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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους όρους 

σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεσθεί το ως άνω έργο, σε συνδυασμό με τις πρότυπες 

τεχνικές προδιαγραφές και διαγράμματα που χορηγούνται από την Υπηρεσία καθώς και 

τυχόν έγγραφες οδηγίες προσαρμοσμένες πάντοτε στις διατάξεις του Ν 4412/16, όπως ισχύει 

σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου που ισχύουν είναι αυτές των αρμόδιων 

Υπουργείων, που αναφέρονται σε παρόμοιας φύσεως εργασίες. 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εκτέλεση του  Έργου θα γίνει με ανάδειξη αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του  Έργου είναι σε Ευρώ (€) 47.000,00 συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι ίση με το 5%.επί του προϋπολογισμού της 

υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης. Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι 

εγγυητικές είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για το Έργο αυτό ορίζονται προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών 

ημερών οι οποίες ξεκινούν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΑΥΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στην περίπτωση που χρειασθεί αυξομείωση  εργασιών  ή εκτέλεση νέων εργασιών 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4412/16, όπως ισχύει σήμερα. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο - ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Σε περίπτωση που χρειασθεί η εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών και καθορισμός 

ειδικών νέων τιμών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. 

Καθιερώνεται φάκελος ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ.) –  και αντίστοιχο σχέδιο 

ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ.) που θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνικής μελέτης, 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν 4412/16, ως απαραίτητο στοιχείο για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου. 

ΑΡΘΡΟ 10ο - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης, να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία προς τελική έγκριση: 

 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου  

 Οριζοντιογραφία και μηκοτομή (δρόμων, αγωγών κλπ) 

 Πίνακα απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων. 

Αν πρόκειται για έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., 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. 

ΑΡΘΡΟ 11ο - ΥΛΙΚΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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 αντίστοιχα 

και στον έλεγχο της επίβλεψης, που δύναται να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση 

τυχόν κακοτεχνιών στις εργασίες, κατά την κρίση της. 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή δειγματοληψίας και ελέγχου της 

ποιότητας των υλικών και εργασιών, με την αρωγή του κεντρικού εργαστηρίου του Κ.Ε.Δ.Ε, 

στην Αθήνα ή ειδικών για τέτοιου είδους δειγματοληψίες εργαστηρίων, με υποχρέωση του 

αναδόχου:  

α) την διάθεση των δαπανών για τη λήψη δοκιμίων,   

β) την απασχόληση προσωπικού, μεταφορικών μέσων και  

γ)  την αποζημίωση του εργαστηρίου για την έκδοση των σχετικών 

πιστοποιητικών ελέγχου αντοχής των υλικών.  
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Οι παραπάνω εργασίες δεν αμείβονται ιδιαίτερα, εφόσον περιγράφονται ρητά στο 

άρθρο 8 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 12ο - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι απολογιστικές εργασίες του αναδόχου, θα εκτελούνται μετά από σύμφωνη γνώμη 

του φορέα του έργου, της επιβλέπουσας υπηρεσίας και του ιδίου και με βάση τον πίνακα των 

απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων. 

ΑΡΘΡΟ 13ο - ΕΦΟΔΙΑ 

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. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κάρυστος, 12-12-2019 Κάρυστος, 12-12-2019 

Ο  Διευθυντής Τεχν. Υπηρ.  

Περιβάλλοντος & Πολ. Προστ. 

Ο Συντάκτης 
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