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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)  

Έργο:   «Δημιουργία Βιοκλιματικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ 477»   

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι  ο Δήμος Γλυφάδας. 

Φορέας Υλοποίησης: είναι  ο Δήμος Γλυφάδας.   

Εργοδότης: είναι ο Δήμος Γλυφάδας. 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον  εργοδότη  σύμβαση της π

αρ. 1  του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.   

Μειοδότης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που καταθέτει την     χαμηλότερη  οικονομική 

προσφορά.    

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας ή το Δημοτικό     Συμβούλιο του  Δήμου Γλυ

φάδας κατά περίπτωση.   

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας.   

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή  του αναδό

χου.    

Σύμβαση:  Το  σύνολο  των  όρων  που  προσδιορίζουν  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  των  αντισυμβαλλομέ

νων,  δηλαδή  του  Εργοδότη  και  του  αναδόχου,  και  περιλαμβάνονται  στα  τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση 

έγκρισης του αποτελέσματος  και το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί (άρθρο 1 και άρθρο 105 , 

Ν.4412/2016.  

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου μαζί με τα 

τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν.  



Τεύχη    Διαδικασίας:  Κάθε  τεύχος  που  εκδίδεται  από  τον  Εργοδότη  και  αποστέλλεται  στους  συμμετέχοντες κ

ατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:    

1. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).   

2. Τεχνική Έκθεση.   

3. Προϋπολογισμός Μελέτης.   

4. Τιμολόγιο Μελέτης.   

5. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.   

6. Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
 

Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 Αντικείμενο  Συγγραφής  

1. Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους για την εκτέλεση των 

παντός είδους δημοτικών και κοινοτικών έργων, η δαπάνη της κατασκευής των οποίων βαρύνει τη διαχείριση των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό και με τους όρους των υπόλοιπων τευχών δημοπράτησης και 

των άλλων στοιχείων της μελέτης του συγκεκριμένου έργου. Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται με τους όρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (ΤΔ).  

1.2 Ισχύουσες διατάξεις  

1.Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι: i. Της διακήρυξης  της δημοπρασίας. ii. Της Ε.Σ.Υ. iii. Των υπόλοιπων 

συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης  του έργου, όπως προβλέπονται στο Ν.4412/2016 όπως αυτός 

ισχύει.  

2. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις: 

i. Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» όπως αυτός ισχύει.  

ii. Του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’25/86)  

iii. 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 ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου έστω κι αν δεν 

αναφέρονται ρητά. 

1.3 Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 

1. Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών έργων, ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 

Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου έργου Τεχνικές 

Προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων οι αναφερόμενες στη Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, στο Τιμολόγιο και στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης.  

2. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί. 

3. Ειδικά στα είδη της παιδικής χαράς (όργανα – δάπεδα), θα πρέπει να εφαρμόζονται τα πρότυπα ΕΝ και γι αυτό θα 

πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. 



 

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Αντικείμενο του έργου 

Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η «Δημιουργία Βιοκλιματικού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο 

Ο.Τ 477», προϋπολογισμού 1.745.422,97 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

Το έργο αφορά στην ολοκληρωμένη ανάπλαση του Ο.Τ 477, με σκοπό την αναβάθμιση της περιοχής. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής : 

 Χωματουργικές Εργασίες – Τεχνικές εργασίες. 

Περιλαμβάνει γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες, καθαίρεση πλακοστρώσεων, καθαίρεση κατασκευών, 

επιχωσεις, διάδρομοι από φυτικό οικολογικό σταθεροποιητή , επίστρωση δαπέδων με ψυχρά υλικά , κιγκλιδώματα, 

δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, επίστρωση με συνθετικό τάπητα, δάπεδο ασφαλείας παιδικής χαράς, όργανα παιδικής 

χαράς, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, πέργκολες, επίστρωση με υδατοπερατή άσφαλτο για την κατασκευή 

πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών και μεταφορές προϊόντων εκσκαφών.  

 Εργασίες Πρασίνου 

Περιλαμβάνει σωλήνες από πολυαιθυλένιο, μειωτές πίεσης, βάνες ελέγχου άρδευσης, πλαστικά φρεάτια 

ηλεκτροβανών, σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, προγραμματιστές, καλώδια τύπου ΝΥΥ, φύτευση μεγάλων δένδρων 

και θάμνων, υπόγεια στήριξη μεγάλων δένδρων, γενική μόρφωση εδάφους, προσθήκη κηπαίου χώματος και 

εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα.  

 2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου  

1. Η υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση 

και την  τοποθεσία του έργου και έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του έργου, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των 

προϊόντων εκσκαφών, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης 

εργατοτεχνικού ή άλλου προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και δρόμων  προσπέλασης, τις μετεωρολογικές 

συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διακυμάνσεις στάθμης διαμόρφωση και κατάσταση του  εδάφους, το είδος, 

την  ποιότητα και την ποσότητα των υλικών της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα, μηχανήματα, υλικά και 

υπηρεσίες, που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα 

θέματα, που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της 

σύμβασης.  

2. Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με τα εγκεκριμένα σχέδια, διαγράμματα και τεύχη 

της μελέτης καθώς και με τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο 

της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. Θα τηρεί δε με ακρίβεια τη διάταξη 

και τις διαστάσεις των διαφόρων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία. Ειδικότερα όσον 

αφορά στον εξοπλισμό παιδικής χαράς, οι διαστάσεις των οργάνων είναι ενδεικτικές, με περιθώριο απόκλισης ±5% 

στις συνολικές διαστάσεις καθώς και ±5% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων ωστόσο δεν επιτρέπεται ο χώρος 

ασφαλείας να υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα στη μελέτη, ώστε να μην παρουσιασθεί έλλειψη στις 

προϋπολογισθείσες ποσότητες των δαπέδων ασφαλείας. Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των οργάνων 

επιτρέπονται σε ποσοστό ± 5%, αντιστοίχως, αρκεί να καλύπτεται από τα προσφερόμενα δάπεδα ασφαλείας. Σε 

περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου ασφαλείας σε σχέση 

με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, καθώς και σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος 

πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στη μελέτη, ο 



ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, και την αντίστοιχη αύξηση 

του πάχους του προσφερόμενου ελαστικού δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης κραδασμών να πληρούν τις 

απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Οικονομικό Φορέα. 

3. Παράλειψη του ανάδοχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν 

τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές υποχρεώσεις. 

4. Συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως, με την επιφύλαξη 

του δικαιώματος που προκύπτει από τις παρ.3 και 4 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει.  

2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου 

1. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135  του Ν.4412/16, συνάπτεται 

με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που 

προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες δαπάνες και των τυχόν αναθεωρήσεων.  

2. Ο προσωρινός ανάδοχος ειδοποιείται εγγράφως να υποβάλει εντός προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν.4250/14 

(Α΄74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 103 του Ν.4412/16 

και κάθε άλλο αποδεικτικό που ζητείται στο σύνολο των τευχών της μελέτης. 

3. Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 147, παρ.2, του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει.  

4. Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση 

των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 136 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

5. Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από τα  προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους Επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους για την 

επίβλεψη του Έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει 

σχετική έγκριση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που 

δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου και οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το 

προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην άσκηση ελέγχων κλπ.  

2.4 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες σαράντα ημερολογιακές ημέρες (240) και 

αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Μέσα στη προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες που 

προβλέπονται από τη μελέτη. 

2. Η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών της εργολαβίας, τόσο στο σύνολο τους, όσο και τα επιμέρους 

εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Στον ανάδοχο κοινοποιούνται Πίνακες Εργασιών με καθορισμένη 

προθεσμία περάτωσης εργασιών, που θα επέχει θέση συμβατικής προθεσμίας για κάθε Πίνακα Εργασιών.  

3.  Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσμιών  ολικών ή τμηματικών θα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. 

2.5 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έγκριση, λεπτομερές 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου στο οποίο θα τηρούνται η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες 

(αποκλειστικές και ενδεικτικές) καθώς επίσης και οι προθεσμίες του τίθενται σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. για την 

ολοκλήρωση εργασιών που σχετίζονται με την έγκαιρη και ομαλή εξέλιξη του έργου μέσα σε προθεσμία όχι 



μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης, ανταποκρινόμενος στις υποχρεώσεις της σύμβασής του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 145 του 

Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει. 

2.Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 

όπως αυτός ισχύει και θα κλιμακώνεται μέσα στη συνολική προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 2.4 αυτής της Ε.Σ.Υ., 

με βασική επιδίωξη τον συντονισμό των  δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθούν, κατά το εφικτό, ολοκληρωμένα 

τμήματα του έργου. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης και συνοδεύεται από 

τα αντίστοιχα τεύχη.  

2.6 Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης 

1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε άριστη 

κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.  

2. Ο ανάδοχος καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3. Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή ζημιάς, για την οποία 

ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε 

βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει.  

4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του έργου 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων και ειδικότερα 

τα άρθρα 170‐172 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει.  

5. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του, 

σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει και την παρ. 2 του άρθρου 172 

του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται 

γενικά σε δεκαπέντε μήνες (15). 

2.7 Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών 

1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του 

Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

2. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

3. Σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρ. 152 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, μετά τη διενέργεια της προσωρινής 

παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "προτελικό" λογαριασμό με βάση τις ποσότητες που 

περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του 

πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "Τελικό Λογαριασμό". Για τον προτελικό και τελικό 

λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. Με τον τελικό 

λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν 

σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. 

2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση 

1. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

2. Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τμήματα απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής για χρήση. 

Η Διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα 

και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής, συμπράττει στο 

πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή 



του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς με σχετική μνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το 

πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή 

της κατάστασης των εργασιών. 

 
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την περάτωση των 

εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται από την σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια 

πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου. 

 

Άρθρο 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της, αποδεκτό από την 

Υπηρεσία. Ο οριζόμενος, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 143 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, τεχνικός 

αντιπρόσωπος του ανάδοχου θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός εξουσιοδοτημένος ειδικά για αυτό ή και 

από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 

 

2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους αναγκαίους μηχανικούς, υπομηχανικούς, 

γεωπόνους, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κούς – οικονομικούς υπαλλήλους. 

 

3. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούμενου σ’ αυτό, στην περίπτωση 

που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου 

1. Οι τιμές μονάδας του ισχύοντος συμβατικού τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες σύμφωνα 

με τους όρους της σύμβασης. 

 

2. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του ανάδοχου, 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του 

έργου και γενικά για όλες τις δαπάνες του ανάδοχου, με μόνη επιφύλαξη τις κείμενες διατάξεις περί αναθεώρησης 

τιμών και αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του ανάδοχου για την εκτέλεση των εργασιών. 

 

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

i. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, δηλαδή τα μισθώματα, 

τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες 

αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης 

και τα ασφάλιστρά τους. 

ii. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς, 

μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για τα ημερομίσθια τους, τις 

ημιαργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π. 

iii. Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους και τις μεταφορές 

τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων και κάθε υλικού που δεν 

κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να απαιτείται για τη πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

iv. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για τη προσωρινή κατάληψη έκτασης για 

τη μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους. 

v. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 



vi. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να 

θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση με τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς τους σε κάθε εργασία 

εισερχόμενων υλικών, είτε σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές των 

ημερομισθίων και υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 

 

4.2 Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου 

1. Στην έννοια αυτού, του κατά το άρθρο 53 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, του ποσοστού γενικών εξόδων και 

οφέλους του αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των τιμών μονάδας εκτελεσθησομένων εργασιών 

περιλαμβάνονται: 

i. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία 

των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.) 

ii. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού 

του αναδόχου. 

iii. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων. 

iv. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις. 

v. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για την παράδοση των 

έργων σε κανονική λειτουργία. 

vi. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε φύσης αποζημίωση προς 

τρίτους. 

vii. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδής των αχρήστων προϊόντων σε θέση που να 

επιτρέπεται από την Πολιτεία. 

viii. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη και σύμφωνη με τα 

συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για την εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση 

με τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 

ix. Το όφελος του αναδόχου. 

Το ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος του εργολάβου καθορίζεται σε 18%. 

 

4.3 Φόροι ‐ Τέλη 

1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν 

κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

2. Κατ’ εξαίρεση αυξομειώσεις στις διάφορες κρατήσεις ή άλλους φόρους του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το 

εργολαβικό αντάλλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν, κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

3. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου 

αυτού. 

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, παρ. 1β, για την υπογραφή της σύμβασης, την πιστή 

εφαρμογή των όρων της και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του ανάδοχου, που προκύπτει ένεκα του 

έργου, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης του 

έργου, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

2. Σύμφωνα με την παρ. 1β εδ.4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει, σε κάθε τυχόν συμπληρωματική 

σύμβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την υπογραφή συμπληρωματική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συμπληρωματικής 

σύμβασης και ισούται με το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 



3. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 72 

του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει και σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 (Απόφαση 290/2015‐ ΑΔΑ: 

7ΕΩ5ΟΞΤΒ‐ΗΞΘ), της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).  

4. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως αυτός 

ισχύει. 

5. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών 

της, όπως ορίζεται στο άρθρο 140 παρ. 1 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

1. Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση την πιστή 

εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που 

προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει 

και θα απευθύνονται στον κύριο του έργου, δηλαδή το Δήμο Γλυφάδας. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αποτελεί προαπαίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης, συμπληρώνεται με τις 

κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει. Οι κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με 

ισόποση εγγυητική επιστολή. 

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων μειώνονται ή επιστρέφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 6β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

 

 

 

Άρθρο 6 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ‐ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 147 και 148 (περί προθεσμιών ‐ 

ποινικής ρήτρας) και 160 (περί έκπτωσης αναδόχου) του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει. 

2. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016 

όπως αυτός ισχύει. 

3. Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι ποινικές 

ρήτρες που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 148 του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει και στα χρονικά διαστήματα, 

που προβλέπονται σ’ αυτό. 

4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι 

προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις. 

 

Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, 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. 

2. 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. 

3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων. 

4. Οφείλει δε να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των 

διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, 

ασφαλείας κ.λ.π. 

 

Άρθρο 8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 



Με την έναρξη και κατά την υλοποίηση του έργου, ο ανάδοχος πρέπει να τοποθετήσει στο πλέον ευδιάκριτο σημείο 

του εργοταξίου μια προσωρινή πληροφοριακή πινακίδα. Οι πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να περιέχονται στην 

πινακίδα καθώς και ο τρόπος αναγραφής αυτών, θα δοθούν από την Δ/νουσα Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή 

ελαττώματα, και θα είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά δεδομένα, τους 

ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 

εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 1914Β’/2012 και της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της 

επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, κ.λ.π. 

2. Για την εξασφάλιση της ποιότητας και την τήρηση προτύπων θα πρέπει να κατατεθούν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τα πιστοποιητικά για τα είδη που ζητείται  στα τεύχη του διαγωνισμού. 

3. Λοιπά αποδεικτικά θα κατατεθούν κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως ορίζεται στα τεύχη. 

4. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσκομίσει πιστοποιητικά οποιασδήποτε κλάσης για κάθε 

χρησιμοποιούμενο υλικό. 

 

Άρθρο 10: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

1. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών βρεθούν αρχαιολογικά ευρήματα, ο Ανάδοχος οφείλει να 

ειδοποιήσει εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία και είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές 

τομές ή και άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας. 

 

2. Σε περίπτωση αρχαιολογικών τομών εδάφους, αυτές θα πρέπει να διενεργηθούν με ειδοποίηση προς την 

επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η οποία ειδοποίηση πρέπει να είναι τουλάχιστον προ 4 (τεσσάρων) εργάσιμων ημερών. 

 

ΓΛΥΦΑΔΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ       ΘΕΩΡΗΣΗ 

        Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ     ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ 

ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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