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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ 

Η παξνύζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (Δ..Τ.) πεξηιακβάλεη ηνπο όξνπο 

ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζζεί ην σο άλσ έξγν, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξόηππεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαγξάκκαηα πνπ ρνξεγνύληαη από ηελ Τπεξεζία θαζώο θαη 

ηπρόλ έγγξαθεο νδεγίεο πξνζαξκνζκέλεο πάληνηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπΝ. 4412/2016 (ΦΔΚ 

147Α/8-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο έρεη δηνξζσζεί κε ηα ΦΔΚ 200/24.10.16 , 

206/03.11.2016 θαη ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ Α 227/6-12-2016). 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 - ΣΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ πνπ ηζρύνπλ είλαη απηέο ησλ αξκόδησλ 

Τπνπξγείσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε παξόκνηαο θύζεσο εξγαζίεο. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 - ΣΡΟΠΟ  ΔΚΣΔΛΔΗ 

Η εθηέιεζε ηνπ  Έξγνπ ζα γίλεη κε αλάδεημε αλαδόρνπ. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ  Έξγνπ είλαη ζε Δπξώ (€)429.364,21ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 - ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

5.1 Με ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαηαηίζεηαη ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαηαπό ηε Γηαθήξπμε. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδεηαη ε παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 

4412/2016 . 

5.2 Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαιεθζεί από θνηλνπξαμία, έρνπλ ηζρύ, εθηόο από ηα 

παξαπάλσ,θαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ αθνξνύλ ζηηο 

εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο,ζηελ επζύλε ησλ θνηλνπξαθηνύλησλ απέλαληη ζηνλ θύξην ηνπ 

έξγνπ, ζην δηνξηζκό εθπξνζώπνπ θαηαλαπιεξσηνύ απηνύ, ηεο θνηλνπξαμίαο, σο θαη ζηνλ 

ηξόπν αληηθαηάζηαζεο απηώλ, ζηνλ ηξόπνζπλέρηζεο ησλ εξγαζηώλ αλ ππάξμεη πηώρεπζε ή 

ζάλαηνο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ κειώλ ηεο θνηλνπξαμίαοθ.ι.π 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΔΡΑΣΩΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Γηα ην Έξγν απηό νξίδνληαη πξνζεζκία δηαθνζίσλ εβδνκήληα(270) εκεξνινγηαθώλ 

εκεξώλ νη νπνίεο μεθηλνύλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 - ΑΤΞΟΜΟΙΩΔΙ ΔΡΓΑΙΩΝ – ΝΔΔ ΔΡΓΑΙΔ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηαζζεί απμνκείσζε  εξγαζηώλ  ή εθηέιεζε λέσλ εξγαζηώλ 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/8-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
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2014/25/ΔΔ)», όπσο έρεη δηνξζσζεί κε ηα ΦΔΚ 200/24.10.16 , 206/03.11.2016 θαη ην άξζξν 

22 ηνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ Α 227/6-12-2016) 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 - ΤΠΔΡΤΜΒΑΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ – ΔΙΓΙΚΔ ΣΙΜΔ 

ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζζεί ε εθηέιεζε ππεξζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ θαη θαζνξηζκόο 

εηδηθώλ λέσλ ηηκώλ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 132 θαη 156 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 - .Α.Τ. & Φ.Α.Τ. 

Καζηεξώλεηαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο (Φ.Α.Τ.) –  θαη αληίζηνηρν ζρέδην 

αζθάιεηαο θαη πγείαο (.Α.Τ.) πνπ ζα απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ηερληθήο κειέηεο, 

πνπ πξνβιέπνληαη κε ηηο απνθάζεηο ΓΙΠΑΓ/νηθ./177/2.3.2001 

(Β266),ΓΔΔΠΠ/85/14.5.2001(Β686) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27.11.2002 (Β16) θαη ην άξζξν 138 

ηνπ Ν.4412/2016 πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή 

δεκνζίσλ έξγσλ, σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 

δεκόζηνπ έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 - ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ κέζα ζεπξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από δεθαπέληε (15) 

εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 

ζύκβαζεοζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία πξνο ηειηθή έγθξηζε 

 Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/2016) 

 Υσξνζηαζκηθή απνηύπσζε 

Αλ πξόθεηηαη γηα έξγν πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ., είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ηνπνζέηεζε δύν πηλαθίδσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηθλύνληαη από 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα δίλνληαη. 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 - ΤΛΙΚΑ – ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΙΥΤΟΤΔ ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Γηα εξγαζίεο ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ, πνπ δελ κλεκνλεύνληαη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ηεο 

απόιπηεο εθινγήο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, πνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ κε θαηάιιεισλ απ’ απηά. 

ε εξγαζηεξηαθό έιεγρν ππόθεηληαη θαη νη εθηεινύκελεο εξγαζίεο, πξνο δηαπίζησζε 

ηεο εθηέιεζεο απηώλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο. Απηέο ππόθεηληαη αληίζηνηρα 

θαη ζηνλ έιεγρν ηεο επίβιεςεο, πνπ δύλαηαη λα δηαηάμεη ηελ θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηπρόλ θαθνηερληώλ ζηηο εξγαζίεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο. 

Η ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλά πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεςίαο θαη ειέγρνπ ηεο 

πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ, κε ηελ αξσγή ηνπ θεληξηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ, 
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ζηελ Αζήλα ή εηδηθώλ γηα ηέηνηνπ είδνπο δεηγκαηνιεςίεο εξγαζηεξίσλ, κε ππνρξέσζε ηνπ 

αλαδόρνπ:  

α) ηελ δηάζεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηε ιήςε δνθηκίσλ,   

β) ηελ απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ, κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη  

γ)  ηελ απνδεκίσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ 

πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ αληνρήο ησλ πιηθώλ.  

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Οη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ αλαδόρνπ, ζα εθηεινύληαη κεηά από ζύκθσλε γλώκε 

ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνπ ηδίνπ θαη πάληα ζύκθσλα κε ηα 

όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 154-155 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 - ΔΦΟΓΙΑ 

Αλ ηα αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά θαη εθόδηα ρνξεγνύληαη από ηνλ 

εξγνδόηε ζηνλ αλάδνρν, ηόηε απηόο δελ δηθαηνύηαη θαλέλα όθεινο, πάλσ ζηελ αμία ησλ 

πιηθώλ θαη εθνδίσλ απηώλ. 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Κάξπζηνο, 06/09/2018 Κάξπζηνο, 06/09/2018 
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