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Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 1ο- Αντικείμενο της σύμβασης 
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση του ως άνω έργου, το οποίο εκτελείται ως 
υπεργολαβία του εγκεκριμένου έργου  «Έργο Αυτεπιστασίας Β. Χίου 2015», του Τεχνικού Προγράμματος 
2015 από πιστώσεις ΣΑΤΑ , με  ΚΑ 30-7333.177 ,  με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 150.000,00€ και με 
πιστώσεις για το τρέχον έτος  80.000€.. 

Άρθρο 2ο- Ισχύουσες διατάξεις 
 Τα Δημοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ισχύοντος Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄), β) του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄), Ν 1418/84 όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και των εκδοθέντων σχετικών εγκυκλίων των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 
Εσωτερικών και Δημ. Τάξης γ) του ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ 84 Α΄) και 609/85 περί εκτελέσεως Δημοτικών έργων δ) 
η εγκύκλιος 9/2012 σχετικά με την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

Άρθρο 3ο- Ισχύουσες τεχν. προδιαγραφές 
 Για το υπόψη έργο ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών & Δημ. Τάξης & 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημ. Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). 

Άρθρο 4ο- Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, 
αστυνομικές διατάξεις  και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της Υπηρεσίας αναφορικά με την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
ασφάλειας και υγείας καθώς και στον φάκελο ασφάλειας και υγείας αναφέρονται αναλυτικά στο Π.Δ. 305/96. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και ο ΦΑΥ συμπληρώνεται σταδιακά 
και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά 
στοιχεία του έργου, έτσι όπως κατασκευάστηκε.  Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία 
ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως 
σύμφωνα με την εγκύκλιο 3/05-02-2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Άρθρο 5ο- Στοιχεία σύμβασης 
Αυτά κατά σειρά ισχύος είναι: 

1.  Το Συμφωνητικό. 
2.  Η Οικονομική Προσφορά. 
3.  Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
4.  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) & ΓΣΥ. 
5.  Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
6.  Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ. 
7.  Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
8.  Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των μελετών του έργου.  
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 

Άρθρο 6ο- Τρόπος εκτέλεσης του έργου 
Το έργο θα εκτελεστεί ………………………………σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. 

Άρθρο 7ο- Προυπολογισμός του έργου     
Ο προϋπολογισμός συμφώνως με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 15.539,70 
eur.( 15.540,00€ στρογγυλοποίηση σε ακέραια ευρώ λόγω της Εγκ. 36/2001). αναλυόμενου ως 



ακολούθως: 9.871,99€ για τις εργασίες, 1.776,96€ για ΓΕ&ΟΕ, 1.747,34€ για απρόβλεπτα 15%, 2.143,41€ 
για Φ.Π.Α. 16%. 

Άρθρο 8ο- Εγγυήσεις 
Ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%) επί του 
προϋπολογισμού των δημοπρατουμένων εργασιών ή προμηθείας κατατιθέμενης υπό μορφή γραμματίου του 
Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ αντικαθιστάμενη κατά την 
υπογραφή της σύμβασης από εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού καθοριζομένου από τον Ν 3263/04 για το 
οποίο καταρτίζεται η σύμβαση κατατιθέμενης ομοίως υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητικές 
επιστολές αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  
1. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση υποχρεούται να προσέλθει   για υπογραφή της σχετικής 
Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εργασίας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% της σύμβασης του έργου (προ  ΦΠΑ). 
  
2. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 
υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του 
ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 
την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 
αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 
  
3. Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων, συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο, διάρκειας μέχρι και την 
λήξη της προθεσμίας της παρούσας Σύμβασης,. 
  
4. Ο «ανάδοχος» υποχρεούται: 
Α) να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των ανωτέρω περιγραφόμενων εργασιών και τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό ,ασφαλή και σε καλή κατάσταση λειτουργίας, 
Β) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, για την ασφαλή διέλευση των 
πεζών, την κυκλοφορία των οχημάτων, την απομάκρυνση τυχόν σταθμευμένων στους χώρους που θα 
εκτελούνται οι εργασίες ως και για την προστασία της περιουσίας των κατοίκων του Δήμου μας, ήτοι 
εξωτερικούς τοίχους κατοικιών ,περιφράξεις κ.λ.π.,.        
 

Άρθρο 9ο- Προθεσμία περαίωσης- Ποινική ρήτρα 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το αντικείμενο της σύμβασης από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 16.06.2016 (ημερομηνία λήξης του έργου «Έργο αυτεπιστασίας Β. Χίου 2015»). Τμηματικές 
προθεσμίες είναι δυνατό να ορίζονται με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Πέραν της 
προθεσμίας αυτής ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν.3263/04. 

Άρθρο 10ο- Τεχνικός εξοπλισμός 
Ο εργολάβος υποχρεώνεται να διαθέτει τα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου παντός είδους μηχανήματα, 
εργαλεία & μεταφορικά μέσα και για την φύλαξη αυτών και των για το έργο υλικών αποθήκες. Ομοίως 
υποχρεώνεται να διαθέτει τις τυχόν απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την διαμονή του προσωπικού. 

Άρθρο 11ο- Επιμετρήσεις έργων 
Οι επιμετρήσεις των εκάστοτε εργασιών θα γίνονται σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 3669/08, τις δ/ξεις των ΠΔ 
609/85 & 171/87 μη λαμβανομένου υπ’ όψη τυχόν συνηθείας ή εθίμου και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία 
για έλεγχο. 
 
Άρθρο 12ο- Τροποποίηση έργων 
Για τυχόν τροποποίηση του προϋπολογισμού απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργου 
(Α.Π.Ε.) και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ>Τ.Μ.Ν.Ε.) σύμφωνα με τις 
δ/ξεις του Ν. 3669/2008 και του ΠΔ 171/87. 

Άρθρο 13ο- Περιγραφή εκτελ/μένων εργασιών 
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης. 

Άρθρο 14ο- Ποσότητες εργασιών 
Ο εργολάβος υποχρεώνεται να εκτελέσει εργασίες εφ’ όσον απαιτηθεί σε ποσότητες διαφορετικές από τις 
στον προϋπολογισμό αναγραφόμενες κατά είδος και τυχόν μη περιλαμβανόμενες στην μελέτη απαραίτητες 
όμως για την καλή αποπεράτωση του έργου. Η υπηρεσία δικαιούται να αυξήσει την για την προκείμενη 



εργολαβία πίστωση μέχρι 50% επί πλέον  του συμφωνητικού μη περιλαμβανομένης της αναθεώρησης 
εφόσον πρόκειται περί δαπάνης τεχνικώς επιβαλλομένης για την ολοκλήρωση του στην διακήρυξη σχετικού 
διαγωνισμού λεπτομερώς περιγραφόμενου ή να μειώσει τούτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και 
τις διατάξεις των ΠΔ 609/85 & 171/87 υπό τους αυτούς όρους υποχρεωτικά για τον εργολάβο και χωρίς απ’ 
αυτό να γεννάται δικαίωμα για τον εργολάβο. Οι πληρωμές στον εργολάβο θα γίνονται με την ολοκλήρωση 
τμημάτων εργασιών ποσοστιαία επί του προϋπολογισμού του έργου. 

Άρθρο 15ο- Χρόνος εγγύησης 
Ως χρόνο εγγύησης ορίζεται το χρονικό διάστημα των 15 ημερολογιακών μηνών στο οποίο ο εργολάβος 
υποχρεώνεται να συντηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση επισκευάζοντας αυτά και επανορθώνοντας εξ ιδίων 
κάθε βλάβη από συνήθη χρήση ή φθορά και μέχρι της οριστικής παραλαβής, ισχυουσών των διατάξεων του 
Ν. 3669/08, των διατάξεων υπ  αριθ. 609/85 ΠΔ, άρθρο 54 "περί εκτελέσεως Δημοτικών , Κοινοτικών, 
Προμηθειών & 171/87.      

Αρθρο 16ο- Διάθεση τεχνικού στελέχους     
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικά για το έργο τεχνικό στέλεχος ή τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ 
ή ΤΕ που θα συντονίζει και επιβλέπει την εκτέλεση όλων των εργασιών και θα είναι υπεύθυνος για την λήψη 
όλων των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.  
Απαγορεύεται απολύτως να εκτελούνται οι εργασίες χωρίς την παρουσία  του ανωτέρω τεχνικού στελέχους. 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται όπως πριν  την έναρξη των εργασιών και εντός δέκα 
(10) ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει προς την διευθύνουσα υπηρεσία  ειδική 
δήλωση ανάθεσης της επίβλεψης  όπου θα ορίζεται το ανωτέρω τεχνικό στέλεχος ως επιβλέπων μηχανικός 
του έργου  συνοδευμένης από την δήλωση ανάληψης της επίβλεψης από τον ανωτέρω τεχνικό θεωρημένης 
για το γνήσιο της υπογραφής σε σχετικό έντυπο που θα θεωρηθεί από την υπηρεσία. 
 
 
 
                    Θεωρήθηκε  
                 Χίος , 22.10.2015 Χίος ,  22.10.2015 
             Ο Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσίας Οι Συντάξαντες 
 
 

        Παπαλάνης Ελευθέριος  
  

          Πολιτικός Μηχανικός με Β βαθμό 
 

Αμυγδάλου Δέσποινα 
 
 

  
 


