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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

            ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης:  51/2017 

ΕΡΓΟ:  Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Κ. Πολιτικών 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

    

Άρθρο   1
ο
)   Αντικείµενο  της  συγγραφής 

Η  συγγραφή  αυτή  αφορά ,  γενικά , την  εκτέλεση  κάθε  είδους  ∆ηµοτικού  και  έργου   που  η  δαπάνη  κατασκευής  

του  βαρύνει  τη  διαχείριση  των  Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο   2
ο
)   Ισχύουσες  διατάξεις 

Το  έργο  εκτελείται  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις: 

2.1) Του Ν.3669/2008, «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων έργων» 

2.2)   Του  Ν.  1418/84  <  Για  τα  ∆ηµόσια  έργα > ,  όπως   συµπληρώθηκε  µε  τον  Ν.  2229/94. 

2.3)  Του  Π.∆.  609/1985  < Κατασκευή  ∆ηµοσίων  έργων >. 

2.4)  Του  Π.∆..  171/1987  < Κατασκευή  έργων  Ο.Τ.Α. >. 

2.5)  Του  Π.∆.  28/1980  <  Κατασκευή  έργων  Ο.Τ.Α.. > ,  όσες  ισχύουν  µέχρι  σήµερα. 

2.6) Του Ν. 1069/1980, που αφορά τις επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης. 

 

Άρθρο   3
ο
)    Εγκύκλιες  προδιαγραφές  

Κατά  την  εκτέλεση   του  έργου ,   ακολουθούνται   οι  οδηγίες   των  σχετικών  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών ,  καθώς  και  του  Υπουργείου  ΠΕ. ΧΩ. ∆.Ε. Και  εφαρµόζονται  οι  αντίστοιχες   για  το  είδος  του  

εκτελούµενου  έργου  τεχνικές  προδιαγραφές    του  ΥΠΕΣ∆Α  και  του  ΥΠΕΧΩ∆Ε ,  οι  αναφερόµενες  στην   Ειδική  

Συγγραφή  Υποχρεώσεων  ή  το  Τιµολόγιο και ιδιαιτέρως οι 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του ΥΠΕΧΩ∆Ε καθώς και 

οι ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές), βάση του ΦΕΚ-2221Β/30/7/2012. 

 

Άρθρο  4
ο
)   Συµβατικά  στοιχεία 

Συµβατικά   στοιχεία  του  έργου ,  κατά  σειρά  ισχύος  είναι  αυτά ,  όπως  ορίζονται  στη  διακήρυξη   της   

∆ηµοπρασίας . 

 

Άρθρο   5
ο
)    Εγγύηση - προθεσµία  αποπερατώσεως 

Αυτές   ορίζονται  στην   Ειδική  Συγγραφή   Υποχρεώσεων   ή   ∆ιακήρυξη. 

 

 

Άρθρο   6
ο
)    Πρόοδος εργασιών -  κυρώσεις  σε  περίπτωση καθυστερήσεως -  ηµερολόγιο  διακήρυξη 
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α)  Για  την  πρόοδο   των   εργασιών ,  ισχύει  το  άρθρο  32  του  Π.∆.  609/1985. 

β)  Σε  περίπτωση , που  ο  ανάδοχος  δεν  προβεί   µέσα  στην  προθεσµία ,  που  ορίζει  η  Ειδική  Συγγραφή  

Υποχρεώσεων , στην  περαίωση   των  εργασιών  που  περιλαµβάνονται στη µελέτη,  µπορεί  να   κηρυχθεί  έκπτωτος 

,  σύµφωνα  µε   την  διαδικασία  του   άρθρου  47  του  Π.∆..  609/1985. 

γ)   Ο  ανάδοχος   είναι  υποχρεωµένος   να   τηρεί   λεπτοµερές  ηµερολόγιο  έργου ,  σύµφωνα   µε  το  άρθρο  3   

του  Π.∆.  609/1985. 

 

  

Άρθρο    7
ο
)    Περιεχόµενο  των  τιµών  του  τιµολογίου 

Οι  τιµές   του   τιµολογίου  αναφέρονται   σε   µονάδες   πλήρως   περαιωµένων   εργασιών ,  και  ο  ανάδοχος  δεν   

δικαιούται   καµία   άλλη   πληρωµή  ή   αποζηµίωση   για   την   πλήρη    και   έντεχνη  εκτέλεση   κάθε   µιας   από   

αυτές ,  σύµφωνα  και   µε   τους   γενικούς   όρους   του  τιµολογίου   της   παρούσας   µελέτης . 

Καµία   αξίωση   ή  διαµφισβήτηση   είναι   δυνατόν  να   θεµελιωθεί   εκ   των   υστέρων,  ούτε   για   τις   ποσότητες   

και   για   τις   αποστάσεις   µεταφοράς    των   υλικών   κάθε  εργασίας ,  ούτε   για  τις  απαιτήσεις   των   

εργατοτεχνιτών ,   ούτε   για  τις   τιµές   ηµεροµισθίων  και   υλικών ,  µετά   την   συµµετοχή   του   αναδόχου  στον   

διαγωνισµό. 

 

Άρθρο   8
ο
)   Ποιότητα και αναλογία υλικών – έλεγχος  αυτών – εξοπλισµός – ατυχήµατα  και  ζηµιές – φόροι – 

κρατήσεις 

Σύµφωνα   µε   τα   αναφερόµενα   στο  άρθρο  46  του  Π.∆.  609/1985. 

 

Άρθρο   9
ο
)   Μελέτη  συνθηκών  έργου 

Η   έννοια   της   προσφοράς   του  αναδόχου   είναι   και   η  βεβαίωση ,  ότι  αυτός   έλαβε   υπόψη  τις  γενικές  και  

τοπικές  συνθήκες   του  έργου,   δηλαδή   τη  θέση    του  έργου   και   των   µερών  αυτού,  τις  απαιτούµενες   µε   

κάθε   µέσο   µεταφορές ,  τη   διάθεση,  διαχείριση  και   εναποθήκευση  των  υλικών,  την  κατάσταση   των  οδών,  

την   κατασκευής   οδών  προσπελάσεως ,  την   ευχέρεια   εξεύρεσης   εργατικών  χειρών,   ύδατος ,  ηλεκτρικού   

ρεύµατος ,  τις   καιρικές   συνθήκες ,  την   δίαιτα   των   ρευµάτων   και   οποιεσδήποτε   άλλες   τοπικές ,   ειδικές  και  

γενικές   συνθήκες ,  τα   ζητήµατα   που   µπορεί   να   προκύψουν   κατά   οποιονδήποτε   τρόπο   και   µπορούν   να   

επηρεάσουν    το   κόστος   των  έργων  και  ότι  τα  έργα   θα   εκτελεσθούν   σύµφωνα   µε   την   σύµβαση ,  προς   

την   οποία   θα   εκτελεσθούν   σύµφωνα   µε  τη   σύµβαση ,   προς   την   οποία   κάθε   περίπτωση   υποχρεούται   

να   συµµορφωθεί   ο  ανάδοχος .    

 

Άρθρο  10
ο
)  Φύλαξη έργων υπαρχούσων κατασκευών  και  µέσων – προστασία  βλάστησης 

α)   Ο  ανάδοχος   οφείλει   να  λάβει  τα  ενδεικνυόµενα   µέτρα ,  για   την   φύλαξη   και   προστασία   των  κάθε  

φύσεως  κοινωφελών  έργων,  που  βρίσκονται  κοντά   στα  εκτελούµενα  έργα ,  για  την  πρόληψη  ζηµιών  σ’  αυτό  

διακοπή  της  λειτουργίας  τους.  Ειδικότερα  θα  µεριµνά  για  την  έκδοση  σχετικής  άδειας ,  προ  της  εκτελέσεως  

εργασιών  στις  αντίστοιχες  θέσεις . Ζηµιές   που  προκλήθηκαν  από  αµέλεια  του αναδόχου,  επανορθούνται  
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αµέσως  απ’  αυτόν ,  διαφορετικά  η  επανόρθωση  γίνεται   από  τον  εργοδότη ,  σε  βάρος  και  για  λογαριασµό  του  

αναδόχου. 

β)   Ο   ανάδοχος   προφυλάσσει  και  προστατεύει  την  βλάστηση  και  τις  καλλιεργηµένες   εκτάσεις  της  περιοχής  

που  εκτελείται  το  έργο  και  έχει  ευθύνη   για  κάθε  κόψιµο  δέντρου,  θάµνου  και  καταστροφή  φυτείας  που  δεν  

είναι  απαραίτητη   για  την  εκτέλεση  του  έργου,  που  έχει  αναλάβει . 

  

Άρθρο   11
ο
)   Πρόληψη ατυχηµάτων – µέτρα  υγιεινής και ασφάλειας  της  κυκλοφορίας 

Ο   ανάδοχος   έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής  νοµοθεσίας  και  γενικότερα ,  

να  συµµορφώνεται  µε  την  παρ. 4  του άρθρου 34 του Π.∆.  609/1985. 

 

Άρθρο  12
ο
)   Χρήση  έργου  προ  της  αποπερατώσεως 

Αυτή  γίνεται  µε  απόφαση  του  προϊστάµενου της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  εφόσον  κρίνεται  δυνατή  η  χρήση  

εφαρµοζοµένων  των  διατάξεων  του  άρθρου  56  του  Π.∆.  609/1985. 

 

Άρθρο  13
ο
)   Τοπογραφικές  εργασίες – εφαρµογές  επί  του εδάφους - Σχέδια 

Κάθε  εργασία  που  κρίνεται  από  την  Υπηρεσία  αναγκαία   για  την  εφαρµογή  των  εγκεκριµένων   χαράξεων  επί   

εδάφους, όπως και κάθε εκπόνηση σχεδίων ή σκαριφηµάτων που πρέπει να συνοδεύουν τις αναλυτικές επιµετρήσεις, 

εκτελείται  µε  φροντίδα  και  δαπάνες  του  αναδόχου και αποτελεί υποχρέωσή του,  σύµφωνα  µε  τις  οδηγίες  της   

Υπηρεσίας ,  που  ελέγχει  και   την  ακρίβεια  σύµφωνα  µε   τους  κανονισµούς  που  ισχύουν.  Οι  δαπάνες  των  πιο  

πάνω  εργασιών  σε  υλικά ,  τεχνικά  µέσα  και  προσωπικό,  βαρύνουν  τον  ανάδοχο. 

 

Άρθρο   14
ο
)   Απαλλοτριώσεις 

Οι  απαιτούµενες  για  την  εκτέλεση  των  έργων  απαλλοτριώσεις ,  γίνονται  µε  την  φροντίδα  του  εργοδότη,  

σύµφωνα  µε  τις   διατάξεις  που  ισχύουν. 

Τον  εργοδότη  βαρύνουν  και  οι  επιδικαζόµενες  αποζηµιώσεις . 

Καµία   ευθύνη  ή   υποχρέωση  αποζηµιώσεως  δεν  αναλαµβάνει  ο  εργοδότης  έναντι  του  αναδόχου,  εκτός   την  

χορήγηση  παρατάσεως  της  προθεσµίας  περαιώσεως ,  στην  περίπτωση  καθυστερήσεως  του  έργου,  εξ’  αιτίας  

αναγκαστικής  απαλλοτριώσεως ,  που  δεν  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου 

 

Άρθρο   15
ο
)   Κρατήσεις  σε  βάρος  του  αναδόχου 

Σχετική  εγκύκλιος   η   29417/85/1987 . 

Α.   Έργα   που  εκτελούνται  σε  βάρος  του  τακτικού  προϋπολογισµού  των  Ο.Τ.Α. 

α)   2%   Τ.Α.∆.Κ.Υ. , β)  1%   Τ.Υ.∆.Κ.  , γ)   1,2%  Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. , δ)  0,2%  Τ.Ε.Ε. ,  ε)  1%  Τ.Π.Ε.  (  αν  ο   ανάδοχος   

είναι   εργολάβος  ∆.Ε. ) ,  στ)  Φόρος  εισοδήµατος  ,  ζ)  Ασφαλιστικές   εισφορές . Ο  φόρος  προστιθέµενης   αξίας   

(  Φ.Π.Α.) ,  βαρύνει  τον  κύριο  του  έργου. 

Β.  Έργα  που  εκτελούνται  σε  βάρος  του  προϋπολογισµού  ∆ηµοσίων  Επενδύσεων. 

Ο  ανάδοχος  υπόκειται  µόνο  στην  πιο  πάνω  µε  στοιχεία  στ , ζ  επιβάρυνση ,  τις  ασφαλιστικές   εισφορές  και  

0,2%  Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 
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Γ.  Ποσοστό  0,6%  υπέρ  τρίτων ,  µέσο  Τ.Σ.Μ.Ε.∆..Ε  (απόφαση  ∆17α/07/27/Φ.2.3/15-9-93  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ) 

 

Άρθρο   16
ο
)   Χρόνος  εγγύησης 

Ορίζεται  στην  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 17
ο
)  Προτελικός  λογαριασµός – τελικός  λογαριασµός 

Μετά  τη  διενέργεια  της  προσωρινής  παραλαβής  και  τη  σχετική  εγκριτική  απόφαση  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  

ο  ανάδοχος  συντάσσει  και  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  συντάσσει  και  υποβάλλει  < Τελικό  Λογαριασµό >. Για  τον  προτελικό και   Τελικό  

Λογαριασµό, εφαρµόζονται  ανάλογα  οι  διατάξεις  του  άρθρου  40  του  Π.∆. 609/1985.  Πρίν  από  την  αποστολή  

του  Τελικού  Λογαριασµού  στο  ∆ήµο  ή  την  κοινότητα , ζητείται  από τον  ανάδοχο  η  προσαγωγή  των  

διπλοτύπων  κρατήσεων  και   βεβαιώσεως  του  αρµοδίου  υποκαταστήµατος  Ι.Κ.Α.  περί  ξοφλήσεως  κάθε  

σχετικής  ασφαλιστικής  εισφοράς ,  για  την  εκτέλεση  του  έργου. 

 

                                                                                                                                                         

        Ψαχνά, 21/07/2017                    Ψαχνά, 21/07/2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 

 

 

              ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 

ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α 

                                             Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                 

 

                                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ                     

                                ∆ΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ M.Sc  ΠΕ3/Α            

  

 


