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«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ» 
 
 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.) 

 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

9.998,83  Ευρώ µε Φ.Π.Α. 
 

 

                                        ΕΙ∆ΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
                                              
Άρθρο 1ο - Αντικείµενο συγγραφής 
    Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιέχει τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους θα γίνουν οι 
εργασίες του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ» και του οποίου ο προϋπολογισµός φθάνει 
το ποσό των 7.012,05 € (+ 1.935,26 € για 24% ΦΠΑ = 9.998,83 €). 
 

Άρθρο 2ο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
    Για τη δηµοπρασία του έργου την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 
 

2.1    Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
            ( προσαρµογή στις οδηγίες 2014/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 
2.2 Ο Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων». 
2.3 Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης»   
2.4 Του Ν.4071/12 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκησης και την αποκεντρωµένη 

διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/ΕΚ» 
2.5 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.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

 
Άρθρο 3ο – Προδιαγραφές - εγκύκλιοι 
    Κατά την εκτέλεση του έργου θα ακολουθούνται οι σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών και θα εφαρµόζονται οι Πρότυπες Τεχνικές προδιαγραφές  (Π.Τ.Π.) του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
και του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρονται στο Τιµολόγιο της µελέτης. 
 
Άρθρο 4ο – Συµβατικά στοιχεία 
     Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στα άρθρα 53,105, 117,121, 134, και 
135 του Ν.4412/2016. 
     Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης.  
     Τα οριζόµενα σαν συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, µε βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του 
έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σ’ αυτά όρων, η σειρά 
ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 
1. Το Συµφωνητικό. 
2. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ).  
4. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
5. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
6. Το χρονοδιάγραµµα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
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Άρθρο 5ο - Εγγυήσεις   
5.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
     Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. 
5.2 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 
    Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύµφωνα  µε 
τις διατάξεις παρ.1 (β) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 
    Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να 
υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
    Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.6 εδάφιο (β) του Ν.4412/2016, «Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή 
διαµορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύµβασης, κατά το άρθρο 132 µειώνεται αµέσως µετά την 
έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το σύνολο των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασµού του έργου». 
  
5.3 Γενικά για τις εγγυήσεις. 
    Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη 
της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρου η εγγύηση οικονοµικού 
φορέα. 
       
Άρθρο 6ο – Χρονοδιάγραµµα – Πρόοδος έργου. 
   Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, αποτελεί αναπόσπαστο συµβατικό στοιχείο της µελέτης, και 
δείχνει την πρόοδο των εργασιών µέσα στην συνολική προθεσµία για την αποπεράτωση του έργου, που 
προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη. Συντάσσεται, εγκρίνεται και τροποποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 145 & 147 του N.4412/2016. 
 

    Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά 
τµήµατα. Μέσα σε προθεσµία που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης, ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης 
της σύµβασης ήταν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής το υποβληθέν από τον οικονοµικό φορέα 
που αναδείχθηκε ανάδοχος χρονοδιάγραµµα µπορεί να συνιστά το «εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής 
του έργου» κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης. 
 

    Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να 
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά µε την κατασκευαστική αλληλουχία, την 
κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών ορόσηµων της σύµβασης και µε τις 
δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό 
στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή 
δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις, ή συµπληρώσεις, το 
χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν 
µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες  των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του 
έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει  πέρα των τριάντα  (30) ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται 
την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγω έκπτωσης του 
αναδόχου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4412/2016. 
  

    Για την καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου και να χρειασθεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
διαθέσει το ανάλογο εργατικό προσωπικό και µηχανικό εξοπλισµό και να εφαρµόσει υπερωρίες, νυχτερινά 
συνεργεία και εργασία σε εξαιρέσιµες µέρες, χωρίς να δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση, σύµφωνα µε 
το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 
  

    Η υπηρεσία αν κρίνει ότι ο ρυθµός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός µπορεί να απαιτήσει 
από τον ανάδοχο να αυξήσει τα συνεργεία, τις υπερωρίες και τα µηχανήµατα, λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε 
πληροφορία, που έχει σχέση µε την µελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 
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Άρθρο 7ο  - Προθεσµία εκτέλεσης έργου – Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών έργου - 
Έκπτωση αναδόχου 
    Η προθεσµία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την εγκατάσταση του 
εργολάβου στο έργο, µε την προϋπόθεση ότι ο εργολάβος θα έχει εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις του όπως 
προµήθεια υλικών ή εκτέλεση εργασιών που προαπαιτούνται για την εκτέλεση του έργου από τον εργολάβο. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/2016: 
    Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο 
ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσµία κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες 
καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη  απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως 
επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριµένης 
συνολικής προθεσµίας δεν ανακαλείται. 
    Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης προθεσµίας 
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 ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας 
του έργου. 
    Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του συνολικού χρηµατικού 
ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης  
Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσµία και όλες οι 
παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου. 
    Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 
    Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές 
εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή µε τον Νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την 
εργολαβία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016.  
           
Άρθρο 8ο – Ποιότητα υλικών - Έλεγχος αυτών - ∆είγµατα 
    Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Τεχνικών 
προδιαγραφών. ∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιµοποιηθούν. Υλικά και άλλα 
είδη που θα χρησιµοποιηθούν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, αν διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. 
    Τα δείγµατα που χρειάζονται και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα πριν από την χρήση και θα 
εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια, αν χρειαστεί, τα δείγµατα θα στέλνονται για εξέταση σε 
κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για το σκοπό αυτό, θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφεται το 
όνοµα υλικού και του εργοστασίου, για τα υλικά του εµπορίου και τα αδρανή υλικά, ο τόπος προελεύσεως, η 
ονοµασία και η τοποθεσία του έργου και το όνοµα του αναδόχου και ότι τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν 
ανταποκρίνονται  στο δείγµα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου που θα υποβληθούν τα υλικά. 
 
Άρθρο 9ο – Μελέτη συνθηκών του έργου. 
    Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι αυτός είχε και πήρε υπόψη του κατά τη 
σύνταξη της προσφοράς της γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των 
τµηµάτων αυτού, τις απαιτούµενες µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την 
κατάσταση των δρόµων, την ανάγκη για κατασκευή δρόµων για προσπέλαση, την ευχέρεια για εξεύρεση 
εργατικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, τα πιθανά ζητήµατα που θα 
προκύψουν, τα οποία µε οποιονδήποτε τρόπο µπορεί να επηρεάσουν το κόστος του έργου και ότι τα έργα θα 
εκτελεσθούν σύµφωνα µε την σύµβαση µε την οποία πρέπει να συµµορφωθεί ο ανάδοχος.    
 
Άρθρο 10ο – Φύλαξη υλικών, έργων, κατασκευών και µέσων – Προστασία βλαστήσεως 
    α)Ο ανάδοχος φυλάει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα, καθώς και τις εργασίες που 
εκτελεί. 
    Σχετικές εντολές υπηρεσίας εκτελούνται απ’ αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα για την φύλαξη, 
προστασία ή διατήρηση, παίρνονται από τον εργοδότη και οι αντίστοιχες δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος 
του αναδόχου.  
   β)Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη φύλαξη και προστασία των κάθε είδους 
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά, για την πρόληψη ζηµιών σε αυτά ή διακοπής της λειτουργίας τους. 
Ζηµίες που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως απ’ αυτόν, διαφορετικά η 
επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
   γ)Ο ανάδοχος προστατεύει την βλάστηση που υπάρχει σε καλλιεργηµένες εκτάσεις της περιοχής του έργου 
και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρου, θάµνων καταστροφή φυτείας, που δεν ήταν απαραίτητη για την 
εκτέλεση του έργου.   
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Άρθρο 11ο – Πρόληψη ατυχηµάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και κυκλοφορίας – 
Ασφάλιση προσωπικού 
11.1 Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του που απορρέουν από τις διατάξεις που 
ισχύουν, παίρνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για 
την παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς. 
Ορύγµατα σε γαιώδη εδάφη αντιστηρίζονται πάντοτε και γενικά τα ορύγµατα µέσα σε κατοικηµένους χώρους 
τα οποία επί πλέον επισηµαίνονται τη νύχτα µε φώτα. 
∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνες 
του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το κατάλληλο φαρµακευτικό για την παροχή των πρώτων βοηθειών. 
           
11.2 Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται µέσα σε ασφαλιστικές περιοχές Ι.Κ.Α. είναι υποχρεωµένοι να 
ασφαλίζουν όλο το προσωπικό που θα απασχολήσουν. Σε περίπτωση έργων που εκτελούνται εκτός 
ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α. οι ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να συνεχίσουν την ασφάλιση του που είναι 
ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό είναι επίσης 
υποχρεωµένος να το ασφαλίσει σε µια από τις αναγνωρισµένες από το ∆ηµόσιο ασφαλιστικές εταιρίες. Η 
δαπάνη για τα ασφάλιστρα συνολικά, για εργοδοτική εισφορά και εισφορά του ασφαλισµένου βαρύνει τον 
ανάδοχο. Σε καµιά περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις για ατυχήµατα του προσωπικού 
του αναδόχου, και µε αποζηµιώσεις  για ζηµιές που προκαλεί το προσωπικό του αναδόχου ή τα µεταφορικά 
του µέσα σε ξένες ιδιοκτησίες και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή 
έργα. 
 
Άρθρο 12ο – Χρήση του έργου πριν την αποπεράτωση 
     Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να πάρει στην κατοχή του ή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε τµήµα του έργου 
που έχει τελειώσει ολικά ή µερικά, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που 
δεν έγινε σύµφωνα µε την σύµβαση. Αν η παραπάνω κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο του έργου 
τότε χορηγείται ανάλογη παράταση της προθεσµίας για την περαίωση του έργου.  
 
Άρθρο 13ο – Τοπογραφικές εργασίες – Εφαρµογές στο έδαφος 
     Κάθε εργασία που είναι αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας, για την εφαρµογή των εγκεκριµένων 
χαράξεων στο έδαφος, εκτελείται µε φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Οι δαπάνες για τις εργασίες αυτές σε 

υλικά και προσωπικό  βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 14ο - Απαλλοτριώσεις 
    Οι απαλλοτριώσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των έργων γίνονται µε φροντίδα του εργοδότη, 
τον οποίο βαρύνουν οι αποζηµιώσεις. 
    Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για αποζηµίωση απέναντι στον ανάδοχο, εκτός από 
χορήγηση παρατάσεων της προθεσµίας περαιώσεως, στην περίπτωση που καθυστερεί η περαίωση του έργου 
εξαιτίας αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
Άρθρο 15ο – Κρατήσεις 
    Σχετική Εγκύκλιος αριθ. 1842/19-11-1969 ΥΠ. ΕΣ. Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα: 
    α) 5% ΕΜΠ, β) 3% Φόρος εισοδήµατος, γ) 0,06% Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 375 
του Ν.4412/2016, η οποία επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% δ) Νόµιµο χαρτόσηµο 
τιµολογίου και ε) Ασφαλιστικές εισφορές. 
 

Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016: 
Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του 
∆ηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο 
µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν 
αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν  για το φόρο 
εισοδήµατος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.  
 
Άρθρο 16ο – Επιµετρήσεις. 
     Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/2016: 
     Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί τόπου επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται 
από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 του Ν.4412/2016 και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, 
καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο µέρη  και καθένα παίρνει 
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από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή 
συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
επιβλέπων. 
     Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, ο ανάδοχος 
συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέστηκαν τον προηγούµενο 
µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου 
άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που εκτελέστηκαν και 
τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας 
καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 του άρθρου 151 του Ν.4412/2016. 
Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο 
είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεως τους  µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν 
µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 
Οι  επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώθηκε µε την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 
     Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή των επιµετρήσεων από 
τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισµών,  να εγκρίνει τις 
επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η 
κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 
άρθρου 174 του Ν.4412/2016 και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει το 
προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης. 
     Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη 
διόρθωσή τους, η  ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιµετρήσεις στον ανάδοχο µέσα στην πιο πάνω 
προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών και τον καλεί για την συµπλήρωση των συγκεκριµένων 
ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να 
αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριµένα  και αριθµηµένα. Ο ανάδοχος µέσα  σε ένα µήνα υποχρεούται  
να επανυποβάλλει τις επιµετρήσεις συµπληρώνοντας  όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση.  
     Μετά την πιο πάνω επανυποβολή των επιµετρήσεων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν µπορεί να τις 
επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα να τις ελέγξει, 
να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. 
    Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα στην πιο πάνω 
προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, 
διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα στην πιο πάνω µηνιαία προθεσµία, 
θεωρούνται  αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να συµπεριληφθούν από τον 
ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό. 
    Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µπορεί 
να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως 
καταβληθέντος  εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού 
λογαριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. Οι αυτοδίκαια 
εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό.  

     
Άρθρο 17ο - Χρόνος εγγύησης – Προσωρινή & Οριστική παραλαβή 
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 171 του Ν.4412/2016. 
 

    1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη 
συντήρησή του, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1567 του Ν.4412/2016 και την παρ. 2 του 
άρθρου 172 του Ν.4412/2016 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται της παρ.2 του άρθρου 86 του Ν. 
4412/2016. 
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο (2) µήνες από αυτή 
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση. 
    2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί 
τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες 
για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή 
ποιότητα του έργου εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι 
εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. 
    Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι 
απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για 
λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. 
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Άρθρο 18ο - Εξυπηρέτηση µεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης 
    Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε 
του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα ή ώρα, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη στο έργο και να 
συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν το έργο. Η παραπάνω υποχρέωση 
ισχύει και για µετάβαση σε χώρους παραγωγής ή αποθήκευσης υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο.              
 
Άρθρο 19ο - Καθαρισµός κατασκευών εργοταξίων εγκαταστάσεων 
    Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση, τµήµατος του έργου ή όλου του έργου 
µετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των 
γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές 
προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για την παράδοσή τους απόλυτα καθαρών, και 
γενικά να µεριµνήσει για ότι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιµο για χρήση και 
λειτουργία. 
    Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούµενης από την αµέσως 
επόµενη  πληρωµή. 
 
 

                                                                                 Αριδαία  19 / 05 / 2017 
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