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει 
ανατεθεί με δημόσια σύμβαση το έργο.  

 «Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις 
οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την 
παροχή του.  

 «Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος»: Οι οικονομικοί φορείς που πληρούν 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό της ανάθεσης 
εκτέλεσης του έργου.  

 «Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) ή «Εργοδότης» : Ο φορέας για λογαριασμό του 
οποίου καταρτίζεται η δημόσια σύμβαση.  

 «Διευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία» : Η 
τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για 
την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου.  

 «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και 
οι εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.  

 «Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτήρα έργα, 
που θα εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση.  

                                                           
1
 όπου αναφέρεται ο Ν. 4412/16, νοείται ως τροποποιήθηκε και ισχύει – βλ. παρ. 4 παρούσας ΓΣΥ 
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 «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργασίες και 
γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις.  

 «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για 
την εκτέλεσή του και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή 
τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής 
τυποποίησης (CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείμενα 
εναρμόνισης (HD)", σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες αυτών των 
οργανισμών. 

 «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση 
των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και με βάση τα εγγενή 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και 
χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ. 

 Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν 
εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και 
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 

1.2. Συντομογραφίες  
 
1.2.1. Γενικές Συντομογραφίες  
ΚτΕ  : Κύριος του Έργου (η Φορέας του Έργου)  
ΔΔ : Διακήρυξη Δημοπρασίας 
ΣΥ : Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γενική & Ειδική / παρόν Τεύχος) 
ΠΜ : Προϋπολογισμός Μελέτης 
ΠΠ : Προϋπολογισμός Προσφοράς 
ΤΠ : Τιμολόγιο Προσφοράς 
ΤΕ : Τεχνική Περιγραφή 
ΤΜ : Τιμολόγιο Μελέτης 
ΤεΠρο : Τεχνικές Προδιαγραφές  
ΕΝ : Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 
ISO : Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης  
ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
ΕΤΕΠ : Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (υπ΄αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 

απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων - ΦΕΚ B’2221/30-7-2012, περί έγκρισης 
440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών), ως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 

ΟΜΟΕ : Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 
 
  
1.2.2. Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών  
ΥΠΕΣΔΑ : Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
ΥΠΟΜΕΔΙ : Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
ΥΠΕΧΩΔΕ : τέως Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων 
ΥΠΕΝ : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τέως ΥΠΕΚΑ) 
ΓΓΔΕ : Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 
ΓΥΣ : Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού 
ΔΕΗ : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ή άλλος πάροχος) 
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ΔΕΚΟ : Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
ΕΔ : Επιτροπή Διαγωνισμού 
ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΟΚ : Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
ΕΟΧ : Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος  
ΙΚΑ : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων– Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 

Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)  
ΝΠΔΔ : Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
ΝΠΙΔ : Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
ΝΣΚ : Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
ΟΚΩ : Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 
ΤΕΕ : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
 
1.2.3. Άλλες Συντομογραφίες  
ΑΚ : Αστικός Κώδικας  
ΑΠΕ : Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Ν : Νόμος 
ΠΔ : : Προεδρικό Διάταγμα 
ΠΚΤΜΝΕ : Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 
ΦΕΚ : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 
ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
ΥΑ : Υπουργική Απόφαση 
 
 
2. Ερμηνείες  
Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει 
διαφορετικά:  
(1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα 
τα γένη και αντίστροφα.  

(2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον 
πληθυντικό και αντίστροφα.  

(3) Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με 
τις ίδιες λέξεις που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα.  

(4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «βδομάδα», «μήνας», «έτος» 
κτλ. θα σημαίνει «ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή βδομάδα», 
«ημερολογιακός μήνας», «ημερολογιακό έτος» κτλ.  

(5) Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα / 
παράγωγά τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα 
διατυπώνεται εγγράφως.  

(6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται 
στις έννοιες αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.  

(7) Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την 
ερμηνεία του κειμένου της παρούσας.  

(8) Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον 
Ανάδοχο», «σε βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στις 
τιμές της προσφοράς του και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο 
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αντάλλαγμα ή/ και καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της 
προσφοράς του.  

(9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε 
συγκεκριμένα άρθρα, παραγράφους, εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικών 
διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συμβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για 
διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την 
αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν 
αναφέρεται ρητά.  
 
2. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων  

 
(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και 3 του Άρθρου 105 καθώς και στο 
Άρθρο 143 του Ν. 4412/16.  

(2) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, 
δηλώσεις, που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει:  
i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και  

iii. να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης 
διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν 
γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται 
εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις.  
 
 
4. Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη 
σύμβαση  
 
4.1. Ισχύουσες διατάξεις  
 
(1) Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από την 
Ελληνική Νομοθεσία και για έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση επιπλέον και από την Κοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα, σε θέματα 
παραγωγής δημοσίων έργων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , καθώς και 
οι λοιποί μεταγενέστεροι σχετικοί Νόμοι, Υ.Α. και διατάξεις. Η εκτέλεση των έργων 
συμπληρώνεται με τους όρους της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών.  

(2) Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείμενες διατάξεις, 
νοείται, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, 
κοινοτικός ή διεθνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, περιεχόμενος σε κάθε πηγή 
δικαίου (Σύνταγμα, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, 
Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισμοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Διακήρυξης Δημοπρασίας.  
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4.2. Προδιαγραφές και Κανονισμοί  
 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 178 του Ν. 4412/16. 
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και 
προδιαγραφές που ορίζονται στη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη.  
 
4.3. Γλώσσα  
 
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα 
τα έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας 
επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.  
 
 
5. Σύμβαση  
 
(1) Η «Σύμβαση» για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο Άρθρο 135 του Ν. 4412/16 και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.  

(2) Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά 
Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.  

(3) Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των 
όρων τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη.  
Οι όροι «Σύμβαση», «Σύμβαση Κατασκευής του Έργου» και «Εργολαβικό 
Συμφωνητικό» χρησιμοποιούνται ταυτόσημα.  
 
 
6. Υπογραφή σύμβασης  
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 
105, 135 του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχος αφού ειδοποιηθεί από την Αναθέτουσα 
αρχή, οφείλει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προθεσμία 
που θα τεθεί με την σχετική πρόσκληση. Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει 
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του Άρθρου 105 και 
160 του Ν. 4412/16.  
 
 
7. Σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών  
 
Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών καθορίζεται στο αντίστοιχο Άρθρο 
της οικείας Διακήρυξης.  
 
 
 
8. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης έργων  
 
Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την προσφορά του ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και 
την τοποθεσία των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες κυρίως όσον αφορά 
τις συνθήκες εξεύρεσης, μεταφοράς, απόθεσης, αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη 
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εργατικού δυναμικού, νερού, κατάσταση περιβάλλοντος, ηλεκτρικού ρεύματος, το 
ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, και γενικώς όλες τις φυσικές συνθήκες 
στην περιοχή των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους και 
υπεδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα πάνω και κάτω από το έδαφος 
δυνατόν να συναντηθούν υλικά και νερά, το είδος και τα μέσα που θα απαιτηθούν 
πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο των εργασιών και όποια άλλα ζητήματα 
που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν, σε συνδυασμό με τη 
σύμβαση, τις εργασίες ή το κόστος τους.  
Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει όλα τα συμβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν 
μαζί με την Διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του. Επίσης αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.  
Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
του όρους της Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη 
συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για τις συνθήκες του έργου, αναλύονται και 
εξειδικεύονται στο άρθρο 4 "ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ" της ΕΣΥ.  
 
 
9. Εφαρμογή μελέτης  
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κάνει καλή και πιστή εκτέλεση της 
εγκεκριμένης μελέτης σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και 
δεν έχει δικαίωμα χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή της Επίβλεψης να την 
τροποποιήσει.  
 
10. Συμμόρφωση Αναδόχου προς τη σύμβαση  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Σύμβασης όπως και με 
τις έγγραφες διαταγές του Εργοδότη μέσα στις τιθέμενες προθεσμίες.  
 
 
11. Τεχνική Διεύθυνση και προσωπικό του Αναδόχου  
 
Με την έναρξη κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει Προϊστάμενο / 
Διευθυντή εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.3 "Διεύθυνση έργου 
από τον ανάδοχο" της ΕΣΥ. Ο Προϊστάμενος θα είναι Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος 
Μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση αναλόγου μεγέθους και 
κατηγορίας έργων και ο ορισμός του θα γίνει μόνο εφόσον τα προσόντα του είναι 
της απολύτου εγκρίσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  
Ο Προϊστάμενος θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο, θα 
διευθύνει τις εργασίες κατασκευής του έργου και θα είναι πλήρως 
εξουσιοδοτημένος από τον Ανάδοχο να τον εκπροσωπεί σε όλα τα σχετικά με την 
εκτέλεση του έργου θέματα. 
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει μετά από έγγραφη 
δήλωση την έγκριση της για τον διορισμό του Προϊσταμένου, εάν κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου κρίνει ότι αυτός δεν είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο 
κατάλληλος για την συγκεκριμένη θέση. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος 
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υποχρεούται να τον αντικαταστήσει αμέσως και να διορίσει άλλο άτομο με τις 
παραπάνω προϋποθέσεις.  
Οι επιστάτες και εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί και έμπειροι στην 
εκτέλεση τεχνικών έργων.  
Οι απασχολούμενοι τεχνικοί και εργάτες στο έργο θα πρέπει να είναι κατάλληλοι 
για το είδος των επιμέρους εργασιών που εκτελούνται. Εάν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι το εργατοτεχνικό 
προσωπικό δεν είναι κατάλληλο για την παραγωγή ποιοτικού έργου, μπορεί να 
αξιώσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση του συνόλου ή τμήματος αυτού.  
 
 
12. Επίβλεψη έργων  
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, ορίζει σε εύλογο χρονικό διάστημα την επίβλεψή του 
και κοινοποιεί την απόφαση ορισμού στον Ανάδοχο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
δικαιούται να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον επιβλέποντα, μετά από 
έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο. Επίσης, δικαιούται να εξουσιοδοτεί 
τρίτα πρόσωπα για διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στα εκτελούμενα έργα, 
μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων θα 
γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 4412/16.  
 
 
13. Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις – ποινικές ρήτρες  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και 
εργατών και μηχανικά μέσα κατασκευής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο 
ρυθμός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύμφωνος με το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει 
τον ρυθμό των συνεργείων του, τις υπερωρίες, τις εργάσιμες ημέρες, τον αριθμό 
των μηχανημάτων και γενικά να πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 
επιτάχυνση της προόδου των έργων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται 
με τις σχετικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς καμία πρόσθετη 
αποζημίωση.  
Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγμένα 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο πρόγραμμα των εργασιών, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σε εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων του Άρθρου 191 του Ν. 4412/16. Η άσκηση των παραπάνω 
δικαιωμάτων του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο 
από οποιαδήποτε υποχρέωση του που προκύπτει από τη Σύμβαση.  
Εάν ο Ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες με αργό ρυθμό, που δεν ανταποκρίνεται στην 
πρόοδο και στις τμηματικές προθεσμίες οι οποίες προβλέπονται από το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με συνέπεια την ημέρα λήξης κάθε περιόδου να μην 
έχει συμπληρώσει την ποσότητα της εργασίας που προβλεπόταν να εκτελεσθεί 
μέσα σε αυτή την περίοδο, υπόκειται σε ποινική ρήτρα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τα αναφερόμενα στην παρ.9.5 "Ποινικές ρήτρες" της ΕΣΥ.  
Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο λόγω ισχυρισμού 
άγνοιας της υφιστάμενης κατάστασης των έργων, των εδαφικών συνθηκών της 
περιοχής του έργου, του χρόνου εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της 
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κατάστασης των οδών προσπέλασης, της δυσκολίας προσέγγισης των περιοχών 
λήψης αδρανών υλικών ή της αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, 
μηχανημάτων και υλικών από την ελληνική ή ξένη βιομηχανία.  
 
 
14. Ποιότητα υλικών - Έλεγχός τους  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα υλικά 
που θα απαιτηθούν. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να 
εκπληρώνουν τους όρους των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών. Δείγματα 
υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά και 
άλλα είδη που χρησιμοποιούνται χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται εφόσον 
διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους.  
Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα πριν 
από τη χρήση και θα εξετάζονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στη συνέχεια, 
όταν απαιτείται, τα δείγματα θα στέλνονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό ή 
ιδιωτικό εργαστήριο δοκιμής υλικών αναγνωρισμένο από το κράτος και 
εξοπλισμένο με σχετική άδεια λειτουργίας και παρέχουν έγκαιρα και αξιόπιστα 
πιστοποιητικά υπογεγραμμένα από διπλωματούχο Ανώτατης Σχολής.  
Για το λόγο αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα, με την αναγραφή του ονόματος, 
τον τόπο προέλευσης, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του 
Αναδόχου καθώς και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης θα αναγράφεται το είδος του ελέγχου 
στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. Κάθε σχετική δαπάνη επιβαρύνει τον 
Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του.  
 
 
15. Μελέτες αναδόχου  
 
Ειδική ανάλυση για τις μελέτες που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, 
πραγματοποιείται στην παρ. 4.1 "Μελέτες" της ΕΣΥ.  
 
 
16. Ατυχήματα και ζημιές  
 
Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να ασφαλίσει στο ΙΚΑ και σε όλα τα ασφαλιστικά 
ταμεία όπως προβλέπεται από τον νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει.  
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές 
Εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος το εργατοτεχνικό και λοιπό 
προσωπικού του, που απασχολείται στα εργοτάξια του έργου εφόσον τούτο δεν 
υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις.  
Ο Εργοδότης δεν φέρει ευθύνη και δεν επιβαρύνεται σε καμία περίπτωση με 
αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του Αναδόχου ούτε με αποζημιώσεις 
για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του Αναδόχου, των μεταφορικών 
του μέσων και μηχανημάτων σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, σε κάθε είδος 
κοινωφελή έργα και γενικά σε άλλα πρόσωπα και ξένες ιδιοκτησίες.  
 
 
 



11                            
                                                                                                                                                        

17. Πλημμελής κατασκευή των έργων και κακοτεχνίες  
 
Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και μέχρι την οριστική παράδοση - 
παραλαβή τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι υπάρχουν τμήματα κακής 
κατασκευής, έχει δικαίωμα, αφού συντάξει πρωτόκολλο για το είδος και την 
έκταση της κακοτεχνίας, να καλέσει τον Ανάδοχο να αποκαταστήσει τα τμήματα 
αυτά, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 
4412/16 
 
 
18. Βλάβες από ανώτερη βία  
 
Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ανώτερη βία στα έργα που 
εκτελούνται, ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα με αναφορά του στην Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, να αναφέρει το χρόνο που συνέβη η ζημιά, την αιτία που την προκάλεσε, 
το είδος, την έκταση και τη δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωση της. Όσα 
ισχύουν για την αίτηση επανόρθωσης ζημιών από ανώτερη βία περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 157 του Ν. 4412/16.  
Ειδική ανάλυση για τις βλάβες λόγω ανωτέρας βίας, πραγματοποιείται στο άρθρο 
20 "ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ" της ΕΣΥ.  
 
 
19. Επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις  
 
Συντάσσονται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο του έργου και ισχύουν οι 
διατάξεις των Άρθρων 151 και 152 του Ν. 4412/16.  
Ειδική ανάλυση για τις Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις και Λογαριασμούς, 
πραγματοποιείται στο άρθρο 15 "ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ" της ΕΣΥ.  
 
 
20. Δαπάνες οικονομικής προσφοράς Αναδόχου  
 
Στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που 
αναφέρονται στους όρους του Τιμολογίου Μελέτης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και διατάξεις κατασκευή του έργου και σύμφωνα με τα άρθρα της 
Διακήρυξης δημοπρασίας, του Τιμολογίου και της παρ. 15.1 της ΕΣΥ.  
 
 
21. Περάτωση εργασιών και παραλαβή  
 
Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του Άρθρου 170 του Ν. 4412/16.  
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου από τον 
ανάδοχο, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Άρθρο 168 του Ν. 4412/16.  
Η Οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την πάροδο του χρόνου 
υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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στο άρθρο 13 "ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ" της ΕΣΥ και σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Άρθρο 172 του Ν. 4412/16.  
 
 
 
 
 
22. Πληρωμές του Αναδόχου 
  
Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται με βάση ανακεφαλαιωτικούς και 
πιστοποιητικούς λογαριασμούς στους οποίους θα περιλαμβάνονται οι εργασίες 
που έχουν τελειώσει.  
 
 
23. Πληρωμές προσωπικού  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώνει τακτικά κάθε εβδομάδα το ημερομίσθιο και κάθε 
μήνα το υπαλληλικό προσωπικό του. Επίσης οφείλει να πληρώνει και αυτούς που 
του προμηθεύουν κάθε είδους υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο και τα 
ενοίκια των μηχανημάτων που μισθώνει. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής 
του προσωπικού από τον Ανάδοχο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να την 
ζητήσουν με σχετική γραπτή όχληση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 9 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16. 
 
 
24. Αναθεώρηση  
 
Για τις αναθεωρήσεις ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 153 του Ν. 4412/16.  
 
 
25. Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του και πριν την παράδοση προς χρήση 
κάθε τμήματος έργου, καθώς και μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να 
αφαιρέσει και απομακρύνει από τους γύρω του τμήματος τούτου χώρους και 
γενικά από τα εργοτάξια κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση, 
απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα ή 
άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κ.λπ. να άρει κάθε βοηθητικό 
έργο το οποίο ήθελε υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την 
μετέπειτα λειτουργία του έργου, να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις 
κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει 
για κάθε μέτρο απαιτούμενο για την παράδοση του έργου για την εύρυθμη 
λειτουργία του κατά τους όρους της Σύμβασης ή τους προδιαγραφόμενους στην 
Ε.Σ.Υ. (ΚΕΦ.Β.).  
Ακόμα ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 
στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κ.λπ.) κάθε κατασκευασθείσας για την 
εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) προστατευτικής 
κατασκευής υποβληθείσας από οιονδήποτε λόγο προς αποφυγή κάθε φύσης 
ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, 
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καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και έργα, καθώς και 
απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων.  
 
 
 
 
 
26. Τελικός λογαριασμός  
 
Εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του 
σχετικού πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του Άρθρου 152 
του Ν. 4412/16.  
 
27. Καταναγκαστικά μέτρα – Έκπτωση Αναδόχου  
 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο σύνολο για την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου με 
πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης και με όλες τις οδηγίες τις οποίες 
θα δίνει σε αυτόν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία.  
Αν σε οποιοδήποτε χρόνο, οι μέθοδοι εργασίας του Αναδόχου ή τα 
χρησιμοποιούμενα από αυτόν υλικά, εργατοτεχνικό προσωπικό ή ο εξοπλισμός, τα 
μηχανήματα, τα εργαλεία και τα εφόδια αυτού ή οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου 
του, όπως και οι λοιπές εγκαταστάσεις κατασκευών, θεωρηθούν όχι επαρκή και 
κατάλληλα να εξασφαλίσουν την τέλεια οικονομική και ειδικά εμπρόθεσμη και 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης αποπεράτωση του έργου, τότε σε 
οποιαδήποτε πιο πάνω περίπτωση η Υπηρεσία δικαιούται να παρεμβαίνει και να 
δώσει διαταγή στον Ανάδοχο να συμμορφωθεί στις οδηγίες και εντολές της, χωρίς 
να δικαιούται σε κάποια πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τιμών ή παράταση 
προθεσμιών. Αυτό το δικαίωμα παρέμβασης της Υπηρεσίας δεν μειώνει με κανένα 
τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου.  
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω εντολές μέσα 
στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτές, η Υπηρεσία δικαιούται να πάρει τα 
πιο κάτω μέτρα:  

 Να εκτελέσει η ίδια οποιαδήποτε εργασία προβαίνοντας στην αγορά 
υλικών, πληρωμές ημερομισθίων ή άλλων δαπανών που είναι αναγκαία για 
την εκτέλεση του έργου με ευθύνη, σε βάρος και για λογαριασμό του 
Αναδόχου.  

 Να αντικαταστήσει τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε και οσοδήποτε τμήμα του 
έργου και σε κάποια είδη εργασίας και να εκτελέσει τα πιο πάνω έργα με 
απευθείας ανάθεση σε άλλους εργολάβους που διαθέτουν τα κατάλληλα 
προσόντα.  

 Να προβεί στην έκπτωση του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 
4412/16.  

 Να πάρει οποιαδήποτε μέτρα θεωρούνται με απόλυτη γνώμη της 
Υπηρεσίας, αναγκαία για την επίτευξη των πιο πάνω αποτελεσμάτων με 
δαπάνες και πλήρη ευθύνη του Αναδόχου.  
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28. Προσωρινή ή οριστική διακοπή των έργων, διάλυση Σύμβασης  
 
Εφαρμόζεται οι διατάξεις του Άρθρου 161 του Ν. 4412/16.  
 
 
29. Διακανονισμός μετά από πτώχευση ή θάνατο Αναδόχου  
 
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 
4412/16 
 

 

 

 

                                                                ΒΟΝΙΤΣΑ  26/10/2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
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ΜΑΡΙΑ Π. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.-M.Sc. 

ΦΙΩΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

Χημικός Μηχανικός.-M.Sc. 

 


		2021-01-12T11:34:38+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




