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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 
 

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 το έργο, σε 

συνδυασμό και με τους όρους των υπόλοιπων τευχών δημοπράτησης και των άλλων 

στοιχείων της μελέτης του συγκεκριμένου έργου. 
 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις 

 

1. 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 στον N. 4412/2016. 

 

2. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας, 

ισχύουν οι διατάξεις: 

 

01. N. 4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Τεύχος Α΄/08-08-2016 ¨Δημόσιες  συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)¨, όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και 

02. Της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. 

 

Άρθρο 3 

ειρά 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. Η Διακήρυξη της δημοπρασίας 

02. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 

 



03. Το Σιμολόγιο Μελέτης 

04. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

05. Η Ειδική υγγραφή Τποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
06. Η  Γενική υγγραφή Τποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) 

07. Η Σεχνική Περιγραφή του έργου 

08. Η Σ..Τ. - Σεχνικές Προδιαγραφές, που ορίζονται στη μελέτη 

09. Το Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως θα εγκριθεί τελικά από την 

Υπηρεσία 

10. Οι Αναλύσεις Σιμών και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Σιμολόγια, που ισχύουν 
για την περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών 

(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). 

 

 

Άρθρο 4 
Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

 

 1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο 

τεκμήριο, ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την 

τοποθέτηση του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της 
κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά: 

 α. Τα κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως 

προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών. 

 β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού 

γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως. 
 γ. Τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες 

 διακυμάνσεις της στάθμης των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταμών, 

χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. 

  δ. Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και 

ποσότητα των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών, που βρίσκονται στην περιοχή, 

το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την 
έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας από το εξωτερικό των μηχανημάτων και 

υλικών, που τυχόν απαιτούνται. 

στ. Οποιαδήποτε άλλα θέματα που κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους 
της σύμβασης. 

2. Παράλειψη του διαγωνιζόμενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και 

κατατοπιστεί σε όλα τα παραπάνω σχετικά με την εκτέλεση του έργου στο οποίο 

αναφέρεται αυτή η σύμβαση, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να παρουσιαστεί σαν 

δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερμηνεία των όρων και απαιτήσεων που 

περιλαμβάνονται σ' αυτή, ούτε τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωσή 
του στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 3. Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη 

συμμόρφωσή του, τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, όπως και τα 

λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, που περιλαμβάνονται στο φάκελο της 

δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς 
και ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει χωρίς επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις 

υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

 4. Τα στοιχεία, που σχετίζονται με τη φύση, τη θέση του έργου και εξαρτώνται 

από τις συνθήκες του εδάφους, όπως π.χ. χαρακτηρισμός εδάφους, ύπαρξη υπόγειων 

υδάτων, κλπ. είναι ενδεικτικά στη μελέτη και ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να 

σταθμίσει τη προσφορά του, σύμφωνα με αυτά που αυτός θεωρεί πραγματικά 
δεδομένα. 

 5. Στην περίπτωση, που ο διαγωνιζόμενος βρει ασυμφωνίες ή παραλείψεις στα 

σχέδια ή προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συμβάσεως ή εάν αμφιβάλλει για την 

έννοιά τους, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία, για να λάβει 

διευκρινίσεις, πριν υποβάλλει την προσφορά του. Για να ληφθεί υπόψη τέτοια αίτηση 
για παροχή διευκρινίσεως, πρέπει αυτή να υποβληθεί εγγράφως στην αρμόδια 

Υπηρεσία έξη (6) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα, που έχει καθοριστεί για τη 



διενέργεια του διαγωνισμού. Οι διευκρινίσεις αυτές γνωστοποιούνται σε κάθε 

διαγωνιζόμενο, που θα απευθυνθεί εγγράφως στην Υπηρεσία, τέσσερις (4) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την ημέρα, που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 5 

Περιεχόμενο των τιμών μονάδος του Σιμολογίου και δαπάνες, που 
βαρύνουν τον ανάδοχο    

 

  Οι διαγωνιζόμενοι κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν 

υπόψη τους, ότι στις συμβατικές τιμές μονάδος και στο χρηματικό ποσό, που 

καθορίζεται με βάση το συνολικό άθροισμα των δαπανών και το εργολαβικό ποσοστό 

για γενικά ή και σε επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ. για κάθε είδους 
βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαμβάνονται, εκτός από αυτά που 

περιγράφονται στο άρθρο 138 του N. 4412/2016 και τα παρακάτω : 

 α. Η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών γενικά, που χρειάζονται για 

την εκτέλεση του έργου, ελεύθερων στον τόπο των έργων, η μεταφορά  τους μέχρι τον 

τόπο που θα χρησιμοποιηθούν, η κατεργασία και η τοποθέτηση υλικών και 

μικροϋλικών. Γενικά, η αξία κάθε υλικού και η δαπάνη κάθε εργασίας για την πλήρη 
και σύμφωνα με τους όρους των στοιχείων της εργολαβίας, κατά τους κανόνες της 

τέχνης και τις γενικές αρχές αντοχής, λειτουργικότητας και αισθητικής, άρτια και 

επιμελημένη αποπεράτωση της εργασίας και η αξία κάθε έμμεσης εργασίας και 

σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν ενδιαφέρεται ρητά στη διατύπωση κάθε μιας 
εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την άρτια αποπεράτωση του έργου σύμφωνα με τα 
παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

 β. Τα μεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, 

όπως και οι σχετικές δαπάνες διαμονής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. 

 γ. Οι αποζημιώσεις λόγω εργατικών ατυχημάτων. 

 δ. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου, υπαλλήλων του για διεύθυνση και 

επιστασία των έργων. 
 ε. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα 

δώρα για τις εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες 

παροχές και αυξήσεις μισθών και ημερομισθίων του εργατοτεχνικού, επιστημονικού 

και  λοιπού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική 

νομοθεσία. 
 στ. Η δαπάνη για προμήθεια και μεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε

 απόσταση, όπως και η δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύματος, 

που απαιτείται για την εργολαβία. 

 ζ. Τα ικριώματα γενικά. 

 η. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εργαλείων γενικά, 

φθορές και αποσβέσεις των εργαλείων, οργάνων και μηχανημάτων. 
 θ. Η διάνοιξη δρόμων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σημείων 

του έργου. 

 ι. Οι δαπάνες για μεταφορές και γενικά μηχανημάτων, εργαλείων ή υλικών από 

το εξωτερικό, οι οποίες μεταφορές πρέπει κατά προτίμηση να γίνονται με πλοία που 

έχουν Ελληνική σημαία, όπως και οι κάθε φύσεως δασμοί και τα έξοδα τελωνειακών 
διατυπώσεων, όπου απαιτούνται. 

 ια. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών. 

 ιβ. Οι ασφάλειες υλικών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτούνται 

από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 

 ιγ. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται με τη 

σύμβαση, για κινδύνους άμεσης απώλειας  ή βλάβης, που προέρχεται από 
οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τους κινδύνους πολέμου, ανώτερη βία, κλπ.,  στις 

οποίες αναφέρονται το άρθρο του N. 4412/2016, όποτε απαιτούνται από την ΕΣΥ. 

 ιδ. Τα τέλη χαρτοσήμου συμβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωμών, 

καθώς και των ειδών που εισάγονται από το εξωτερικό και των υλικών κάθε φύσεως, 

που προορίζονται για κατασκευή (ενσωμάτωση ή εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όλα 
τα παραπάνω, όπως κάθε φορά ορίζονται από το Κράτος. 



ιε. Έξοδα δημοσιεύσεων, γενικώς, που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού του έργου. 

 ιστ. Τα κάθε φύσεως έξοδα για την εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας, που 
ισχύουν. 

 ιζ. Εκπόνηση των λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων και των σχετικών 

υπολογισμών, με βάση τη μελέτη που χορηγείται από την Υπηρεσία, όπως και η λήψη 

πλήρων τοπογραφικών στοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω 

μελέτη. 

 ιη. Σύνταξη όλων των επιμετρητικών και λοιπών στοιχείων (διατομές κ.λ.π.) και 
λογαριασμών της εργολαβίας. 

 ιθ. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως" και των οδηγιών 

λειτουργίας και συντήρησης, μεταφρασμένων στην Ελληνική γλώσσα. 

 κ. Οι δαπάνες για εργαστηριακές εξετάσεις (λήψη και θραύση δοκιμίων) 

σκυροδέματος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σκυροδέματος στο 
Περιφερειακό εργαστήριο αντοχής υλικών της Περ. Πελοποννήσου. 

 κα. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και 

εγκαταστάσεις αυτών. 

 κβ. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή. 

 κγ. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε 

φορά νομοθετικά. 
 

Άρθρο 6 

Προσαρμογή της μελέτης του έργου 

 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής μελέτης του 
έργου και να υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλματά της ως και 

των κατασκευαστικών σχεδίων, τα οποία επιδρούν δυσμενώς στην καλή κατασκευή και 

ευστάθεια του έργου και προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις 

παραμένοντας αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των 

έργων, που κατασκευάζονται από αυτόν. 

 2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με βάση τις μελέτες που θα του 
χορηγηθούν, τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες από το 

ΥΠΕΧΩΔΕ προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών, να προβεί στην εφαρμογή των μελετών 

στο έδαφος, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων των έργων, στον 

έλεγχο και λήψη των συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για συμπλήρωση 

και προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και στη 
σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 

 3. O καθορισμός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων των οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επί μέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των 

κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει όλα τα μέτρα 

για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν 
κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου. 
 4. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι 

δεν ορίζεται από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις 

οδηγίες - διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (π.χ., τοίχος, 

διαχώρισμα, επίστρωση, επίχρισμα, κιγκλίδωμα, κλπ.) πρέπει να είναι άρτιο σε ότι 
αφορά την άμεση σύνδεσή του με τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 

 5. Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και 

μηχανολογικού εξοπλισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά 

σχέδια και μελέτες συνδέσεως αυτών, επειδή οι μελέτες αυτές εξαρτώνται από τον τύπο 

του μηχανήματος που θα εκλέξει ο ανάδοχος (μέσα στα όρια φυσικά που καθορίζονται 

από τη σύμβαση) και επομένως δεν είναι δυνατή η σχεδίασή των από την Υπηρεσία. 
 6. Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα 

εκτελούνται με μέριμνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

Άρθρο 7 

Σιμές μονάδας νέων εργασιών 

 



Για τον Κανονισμό Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (σύμφωνα με τoν N. 

4412/2016, 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 

 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται μέσα 

ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό που 

απασχολεί, σύμφωνα με τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς, κατά το νόμο, 
οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως. 

 2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές 

εταιρείες, αναγνωρισμένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που 

απασχολεί σε εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ. Η 

εκπλήρωση της παραπάνω υποχρεώσεως του αναδόχου βεβαιώνεται με την προσκόμιση 

στην Υπηρεσία των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η Υπηρεσία 

δικαιούται να εφαρμόσει ανάλογη κράτηση από το λογαριασμό του και μέχρι να τα 

προσκομίσει. Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των παραπάνω ασφαλειών ή 

παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της 

ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασμό του αναδόχου και 
παρακρατεί τα ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασμό του. 

 3. Ο ανάδοχος, που θα αναδειχτεί έχει υποχρέωση με την υπογραφή της 

σύμβασης, να υποβάλλει δήλωση στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ για την 

εργολαβία που ανέλαβε, δίνοντας πλήρη στοιχεία γι' αυτό (είδος, περιοχή εκτελέσεως, 

προϋπολογισμό, κλπ.). 

 4. Ο ανάδοχος που, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΑΝ 1846/51 θεωρείται 
εργοδότης, έχει υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους 

άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές πάνω στους μισθούς και τα 

ημερομίσθια, όπως κάθε φορά ορίζονται, που βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και το 

εργατοτεχνικό και κάθε φύσεως προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα 

απασχοληθεί στο υπόψη έργο. 
 

 

Άρθρο 9 

Σήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων 

 

1. Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόμων κλπ., όπως 
ορίζεται στον N. 4412/2016, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει, χωρίς καθυστέρηση, στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές, που του απευθύνουν ή 

κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές, σχετικά με μέτρα 

που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως 

περιβάλλοντος, κλπ. και ειδικώς να μεριμνά για την ασφαλή διακίνηση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών. 

 2. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια 

τόσο των έργων, όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως 

και γενικά κάθε τρίτου, ευθύνεται δε απόλυτα, αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχημα, 

ζημιά ή βλάβη, που τυχόν επισυμβεί στο προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται 

στο εργοτάξιο ή στο προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, λόγω μη λήψεως από 
αυτόν ή το προσωπικό του, των μέτρων ασφαλείας που ενδείκνυνται, αλλά και από 

οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως και για τα τυχαία. Κατά συνέπεια, καθίσταται 

αποκλειστικά υπόχρεος για την πληρωμή προστίμου, χρηματικής ποινής, 

αποζημιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης, που θα προκύψει κατά 

οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, από την εκτέλεση των έργων (Εργατικά 

Ατυχήματα-Αστικά Αδικήματα κλπ.). 



 3. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει 

για την έκδοση όλων των απαιτούμενων από το Νόμο αδειών (όχι αυτών που 

προβλέπονται για την ανέγερση οικοδομών) και καθίσταται, ουσιαστικά και 
αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε παράβαση από τις ισχύουσες διατάξεις του τρόπου 

εκτελέσεως των εργασιών. Είναι, επίσης, υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την τήρηση 

στο εργοτάξιο όλων των απαιτούμενων στοιχείων που προβλέπονται από το Νόμο και να 

εφαρμόσει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. (ΠΔ 

778/1980 ΦΕΚ 193/Α/80, ΠΔ 1073/1981 ΦΕΚ 260/Α/81 και όσες διατάξεις του ΠΔ 

447/1975 ΦΕΚ 142/Α/75 βρίσκονται σε ισχύ.). 
 

 

Άρθρο 10 

Ευθύνη του ανάδοχου 

 
Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 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 
ημάνσεις 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 μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
 

Άρθρο 12 

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

  

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του 
έργου να υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες 

πρέπει να μετατοπισθούν από τους κυρίους τους. 

 2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη με τις εργασίες 

αυτές (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όμως αυτός να 

διευκολύνει, χωρίς πρόφαση, την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να 

δικαιούται από το λόγο αυτό, ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών 
που παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

 3. Όταν τα έργα ή μέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν 

εγκαταστάσεις, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, να μην δημιουργηθεί βλάβη στις 

κατασκευές και εγκαταστάσεις που υπάρχουν (αποθήκες, οδούς, κτίρια, φωτεινή 

σήμανση, καλώδια  ηλεκτρικής παροχής και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, 

κλπ.). 



 4. Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, θα 

αναζητηθούν και θα εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία 

με οποιοδήποτε τρόπο διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου. 
 5. Η κατά τόπους Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα 

διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν σ' αυτήν (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα 

δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή του έργου. Βάση αυτών, σε συνεργασία με τον 

αρμόδιο μηχανικό, θα αναζητηθούν και θα εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα τα 

υφιστάμενα δίκτυα. Η αναζήτηση και ο εντοπισμός θα γίνουν μέσω ανιχνευτού  

μετάλλου, ο οποίος θα εργάζεται χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικού 
σήματος στα δίκτυα. Με τον ανιχνευτή θα γίνει ο εντοπισμός της οδεύσεως των δικτύων 

και με δοκιμαστικές τομές, εκσκαφές, θα προσδιοριστεί και η φύση του δικτύου 

(τηλεφωνικό καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.). 

 6. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης και εντοπισμού θα αποτυπωθούν πάνω σε 

σχέδιο κάτοψης της περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, με χαρακτηριστική 
γραμμογραφία, θα παριστάνονται και οι προτεινόμενες λύσεις για τη διαφύλαξη του 

δικτύου, δηλαδή η προστασία επί τόπου με εγκιβωτισμό εντός σκυροδέματος, ή η 

μετατόπιση εκτός περιοχής εργασιών με προσθήκη νέου τμήματος. 

 7. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊσταμένη Αρχή από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία το ταχύτερο, μετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται 

με περιγραφή για προστασία ή μετατόπιση των δικτύων. Ειδικότερα, στην περίπτωση 
της επί τόπου προστασίας, το καλώδιο ή ο σωλήνας υδρεύσεως θα τοποθετείται μέσα σε 

πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 16 εκ., ο οποίος θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεμα (Β-160) 

τετραγωνικής διατομής διαστάσεων 45Χ45εκ. 

 8. Η εργασία προστασίας ή μετατόπισης θα εκτελεστεί μετά την έγκρισή της από 

την Προϊσταμένη Αρχή. 
 9. Με βάση τα παραπάνω, ουδεμία ζημία από τον ανάδοχο επί υφισταμένων 

δικτύων είναι αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου προξενηθεί από 

τον ανάδοχο βλάβη στα δίκτυα, η αποκατάστασή της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. 

Εξαίρεση από αυτό αποτελεί η περίπτωση γενομένης βλάβης επί πλαστικού αγωγού 

υδρεύσεως, του οποίου η βάση δεν υπεδείχθη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με 

ακρίβεια τουλάχιστον πέντε μέτρων. Στην περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση θα 
εκτελεστεί από τον ανάδοχο, σύμφωνα με οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα 

πληρωθεί ιδιαιτέρως. 

 10. Η αποκατάσταση του βλαμμένου δικτύου, πλην πλαστικού σωλήνα, που θα 

προξενηθεί από τον ανάδοχο, ανάλογα με τη φύση του δικτύου, θα εκτελείται, όπως 

παρακάτω περιγράφεται : 
 α. Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άμεσα, με προσωρινό τρόπο, 

η συνέχεια των επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το βλαμμένο καλώδιο 

με νέο σε όλο το μήκος, το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ των πλησιέστερων συνδέσμων 

και σε μήκος όχι μεγαλύτερο των σαράντα (40) μέτρων καλωδίου. 

 β. Ηλεκτρικό καλώδιο μέσης ή χαμηλής τάσης: θα αντικαθίσταται με νέο 

καλώδιο, το τμήμα του υφιστάμενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) μέτρα 
εκατέρωθεν της βλάβης. 

 γ. Αγωγός δικτύου ύδρευσης:  θα αντικαθίσταται με νέο σωλήνα, το τμήμα, το 

οποίο βρίσκεται δέκα (10) μέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 

 δ. Αγωγός καυσίμου: θα αντικαθίσταται, με νέο αγωγό, το τμήμα, το οποίο 

βρίσκεται δεκαπέντε (15) περίπου μέτρα εκατέρωθεν της βλάβης.  
 11. Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισμού μέσω ανιχνευτού μετάλλων δεν 

πληρώνεται ιδιαίτερα, αλλά η δαπάνη της περιλαμβάνεται αναλογικά στις τιμές 

μονάδος του έργου. Η εργασία όμως προστασίας ή μετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα 

με βάση τις συμβατικές τιμές, εφόσον υπάρχουν, ή νέες τιμές που θα συνταχτούν κατά 

τα νόμιμα και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το κονδύλιο των απροβλέπτων.     
 

Άρθρο 13 

Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές – 

Τλικά 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.  

3. 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 

Καθαρισμός 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. 

 

 

Άρθρο 15 

Επίβλεψη κατασκευής του έργου 

 
 Πέρα από το ότι προβλέπεται στο σχετικό με την επίβλεψη κατασκευής του 

έργου, άρθρο 136 του N. 4412/2016, ισχύουν τα παρακάτω: 

 α. Ο επιβλέπων του έργου και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να 

μεταβάλλουν τις διατάξεις των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς έγγραφη 
έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής γι' αυτό, η δε παρουσία αυτών που ασκούν την 

επίβλεψη δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του, που 

απορρέουν από τη σύμβαση. 

 β. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή μεταφορικά μέσα για την 

κίνηση όλου του προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του έργου, τόσο 

από την πλησιέστερη πόλη προς την περιοχή των έργων, όσο και μέσα στην περιοχή 
αυτή, όλες δε οι σχετικές δαπάνες για την κίνηση αυτού του προσωπικού, βαρύνουν τον 

ανάδοχο. 

                       Άρθρο 16 

Φρήση έργου πριν από την αποπεράτωση 
 
 1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιμοποιήσει 

οποιοδήποτε τμήμα του έργου που έχει περατωθεί ή έχει μερικά εκτελεστεί. Αυτή όμως 



η κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας, που δεν 

έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον 

εργοδότη τμημάτων του έργου καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό 
θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία, η οποία θα δώσει ανάλογη αύξηση των 

προθεσμιών αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει νομότυπα 

o ανάδοχος. Εάν αυτή δε η κατοχή ή χρήση τμήματος του έργου επιβάλλει πρόσθετες 

δαπάνες στον ανάδοχο, τότε η Υπηρεσία θα καταβάλλει σ' αυτόν τις πραγματικές 

δαπάνες με βάση πρωτόκολλο καθορισμού νέων τιμών που θα συνταχθεί. 

 Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή χρήση 
τμήματος του όλου έργου, πλήρως αποπερατωμένου ή όχι, διατάσσει την διοικητική 

παραλαβή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 169 του N. 4412/2016.   
                                                 Άρθρο 17 

Καιρικές υνθήκες 

 
 Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται γενικά με τις καιρικές συνθήκες, 

που επικρατούν στην περιοχή. Κατόπιν αυτού, ουδεμία παράταση δικαιολογείται εκτός 

αν επικρατήσουν ασυνήθεις για την περιοχή καιρικές συνθήκες. 
 

Άρθρο 18 

Σόπος Διαμονής αναδόχου 

 
 Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του N. 4412/2016, ο ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να ορίσει τον αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύμβασης και όταν το 

έργο εκτελείται μακριά από την έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος 

υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, να ορίσει αντίκλητό 

του με έδρα την περιοχή εκτέλεσης του έργου. 

Τρίπολη,  09  -   05  - 2018 
Ο Συντάκτης 

 
                                     Κουτσογιάννης Ελ.                          
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