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ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
ΆΡΘΡΟ 1

ο
 : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.), αλαθέξεηαη ζηνπο γεληθνχο ζπκβαηηθνχο 

φξνπο, κε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξαηήζεσο θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ζα γίλεη απφ ηνλ Αλάδνρν ε θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

ΆΡΘΡΟ 2
ο
 : ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, φπσο απηά ηζρχνπλ θάζε θνξά θαζψο θαη 

νη φξνη ηεο παξνχζαο Γ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, θαη θάζε ζρεηηθή δηάηαμε πνπ ζα είλαη ζε 

ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο.  

ΆΡΘΡΟ 3
ο
 : ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ   

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνηηθψλ έξγσλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Εζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο γηα ην είδνο ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ησλ Τπνπξγείσλ Εζσηεξηθψλ θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ή 

ην ηηκνιφγην.  

ΆΡΘΡΟ 4
ο
 : ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΠΔΡΑΗΩΖ 

Οξίδεηαη ζηελ Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ηε Δηαθήξπμε.  

ΆΡΘΡΟ 5
ο
 : ΔΗΡΑ ΣΔΤΥΩΝ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Οξίδεηαη ζηελ Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ηε Δηαθήξπμε.  

ΆΡΘΡΟ 6
ο
 : ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΘΖΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ   

Η ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία, κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη 

δηαγσληδφκελνη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε 

ηηο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, 

δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, δπλαηφηεηα εμαζθαιίζεσο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γεληθά, 

χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο ζπλήζσο θξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ή 

παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο εηο ηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηελ δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, 

ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ επξηζθνκέλσλ ζηελ πεξηνρή θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ ην είδνο 

θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα πιηθά θαη ππεξεζίεο) ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 

νηαδήπνηε άιια ζέκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. Επίζεο ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη θαη ζα 

ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ 

καδί κε ηελ δηαθήξπμε θαη ηελ Εηδηθή πγγξαθή, ηελ βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη 

αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ 

ζπλζήθεο θαη φξνπο. Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ελεκέξσζή ηνπ, κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία,  αλαθνξηθά 

κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  
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ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή 

αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεηαη. Ο αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή 

θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ζπληάζζεη 

θαη ππνβάιιεη ζηελ Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (άξζξν 145 ηνπ 

Ν.4412/2016).   

Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ εμάκελν ηηο εξγαζίεο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηελ Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία.  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ππεξεζία θνηλνπνηεί πίλαθεο εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη εξγαηηθά ρέξηα θαη κεραληθά κέζα θαη λα εθαξκφδεη ππεξσξίεο, λπθηεξηλά 

ζπλεξγεία θαη εξγαζία εάλ έηζη απαηηεί ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη θακία 

πξφζζεηε απνδεκίσζε απφ ηνλ εξγνδφηε.  

Η Τπεξεζία κπνξεί ζε θάζε ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ, ηηο 

ππεξσξίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαηψλ, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο.  

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΩΝ ΣΗΜΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΣΟΤ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΚΑΗ ΓΑΠΑΝΔ 

ΒΑΡΤΝΟΤΔ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ, αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο ηειεησκέλσλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη ν 

αλάδνρνο θακία άιιε πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε κίαο απφ απηέο.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζε θάζε κία απφ ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηέρνληαη:  

(α) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο δει. 

κηζζψκαηα, θαχζηκα θαη ιηπαληηθά πνπ απαηηνχληαη, ε ιφγσ εκεξαξγηψλ επηβάξπλζε απφ νπνηαδήπνηε αηηία, 

νη δαπάλεο παξαιαβήο κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηαζηάζεσο 

θαη ηα αζθάιηζηξά ηνπο.  

(β) Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ απφ εξγνδεγνχο, 

ρεηξηζηέο, κεραλνηερλίηεο, ηερλίηεο, εηδηθεπκέλνπο,  αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο γηα εκεξνκίζζηά ηνπο, εκεξαξγίεο, 

αζθαιίζεηο, ψξεο αξγίαο, έθηαθηεο ρξεκαηηθέο απνδνρέο θ.ιπ.  

(γ) Οη δαπάλεο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε είδνο εξγαζίαο κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ηηο 

κεηαθνξέο ηνπο κε θάζε κέζν απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο, ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, θαζψο θαη 

θάζε πιηθφ πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά πηζαλφ λα ρξεηαζζεί γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο.  

(δ) Οη ηπρφλ δαπάλεο θάζε είδνπο αζθαιίζεσλ ησλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεσο γηα ηελ πξνζσξηλή θάιπςε 

εθηάζεσλ γηα κεηαθνξά ή απνζήθεπζή ηνπο.  

(ε) Σα έμνδα απνζβέζεσο, απνζεθεχζεσο θαη θπιάμεσο ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ.  

(ζη) Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ. Κάζε αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε 

δελ είλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεί θαηφπηλ είηε γηα ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα θάζε εξγαζία είηε ζηηο απνδφζεηο ησλ εξγαηνηερληθψλ είηε γηα ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη 

πιηθψλ κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ – ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΜΔΛΔΣΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 



ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 4 /  8 ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα πξνβεί, κε βάζε ηηο κειέηεο, ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ζηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ πάλσ ζην έδαθνο, ζηελ 

αλαπαζζάισζε θαη ρσξνζηάζκεζε ησλ αμφλσλ ηνπ έξγνπ, ζηνλ έιεγρν ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο ζε ζρέζε 

κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ζηε ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο εθαξκνγήο, ζηηο πηζαλέο 

ζπκπιεξψζεηο ή κηθξνηξνπνπνηήζεηο απηήο θαζψο θαη ζηελ ζήκαλζε ηεο δψλεο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ.  

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη επίζεο λα εθπνλήζεη, χζηεξα απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Δηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο, ηηο αλαγθαίεο κηθξνκειέηεο πνπ ζα απαηηεζνχλ απφ ελδερφκελεο ζπκπιεξψζεηο θαη 

πξνζαξκνγέο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζχκθσλα θαη κε ηελ Ε..Τ.  

3. Οη κειέηεο ζα ππνβάιινληαη ζε ηξία αληίγξαθα καδί κε ηα δηαθαλή ζρέδηα, ζα ζπληάζζνληαη δε ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο.  

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΩΝ – ΔΛΔΓΥΟ – ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηελ Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε κε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απηψλ (άξζξν 159 ηνπ Ν.4412/2016). Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα πιηθά δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν. Η δαπάλε πξνθαηαβάιιεηαη 

απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, ζε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη απνδίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

έξγνπ.  

Σα ζέκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηεπθξηλίδνληαη ζε άξζξα ηεο Ε..Τ. θαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.  

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 : ΠΖΓΔ ΤΛΗΚΩΝ – ΔΛΔΓΥΟ – ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

Ο Αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ αλεχξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ αδξαλψλ πιηθψλ, πνπ δελ 

πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ζχκβαζε. Οη πεγέο απηέο πξηλ απφ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηε Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνπ κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ 

ρξήζε αθαηάιιεισλ ή απξφζθνξσλ γηα ην έξγν πεγψλ.  

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 : ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πξνβιέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη θάζε 

θνξά ζηελ ΕΤ.  

Εάλ ν Αλάδνρνο δελ δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δηθέο ηνπ 

δαπάλεο ρσξίο ε Τπεξεζία λα αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε ή επζχλε ζρεηηθά κε απηφ. 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 : ΣΗΜΔ ΜΟΝΑΓΑ ΝΔΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί ε ζχληαμε ηηκψλ κνλάδσλ λέσλ εξγαζηψλ ζα εθαξκφδνληαη ηα εγθεθξηκέλα 

αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ ΑΣΟΕ, ΑΣΗΕ θ.ιπ). Δηεπθξηλίδεηαη φηη απηά ζα εθαξκφδνληαη άζρεηα κε 

ηα κέζα, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (δειαδή κηθξνχ ή 

κεγάινπ αξηζκνχ κεραλεκάησλ γλσζηψλ ή άιισλ ηχπσλ θαηλνχξγησλ ή κε,  εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ζ’ νιφθιεξν 

ην έξγν ή ηκήκαηά ηνπ ζε κηθξή ή ζε κεγάιε αλαινγία θ.ιπ).  
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ΑΡΘΡΟ 14
ο
 : ΣΟΠΟ ΓΗΑΜΟΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δειψζεη ηνλ ηφπν θαη ηελ δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ, φζν δηάζηεκα 

δηαξθεί ην έξγν, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θνηλνπνηνχληαη ηα έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αζθαιίδεη ζην ΙΚΑ, φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ην ΙΚΑ. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε Αζθαιηζηηθέο Εηαηξείεο αλεγλσξηζκέλεο απφ 

ην Κξάηνο, ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ, ην απαζρνινχκελν ζηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ, θαη 

ινηπνχο ρψξνπο εθφζνλ ηνχην δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ην ΙΚΑ.  

3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηα ππφ ηνπ Νφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

Πξνεδξηθψλ Δηαηαγκάησλ πξνβιεπφκελα.  

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη 

θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην θαη γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ 

αζθαιείαο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθή ηνπ επζχλε λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή, 

ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θ.ιπ) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα.  

Γαηψδε νξχγκαηα θαη γεληθά νξχγκαηα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ππνζηεξίδνληαη πάληνηε. Επίζεο νξχγκαηα 

θαη ηπρφλ φγθνη πιηθψλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ ζεκαίλνληαη κε πηλαθίδεο θαη θψηα κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ.  

Δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 

αλαδφρνπ.  

Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην απαηηνχκελν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ.  

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΣΖΡΖΖ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ 

Ο Αλάδνρνο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ θ.ιπ, φπσο νξίδεηαη ζην Ν.4412/2016, 

ππνρξενχηαη δε λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ, απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο εηο απηφλ ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ, 

ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θ.ιπ. 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΤΘΤΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ 

φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά είλαη ν Αλάδνρνο, νη δε 

έιεγρνη πνπ ελεξγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζε θακία πεξίπησζε απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ 

νπνηαδήπνηε επζχλε.  

2. Επίζεο ν Αλάδνρνο, είλαη κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πξνο ρξήζε πιηθψλ γεληθά, ηελ 

ρξεζηκνπνίεζή ησλ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, ησλ ζρεηηθψλ Πξνηχπσλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.  
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ΑΡΘΡΟ 19
ο
 : ΖΜΑΝΖ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηεί θαη λα ζπληεξεί ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη εξγνηαμίνπ, ηα απαηηνχκελα 

ζήκαηα θαη πηλαθίδεο αζθαιείαο. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά 

ζπηλζεξίδνληα ζήκαηα.  

Επίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη φπνπ είλαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γηα αζθαιή 

θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ νκαιή θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο, παξαθακπηεξίνπο θαη 

πξνζπειάζεηο ζε φια ηα ζεκεία ηνπ εξγνηαμίνπ εκέξα θαη λχθηα. Σα παξαπάλσ κέηξα ζα παίξλνληαη κε 

επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη αζηηθά θαη πνηληθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη 

ζηε κε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο.  

ΑΡΘΡΟ 20
ο
 : ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΖ ΩΦΔΛΔΗΑ (Ο.Κ.Ω.) 

1. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα πθίζηαληαη ελαέξηνη ή 

ππφγεηνη εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. πνπ πξέπεη λα κεηαηνπηζζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.  

2. Με ηηο εξγαζίεο απηέο νπδεκία νηθνδνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ν Αλάδνρνο, φκσο έρεη ππνρξέσζε λα 

έξρεηαη ζε άκεζε επαθή θαη ζπλελλφεζε κε ηηο ππεξεζίεο ησλ Επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο 

Ωθειείαο θαη λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, κε δηθαηνχκελνο γηα ηνλ 

ιφγν ηνχην ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαινχληαη ζηηο εθηεινχκελεο 

απ΄ απηνχ εξγαζίεο.  

3. Ο Αλάδνρνο έρεη επίζεο ηελ θξνληίδα (φρη ηελ δαπάλε) γηα ηελ ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα δίθηπα 

ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο (ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ θιπ.).  

ΑΡΘΡΟ 21
ο
 : ΤΛΗΚΑ ΚΤΡΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΠΡΟΩΡΗΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη κε δαπάλε θαη επζχλε ηνπ ηα παξαδηδφκελα απφ ηνλ θχξην ηνπ 

Έξγνπ γηα ρξήζε ή ελζσκάησζε κεραλήκαηα, εξγαιεία, πιηθά θιπ. 

2. Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, εξγαζηήξηα, 

γξαθεία θιπ.), γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζα εθηειεζηνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο αξρέο.  

3. ε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

φπσο πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο, θαη ηελ ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ, γηα λα κελ πξνθιεζνχλ δεκηέο 

ζε ηξίηνπο ή θαη ζην έξγν, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Αλ παξ’ φια ηα κέηξα πξνθιεζνχλ δεκηέο, κφλνο 

ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο.  

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 : ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ, ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε θάζε ηκήκαηνο έξγνπ 

θαζψο θαη κεηά ηελ πεξάησζε νινθιήξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην 

θάζε απαηηνχκελε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πξνβιεπφκελε ππφ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ 21 ηεο 

παξνχζεο, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά πιενλάδνληα, ρξήζηκα ή άρξεζηα, 

πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θ.ιπ, λα απνμειψζεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν θ.ιπ ην νπνίν ζα 

ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία σο άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο 

ρψξνπο, φπνπ απηά ήζαλ απνηεζεηκέλα ή εγθαηεζηεκέλα θ.ιπ, λα παξαδψζεη δε ηειείσο θαζαξέο ηφζνλ ηηο 

θαηαζθεπέο φζνλ θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ κεηά ηε δηακφξθσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη 
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γεληθψο λα κεξηκλήζεη γηα θάζε άιιν απαηηνχκελν γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε θαιή ιεηηνπξγία ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ή πξνδηαγξαθφκελν ζηελ Ε..Τ.  

2. Εάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθν ππφκλεζε ηεο Δηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο δελ πξνβεί ζηελ 

έλαξμε θαη κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία πεξάησζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ 

Αλαδφρνπ, ε γελνκέλε δαπάλε εθπίπηεη απφ ηελ πξψηε επφκελε πιεξσκή θαη δελ εθδίδεηαη βεβαίσζε 

εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ γηα ην ιφγν απηφ.  

ΑΡΘΡΟ 23
ο
 : ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΔΩ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 

α) Ο ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ έξγνπ , θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηελ επζχλε ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη 

ζηελ ζπληήξεζή ηνπ νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθνχο κήλεο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ.  

Ο ρξφλνο εγγχεζεο αξρίδεη απφ ηελ βεβαηνχκελε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ αλ κέζα ζε δχν κήλεο απφ απηή 

ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε, άιισο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε.  

β) Καηά ηνλ ρξφλν εγγπήζεσο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί 

ηαθηηθά ην έξγν, λα ην δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπ.  

Εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ απφ ηελ ρξήζε εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ε δαπάλε 

απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν, ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία.  

γ) Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο, νη 

απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ.  

ΑΡΘΡΟ 24
ο
 : ΦΟΡΟΗ, ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΚΡΑΣΖΔΗ 

Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο θαη θξαηήζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, 

φπσο απηέο αλαθέξνληαη Ν.4412/2016 θαη ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηνπο. 

Ο θφξνο πξνζηηζεκέλεο αμίαο (Φ.Π.Α.), πνπ έρεη νξηζηεί ζε πνζνζηφ 24%, βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.  

Απφ ηηο επηβαξχλζεηο πνπ παξακέλνπλ, αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ην ραξηφζεκν ηεο έγγξαθεο ζχκβαζεο ηνπ 

έξγνπ, ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο θξαηήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, φπσο ΣΑΔΚΤ, ΣΤΔΚ, ΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ, 

ΣΠΕΔΕ, ΣΕΕ θ.ιπ, αλάινγα θαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, απφ ηνλ νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη ην έξγν.  

ΑΡΘΡΟ 25
ο
 : ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΡΓΟΤ 

Η παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ θνξέα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ  ζχκθσλα κε ην άξζξν 136 ηνπ Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 26
ο
 : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΑ ΥΡΖΖ 

Γηα λα παξαδνζεί ζε ρξήζε ην έξγν ή απηνηειή ηκήκαηα απαηηείηαη ε δηελέξγεηα δηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα 

ρξήζε. Η δηνηθεηηθή παξαιαβή γίλεηαη κε πξσηφθνιιν κεηαμχ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο 

ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί θαη δελ παξαζηεί ή αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξσηνθφιινπ, απηφ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ινηπνχο, κε ζρεηηθή κλεία θαηά πεξίπησζε θαη ηνπ θνηλνπνηείηαη.  

Σν πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη κλεία ηνπ έξγνπ ή ησλ ηκεκάησλ πνπ παξαδίδνληαη γηα ρξήζε θαη ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ εξγαζηψλ.  



Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 27
°

: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως χωρίς αμοιβή προβεί στην σύνταξη Μητρώου του κατασκευασθέντος 

έργου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το άρθρο 170 Ν4412/2016. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται όπως κάθε μήνα και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση παραδίδει στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσfα χαρακτηριστικές φωτογραφίες σε μέγεθος ταχυδρομικού δελταρίου (καρτ-ποστάλ) που να δεfχνουν 

την πρόοδο του έργου ή ψηφιακές φωτογραφίες σε δίσκο αποθήκευσης. 

ΑΡΘΡΟ 28
°

: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Όπου στα συμβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «Επιβλέπουσα» ή Διευθύνουσα Υπηρεσία», νοείται η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου. 

Όπου αναφέρεται η «Προϊσταμένη Αρχή», νοείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θέρμου 

Όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις ή γνωμοδότηση «Τεχνικού Συμβουλίου» νοείται το τεχνικό 

Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
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Αγρίνιο,2J.ι q. 
. ΘΕΩΡΗ Θ 

Η ΔΙΕΥΘ ΥΝΤ ΡΙΑ Δ.Τ.Υ ΥΑΓ ΡΙ ΝΙΟΥ 

ΓΕΩΡ ΓΑΚΟΥ- ΠΑΠ ΠΑ ΣΤΑΥΡ ΥΛΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤ ΩΝ ΜΗΧΑΝΙ ΚΟ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΊ'ΙΝΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΙΙΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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