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ΓΕΝΙΚΗΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά των κάθε είδους Δημοτικών 

έργων που η δαπάνη τους βαραίνει την διαχείριση  των Δήμων. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

(1) Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από την Ελληνική 

Νομοθεσία και, για έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 

τηνΚοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα, σε θέματα παραγωγής δημοσίων έργων, ισχύουν οι 

διατάξεις του Ν 4412/16. Η εκτέλεση των έργων συμπληρώνεται με τους όρους της 

παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών, όπως αυτά προβλέπονται από την οικεία 

Διακήρυξη Δημοπρασίας.  

(2) Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, η εκτέλεση των έργων θα διέπεται, ανάλογα με τη 

φύση τους και τον Κύριο του Έργου, και από τις διατάξεις που προβλέπονται στην οικεία 

ΕΣΥ.  

(3)  Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείμενες διατάξεις, 

νοείται, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός 

ή διεθνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγμα, 

Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισμοί, 

Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

κάθε φορά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης Δημοπρασίας.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών ¨έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών 

εγκυκλίων των αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες για το είδος του 

έργου πού εκτελείται τεχνικές προδιαγραφές του των αρμόδιων Υπουργείων που 

αναφέρονται και στην Ε.Σ.Υ. ή το Τιμολόγιο. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δεκαοκτώ(18) μήνες από την τελική επιμέτρηση. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 - 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. 
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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. 

Οι παραπάνω εργασίες δεν αμείβονται ιδιαίτερα, εφόσον περιγράφονται ρητά στα 

άρθρα 8 και 13 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 - 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.  

Οι παραπάνω εργασίες δεν αμείβονται ιδιαίτερα, εφόσον περιγράφονται ρητά στο 

άρθρο 8 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (άρθρο 34 του Π.Δ. 609/85). 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 - 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 (άρθρο 55 του Ν. 3669/08). 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 - 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. 
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ΑΡΘΡΟ 9
ο
 - 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.4412/2016, ως απαραίτητο στοιχείο για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

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

Ο  Διευθυντής Τεχν. Υπηρ.  

Περιβάλλοντος & Πολ. Προστ. 

Ο Συντάκτης 
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