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Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Ε.Σ.Υ.) περιέχει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα γίνουν οι
εργασίες  του  έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Η/Μ  ΒΛΑΒΩΝ  ΣΤΙΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΤΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2021», του οποίου ο προϋπολογισμός
φθάνει το ποσό των  74.400,00  € με 24% Φ.Π.Α. και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην με αριθμό
12/2021  Μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας.

Άρθρο 2ο: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση 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) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 
2.2 Ο Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων». 
2.3 Του Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2.4 Του Ν. 4071/12 – «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/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.Δ., 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.ΔΕ. 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, 103, 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. Η Διακήρυξη.



3. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
4.Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5.Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6.Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
7.Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.  
8.Το Χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Άρθρο 5ο: Εγγυήσεις 

5.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  απαιτείται   σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  παρ.1α  του
Ν.4412/2016,   που ανέρχεται  στο  ποσό –  των χιλίων  διακοσίων ευρώ,  (1.200,00  ευρώ) -,  που θα
απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας , πρέπει να έχει ισχύ μέχρι  08/01/2022 (6 μήνες και 30 τριάντα
ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει
να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

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. 3 
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  ΣΔΣ και  έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό.  Μπορούν,
επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν
συσταθεί  παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Άρθρο 6ο:  Προθεσμία  εκτέλεσης  έργου  –  Ποινικές  ρήτρες  για  παραβίαση προθεσμιών  έργου –
Έκπτωση αναδόχου 

Λόγω της φύση του έργου που αφορά αποκαταστάσεις βλαβών όπου και όποτε χρειαστεί δεν μπορεί να
οριστεί προθεσμία για την περαίωση του και θα κατασκευαστεί από την εγκατάσταση του εργολάβου
στο έργο και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού. 
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 7ο: Χρονοδιάγραμμα-Πρόοδος έργου. 

Λόγω της φύση του έργου που αφορά αποκαταστάσεις βλαβών όπου και όποτε χρειαστεί δεν μπορεί να
οριστεί χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Άρθρο 8ο: Ποιότητα υλικών - Έλεγχος αυτών - Δείγματα 



Τα  υλικά  πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας  και  να  ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  των  αντίστοιχων
Τεχνικών Προδιαγραφών. Δείγματα 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 χρειασθεί, 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, τη δίαιτα των ρευμάτων,
και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές 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.  

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. 

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. 
Διαταγές  της  υπηρεσίας  σχετικά  με  την  εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  εφαρμόζονται  με  ευθύνη  και
δαπάνες του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή των πρώτων βοηθειών. 

11.2 Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται μέσα σε ασφαλιστικές περιοχές Ε.Φ.Κ.Α. είναι υποχρεωμένοι
να ασφαλίζουν όλο το προσωπικό που θα απασχολήσουν. Σε περίπτωση έργων που εκτελούνται εκτός
ασφαλιστικών περιοχών Ε.Φ.Κ.Α., οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι  να συνεχίσουν την ασφάλιση του
προσωπικού που είναι ασφαλισμένο στο Ε.Φ.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλιση του. Το υπόλοιπο
προσωπικό είναι επίσης υποχρεωμένος να το ασφαλίσει σε μια από τις αναγνωρισμένες από το Δημόσιο
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  ζημίες  που
προκαλεί το προσωπικό του αναδόχου ή τα μεταφορικά του μέσα σε ξένες ιδιοκτησίες και σε έργα του
Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή έργα. 



Άρθρο 12ο: Κρατήσεις 

Σχετική Εγκύκλιος αριθμ. 100842/19-11-1969 ΥΠ. ΕΣ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα: 
α) 0,06% ΑΕΠΠ, β) 0,06% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. γ) 3% Φόρος εισοδήματος, δ) 0,6% ΤΣΜΕΔΕ ε) 1% ΤΠΕΔΕ
στ) 1% ΤΥΔΚ (οι κρατήσεις (ε) & (στ) αποδίδονται για έργα που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους). 
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  Δημοσίου,  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 13ο: 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 από ένα αντίγραφο. 

Άρθρο 14ο: 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 157 του Ν 4412/2016 και την παρ. 2 του
άρθρου 172 του Ν 4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται
γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα έγγραφα της σύμβασης στην
περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα
οριζόμενα στην περίπτωση στης 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. 

Άρθρο 15ο: 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 16ο: 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  ό,τι
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. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΡΙΔΑΙΑ,   18-06-2021
ΑΡΙΔΑΙΑ, 18-06-2021 Ο Συντάκτης
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