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ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. Στο παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) διατυπώνονται 
οι γενικοί συμβατικοί όροι, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό και με 
τους όρους των λοιπών τευχών και στοιχείων της μελέτης που αναφέρονται στη 
Διακήρυξη Δημοπρασίας, θα εκτελεστούν οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας. 

1.2. Αντικείμενο  της παρούσας εργολαβίας  είναι η εκτέλεση και πλήρης ολοκλήρωση 
(με παράδοσή τους σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία) από τον ανάδοχο του 
συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΕΚΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ "ΣΥΘΑ" ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» στο 
Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

1.3. Οι όροι  της παρούσης Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  εφαρμόζονται κατά το 
μέρος που αφορούν την παρούσα εργολαβία.

1.4. Τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν περιέχονται 
στον Προϋπολογισμό Μελέτης, περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια 
της Μελέτης καθώς και τα υπόλοιπα συμβατικά τα τεύχη του έργου.

1.5. Συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του Περιγραφικού 
Τιμολογίου Μελέτης Έργων (Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων), 
όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης ανά 
«ομάδα» εργασιών που θα προσφέρει ο Ανάδοχος του έργου.

1.6. Αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι  το συνολικό ποσό (Σπ) του 
Προϋπολογισμού της Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων και 
εργολαβικού οφέλους), μειωμένο κατά την έκπτωση της δημοπρασίας και 
αυξημένο κατά το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης, την δαπάνη 
αναθεώρησης και την δαπάνη Φ.Π.Α. όπως θα προκύψουν μετά τον 
επανυπολογισμό τους κατά την υπογραφή της σύμβασης   σύμφωνα με τη  παρ. 4 
του άρθρου 135 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

2.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 
του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά:

• Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ», έχει πλήρη εφαρμογή στο παρόν έργο, άσχετα με το εάν γίνεται 
ή όχι αναφορά του στα άρθρα της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των όρων της παρούσης Ε.Σ.Υ. και των 
διατάξεων του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, υπερισχύουν οι διατάξεις του 
νόμου. 
Οι διατάξεις του Ν.4412/2016  ισχύουν όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4782/2021(ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) 
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία».

• Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων σε εφαρμογή του άρθρου 53 παρ. 7.ζ του Ν. 4412/1016, όπως αυτός 
εγκρίθηκε με την Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β΄ 1746/19-05-2017) 
απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

• To άρθρο 54 του Ν.4412/2016 «Τεχνικές Προδιαγραφές (άρθρο 42 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»

• Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές έχουν εγκριθεί με 
την υπ΄αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 
2221 Β / 30-7-2012), σε συνδυασμό με την Υπουργική απόφαση 
Δ22/4193/2019 «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 
και Μελέτες» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4607 Β/13.12.2019, σύμφωνα με 
την οποία εγκρίθηκαν εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Οι 
εξήντα οκτώ (68) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων 
ΕΤΕΠ που με τις ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.9.2013/ΦΕΚ2542/Β’/10.10.2013, 
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7.10.2014/ΦΕΚ828/Β’/21.10.2014, ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30.10.2014 / 
ΦΕΚ3068/Β’/14.11.2014 και ΔΚΠ/οικ.1211/01.08.2016/ 
ΦΕΚ2524/Β’/16.08.2016) υπουργικές αποφάσεις τέθηκαν σε αναστολή 
εφαρμογής λόγω της αναγκαιότητας αναθεώρησης / επικαιροποίησής τους. Οι 
δύο (2) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αυτές με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ.

• Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο 
(διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές, δειγματοληψίες κλπ) που προβλέπονται στο 
έργο και δεν καλύπτονται από τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), 
θα εφαρμόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή 
ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8_4PjdVzFZDf3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVR9guxyO-0r_flcqLtcuk20TATLzSKNVpiSJDdYG-BO
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οργανισμών αυτών.
• Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε 

συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards 
Organization), οι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN) και οι Αμερικανικές 
Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O).

• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
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 3ο ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο 
τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση όλων των συμβατικών σχεδίων 
και τευχών της εργολαβίας - που αναφέρονται στη Διακήρυξη - και ότι κατά την 
σύνταξη της προσφοράς των έλαβαν υπόψη τους όλους του όρους των στοιχείων 
αυτών.

3.2. Η συμμετοχή στη δημοπρασία (υποβολή προσφοράς) αποτελεί ακόμη αμάχητο 
τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως την φύση και 
την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών 
συνθηκών κατασκευής του και ειδικότερα ότι αφορά τις πηγές λήψης υλικών, τις 
θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφών, τη μεταφορά, 
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης 
εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών 
προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν, τις 
διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των νερών, των ποταμών ή χειμάρρων, τις 
παλίρροιες ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στο τόπο έργου, τη μορφή και 
κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που 
βρίσκονται στη περιοχή του έργου και μπορούν να εκμεταλλευθούν, το είδος και τα 
μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη 
και κατά την εκτέλεση των εργασιών και γενικά οποιαδήποτε άλλα θέματα 
μπορούν κατά τον οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή 
το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.

 
3.3. Η υπογραφή από τον ανάδοχο της σύμβασης κατασκευής του παρόντος έργου, 

σημαίνει ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παραπάνω όρους και συνθήκες. Η 
τυχόν παράλειψή του να ενημερωθεί για κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
τους όρους της σύμβασης και τις συνθήκες κατασκευής του έργου, δεν τον 
απαλλάσσει από την ευθύνη του για τη πλήρη συμμόρφωση με τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις.

 3.4. Επισημαίνεται ότι το τελικώς παραδοτέο αντικείμενο πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο έντεχνα και σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης 
και της επιστήμης. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία των 
υφισταμένων δομικών στοιχείων – εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. Όπου απαιτείται θα πρέπει με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου, η 
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οποία έχει ληφθεί υπόψη στην οικονομική προσφορά του, να καλύπτονται με 
προστατευτικά μέτρα (νάιλον, χαρτόνι, κ.λπ.) για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών, 
φθορών και ρύπων.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

4.1. Σχετικά με την προθεσμία εκτέλεσης του έργου (oλική πρoθεσμία και τυχόv 
τμηματικές προθεσμίες), τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες και το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στην Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) καθώς και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

5.1. Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου  (εργολαβικό ποσοστό)  
επί της αξίας των εργασιών  που προκύπτει με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας 
εργασιών και τις τυχόν τιμές μονάδας νέων εργασιών (σύμφωνα με το άρθρο 53 
παρ.7 του Ν.4412/2016) ορίζεται σε ποσοστό 18% .

5.2. Για το εργολαβικό ποσοστό  επί της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών 
εφαρμόζεται το άρθρο 154 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.1. Οι πληρωμές του αναδόχου υπόκεινται στις επιβαρύνσεις που ορίζονται στην 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.

6.2. Σε κάθε λογαριασμό ο ανάδοχος πρέπει να επισυνάπτει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά όπως αυτά απαιτούνται κάθε φορά.

6.3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει την αναγγελία του έργου στον ΕΦΚΑ και 
να καταβάλει - αν χρειαστεί - την προκαταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7.1. Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών  θα γίνει σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 151 του Ν.4412/2016 καθώς στα σχετικά άρθρα του 
συμβατικού Τιμολογίου της Μελέτης και των εγκεκριμένων από το Υ.Δ.Ε. ή 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή Υ.ΠΕ.Κ.Α. αναλυτικών τιμολογίων, αναλύσεων τιμών και 
περιγραφικών τιμολογίων,  των αντιστοίχων με τις διάφορες  κατηγορίες εργασιών 
του παρόντος έργου,  όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, σε συνδυασμό και με τους 
όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.

7.2. Για τις  εργασίες που τυχόν  δεν ορίζεται τρόπος επιμέτρησης σύμφωνα με τα 
παραπάνω,  επιμετρούνται οι πραγματικές διαστάσεις και ποσότητες  και δεν 
λαμβάνονται υπ' όψη τα τυχόν έθιμα  ή συνήθειες έστω και γενικά παραδεκτά.

7.3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει - χωρίς έγκριση - ορισμένες εργασίες με 
διαστάσεις μεγαλύτερες των συμβατικών, τότε οι επί πλέον ποσότητες που θα 
προκύψουν δεν επιμετρούνται, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο.  Αντίθετα, 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63c908ad874a8294a86519a6 στις 25/01/23 10:52
5

αν ο ανάδοχος εκτελέσει ορισμένες εργασίες με διαστάσεις μικρότερες των 
συμβατικών, τότε επιμετρούνται οι ποσότητες που πράγματι εκτελέστηκαν  χωρίς 
να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

8.1. Οι συμβατικές τιμές μονάδας αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες 
σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών και σχεδίων εργολαβίας.

8.2. Οι συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών, αυξημένες κατά το ποσοστό γενικών 
εξόδων  και οφέλους του αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) που ισχύει για την 
εργολαβία αυτή, περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που χρειάζονται για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, καλύπτουν όλες τις άμεσες ή έμμεσες 
δαπάνες του αναδόχου και αποτελούν πλήρη αποζημίωσή του για την - σύμφωνα 
με τα παραπάνω - εκτέλεση των εργασιών,  πλην της δαπάνης που προκύπτει 
από την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για την αναθεώρηση τιμών.

8.3. Στις συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών και το εργολαβικό ποσοστό 
περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις και ειδικές δαπάνες του αναδόχου που 
αναφέρονται σε όλα τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

9.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό 
προσωπικό του που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης όπου αυτό προβλέπεται, 
σύμφωνα με τις σχετικές για τους Οργανισμούς αυτούς διατάξεις. Εάν το 
προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες 
αναγνωρισμένες από το Κράτος.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

10.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου.

10.2. Αναλυτικά  οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται σε αντίστοιχο άρθρο της 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ).

ΑΡΘΡΟ 11ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ -  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες και ευθύνη - πριν από την 
παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου καθώς και μετά την αποπεράτωση 
ολοκλήρου του έργου, αλλά πριν από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας 
αποπεράτωσης αυτού - να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους χώρους κάθε 
τμήματος του έργου, από τους ακάλυπτους χώρους, από τους γύρω χώρους και 
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γενικά από το εργοτάξιο τα υλικά που περίσσεψαν (χρήσιμα ή άχρηστα), τα 
απορρίμματα (μπάζα), τα ικριώματα, τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τις 
προσωρινές εγκαταστάσεις αυτών, τις προσωρινές εγκαταστάσεις του έργου,  τα 
περιφράγματα του εργοταξίου,  τις προστατευτικές κατασκευές που έγιναν για 
οποιοδήποτε λόγο και που κατά τη κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν 
χρειάζονται πλέον και γενικά να απομακρύνει κάθε βοηθητικό έργο, εγκατάσταση, 
κατασκευή κλπ  που κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι άχρηστη ή 
επιζήμια για την λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους που είχαν 
εγκατασταθεί  ή αποτεθεί όλα τα παραπάνω,  να παραδώσει καθαρούς όλους τους 
χώρους του έργου, τους ακάλυπτους χώρους, τους γύρω χώρους και το εργοτάξιο 
γενικά και να μεριμνήσει για ότι χρειάζεται προκειμένου το έργο να παραδοθεί έτσι 
ώστε  να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και απρόσκοπτα.

11.2. Οι υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο  
του άρθρου αυτού  περιλαμβάνονται στο αντικείμενο  της εργολαβίας και πρέπει να 
εκπληρωθούν μέσα στις συμβατικές προθεσμίες του έργου.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

12.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, προκύψει ανάγκη 
εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό 
ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων κατά την κατασκευή του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική 
σύμβαση, τότε ακολουθούνται οι διατάξεις του Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 7 / 
8 άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

13.1 Όλα τα υλικά και έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν 
στο έργο πρέπει να είναι καινούργια χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Σε ότι αφορά την 
καταλληλόλητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης 
του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016. 

13.2 Όλα τα υλικά για την εκτέλεση του έργου θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα 
συμβατικά δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4412/2016, 
καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, άριστης ποιότητας 
και της απόλυτης έγκρισης του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την 
προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κ.λπ.

13.3 Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα λαμβάνονται έγκαιρα πριν 
από τη χρήση τους και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία.

13.4 Τα έξοδα λήψεως, συσκευασίας, μεταφοράς και εργαστηριακής εξετάσεως 
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου..

ΑΡΘΡΟ 14ο ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

14.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη, να φυλάσσει 
τα υλικά, μηχανήματα, εργαλεία κλπ που θα παραδοθούν σ' αυτόν από τον κύριο 
του έργου για ενσωμάτωση ή χρήση.
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14.2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη και σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να μεριμνήσει για την κατασκευή  
όλων των  προσωρινών  εγκαταστάσεων που χρειάζονται  για την εκτέλεση των 
εργασιών της εργολαβίας  σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες  κατά 
περίπτωση  Αρχές.  Οι προσωρινές  εγκαταστάσεις αυτές  είναι:
α) Υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής και αφοδευτήρια προσωπικού,  

γραφεία, εργαστήρια κλπ.
β) Τα απαιτούμενα γραφεία για το προσωπικό της Επίβλεψης τη Υπηρεσίας που 

πρέπει να διαθέτουν τις στοιχειώδεις ανέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία  
και την υγιεινή διαβίωση,  δηλαδή επίπλωση, όργανα μέτρησης, φωτισμό, 
θέρμανση, ύδρευση, τηλεφωνική σύνδεση, αφοδευτήριο κλπ.

ΑΡΘΡΟ 15ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

15.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη και σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να μεριμνήσει για την:

α) λήψη και εκτύπωση  καταλλήλων φωτογραφιών κατά τις ενδιαφέρουσες 
φάσεις εκτέλεσης του έργου .

β) κατασκευή, γραφή και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του εκτελούμενου 
έργου.

γ) προσωρινή  κατασκευή δρόμων προσπέλασης  μέσα στο χώρο του έργου  για 
την διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών.

15.2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη, να 
προσκομίσει έγκαιρα στην Διευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα στοιχεία που χρειάζονται 
(έντυπα, σχέδια κλπ) για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης, έκδοσης και τυχόν 
ανανέωσης οποιονδήποτε εγκρίσεων που τυχόν απαιτηθούν από οιωνδήποτε 
Δημόσιο Φορέα. Τα έξοδα για τέλη, εισφορές, παράβολα, τέλη χαρτοσήμου, 
προκαταβολές, εγγυήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που χρειάζονται για τις 
παροχές, συνδέσεις, εγκρίσεις και άδειες της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον 
κύριο του έργου.

15.3. Στην περίπτωση κατά την οποία τα δίκτυα των παραπάνω φορέων κοινής 
ωφέλειας δεν φθάνουν μέχρι των ορίων του χώρου του έργου, τότε ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες επέκτασης των 
δικτύων αυτών. Για τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος αποζημιώνεται με βάση τις 
συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών ή - αν χρειαστεί - με τιμές μονάδας νέων 
εργασιών.

15.4 Ο ανάδοχος δεν έχει  καμιά υποχρέωση σχετικά με την έκδοση της οικοδομικής 
άδειας. Αντίθετα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες και 
ευθύνη, να μεριμνήσει - αν χρειαστεί - για την έκδοση και τυχόν ανανέωση της 
άδειας κατάληψης πεζοδρομίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

16.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση - μετά την αποπεράτωση της κατασκευής των 
εγκαταστάσεων του έργου και πριν από την λήξη της συνολικής προθεσμίας 
αποπεράτωσης αυτού- να εκτελέσει με δικά του μέσα, όργανα  και δαπάνες  όλες 
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τις δοκιμές των εγκαταστάσεων που χρειάζονται οι οποίες θα επαναλαμβάνονται 
μέχρι να πραγματοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσματα που απαιτούνται, οπότε 
και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών  που θα υπογράφεται από τον 
επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα μνημονεύεται στο πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής.

16.2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν.

16.3. Ο ανάδοχος οφείλει - μετά την αποπεράτωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων 
του έργου  και πριν από την προσωρινή παραλαβή - να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη 
αμοιβή και υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρεις και λεπτομερειακές 
οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Επίσης ο 
ανάδοχος οφείλει- πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων - να διδάξει στο 
προσωπικό του κυρίου του έργου την χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων.
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