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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης:  19/2018 
ΕΡΓΟ: Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Νεροτριβιάς.      

    

 

  

 
ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

    
Άρθρο   1

ο
)   Αντικείµενο  της  ειδικής  συγγραφής 

Η   παρούσα  Συγγραφή  αφορά  τις  εργασίες  κατασκευής  του  έργου: Αγροτική οδοποιία Τ.Κ.  Νεροτριβιάς     

   Σύµφωνα   µε   τα   αναγραφόµενα   στη   σχετική   µελέτη   και   αποτελεί   συµπλήρωµα   της   Γενικής  

Συγγραφής    Υποχρεώσεων.  
Άρθρο  2

ο
)   Εργολαβική  Σύµβαση   

Η  προθεσµία  για  αποπεράτωση  όλων   των  εργασιών  ορίζεται  σε ΕΞΙ  (6)   ηµερολογιακούς  µήνες  από  την  

ηµέρα  ορισµού επιβλέποντος, µετά την  υπογραφή  συµφωνητικού.  Ο  ανάδοχος  υπόκειται  σε  ποινική  ρήτρα ,  
σύµφωνα  µε  την  παράγρ. 2 του άρθρου 148 του  Ν 4412/2016 
Άρθρο  3

ο
)   Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης 

Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  αντικαταστήσει   την  εγγυητική  επιστολή  συµµετοχής  µε  την   εγγυητική επιστολή της  καλής  
εκτέλεσης ,  ποσού  ίσου  προς  5%  του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, (χωρίς το Φ.Π.Α.) κατά  την  υπογραφή  της 
σύµβασης, σύµφωνα µε την παρ. 1β του  άρθρου 72 του Ν 4412/2016. 
Συµπληρωµατική εγγύηση ιδίου ποσοστού κατατίθεται για κάθε συµπληρωµατική σύµβαση, σύµφωνα µε το άρθρου 72 
του  Ν 4412/2016 
Ο   χρόνος  εγγύησης  ορίζεται  σε  15  µήνες   από  την  τελική  επιµέτρηση.  
Άρθρο  4

ο
)   Χρόνος  εγγύησης 

Άρθρο  5
ο
)   Συµπληρωµατικά  στοιχεία  

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  µέσα  σε   15  ηµερολογιακές  ηµέρες   από  την  υπογραφή  της  σύµβασης ,  να  υποβάλλει   
στην  επιβλέπουσα  υπηρεσία   προς   τελική   έγκριση: 
α)   Χρονοδιάγραµµα  κατασκευής  του  έργου   (  άρθρο  145 Ν.4412/2016). 
β)   Οριζοντιογραφία    και  µηκοτοµή   (  δρόµων ,  αγωγών, κ.λ.π. ) . 
γ)    Πίνακα  απαιτουµένων  ειδικών  τεµαχίων  και  εξαρτηµάτων. 
Προκειµένου  για  έργα  που  συνχρηµατοδοτούνται   από   Ευρωπαϊκή Ένωση  είναι  υποχρεωτική  η  τοποθέτηση  δύο  
πινακίδων   µε  τα   στοιχεία  του  έργου,  σε  θέσεις ,  που  θα  υποδεικνύονται  από  την  Τεχνική   Υπηρεσία ,  σύµφωνα  
µε  τις  προδιαγραφές   που  θα  δίνονται .   Η  κατασκευή  αυτών , βαρύνει  τον  ανάδοχο. 
 
Οι   εργασίες   αυτές  δεν  αµείβονται   ιδιαιτέρως , καθόσον  ρητά  δηλούται ,  ότι  περιλαµβάνονται   στα  άρθρα  8  και  
13  της  Γενικής   Συγγραφής  Υποχρεώσεων   
(  άρθρο 138 του Ν4412/2016). 
Άρθρο  6

ο
)   Υλικά – έλεγχος   ποιότητας – ισχύουσες  τεχνικές  προδιαγραφές 

Για   το  υπόψη   έργο  ισχύουν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  του   Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  και   οι   σχετικές  σε  ισχύ  
εγκύκλιες  διαταγές  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  που  αφορούν  την  εκτέλεση   έργων  γενικά ,  καθώς  και  η  
προδιαγραφή   ΝΗΣ/9  του  Ελληνικού  Εθνικού  Προτύπου,  όπως  επίσης  και  οι  Γερµανικές  προδιαγραφές  DIN  8061,  
DIN 8062,  19532  και   16929. 
Για   εργασίες  στα  οικεία  άρθρα  του  τιµολογίου,  που  δεν  µνηµονεύονται   τεχνικές   προδιαγραφές ,  τα  υλικά  που  
θα  χρησιµοποιηθούν,  πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας  και  της  απόλυτης  εκλογής  της  επιβλέπουσας   υπηρεσίας  
που   διατηρεί  το  δικαίωµα  να  διατάξει  την  αποµάκρυνση   των  µη  κατάλληλων  απ΄ αυτά . 
Σε  εργαστηριακό  έλεγχο   υπόκεινται   και  οι  εκτελούµενες  εργασίες ,  προς  διαπίστωση   της  εκτέλεσης  αυτών,  
σύµφωνα  µε  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές .  Αυτές   υπόκεινται   οµοίως   και  στον   έλεγχο   της   επίβλεψης ,  που  
δύναται  να   διατάξει  την  καθαίρεση  και  αποκατάσταση  τυχόν  κακοτεχνιών  στις  εργασίες ,  κατά  την  κρίση  αυτής . 
Η   υπηρεσία   έχει  το  δικαίωµα  της  ανά  πάσα  στιγµή  δειγµατοληψίας  και  ελέγχου   της  ποιότητας   των  υλικών  και  
εργασιών ,  χρησιµοποιούσα  προς  τούτο  το  κεντρικό  εργαστήριο  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  ( Κ.Ε.∆.Ε. ) ,  στην  Αθήνα   ή  
ειδικά  προς  τούτο  εργαστήρια ,  µε  υποχρέωση  του  αναδόχου  να  διαθέτει  τις  προς  τούτα  απαιτούµενες   δαπάνες   
για  την  λήψη   δοκιµίων,  απασχόληση   προσωπικού,  µεταφορικών  µέσων  και  αποζηµίωση  του  εργαστηρίου,  για  
την  έκδοση  των  σχετικών  πιστοποιητικών.  Οι  εργασίες   αυτές   δεν  αµείβονται   ιδιαίτερα ,  καθόσον  ρητά  δηλώνεται 
,  ότι  περιλαµβάνονται   στο  άρθρο  8,  της  Γενικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων (  άρθρο 138 του Ν4412/2016). 
Επίσης θα πρέπει να προσκοµίζονται στην διευθύνουσα υπηρεσία όλα εκείνα τα απαιτούµενα στοιχεία, (δελτία 
αποστολής ενσωµατούµενων υλικών, πιστοποιητικά ποιότητας εταιριών παραγωγής  κλπ), ώστε να ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας τους, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 
Για εργασίες στα οικεία άρθρα του τιµολογίου ή της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) που δεν µνηµονεύονται 
τεχνικές προδιαγραφές, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και της απόλυτης εκλογής 
της επίβλεψης και σε κάθε περίπτωση να ισχύουν τα αναγραφόµενα του άρθρου Α1 της τεχνικής συγγραφής 
υποχρεώσεων. 
 
 
Άρθρο  7

ο
)    Απολογιστικές  εργασίες  αναδόχου 

Οι   απολογιστικές   εργασίες  του  αναδόχου,  θα  εκτελούνται  µετά  από  σύµφωνη  γνώµη  του  φορέα  του  έργου,  της  
επιβλέπουσας  υπηρεσίας  και  του  αναδόχου,  και  µε  βάση   τον   πίνακα  των  απαιτουµένων  ειδικών  τεµαχίων  και  
εξαρτηµάτων   
( άρθρο 5  παραγρ. Γ  της  παρούσας  Ειδικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων ). 
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Άρθρο   8
ο
)   Εφόδια 

Αν   τα   αναγκαία  για  την  κατασκευή  του  έργου  υλικά  και  εφόδια  χορηγούνται   από   τον  εργοδότη   στον  ανάδοχο,  
τότε  αυτός  δεν  δικαιούται  κανένα   όφελος ,   πάνω  στην  αξία  των  υλικών  και  εφοδίων  αυτών. 
Άρθρο   9

ο
)  Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. 

Καθιερώνεται ο φάκελος ασφάλισης και υγείας (Φ.Α.Υ.), ως απαραίτητο στοιχείο, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.∆. 
305/96, για την προσωρινή παραλαβή του έργου. 
Πιο αναλυτικά ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί  στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόµοι, όπως 
ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν4412/2016, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, 
καθώς επίσης να παίρνει, σ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχηµάτων, που 
καθορίζονται στα Π.∆. 778/80 και 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας µε 
ευθύνη του και υποβάλλοντας αρµοδίως κάθε σχετική µελέτη, όπως στατική µελέτη ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής 
σήµανσης των έργων, Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ. Α. Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ. Α. Υ.) της 

απόφασης ∆ΙΠΑ∆/177/02/03/01του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (άρθρα1, 2 και 3).κ.λ.π., σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 
170 του Ν 4412/2016. 
 
 
  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ψαχνά: 8/03/ 2018 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α 

 

 

Ψαχνά: 8/ 03/ 2018 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

                 

                    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΟΥΡΝΗΣ 

                    ∆ΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  ΤΕ3/Α 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
   
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 93/2018 ΑΔΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


