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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.)

Η Υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση του έργου και θα έχει την επίβλεψη και

ευθύνη  αυτού  καλείται  εφεξής  Εργοδότης.  Ο  Εργοδότης  προσκαλεί  τους

ενδιαφερόμενους σε ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ     
                   ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της ΓΣΥ

Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) αφορά το παραπάνω έργο. Οι ονομασίες

που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της

ΓΣΥ έχουν την ακόλουθη σημασία:

1. Ο όρος Εργοδότης σημαίνει τον Δήμο Δωρίδος.

2. Ο όρος Επιβλέπων που μπορεί να αναφερθεί και ως Επίβλεψη ή Επιβλέπουσα

Υπηρεσία σημαίνει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δωρίδας.

3. Ο  όρος  Ανάδοχος  ή  Εργολάβος,  σημαίνει  το  άλλο  συμβάλλομενο  μέρος,

εργολήπτη  δημοσίων  έργων (φυσικό  και  νομικό  πρόσωπο)  που  αναλαμβάνει

έπειτα  από  διαγωνισμό  και  δημοπρασία  την  εκτέλεση  των  εργασιών  που

καθορίζονται  από  τα  συμβατικά  τεύχη.  Επίσης  τους  τυχόν  νόμιμους

εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό

του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

4. Ο όρος Σύμβαση ή Συμβατικά Τεύχη σημαίνει και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία

που αναφέρονται στο άρθρο 2.

5. Οι  όροι  ΓΣΥ,  ΕΣΥ  και  ΤΠ  σημαίνουν  αντίστοιχα  τη  Γενική  Συγγραφή

Υποχρεώσεων,  την  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  και  τις  Τεχνικές

Προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικά τεύχη

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα

παρακάτω  τεύχη,  που  αλληλοσυμπληρώνονται  και  παρουσιάζονται  σε

ιεραρχική σειρά, για τυχόν περίπτωση ασυμφωνίας των όρων που περιέχουν:

1. Το συμφωνητικό.

2. Η Διακήρυξη.

3. Η Οικονομική Προσφορά.

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.

5. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή

του  τ.  Υ.Δ.Ε.),  ως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν  με  το  την
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απ΄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 (ΕΤΕΠ).

6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

7. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)

8. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.

9. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

10. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

11. Οι  εγκεκριμένες  μελέτες,  που  θα  χορηγηθούν  στον  ανάδοχο

από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που

θα  συνταχθούν  από  τον  Ανάδοχο,  αν  προβλέπεται  η

περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις

ισχύουσες  διατάξεις  περί  τροποποίησης  των  μελετών  του

έργου. 

12. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως

αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 3: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή

του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Ο  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)».  

- Τα άρθρα της ισχύουσας Νομοθεσίας περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των

εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε.

- Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν.

2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93)

- Οι  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  διατάξεων  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις

(εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της

παρούσας  εργολαβίας  και  γενικότερα  κάθε  διάταξη  (Νόμος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και

ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει  την ανάθεση και  εκτέλεση του έργου της

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 4: Υπογραφή σύμβασης

Ο Ανάδοχος αφού ειδοποιηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, οφείλει να προσέλθει

για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  μέσα  στην  προθεσμία  που  θα  τεθεί,
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σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία. Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της προϊσταμένης αρχής και η εγγύηση που

έχει  κατατεθεί  για  την  συμμετοχή  του  στον  διαγωνισμό  καταπίπτει  ολικά  ή

μερικά υπέρ του κυρίου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5: Ανακοινώσεις προς τον Αντίκλητο

Για  τις  ανακοινώσεις  προς  τον  εργολάβο  ή  τον  αντίκλητο  εφαρμόζονται  οι

διατάξεις των άρθρων 135 και 143 του του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6: 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

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.

ΑΡΘΡΟ 7: Εφαρμογή μελέτης

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κάνει καλή και πιστή εκτέλεση της εγκεκριμένης

από τον Εργοδότη οριστικής μελέτης και δεν έχει δικαίωμα χωρίς προηγούμενη

έγγραφη εντολή της Επίβλεψης να την τροποποιήσει.

ΑΡΘΡΟ 9: 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.
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ΑΡΘΡΟ 10: Τεχνική Διεύθυνση και προσωπικό του Αναδόχου

Με την έναρξη κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει Διευθυντή

Εργοταξίου. Ο  Διευθυντής Εργοταξίου θα είναι διπλωματούχος Πολιτικός ή

Αρχιτέκτων  ή  Τοπογράφος  μηχανικός,  με  εμπειρία  στην  κατασκευή

παρόμοιων έργων και ο διορισμός του θα γίνει ο εφόσον τα προσόντα του είναι

της απολύτου εγκρίσεως της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Ο Διευθυντής Εργοταξίου θα προΐσταται των εργασιών κατασκευής του έργου

και θα είναι  πλήρως εξουσιοδοτημένος από τον Ανάδοχο να τον εκπροσωπεί

σε όλα τα σχετικά με την εκτέλεση του έργου θέματα, περιλαμβανομένης της

λήψης εντολών, ειδοποιήσεων και οδηγιών  από την Αναθέτουσα αρχή, καθώς

και  να  υπογράφει  αντί  του  Αναδόχου  κάθε  έγγραφο  που  έχει  σχέση  με  την

εκτέλεση  του  έργου  και  γενικά  να  ρυθμίζει  και  να  διαπραγματεύεται

οποιαδήποτε  θέματα  προκύπτουν,  δεσμεύοντας  με  την  υπογραφή  του  τον

Ανάδοχο.

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει μετά από έγγραφη

δήλωση  την  έγκριση  της  για  τον  διορισμό  του  Διευθυντή  Εργοταξίου,  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 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  Επιβλέπουσα  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.

ΑΡΘΡΟ 11: Επίβλεψη έργων

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία,  ορίζει  σε εύλογο χρονικό διάστημα τον επιβλέποντα

μηχανικό  του  έργου  και  κοινοποιεί  την  απόφαση  ορισμού  στον  Ανάδοχο.  Η

Επιβλέπουσα  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 στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
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Ο  έλεγχος  των  εκτελούμενων  έργων  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  σχετικές

διατάξεις των άρθρων 136 και 137 του Ν. 4412/16

ΑΡΘΡΟ 12 : Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις – ποινικές ρήτρες

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και

εργατών και μηχανικά μέσα κατασκευής. Η Επιβλέπουσα 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  Επιβλέπουσας  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 160 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.

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

κατάστασης  των  οδών  προσπέλασης,  της  δυσκολίας  προσέγγισης  των

περιοχών  λήψης  αδρανών  υλικών  ή  τις  αδυναμίας  έγκαιρης  εξεύρεσης

εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την ελληνική ή ξένη βιομηχανία.

ΑΡΘΡΟ 13: 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
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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 Επιβλέπουσα 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 Ανωτάτης 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.

ΑΡΘΡΟ 14: Τοπογραφικές εργασίες, σχέδια εφαρμογής

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρμογή στο

έδαφος  των  εγκεκριμένων  χαράξεων  γίνεται  με  μέριμνα  και  δαπάνη  του

Αναδόχου,  κατά  τις  οδηγίες  της  Υπηρεσίας,  η  οποία  ελέγχει  την  ακρίβεια

σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς.  Όλες  οι  δαπάνες  των  παραπάνω

εργασιών σε υλικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου είναι πιθανό να απαιτηθεί η σύνταξη

σχεδίων εφαρμογής, διαγραμμάτων και πινάκων, απαραίτητων τόσο για την καλή

και έγκαιρη εκτέλεση όσο και για την ευκολότερη παρακολούθηση του έργου.

Στην περίπτωση αυτή πέντε (5) μέρες πριν από την κατασκευή του αντιστοίχου

έργου αρμονικά και  σύμφωνα με το εγκεκριμένο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ο

Ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  υποβάλλει  στην  Υπηρεσία  τα  πιο  πάνω  σχέδια

εφαρμογής που θα συντάσσεται με δική του δαπάνη σε τρία (3) αντίγραφα.

Επίσης αν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος διαπιστώσει κατά την εκτέλεση των

εργασιών την ανάγκη αποκλίσεων ή παραλλαγών από την εγκεκριμένη οριστική

μελέτη,  θα  πρέπει  επίσης  να  εκπονήσει  σχέδια  εφαρμογής,  να  συμπεριλάβει

αυτές τις αποκλίσεις και παραλλαγές σε αυτά και να τα υποβάλει συνοδευόμενα

από  σχετική  δικαιολογητική  έκθεση,  όπου  θα  τις  περιγράφει  και  θα  τις

δικαιολογεί  λεπτομερειακά.  Τα  ως  άνω  θα  υποβάλλονται  επίσης  σε  τρία  (3)

αντίγραφα. 

Από τον Εργοδότη εξαρτάται η έγκριση των υποβαλλόμενων μελετών εφαρμογής,

συνολικά ή μερικά, οπότε γίνεται προσαρμογή των σχετικών όρων της σύμβασης

που επικυρώνεται με έγγραφο από την Υπηρεσία.
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ΑΡΘΡΟ 15: 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.

ΑΡΘΡΟ 16: Πλημμελής κατασκευή των έργων και κακοτεχνίες

Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και μέχρι την οριστική παράδοση

παραλαβής τους, η Επιβλέπουσα 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  πάρει  τα  τμήματα  που

κρίνονται  και  σύμφωνα  με  τους  συμβατικούς  όρους  και  τις  υποδείξεις  της

Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  ισχύουν  οι  διατάξεις  του

άρθρου 159 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 17: Βλάβες από ανώτερη βία

Σε  περίπτωση  ζημιών  που  προκλήθηκαν  από  ανώτερη  βία  στα  έργα  που

εκτελούνται,  ο  Εργολάβος  έχει  δικαίωμα  με  αναφορά  του  στην  Επιβλέπουσα

Υπηρεσία,  που  υποβάλλεται  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  δέκα  πέντε  (15)

ημερών από τότε που συνέβη η ζημιά, 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.

ΑΡΘΡΟ 18: Επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις

Συντάσσονται  τμηματικά  ανάλογα  με  την  πρόοδο  του  έργου  και  ισχύουν  οι

διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 19: 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 ΕΣΥ του έργου.

ΑΡΘΡΟ 20: Περάτωση εργασιών και παραλαβή

Όσο αφορά στη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης και στην έγκρισή της καθώς

και  όσα  αφορούν  στην  συγκρότηση  επιτροπών  παραλαβής  προσωρινής  και

οριστικής, διέπονται από τα σχετικά άρθρα του του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 21: Πληρωμές του Εργολάβου

Οι  τμηματικές  πληρωμές  θα  γίνονται  με  βάση  ανακεφαλαιωτικούς  και

πιστοποιητικούς λογαριασμούς στους οποίους θα περιλαμβάνονται οι εργασίες

που έχουν τελειώσει.

ΑΡΘΡΟ 22: Πληρωμές προσωπικού

Ο Εργολάβος 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  εργολάβο,  όσο  καθυστερείται  η  πληρωμή  τους  οι

εργαζόμενοι  έχουν  δικαίωμα  να  την  ζητήσουν  με  αναφορά  στον  Εργοδότη

σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 23: Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των έργων

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του

άρθρου 153 του Ν. 4412/16 και θα εφαρμόζονται οι συντελεστές αναθεώρησης

των σχετικών άρθρων των ενιαίων τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 24: Απολογιστικές εργασίες

Η  εκτέλεση  απολογιστικών  εργασιών  γίνεται  στην  περίπτωση  που  δεν  είναι

δυνατή η ασφαλής επιμέτρηση ή τιμολόγησή τους, αλλά και τότε μόνο εφόσον

εκδοθεί έγγραφη εντολή του Προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που θα

καθορίζει σαφώς την έκταση της εργασίας αυτής. Η εκτέλεση των εργασιών με
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αυτόν τον τρόπο, η πληρωμή τους και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους

του Αναδόχου καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 154 του του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 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.

Ακόμα ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει κατά την κρίση της Υπηρεσίας,

στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κ.λ.π.) κάθε κατασκευασθείσας κ.λ.π. 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,

καλλιεργήσιμες  εκτάσεις,  κοινωφελείς  εγκαταστάσεις  και  έργα,  καθώς  και

απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων.

ΑΡΘΡΟ 26: Τελικός λογαριασμός

Εκδίδεται  με  βάση τα πρωτόκολλα προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του

έργου. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν και δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού

λογαριασμού στον οποίο επισυνάπτονται αντίγραφά τους.

Πριν από τη θεώρηση του λογαριασμού αυτού, όπως και όλων των προηγούμενων

πιστοποιήσεων, ζητείται από τον Ανάδοχο η υποβολή βεβαίωσης του αρμόδιου

παραρτήματος ΙΚΑ και όλων των ασφαλιστικών ταμείων για την εξόφληση των

σχετικών με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικών εισφορών.

ΑΡΘΡΟ 27:  Καταναγκαστικά μέτρα – Έκπτωση Αναδόχου

Ο Εργολάβος ευθύνεται στο σύνολο για την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου με

πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης και με όλες τις οδηγίες τις
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οποίες  θα  δίνει  σε  αυτόν  κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  του  έργου  η

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Αν  σε  οποιοδήποτε  χρόνο,  οι  μέθοδοι  εργασίας  του  Εργολάβου  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 Εργολάβο 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 εργολάβου.

Σε περίπτωση που ο εργολάβος 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 εργολάβου.

 Να αντικαταστήσει τον εργολάβο 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. 

 Να  προβεί  στην  έκπτωση  του  εργολάβου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  160  του

Ν.4412/16.

 Να  πάρει  οποιαδήποτε  μέτρα  τα  μέτρα  τα  οποία  θεωρούνται  με  απόλυτη

γνώμη  της  Υπηρεσίας  αναγκαία  για  την  επίτευξη  των  πιο  πάνω

αποτελεσμάτων με δαπάνες και πλήρη ευθύνη του εργολάβου.

ΑΡΘΡΟ 28:  Προσωρινή ή οριστική διακοπή των έργων, διάλυση

Σύμβασης

Εφαρμόζεται οι διατάξεις του άρθρου 161 του του Ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 29: Διακανονισμός μετά από πτώχευση ή θάνατο 

Αναδόχου

Στην προκειμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.

4412/16.

                                                                                                                           ΤΕΥΧΟΣ 4:  Γ.Σ.Υ. - σελ.12



    Λιδωρίκι, 30/06/2020                                                      Λιδωρίκι, 30/06/2020        
        Η Συντάξασα                                                                     Θεωρήθηκε
                                                                                           Η  Προϊσταμένη Τ.Υ.

     Άννα Νικολάου                                                          Βασιλική Ζουμά
  Πολιτικός Μηχανικός                                                  Τοπογράφος Μηχανικός

                                                                                                                           ΤΕΥΧΟΣ 4:  Γ.Σ.Υ. - σελ.13
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