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ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο και ειδικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας.  

 

 Αντικείμενο  της παρούσας  εργολαβίας  είναι η αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού 

από το αντλιοστάσιο του συνδέσμου ύδρευσης στον Αγ. Φλώρο (+16,00 μ) έως την δεξαμενή της τ.κ. 

Μελιγαλά (+114,00 μ) χωρητικότητας 1.800,00 μ3. 

 1.2  Τα  είδη  και  οι ποσότητες που προβλέπονται περιέχονται στο  προϋπολογισμό  της  μελέτης.    

Συμβατικές  δε τιμές μονάδας  εργασιών  είναι  οι τιμές  μονάδας εργασιών του τιμολογίου και του 

προϋπολογισμού μελέτης. 

 1.3 Αρχικό  συμβατικό χρηματικό  αντικείμενο  της εργολαβίας είναι το άθροισμα όλων των 

επιμέρους δαπανών κάθε κατηγορίας εργασιών, μείον την  έκπτωση  του αναδόχου, αυξημένο 

κατά  το ποσόν των απροβλέπτων δαπανών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Τεχνικές προδιαγραφές 

 

2.1.  Το   έργο  θα  κατασκευασθεί  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές που συνοδεύουν την 

τεχνική  έκθεση. 

2.2.  Για τις εργασίες ισχύουν όλες οι σχετικές προδιαγραφές εργασιών  που  αναφέρονται  στις 

τιμές εφαρμογής . 

2.3. Οι  προδιαγραφές   πού  εκτός  των παραπάνω περιέχοντα   στην  τεχνική  έκθεση  της 

μελέτης . 

     Σε περίπτωση  ελλείψεως  Ελληνικής Τεχνικής προδιαγραφής για οποιοδήποτε υλικό ή 

εργασία, εφαρμόζονται  οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές διεθνών, παραδεδειγμένοι ( ISO κλπ.)  

και  με έγκριση  του Υπουργείου Δημοσίων έργων εφ όσον αυτή απαιτείται. Σε περίπτωση 

εκδόσεως νέων διαταγμάτων  σχετικών  με  Αναλύσεις  Τιμών  και  με προτύπους Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΠΤΠ)  ο ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφωθεί  με  αυτά  από  τον  χρόνο  

ισχύος αυτών. Σε περίπτωση  που  προβλεφθεί  εκτέλεση  εργασιών  που  δεν περιέχονται  στα  

άρθρα του παρόντος τεύχους, ούτε στους παραπάνω  κανονισμούς,  Προδιαγραφές  κλπ.   οι 

εργασίες αυτές να  εκτελεσθούν σύμφωνα προς τους παραδεδε iγμένους κανόνες  της Τεχνικής, τις 

έγγραφες οδηγίες και εντολές της επιβλέψεως  του  έργου  και  σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  

Α.16309/151/20.3.61 εγκύκλιος Α 49)  απόφαση  του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Στοιχεία του Έργου 

 

3.1.   Συμβατικά στοιχεία του έργου ορίζονται κατά σειρά αυτά που  αναφέρονται  στο  άρθρο  3 

της  Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο : Σύμβαση κατασκευής του έργου. 

 



4.1. Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου  θα γίνει με βάση την  απόφαση  για έγκριση της 

δημοπρασίας  για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από την  δημοπρασία. 

4.2. Ο από την δημοπρασία μειοδότης, μετά  την κοινοποίηση σε αυτόν  της  έγκρισης  της 

δημοπρασίας,  καλείται για την υπογραφή   της  σχετικής  συμβατικής  μέσα σε 15 ημέρες,    

προσκομίζοντας και την απαιτούμενη   εγγυητική επιστολή. 

4.3. Σε περίπτωση κατά  την οποία ο μειοδότης δεν  εμφανισθεί μέσα  στην  παραπάνω  προθεσμία  

ή  δεν  προσκομίσει τις απαιτούμενες   εγγυήσεις  για  την   καλή  εκτέλεση  της σύμβασης,  

κηρύσσεται  έκπτωτος, η δε εγγύηση συμμετοχής του  στην  δημοπρασία,  καταπίπτει  υπέρ  του 

κυρίου του έργου  . 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης– Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση   καλής    

εκτέλεσης 

 

            Για την ανάληψη του έργου απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό (5%) του 

προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μετά την έκπτωση, που δεν περιλαμβάνει τα κονδύλια της 

αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της 

Κοινοπραξίας  
 

ΑΡΘΡΟΝ  6ο : Πρόγραμμα κατασκευής - Προθεσμίας. 

 

6.1.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας μέσα σε               

έναν χρόνο (12 μήνες) από την ημερομηνία  υπογραφής της συμβάσεως . 

6.2.  Παράταση  της  συμβατικής  προθεσμίας  δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο για  λόγους  ευθύνης  του 

εργοδότη. Η παράταση αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 άρθρο 36. 

6.3.  Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκπονήσει πρόγραμμα κατασκευής του  έργου,  το  οποίο να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις  της  παρούσης Ε.Σ.Υ. που θα  υποβληθεί στην Υπηρεσία  που  

διευθύνει  το έργο  μέσα σε  προθεσμία 15 ημερών από την εγκατάστασή του. Η  Υπηρεσία  

αποφαίνεται κατόπιν  ελέγχου  και   για  τυχόν  τροποποιήσεις  των προτάσεων  του  αναδόχου κλπ. 

εγκαίρως και μάλιστα μέσα σε 20 ημέρες από  την  υποβολή  του  εκδίδει δε την σχετική εγκριτική 

απόφαση. 

6.4  Το  εν λόγω  πρόγραμμα κατασκευής κλιμακώνεται μέσα στην προθεσμία  που  ορίζεται από το    

άρθρο 6 της παρούσας για την  εκτέλεση  εργασιών  κλπ.  και συντάσσεται με βασική επιδιώξει τον 

συντονισμό των δραστηριοτήτων προς απόδοση κατά το δυνατόν ολοκληρωμένων τμημάτων του 

έργου. 

6.5  Το πρόγραμμα συντάσσεται με μορφή γραμμικού διαγράμματος ή κατά την μέθοδο της δικτυωτής 

αναλύσεως (PERT)  

6.6  Το  παραπάνω  διάγραμμα  συντάσσεται σε ότι αφορά  το  μηχανικό  εξοπλισμό και το προσωπικό 

ανάλυσης εκπαίδευσης, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του Έργου: 

 

7.1. Μετά  την  αποπεράτωση  των  εργασιών,  ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος  για την καλή  

λειτουργία  και συντήρηση του έργου για τους επόμενους 15 μήνες από την ημερομηνία της 

βεβαιωμένης περαιώσεώς του. 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο : Υπέρβαση προθεσμιών: Ποινικές ρήτρες. 

 

8.1. Για  κάθε  υπέρβαση  με  υπαιτιότητα  του  εργολάβου της συνολικής   προθεσμίας  πού  τίθεται  

στο  άρθρο  6  της παρούσας,  επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το νόμο  ποινικές  ρήτρες  και  για  

τα  χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ αυτό. 



8.2. Σε  περίπτωση  που  ο εργολάβος δεν εκπληρεί τις από την σύμβαση  υποχρεώσεις  του  ή  δεν 

συμμορφώνεται προς τις εντολές  τις  διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να κηρυχθεί υποχρεωτικά  

έκπτωτος σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία 

8.3. Για κάθε ημέρα  υπέρβασης από  υπαιτιότητα του εργολάβου της   συνολικής προθεσμίας που 

τίθεται από το άρθρο 6 της παρούσας επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον ανάδοχο  που  ορίζεται σε 

δεκαπέντε τοις εκατό  (15%) της μέσης  ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό 

ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής 

προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής 

συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 

ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό  (20%) της μέσης  ημερήσιας αξίας του έργου  

8.4. Τα λόγω υπερβάσεως  προθεσμιών  επιβαλλόμενα πρόστιμα κρατούνται  από τις πιστοποιήσεις 

πληρωμής του αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη διατύπωση. 

 

ΑΡΘΡΟ  9ο : Αρτιότητα των κατασκευών 

 

9.1. Ο καθορισμός από την τεχνική  προδιαγραφή των  οποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την 

εκτέλεση των  εργασιών, σύμφωνα  με τις προβλεπόμενες επί μέρους  διαστάσεις και τρόπους 

εκτέλεσης των κατασκευών, δεν  απαλλάσσει τον ανάδοχο  από την υποχρέωση, να πάρει κάθε  

μέτρο για την άρτια  εκτέλεση  και λειτουργικότητα των διαφόρων  ειδών κατασκευών που 

συνθέτουν κάθε τμήμα του Έργου. 

9.2. Για την  εφαρμογή των παραπάνω όρων  διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται και από τα  

σχέδια λεπτομερειών ή από  άλλα  στοιχεία της εργολαβίας  είτε τέλος από τις οδηγίες ή  διαταγές  

πρέπει να είναι άρτιο,  ως προς την κατασκευή και  άμεμπτη εμφανίσει του όσο και  ως προς την 

άμεση  σύνδεσή του προς τα λοιπά τμήματα του έργου. 

9.3. Σε  περίπτωση   που   διαπιστωθεί  κάποια   παράλειψη  ή ελάττωμα  της  κατασκευής  ο  ανάδοχος 

υποχρεούται στην συμπλήρωση  ή  επανόρθωση  στο  χρόνο  που  θα  ορίζει η Υπηρεσία  αλλιώς  η   

Υπηρεσία   έχει  το  δικαίωμα  να  εκτελέσει  αυτό  σε  βάρος  και  για λογαριασμό του άνευ ετέρου 

και  με  τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Αυξομειώσεις εργασιών νέες εργασίες. Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών. 

 

10.1. Εάν κατά την διάρκεια  εκτελέσεως του  έργου απαιτηθεί η αυξομείωση των ποσοτήτων του 

προϋπολογισμού  είτε η εκτέλεση  συμπληρωματικών εργασιών τότε ισχύουν οι διατάξεις  των: 

     -  Ν.4412/16  

 

ΑΡΘΡΟ  11ο : Αναθεώρηση τιμών. 

 

11.1. Για  την αναθεώρηση τιμών εφαρμόζονται οι  διατάξεις του  άρθρου 10 του Ν. 1418/84 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 41 του Π.Δ.609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Πιστοποιήσεις εντολές πληρωμών. 

 

12.1. Οι λογαριασμοί και οι πιστοποιήσεις  εντάσσονται κατά μήνα  12.2. Μετά  την  προσωρινή  

παραλαβή  του  έργου συντάσσεται προτελικός λογαριασμός. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Τελικός  Λογαριασμός. 

 

13.1.   Ο τελικός   λογαριασμός  εκδίδεται  βάσει του  πρωτοκόλλου οριστικής   παραλαβής   του   

έργου   και  της σχετικής, εγκριτικής απόφασης αυτού. 

13.2 Τα παραπάνω στοιχεία  αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού 

λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σε αυτόν. Πριν από την  θεώρηση   

του   τελικού  λογαριασμού καθώς και όλων των ενδιάμεσων   λογαριασμών  ο  ανάδοχος  πρέπει  να 

φέρει  βεβαίωση  του  αρμοδίου  Υποκαταστήματος  του  ΙΚΑ  και λοιπών Ταμείων ότι 



εξοφλήθηκαν όλες οι  σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ.609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Τόπος διαμονής του Αναδόχου. 

 

14.1. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  όπως  δηλώνει τον τόπο και την διεύθυνση της  επιχειρήσεως  κατά 

την διάρκεια των έργων προκειμένου  να  του   κοινοποιούνται  τα  έγγραφα  της Υπηρεσίας.Επίσης 

είναι υποχρεωμένος  να διορίσει  αντίκλητο του  ,κάτοικο της έδρας της Διευθυνούσης Υπηρεσίας 

και αποδεκτό από την αυτή .   

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίμων και ημικατεργασμένων προϊόντων. 

 

15.1. Όλα τα  υλικά κλπ. που  θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης   ποιότητας   της   αγοράς,   

χωρίς   βλάβες ή ελαττώματα.  Τα υλικά θα  πρέπει να είναι κατά προτίμηση από   την   εγχώρια   

βιομηχανία   και   σύμφωνα με τις προδιαγραφές,  με  εξαίρεση  εκείνα που δεν προσφέρονται στην 

Ελλάδα . 

15.2. Επίσης όλα τα υλικά για την  εκτέλεση των έργων θα είναι  σύμφωνα με τα συμβατικά  δεδομένα, 

ισχύοντες κανονισμούς  και προδιαγραφές  των  Υπουργείων  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,  Εμπορίου  και  

Βιομηχανίας  Ενεργείας  και Τεχνολογίας καθώς επίσης και   με   τα   συμβατικά   δεδομένα   της 

εργολαβίας, αρίστης    ποιότητας   και   της   απολύτου  εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου   της   

επίβλεψης,   σχετικά   με   εμφάνιση ,την  ανταπόκριση στις προδιαγραφές κλπ. 

15.3. Σε περίπτωση  που  ο  εργοδότης  παραδώσει στον εργολάβο  υλικά απαιτούνται για την εκτέλεση 

των έργων ο εργολάβος δεν   δικαιούται   κανένα  ποσοστό  για γενικά έξοδα και όφελος  αυτού  επί  

της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών . 

15.4. Ο εργολάβος   δεν   φέρει   καμία   ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών 

που παραδίδονται σε αυτόν   από   τον  εργοδότη  εφ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

15.5. Τα  παραπάνω  υλικά  παραδίδονται  από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο,  μετά  δε  

την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός  φέρει  ακέραια  την ευθύνη για κάθε βλάβη,  ζημιά ή 

απώλεια  που  τυχόν θα συμβούν στα υλικά αυτά . 

15.6.  Πριν από κάθε  παραγγελία, το  υλικό, μηχάνημα ή συσκευή  θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία ως 

εξής: 

     Αν   πρόκειται   για   υλικά   <<σειράς>>  βιομηχανικής παραγωγής  θα  προσκομίζονται  στην 

Υπηρεσία προσπέκτους και  προδιαγραφές  του  εργοστασίου  παραγωγής καθώς και δείγματα.   Αν   

πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο και πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα 

προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα.  Τα παραπάνω   δείγματα  κλπ. που  θα 

εγκρίνονται από την Υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς  

ιδιαίτερη  αποζημίωση  του  εργολάβου λόγω εκλογής. Η Υπηρεσία  έχει  το δικαίωμα να απορρίψει 

κατά την κρίση  της  κάθε υλικό μηχάνημα ή συσκευή που δεν θα είναι  σύμφωνο  με  τα  δείγματα  

ή τις  προδιαγραφές ως ανωτέρω. 

15.7. Ολα  τα  ανωτέρω   μηχανήματα  και  συσκευές  πρέπει  να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

ελέγχου του κατασκευάσου   η   δε   επίβλεψη   θα  μπορεί   να  παραπέμπει αυτά για  εργαστηριακό 

έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. 

     Ο   ανάδοχος  υποχρεούται  πριν  από  την παραγγελία των   υλικών,  μηχανημάτων  συσκευών  κλπ.  

να  υποβάλλει στην διευθύνουσα  Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών  για  

έγκριση,  γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών.  Ο  

ανάδοχος  υποχρεούται  να εξασφαλίσει ελεύθερη είσοδο και   δυνατότητα   παρακολούθησης   του   

ελέγχου    της Υπηρεσίας στα εργοστάσια ή εργοτάξια παραγωγής υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ  16ο : Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 

 

16.1. Για  τον  τρόπο  μέτρησης  των  διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν  αυτά  που  ορίζονται  από 

την κείμενη νομοθεσία  και  τα  τιμολόγια  της  εργολαβίας,  η τεχνική περιγραφή  η  Ειδική  

Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη δημοπρατήσεως. 



16.2. Για  κάθε  είδους εργασία που δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία  τρόπος  επιμέτρησης, 

επιμετρούνται και πληρώνονται  οι  μονάδες που πραγματικά εκτελούνται χωρίς να λαμβάνεται  

υπόψη οποιαδήποτε αντίθετη συνήθεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Παραλαβή έργου . 

 

17.1. Γιά την  παραλαβή  του  έργου ισχύει το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/ 87 για τη σύσταση της 

επιτροπής παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Εργασίες εκτελούμενες από την υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους.   Αποκατάσταση 

φθορών  κλπ.  λόγω  των  εργασιών εγκαταστάσεων. 

 

18.1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να μην παρακωλύσει την εκτέλεση εργασιών  από άλλους 

εργολήπτες χρησιμοποιουμένων από τον κύριο   του  έργου  σε  εργασίες, μη περιλαμβανόμενες στη  

σύμβασή   του  και  να  διευκολύνει την εκτέλεση με τα απ αυτόν  χρησιμοποιούμενα  μέσα  

ρυθμίζοντας  έτσι τη σειρά εκτέλεσης  των  εργασιών,  ώστε  κανένα  εμπόδιο  να  μην 

παρεμβάλλεται  απ αυτόν στις εκτελούμενες , από τον κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους, 

εργασίες. 

 

ΑΡΘΡΟ  19ο :  Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται. 

 

19.1.  Ο Ανάδοχος   υποχρεούται       με  δική  του  δαπάνη  στην  προμήθεια και   τοποθέτηση   

πινακίδων   ενδεικτικών   του   έργου   που  εκτελείται,  σύμφωνα με  υπόδειγμα  που θα δοθεί από 

την επιβλέπουσα υπηρεσία .  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο : Προστατευτικές κατασκευές. 

 

20.1. Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος, χωρίς  καμία ιδιαίτερη αποζημίωση  να  προβεί  στη λήψη 

των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας   

     Η δαπάνη  αυτή περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων οφέλη κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης εργασιών. 

 

21.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο 

προσωπικό κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική αποχή και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 

γενικά και τις εντολές του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης του έργου. 

21.2. Γιά  ελαττώματα  που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών της οριστικής 

παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ. 609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο : Ημερολόγιο  του  έργου  -  Λοιπές υποχρεώσεις - Αφανείς εργασίες. 

 

22.1. Κατά  την  εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου,   

22.2. Ο  εργολάβος  έχει  την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών   να  συντάσσει  και  να  

υποβάλλει για έλεγχο λεπτομερή  διαγράμματα  των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηματική  

τομή,  όπως  εκτελούνται,  επί των οποίων θα σημειώνονται  οι  διαστάσεις  ή το  βάθος των 

εκάστοτε εκτελουμένων  τμημάτων είτε είναι εμφανή είτε αφανή. 

22.3. Για  τις  αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται συμβατικά στο  έργο,  θα  καταρτίζονται  κατά 

τον χρόνο εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών όπου θα  

βεβαιώνεται  ότι αυτές εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές  και  τη  μελέτη, αλλιώς θα 

θεωρούνται άκυρες και οι εργασίες ότι δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να 

πιστοποιηθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο : Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του 

έργου. 



23.1. Σύμφωνα  με τα συμβατικά τεύχη, τόσο  για  την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την 

ποιότητα και  την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος.  Ο  πάσης φύσεως έλεγχος 

που ασκείται από  την  υπηρεσία   δεν  απαλλάσσει  τον ανάδοχο  κατά κανένα  τρόπο από την 

ευθύνη. 

23.2. Επίσης ο  ανάδοχος  είναι  εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 

χρησιμοποιήσει και την εκτέλεση γενικά  της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των  

σχετικών  προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και  των   λοιπών  εγκεκριμένων  συμβατικών  τευχών 

και σχεδίων. 

 

ΑΡΘΡΟ  24ο : Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών. 

 

24.1. Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος μετά την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την 

προσωρινή παραλαβή , να συντάξει με δαπάνες  του  και  να  παραδώσει  σε  δύο (2)  αντίγραφα στην 

υπηρεσία : 

24.1.1. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, όπως ακριβώς αυτές  εκτελέσθηκαν,  που  να  

περιλαμβάνουν  λεπτομερή διαγράμματα διατάξεις και εκτελέσεις των εγκαταστάσεων. 

24.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με  δαπάνες  του  φωτογραφίες  

κατά  τις  ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης  του  έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας 

και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Λ. 7603/ 5.2.60 εγκύκλιο  20  του Υπ.  Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο : Γενικοί όροι . 

 

Αντιπροσώπευση και προσωπικό αναδόχου - μέτρα ασφαλείας κλπ. 

25.1. Ο  αντίκλητος  του αναδόχου, ορίζεται κατ εφαρμογή  των διατάξεων των άρθρων 26 του Π.Δ. 

609/85. 

25.2. Ο ανάδοχος  υποχρεώνεται  να διαθέσει για την κατασκευή του  έργου  έναν  διπλωματούχο 

μηχανικό καθώς και τους αναγκαίους υπομηχανικούς και εργοδηγούς. 

25.3. Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες  στο  εργοτάξιο  όλα  

τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κλπ.  

25.4. Πριν  από  την  έναρξη  των  εργασιών ο  ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να  μεριμνήσει  για  

την έκδοση κάθε κατά νόμο άδειας,  καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος  για  

κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 

25.5. Επίσης   πρέπει   να   μεριμνήσει   για  την τήρηση στο  εργοτάξιο  όλων  των  στοιχείων  που 

απαιτούνται από το νόμο  και  για  την  εφαρμογή  των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να 

ληφθούν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 

142/Α/17.7.75)  «περί   ασφαλείας   των  εν  τοις οικοδομικές εργασίες  ασχολουμένων   μισθωτών»,   

το   Π.Δ.  778/1980    (ΦΕΚ   193/Α/26.8.80)   «περί   ασφαλείας  κατά  την εκτέλεση  οικοδομικών 

εργασιών» και το Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 250/Α/ 16.9.81)  «περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  

εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού 

Μηχανικού» και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ όλη  τη  διάρκεια της κατασκευής του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο : Ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση του έργου . 

 

26.1. Γενικά  η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του  Ν. 4412/16 

Επίσης ισχύει το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84 Α/2.6.87)   
 


