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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ο

Άρθρο 1 ) Αντικείµενο της συγγραφής
Η συγγραφή αυτή αφορά , γενικά , την εκτέλεση του έργου : “Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών
δρόµων ∆ήµου Λοκρών’’
ο

Άρθρο 2 ) Ισχύουσες διατάξεις
Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α)Του Ν. . 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
1418/84 < Για τα ∆ηµόσια έργα > , όπως συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2229/94.
β) των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων» (Κ∆Ε),
γ του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δηµόσια.
δ) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
ε) του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού
στ) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον
απαιτείται)
η) του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
i
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
θ) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» ,
ι) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις
κ) του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως
ισχύει ,του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
και στοιχεία”, ν)της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων »,
του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005
(Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996
(Α 66) «Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ.
20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005,
, ii
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες
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λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».
iii
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 καθώς και
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν
γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο
της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι
απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία
ο

Άρθρο 3 ) Εγκύκλιες προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση του έργου , ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του
Υπουργείου Εσωτερικών , καθώς και του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες
για το είδος του εκτελούµενου έργου τεχνικές προδιαγραφές του Υπ. Εσωτερικών και του
ΥΠΟΜΕ∆Ι, οι αναφερόµενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή το Τιµολόγιο.
ο

Άρθρο 4 ) Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία του έργου , κατά σειρά ισχύος είναι αυτά , όπως ορίζονται στη διακήρυξη
της ∆ηµοπρασίας
ο

Άρθρο 5 ) Εγγύηση - προθεσµία αποπερατώσεως
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή ∆ιακήρυξη.
ο

Άρθρο 6 ) Πρόοδος εργασιών - κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως - ηµερολόγιο
διακήρυξη
α) Για την πρόοδο των εργασιών , ισχύει το άρθρο 147 του Ν 4412/16
β) Σε περίπτωση , που ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα στην προθεσµία , που ορίζει η Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων , στην περαίωση των εργασιών που περιλαµβάνονται στη µελέτη,
µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος , σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 47 του Π.∆..
609/1985 όπως αναθεωρήθηκε µε τον Ν4412/2016..
γ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο έργου , σύµφωνα µε
το άρθρο 146 του Ν 4412/2016.
ο

Άρθρο 7 ) Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών , και ο
ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση κάθε µιας από αυτές , σύµφωνα και µε τους γενικούς όρους του τιµολογίου της
παρούσας µελέτης .
Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για
τις ποσότητες και για τις αποστάσεις µεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας , ούτε για
τις απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών , ούτε για τις τιµές ηµεροµισθίων και υλικών , µετά την
συµµετοχή του αναδόχου στον διαγωνισµό.
ο

Άρθρο 8 ) Ποιότητα και αναλογία υλικών – έλεγχος αυτών – εξοπλισµός – ατυχήµατα και
ζηµιές – φόροι – κρατήσεις
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 157,158.159 του Ν4412/2016.
ο

Άρθρο 9 ) Μελέτη συνθηκών έργου
Η έννοια της προσφοράς του αναδόχου είναι και η βεβαίωση , ότι αυτός έλαβε υπόψη
τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των µερών
αυτού, τις απαιτούµενες
µε
κάθε
µέσο
µεταφορές , τη
διάθεση, διαχείριση και
εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την κατασκευής οδών προσπελάσεως ,
την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, ύδατος , ηλεκτρικού ρεύµατος , τις καιρικές
συνθήκες , την δίαιτα των ρευµάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές , ειδικές και γενικές
συνθήκες , τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο και
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µπορούν να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν σύµφωνα
µε την σύµβαση , προς την οποία θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τη σύµβαση , προς την
οποία κάθε περίπτωση υποχρεούται να συµµορφωθεί ο ανάδοχος .
ο

Άρθρο 10 ) Φύλαξη έργων υπαρχουσών κατασκευών και µέσων – προστασία βλάστησης
α) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα , για την φύλαξη και προστασία
των κάθε φύσεως κοινωφελών έργων, που βρίσκονται κοντά στα εκτελούµενα έργα , για την
πρόληψη ζηµιών σ’ αυτό διακοπή της λειτουργίας τους. Ειδικότερα θα µεριµνά για την έκδοση
σχετικής άδειας , προ της εκτελέσεως εργασιών στις αντίστοιχες θέσεις . Ζηµιές
που
προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου, επανορθώνεται αµέσως απ’ αυτόν , διαφορετικά η
επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη , σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
β) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση και τις καλλιεργηµένες εκτάσεις
της περιοχής που εκτελείται το έργο και έχει ευθύνη για κάθε κόψιµο δέντρου, θάµνου και
καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου, που έχει αναλάβει
.
ο

Άρθρο 11 ) Πρόληψη ατυχηµάτων – µέτρα υγιεινής και ασφάλειας της κυκλοφορίας
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας
και γενικότερα , να συµµορφώνεται µε το άρθρο 138 του Ν4412/2016.
ο

Άρθρο 12 ) Χρήση έργου προ της αποπερατώσεως
Αυτή γίνεται µε απόφαση του προϊστάµενου της Τεχνικής Υπηρεσίας εφόσον κρίνεται δυνατή η
χρήση εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 169 του Ν4412/2016.
ο

Άρθρο 13 ) Τοπογραφικές εργασίες – εφαρµογές επί του εδάφους - Σχέδια
Κάθε εργασία που κρίνεται από την Υπηρεσία αναγκαία για την εφαρµογή των εγκεκριµένων
χαράξεων επί
εδάφους, όπως και κάθε εκπόνηση σχεδίων ή σκαριφηµάτων που πρέπει να
συνοδεύουν τις αναλυτικές επιµετρήσεις, εκτελείται µε φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου και
αποτελεί υποχρέωσή του, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας , που ελέγχει και την
ακρίβεια σύµφωνα µε τους κανονισµούς που ισχύουν. Οι δαπάνες των πιο πάνω εργασιών
σε υλικά , τεχνικά µέσα και προσωπικό, βαρύνουν τον ανάδοχο.
ο

Άρθρο 14 ) Απαλλοτριώσεις
Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις , γίνονται µε την φροντίδα του
εργοδότη, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν.
Τον εργοδότη βαρύνουν και οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις .
Καµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµιώσεως δεν αναλαµβάνει ο εργοδότης έναντι του
αναδόχου, εκτός την χορήγηση παρατάσεως της προθεσµίας περαιώσεως , στην περίπτωση
καθυστερήσεως του έργου, εξ’ αιτίας αναγκαστικής απαλλοτριώσεως , που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου
ο

Άρθρο 15 ) Κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου
Σχετική εγκύκλιος η 29417/85/1987 .
Α. Έργα που εκτελούνται σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α.
α) 2% Τ.Α.∆.Κ.Υ. , β) 1% Τ.Υ.∆.Κ. , γ) 1,2% Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. , δ) 0,2% Τ.Ε.Ε. , ε) 1% Τ.Π.Ε. (
αν ο ανάδοχος είναι εργολάβος ∆.Ε. ) , στ) Φόρος εισοδήµατος , ζ) Ασφαλιστικές εισφορές .
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας ( Φ.Π.Α.) , βαρύνει τον κύριο του έργου.
Β. Έργα που εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Ο ανάδοχος υπόκειται µόνο στην πιο πάνω µε στοιχεία στ , ζ επιβάρυνση , τις ασφαλιστικές
εισφορές και 0,2% Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
Γ. Ποσοστό 0,6% υπέρ τρίτων , µέσο Τ.Σ.Μ.Ε.∆..Ε (απόφαση ∆17α/07/27/Φ.2.3/15-9-93
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. )
iv
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.
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ο

Άρθρο 16 ) Χρόνος εγγύησης
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ο

Άρθρο 17 ) Προτελικός λογαριασµός – τελικός λογαριασµός
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής και τη σχετική εγκριτική απόφαση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης , ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει < Προτελικό Λογαριασµό > , µε βάση τις
ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Τελικό
Λογαριασµό . Για τον προτελικό και Τελικό Λογαριασµό, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
άρθρου 152 του Ν4412/2016.
. Πρίν από την αποστολή του Τελικού Λογαριασµού στο ∆ήµο , ζητείται από τον ανάδοχο η
προσαγωγή των διπλοτύπων κρατήσεων και βεβαιώσεως του αρµοδίου υποκαταστήµατος
Ι.Κ.Α. περί ξοφλήσεως κάθε σχετικής ασφαλιστικής εισφοράς , για την εκτέλεση του έργου.
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