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1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Πέρα από το βασικό δίκαιο που διέπει την Περιφερειακή, Νοµαρχιακή και ∆ηµοτική – Κοινοτική Αυτοδιοίκηση, δηλ.: 
• Το Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/30-5-1997) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµά-

των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 
• Το Π∆ 30/96 (ΦΕΚ 21 Α/2-2-1996) «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και 
• Το Π∆ 410/95 (ΦΕΚ 231 Α/14-11-1995) «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 
το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα θέµατα των τευχών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων περιφερειών, νοµαρχιών και 
ΟΤΑ περιλαµβάνει κυρίως τα εξής: 
• Το Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α/29-2-1984) «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει, 
• Το Π∆ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α/31-12-1985) «Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
• Το Π∆ 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α/21-12-2000) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα 

προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε, 
• Το Π∆ 57/2000 (ΦΕΚ 279 Α/21-12-2000) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 

οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς ύδατος, ενέρ-
γειας, µεταφορών και τηλεπικοινωνιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

• Το Π∆ 131/98 (ΦΕΚ 105 Α/19-5-1998) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 
θέµατα δηµοσίων έργων αρµοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• Το Π∆ 186/96 (ΦΕΚ 145 Α/4-7-1996) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 
θέµατα έργων αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.∆.) και των νοµικών προσώπων και επι-
χειρήσεών τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• Το Π∆ 171/87 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-1987) «∆ηµοτικά Έργα – Έργα Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
• Τις γενικές και ειδικές περί µισθώσεως έργου διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ως γενικό νοµικό µανδύα. 
Αξίζει να σηµειωθούν τα ακόλουθα: 
• Στο Π∆ 609/85 καθορίζονται ρητά µόνο τα ελάχιστα περιεχόµενα της διακήρυξης δηµοπρασίας, ενώ ο αριθ-

µός και η σειρά ισχύος των υπόλοιπων συµβατικών τευχών µπορεί να ορίζεται κατά περίπτωση από την 
Αναθέτουσα Αρχή στην αντίστοιχη διακήρυξη. Στο Π∆ 171/87, Άρθρο 4, και µόνο για την περίπτωση που 
δεν έχει γίνει σχετική αναφορά στη διακήρυξη, ορίζεται η εξής σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών: 

- ∆ιακήρυξη, 

- Τιµολόγιο, 

- Προϋπολογισµός, 

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

- Τεχνική Περιγραφή του έργου και σχέδια της µελέτης. 
• Η παλαιότερη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Π∆ 56/73, 11/3/1974), αν και δεν καταργήθηκε επίσηµα, 

έχει πάψει πλέον να χρησιµοποιείται ως έχει στη µεγάλη πλειοψηφία των έργων.  
• Στα περισσότερα συµβατικά τεύχη Περιφερειακών έργων γίνεται αναφορά στην ανωτέρω Γενική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, µόνο στο βαθµό που οι επιµέρους διατάξεις της δεν αντίκεινται σε µεταγενέστερη νοµοθεσία 
που είναι εκάστοτε σε ισχύ. 

• Τµήµατα ή άρθρα της εν λόγω Γενικής Συγγραφής, τροποποιηµένα ή όχι, συνήθως ενσωµατώνονται στο 
Τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων υπό τον τίτλο «Γενικοί Όροι» ή και στα εκάστοτε επιµέρους 
άρθρα.   

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Οι εταιρείες που απαρτίζουν την οµάδα του Συµβούλου διαθέτουν εκτεταµένο αρχείο και έχουν συµµετάσχει στην 
εκπόνηση τευχών δηµοπράτησης για όλες τις κατηγορίες έργων της σύµβασης. Επίσης, σηµαντική προεργασία 
στα θέµατα των προτύπων τευχών δηµοπράτησης έχει γίνει κατά τη διάρκεια του έργου «Σύµβουλος Εθνικών Κο-
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στολογίων για τα ∆ηµόσια Έργα(ΣΕΚ/∆Ε)», στο οποίο συµµετείχαν ενεργά βασικά στελέχη της οµάδας του παρό-
ντος έργου. 
Βάσει των ανωτέρω, ο Σύµβουλος συνέλεξε αντιπροσωπευτικά δείγµατα των ακόλουθων τευχών δηµοπράτησης, 
για όλα τα είδη έργων (οδοποιία, υδραυλικά, λιµενικά, κτιριακά, Η/Μ, ΧΥΤΑ, έργα πρασίνου): 
• ∆ιακήρυξη, 
• Τιµολόγιο, 
• Προϋπολογισµός, 
• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
• Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
• Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
• Τεχνική Περιγραφή. 
Η συλλογή των υπαρχόντων στοιχείων ενισχύθηκε µε την καταγραφή των απόψεων των φορέων υλοποίησης και 
διαχείρισης των Περιφερειακών έργων, που υλοποιήθηκε µε τη διοργάνωση συσκέψεων στις έδρες των Περιφε-
ρειών και στις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις ∆ηµοσίων Έργων. Τα στοιχεία που υπέστησαν επεξεργασία, συλλέγησαν 
κατά τις διαδοχικές επισκέψεις στις Περιφέρειες Κ. Μακεδονίας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Βορείου Αι-
γαίου, µαζί µε τα τεύχη δηµοπράτησης επιλεγµένων έργων που παρασχέθηκαν από τον ΕΣΠΕΛ µε τη συνδροµή 
της ΕΠΠΕ.  Τα ανωτέρω στοιχεία συµπληρώθηκαν και µε τις απόψεις υπηρεσιακών παραγόντων και στελεχών, 
που προέκυψαν από κατ’ ιδίαν συζητήσεις.   
Τα επεξεργασµένα στοιχεία, καθώς και τα πρόσθετα στοιχεία και απόψεις, ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη των 
τευχών δηµοπράτησης.  Η επεξεργασία των διαθέσιµων στοιχείων συνίστατο στην καθαρογραφή ορισµένων µερι-
κά χειρόγραφων κειµένων, στη µεταγλώττισή τους, στο διαχωρισµό νοµικών από τεχνικά κείµενα, στο διαχωρισµό 
γενικών όρων από ειδικούς και στην ηλεκτρονική ταξινόµηση, ανασύνταξη και τροποποίηση / προσαρµογή.   
Το υλικό αυτό, σε συνδυασµό µε το υλικό που προέκυψε από την καταγραφή, αξιολόγηση και κριτική ενσωµάτωση 
της διεθνούς εµπειρίας (βλ. Κεφ. 3), αποτελεί τη βάση της προτεινόµενης δοµής των προτύπων τευχών δηµοπρά-
τησης (βλ. Κεφ. 5).  Στην προτεινόµενη τυποποίηση των τευχών δηµοπράτησης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
άρση των υφιστάµενων προβληµάτων και δυσλειτουργιών (βλ. Κεφ. 4). 
Τέλος, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια στον οριζόντιο έλεγχο για τον εντοπισµό αντιθέσεων / πλεονασµών µεταξύ 
των επεξεργασµένων τευχών και την εξάλειψή τους. 

3. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Η διεθνής εµπειρία σχετικά µε τα πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης αντλήθηκε κυρίως από τις ακόλουθες πηγές (βλ. 
και τεχνική προσφορά): 
• Τα πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης της FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) και συγκε-

κριµένα: 

- Conditions of Contract for Building and Engineering Works Designed by the Employer: The Construc-
tion Contract, 

- Conditions of Contract for Plant and Design-Build, 

- Short Form of Contract. 
• Τις γενικές διατάξεις δηµοσίων έργων και τα πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης της Γερµανίας και συγκεκριµέ-

να: 

- Γενικές διατάξεις ανάθεσης δηµοσίων έργων – DIN 1960 (Algemeine Bestimmungen für die Vergabe 
von Bauleistungen), 

- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - DIN1961 (Algemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen), 

- Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Algemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen, DIN 18299 – DIN 18451), 

- Πρόσθετες Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen), 
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- Πρότυπα Περιγραφικά Τιµολόγια Κτιριακών, Υδραυλικών και Έργων Οδοποιίας (Standard 

Leistungskataloge für Straßenbau, Wasserbau und Bauwesen). 

4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Τα προβλήµατα και οι δυσλειτουργίες που αφορούν στα τεύχη δηµοπράτησης, όπως αυτά καταγράφηκαν βάσει 
της εµπειρίας του Συµβούλου στη διαχείριση και αξιολόγηση έργων του Β’ ΚΠΣ, των επαφών µε τους φορείς δια-
χείρισης και υλοποίησης έργων του Γ’ ΚΠΣ, αλλά και της διερεύνησης που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του 
έργου «Σύµβουλος Εθνικών Κοστολογίων για τα ∆ηµόσια Έργα (ΣΕΚ/∆Ε)», είναι κυρίως τα ακόλουθα: 
• Απουσία επαρκούς κωδικοποίησης της νοµοθεσίας δηµοσίων έργων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφό-

ρων Υπουργικών Αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ., η οποία, σε συνδυασµό µε τις συχνές αλλαγές της νοµοθε-
σίας και την έλλειψη άµεσης ενηµέρωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών οδηγεί σε παραλείψεις κατά τη 
σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης, 

• Έλλειψη προτύπων τευχών δηµοπράτησης, που να ενηµερώνονται και να αναθεωρούνται συστηµατικά, 
µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ενιαίος τρόπος σύνταξης και τυποποιηµένα περιεχόµενα τευχών.  Το γεγο-
νός αυτό οδηγεί σε υπέρµετρο φόρτο εργασίας των στελεχών των Περιφερειακών Υπηρεσιών και σε λάθη 
και παραλείψεις που, σε πολλές περιπτώσεις, οδηγούν σε υπερβάσεις του κόστους των έργων. Το πρόβλη-
µα είναι ιδιαίτερα έντονο στα µικρά έργα, των οποίων τα τεύχη συντάσσονται από Υπηρεσίες χωρίς την α-
παραίτητη στελέχωση ή από µελετητές µε µικρή εµπειρία,  

• Τα υφιστάµενα περιγραφικά τιµολόγια είναι παλαιά, δεν συνδέονται µονοσήµαντα µε κωδικοποιηµένες προ-
διαγραφές και, λόγω της παλαιότητάς τους, δεν περιλαµβάνουν πολλά νέα υλικά καθώς και σύγχρονες µε-
θόδους κατασκευής,  

• Τα υφιστάµενα περιγραφικά τιµολόγια περιέχουν µακροσκελείς διατυπώσεις και εµπλέκουν τεχνικές απαι-
τήσεις που ανήκουν κανονικά στις προδιαγραφές ή στην ΤΣΥ, οι οποίες δυσχεραίνουν την ορθή κοστολό-
γηση και συµβάλλουν στη δηµιουργία πρόσθετων αιτιάσεων από τους αναδόχους των έργων, 

• ∆εν υπάρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία επικαιροποίησης και αναθεώρησης των περιγραφικών τιµολογίων, 
µε αποτέλεσµα τα υφιστάµενα πρότυπα περιγραφικά τιµολόγια να τροποποιούνται κατά περίπτωση από τις 
αναθέτουσες Υπηρεσίες και τους µελετητές. 

Ας σηµειωθεί ότι µια πρώτη προσπάθεια εξορθολογισµού και επικαιροποίησης των περιγραφικών τιµολογίων επι-
χειρήθηκε στα πλαίσια του έργου του ΣΕΚ/∆Ε.   
Σε σχέση µε τα ανωτέρω προβλήµατα, η προσπάθεια της παρούσας εργασίας επικεντρώθηκε στην ορθολογικότε-
ρη οργάνωση των περιεχοµένων των τευχών δηµοπράτησης, όπως προτείνεται στα επόµενα.  

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΟΜΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

5.1 Γενικά 
Ο Σύµβουλος συνέταξε τα ακόλουθα πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης: 
• ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, 
• Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ), 
• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), 
• Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΤΣΥ), 
• Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ), 
• Περιγραφικό Τιµολόγιο, 
• Τεχνική Περιγραφή, 
• Προϋπολογισµό. 
Η σύνταξη των πρότυπων τευχών βασίστηκε: 
• Στην εκτεταµένη εµπειρία της οµάδας του Συµβούλου στο αντικείµενο, 
• Στα επιλεγέντα από το Σύµβουλο αντιπροσωπευτικά δείγµατα τευχών (µεµονωµένα έργα, τεύχη ΕΥ-

∆Ε/ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., ΕΥ∆Ε ΜΕ∆Ε, ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. κτλ.), 
• Στη συλλογή στοιχείων (τευχών δηµοπράτησης, διοικητικών πράξεων, αλληλογραφίας) αντιπροσωπευτικών 

έργων από τις Περιφέρειες, 
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• Στη συλλογή συµβατικών τευχών επιλεγµένων έργων κάθε κατηγορίας της περιόδου 1994-1999 από τον 

ΕΣΠΕΛ, 
• Στην κριτική ενσωµάτωση της διεθνούς εµπειρίας, κατά τρόπο που να µη δηµιουργούνται αντιθέσεις µε το 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο δηµοσίων έργων στην Ελλάδα. 
Τόσο κατά την επιλογή της δοµής (ιδιαίτερα του ζεύγους τευχών ΓΤΣΥ – ΕΤΣΥ) όσο και του περιεχοµένου των 
τευχών, ελήφθη σοβαρά υπόψη το καθολικό σχεδόν αίτηµα των Περιφερειακών φορέων για παραγωγή οδηγών 
που θα έχουν εφαρµογή και σε έργα προϋπολογισµού άνω των 5.000.000 ευρώ. 
Η αναλυτική παρουσίαση της δοµής και των περιεχοµένων κάθε τεύχους δίνεται στις παραγράφους που ακολου-
θούν.  Τα προτεινόµενα τεύχη αποτελούν πρόταση προς διάλογο και σχολιασµό, µε στόχο, αφού ληφθούν 
υπόψη και οι απόψεις των ενδιαφεροµένων / εµπλεκοµένων φορέων, να προωθηθούν προς θεσµοθέτηση. 

5.2 ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
Τα περιφερειακά έργα είναι κατά κανόνα συνήθη (σε αντιδιαστολή µε τα µεγάλα έργα κατά την έννοια του Κανονι-
σµού 1260/99 Ε.Ε.) και δηµοπρατούνται µε το σύστηµα της ανοικτής διαδικασίας µε συµπληρωµένο ή όχι τιµολό-
γιο εκ µέρους της Υπηρεσίας.  Εν τούτοις, σύµφωνα και µε υπόδειξη της ΕΠΠΕ, συντάχθηκαν σχέδια διακηρύξεων 
και για το σύστηµα µελέτη – κατασκευή, καθώς και για την κλειστή διαδικασία. 
Όπου υπάρχουν δυνατά εναλλακτικά συστήµατα υποβολής προσφορών (π.χ., για την ανοικτή διαδικασία µε τιµο-
λόγιο: προσφορά επιµέρους ή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, συµπλήρωση ανοικτού τιµολογίου, κτλ.) αναγράφο-
νται όλα στο τεύχος και θα συµπληρώνεται στο σχετικό τετραγωνίδιο το ισχύον σύστηµα για το συγκεκριµένο έργο. 
Το ίδιο ισχύει και για το θεσµικό πλαίσιο (εφαρµογή αµιγώς εθνικού δικαίου ή εφαρµογή και κοινοτικού δικαίου). 
Τα ειδικά στοιχεία που αφορούν κάθε συγκεκριµένο έργο (π.χ. αναθέτουσα αρχή, προθεσµίες, εγγυητικές κτλ.) 
µένουν κενά και θα συµπληρώνονται κατά περίπτωση για το συγκεκριµένο έργο.  Τα σχετικά πεδία είναι αναλυτικά 
και προφανή, οπότε ειδικές οδηγίες έχουν συµπεριληφθεί µόνο όπου απαιτούνται.  
Στο Μέρος Α του παρόντος τεύχους παρουσιάζονται τα προτεινόµενα σχέδια διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας µε 
τιµολόγιο, ανοικτής διαδικασίας µε το σύστηµα µελέτη – κατασκευή και κλειστής διαδικασίας.   

5.3 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) συντάχθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιέχει όλα τα συµβατικά θέµα-
τα που είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες των έργων και προτείνεται να ισχύσει ως υπόβαθρο, θα υπάρχει δηλ., 
δυνατότητα επέµβασης εφόσον ο χρήστης το επιθυµεί, µέσω της ΕΣΥ του κάθε συγκεκριµένου έργου. Η σύνταξη 
νέας ΓΣΥ θεωρήθηκε απαραίτητη, αφενός για να επικαιροποιηθεί η ισχύουσα παλαιότερη Γενική Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων, εφόσον η προτεινόµενη γίνει αρµοδίως αποδεκτή, και αφετέρου για να πάψει η υπάρχουσα κακή πρα-
κτική, σύµφωνα µε την οποία γενικοί όροι πότε επαναλαµβάνονται και πότε όχι για κάθε έργο ξεχωριστά στην Ειδι-
κή Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Κατά τη σύνταξη της προτεινόµενης ΓΣΥ ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 
• Οι σχέσεις των συµβαλλόµενων, όπως προδιαγράφονται από τη νοµοθεσία περί κατασκευής δηµόσιων 

έργων, συµπληρούµενη από τα πορίσµατα της τέχνης και εµπειρίας, όπως έχουν καταγραφεί στις πρότυπες 
συµβάσεις κατασκευής έργων της FIDIC και εναρµονισµένη µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του εθνικού και 
κοινοτικού δικαίου, 

• Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (1974),  
• Οι Ειδικές Συγγραφές Υποχρεώσεων Περιφερειακών έργων που αντλήθηκαν από τις πηγές που καταγρά-

φονται στο Κεφάλαιο 2 ανωτέρω, 
• Οι Ειδικές Συγγραφές Υποχρεώσεων Κεντρικών Υπηρεσιών και κυρίως των φορέων υλοποίησης µεγάλων 

έργων, όπως η ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ, η ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., η ΕΥ∆Ε ΜΕ∆Ε και η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., 
• Οι υποχρεώσεις που ορίζονται για την αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο από τις γενικές και ειδικές περί 

µισθώσεως έργου διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Όπως λογικά θα αναµενόταν, οι Ειδικές Συγγραφές Υποχρεώσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών, που αποτέλεσαν τη 
βάση της προτεινόµενης ΓΣΥ, ήσαν πληρέστερες και καλύτερα επεξεργασµένες σε σχέση µε εκείνες των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών.  Πράγµατι, πέρα από τη δεδοµένη πλούσια εµπειρία των Κεντρικών Υπηρεσιών σε σηµαντικά 
έργα και την καλή στελέχωσή τους, είναι γεγονός ότι η επί σειρά ετών συνεισφορά αρκετών έµπειρων και ικανών 
συµβούλων έχει βελτιώσει σηµαντικά την πληρότητα των συµβατικών τευχών για τα έργα που υλοποιούνται από 
Κεντρικές Υπηρεσίες. 
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Από τις ανωτέρω πηγές επελέγη η «περιβάλλουσα» των περιεχοµένων που είναι γενικής εφαρµογής και, στη συ-
νέχεια, τα περιεχόµενα αναταξινοµήθηκαν και διατάχθηκαν κατά τη δοµή των άρθρων της Γενικής Συγγραφής Υ-
ποχρεώσεων της FIDIC.  Η δοµή των άρθρων της FIDIC επελέγη διότι αφενός αποτελεί τον κανόνα σχεδόν διε-
θνώς και αφετέρου διότι καθορίζει αυστηρότερα τη διαδοχή και τα περιεχόµενα των άρθρων σε σχέση µε τις χρη-
σιµοποιούµενες ΕΣΥ.  Τα περιεχόµενα των άρθρων συγκρίθηκαν ένα προς ένα µε τα περιεχόµενα του Ν 1418/84 
και του Π∆ 609/85, όπως ισχύουν και, όπου υπήρχε τµηµατική επανάληψη περιεχοµένων, παράφραση αυτών ή 
και πιστή αντιγραφή, αυτή εξαλείφθηκε και έγινε ευθεία παραποµπή στο αντίστοιχο άρθρο του υπόψη Νόµου ή/και 
του Προεδρικού ∆ιατάγµατος.  Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η επανάληψη / υποκατάσταση των κειµένων δια-
τάξεων στα συµβατικά τεύχη και υποχρεώνεται τόσο η Υπηρεσία όσο και ο Ανάδοχος να καταφύγουν στα πρωτό-
τυπα κείµενα για την ερµηνεία των τευχών κατά την υλοποίηση του έργου τους.  Επιπρόσθετα, αποφεύγεται το 
σύνηθες φαινόµενο της παρείσφρησης απαιτήσεων από προγενέστερη σύµβαση σε µεταγενέστερη, που βασίζο-
νται όµως σε διατάξεις οι οποίες έχουν καταστεί πλέον παρωχηµένες, λόγω τροποποίησης της νοµοθεσίας ενδιά-
µεσα. 
Το προϊόν της ανωτέρω εργασίας επισκοπήθηκε σε επόµενο στάδιο και, όπου κρίθηκε απαραίτητο, απλουστεύτη-
κε ή/και συντοµεύτηκε, ώστε να προσιδιάζει περισσότερο στις απαιτήσεις των περιφερειακών έργων.  Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η εργασία αυτή εκπονήθηκε έχοντας υπόψη το καθολικό σχεδόν αίτηµα των Περιφερειακών φορέων για 
παραγωγή οδηγών που θα έχουν εφαρµογή και σε έργα προϋπολογισµού άνω των 5.000.000 ευρώ. 
Στο Μέρος Β του παρόντος τεύχους περιέχεται το σχέδιο της προτεινόµενης ΓΣΥ. 

5.4 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
• Τυπικούς πρόσθετους όρους ανά κατηγορία έργων, που τυχόν θα απαιτηθούν, σε συµπλήρωση ή αντιδια-

στολή παραγράφων της ΓΣΥ, 
• Ειδικούς όρους, οι οποίοι θα συµπληρώνονται σε επίπεδο συγκεκριµένου έργου, σύµφωνα µε αναλυτικές 

οδηγίες, που αποτελούν τµήµα του τεύχους ανά άρθρο. 
Το προσάρτηµα νοµοθεσίας, που είχε προταθεί σε προηγούµενες εκθέσεις, παραλείπεται, διότι γίνεται αναλυτική 
αναφορά σε αυτό στη ∆ιακήρυξη και η επανάληψή του στην ΕΣΥ αποτελεί πλεονασµό και πηγή λαθών. 
Στο προτεινόµενο σχέδιο της ΕΣΥ ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια δοµή µε αυτήν της προτεινόµενης ΓΣΥ και µε την 
ίδια αρίθµηση ανά άρθρο.  Με τον τρόπο αυτό, οποιαδήποτε συµπλήρωση ή αντιδιαστολή αντιστοιχείται µε ευχέ-
ρεια, χωρίς περιττές αναζητήσεις.  Σε κάθε άρθρο δίνονται οδηγίες συµπλήρωσης µε κεκλιµένους χαρακτήρες, ενώ 
σε ορισµένα άρθρα προτείνονται συγκεκριµένα κείµενα είτε ως παραδείγµατα, κατά περίπτωση, είτε ως υπόδειξη 
και εναπόκειται στην κρίση του συντάκτη η αξιοποίηση / συµπλήρωση / διόρθωσή τους. 
Στο Μέρος Γ του παρόντος τεύχους περιέχεται το σχέδιο της προτεινόµενης ΕΣΥ. 
Με τον προτεινόµενο τρόπο υιοθέτησης του ζεύγους τευχών ΓΣΥ – ΕΣΥ, η µεν ΓΣΥ επιδιώκεται να εξελιχθεί εν 
καιρώ σε έγγραφο γενικής εφαρµογής για όλα τα έργα, ενώ η ΕΣΥ θα αφορά πραγµατικά µόνο στις ειδικές απαιτή-
σεις κάθε συγκεκριµένου έργου ή µικρού συνόλου οµοειδών έργων.  Κατά τούτο, ο φόρτος εργασίας των Υπηρε-
σιών θα µετριαστεί, καθόσον το γενικό µέρος θα έχει παγιωθεί και δεν θα απαιτείται να αναπαραχθεί για κάθε δη-
µοπράτηση, ιδιαίτερα εφόσον αναληφθεί από αρµόδιο φορέα και η περιοδική κεντρική ενηµέρωσή του.  Θα απαι-
τείται όµως εξειδίκευση για κάθε έργο µέσω της ΕΣΥ, είτε µε ίδιες δυνάµεις των Υπηρεσιών για απλά / επαναλαµ-
βανόµενα έργα, είτε µε τη βοήθεια µελετητών / συµβούλων για σύνθετα έργα. 

5.5 Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Η Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΤΣΥ), κατ’ αναλογία µε τη ΓΣΥ, περιέχει όλη την αναγκαία τεχνική 
πληροφορία (υλικά, εργασίες, έλεγχοι κτλ.), διαρθρωµένη ανά διακριτές οµάδες εργασιών (τµήµατα) µε περαιτέρω 
εξειδίκευση σε επιµέρους άρθρα.  Η δοµή της ΓΤΣΥ φαίνεται στον πίνακα περιεχοµένων του παρόντος τεύχους 
µέχρι το επίπεδο τµήµατος.   
Η εισαγωγή της έννοιας της ΓΤΣΥ αποτελεί ίσως καινοτοµία για τα ελληνικά δεδοµένα, τυχαίνει όµως εκτεταµένης 
εφαρµογής στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ωκεανία.  Ως υπόβαθρο σύνταξης της ΓΤΣΥ, χρησιµο-
ποιήθηκαν σε σηµαντικό βαθµό και οι σχετικές ΤΣΥ Κεντρικών Υπηρεσιών, δεδοµένου ότι: 
• συµπυκνώνουν την πολύτιµη εµπειρία που έχει αποκτηθεί από τις Υπηρεσίες αυτές και έχουν δοκιµαστεί 

στην πράξη, ιδιαίτερα, στην ελληνική πρακτική και πραγµατικότητα, 
• ενσωµατώνουν την προσπάθεια που έχει καταβληθεί από τον τεχνικό κόσµο της χώρας επί µια δεκαετία 

τουλάχιστον, που αξίζει να αξιοποιηθεί, 
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• είναι περισσότερο οικείες στους υπόλοιπους συντελεστές παραγωγής δηµοσίων έργων στη χώρα (µελετη-

τές, προµηθευτές, εργοληπτικές επιχειρήσεις) σε σχέση µε κάποιο ξένο πρότυπο, 
• προσιδιάζουν σε έργα σηµαντικού προϋπολογισµού (άνω των 5.000.000 ευρώ), όπως ήταν η καθολική 

σχεδόν απαίτηση των στελεχών των Περιφερειών. 
Κάθε οµάδα εργασίας (τµήµα) κωδικοποιήθηκε µονοσήµαντα µε ένα τριψήφιο αριθµό. Οι κενοί αριθµοί που αφή-
νονται ελεύθεροι µεταξύ δύο διαδοχικών οµάδων εργασίας, χρησιµοποιούνται για την κωδικοποίηση διακριτών 
άρθρων της προηγούµενης οµάδας. Για παράδειγµα, ο αριθµός 120 αναφέρεται στις χωµατουργικές εργασίες και ο 
140 στις εργασίες διαµόρφωσης τοπίου και έτσι οι αριθµοί 121 – 139 είναι διαθέσιµοι για την κωδικοποίηση των 
άρθρων που υπάγονται στις χωµατουργικές εργασίες (π.χ. γενικές εκσκαφές, επιχώµατα κτλ.). Επισηµαίνεται ότι η 
χρησιµοποίηση άρθρων ως υποδιαίρεση των οµάδων εργασίας (τµηµάτων) γίνεται κατά περίπτωση, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο.  
Κάθε άρθρο ή/και οµάδα εργασίας έχει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα εδάφια / περιεχόµενα: 
• Πεδίο εφαρµογής – Ορισµοί, 
• Υλικά, 
• Εκτέλεση εργασιών, 
• ∆οκιµές – Έλεγχοι, 
• Επιµέτρηση και Πληρωµή, 
• Εργασίες του τιµολογίου που προδιαγράφονται στο άρθρο. 
Στα ανωτέρω εδάφια κάθε οµάδας εργασίας γίνεται αναφορά στις σχετικές πρότυπες προδιαγραφές (ελληνικές και 
ξένες) και αναγράφεται επιπλέον ό,τι συµπληρώνει ή/και αντιδιαστέλλει τις προδιαγραφές αυτές.  Επίσης, στο εδά-
φιο «Εκτέλεση εργασιών» γίνεται ειδική αναφορά, εφόσον απαιτείται, σε ειδικό εξοπλισµό ή σε διαδικασία δοκιµα-
στικής εκτέλεσης περιορισµένου τµήµατος µιας ειδικής εργασίας, πριν από την πλήρη εκτέλεση της.  
Στο εδάφιο  «Επιµέτρηση και Πληρωµή» καθορίζονται όλοι οι επιτρεπτοί εναλλακτικοί τρόποι επιµέτρησης και 
πληρωµής. 
Οι οµάδες εργασίας ταξινοµήθηκαν µε γνώµονα το πεδίο εφαρµογής τους αναφορικά µε τις διάφορες κατηγορίες 
έργων.  Ειδικότερα, τα τµήµατα 100-400 είναι γενικής εφαρµογής και µπορεί να αφορούν σε οποιαδήποτε κατηγο-
ρία.  Από τα υπόλοιπα,  
• τα τµήµατα 520-600 αφορούν κυρίως σε συγκοινωνιακά έργα,  
• τα τµήµατα 620-740 κυρίως σε υδραυλικά έργα,  
• τα τµήµατα 800-970 κυρίως σε λιµενικά έργα, ενώ  
• τα τµήµατα 1000-1300 κυρίως σε κτιριακά έργα. 
Τα σχετικά άρθρα της ΓΤΣΥ που αφορούν στις «λοιπές» κατηγορίες έργων έχουν ενταχθεί για τα έργα πρασίνου 
στην κατηγορία γενικής εφαρµογής, για τα έργα ΧΥΤΑ στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και για τα έργα Η/Μ 
στις επιµέρους κατηγορίες που αυτά αφορούν εκάστοτε, δηλ., στα συγκοινωνιακά, στα υδραυλικά και στα κτιριακά 
έργα, αντίστοιχα.  
Με βάση τα ανωτέρω, για τη σύνταξη της ΓΤΣΥ, π.χ., ενός κτιριακού έργου µε οδικές προσβάσεις και διαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου, υπάρχει η ευελιξία σύνθεσης της ΓΤΣΥ µε άντληση άρθρων από οποιαδήποτε από τα ανω-
τέρω τµήµατα, όπως 100-400 (γενικά), 520-600 (συγκοινωνιακά) και 1000-1300 (κτιριακά). 
Στο Μέρος ∆ του παρόντος τεύχους παρουσιάζονται τα τµήµατα / άρθρα που έχουν αναπτυχθεί.  

5.6 Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Η Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ), κατ’ αναλογία της ΕΣΥ, προορίζεται να περιλαµβάνει τα ακό-
λουθα: 
• Τυπικούς πρόσθετους όρους ανά κατηγορία έργων, οµάδα εργασιών και άρθρο, που τυχόν θα απαιτηθούν, 

σε συµπλήρωση ή αντιδιαστολή των αντιστοίχων της ΓΤΣΥ, 
• Ειδικούς όρους, οι οποίοι θα συµπληρώνονται σε επίπεδο συγκεκριµένου έργου, σύµφωνα µε αναλυτικές 

οδηγίες, που συντάχθηκαν για το σκοπό αυτό. 
Στο Μέρος E του παρόντος τεύχους παρουσιάζονται οι οδηγίες σύνταξης της ΕΤΣΥ καθώς και δύο τυπικά παρα-
δείγµατα άρθρων που έχουν αναπτυχθεί.  Κατ’ αναλογία µε την ΕΣΥ, η ΕΤΣΥ µπορεί να συνταχθεί είτε από το 
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προσωπικό της Υπηρεσίας, είτε µε τη βοήθεια συµβούλων / µελετητών, στα πλαίσια της σύνταξης των τευχών δη-
µοπράτησης. 

5.7 Περιγραφικό Τιµολόγιο 
Ο Σύµβουλος, σύµφωνα και µε την τεχνική του προσφορά,  ανέπτυξε οδηγίες εκπόνησης άρθρων περιγραφικού 
τιµολογίου έργων µαζί µε τυπικά παραδείγµατα για κάθε οµάδα εργασιών, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
• Τα άρθρα να είναι λιτά και περιεκτικά, 
• Τα άρθρα να περιέχουν µόνο τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κοστολογική τους διάρθρωση και όχι τε-

χνικές λεπτοµέρειες της εργασίας.  
Βάση για την εργασία του Συµβούλου αποτέλεσε η σχετική εργασία που έχει πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του 
ΣΕΚ/∆Ε.  Εφόσον γίνει αποδεκτή η προτεινόµενη µορφή των ΓΤΣΥ / ΕΤΣΥ και ότι το Τιµολόγιο πρέπει να µην πε-
ριέχει τεχνικές πληροφορίες, η γνώµη του Συµβούλου είναι ότι το Τιµολόγιο µπορεί µελλοντικά να καταργηθεί ως 
τεύχος δηµοπράτησης ή συµβατικό τεύχος.  Και τούτο,  δεδοµένου ότι όλη η απαιτούµενη τεχνική και κοστολογική 
πληροφορία µπορεί να ενταχθεί στις παραγράφους «Περιλαµβανόµενες δαπάνες» και «Επιµέτρηση και Πληρωµή» 
των ΓΤΣΥ / ΕΤΣΥ, ενώ οι τιµές µονάδας µπορεί να συµπληρώνονται και ολογράφως απ’ ευθείας στον Προϋπολο-
γισµό. 
Στο Μέρος Στ του παρόντος τεύχους παρουσιάζονται τα άρθρα που έχουν αναπτυχθεί.  

5.8 Τεχνική Περιγραφή 
Η Τεχνική Περιγραφή περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της εργολαβίας, το οποίο 
µπορεί να ανήκει αµιγώς σε µία κατηγορία έργων ή και να συνδυάζει περισσότερες. Το φυσικό αντικείµενο για κάθε 
κατηγορία έργου περιγράφεται µε τη βοήθεια βασικών φυσικών δεικτών, συνοδευόµενων από την ποσότητα και τα 
βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.  
Στην Τεχνική Περιγραφή επίσης εντάσσονται η αναλυτική περιγραφή του έργου, καθώς και οι συµπληρωµατικές 
πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριµένο έργο και απαιτούνται για την πληρέστερη πληροφόρηση των υπο-
ψηφίων σχετικά µε το αντικείµενο της εργολαβίας, των εργασιών, των υπαρχόντων περιορισµών. 
Στο Μέρος Ζ του παρόντος τεύχους παρουσιάζονται οι οδηγίες σύνταξης της Τεχνικής Περιγραφής, καθώς και ένα 
παράδειγµα συνοπτικής περιγραφής του φυσικού αντικειµένου µε τη χρήση κατάλληλων δεικτών εκροών.   

5.9 Προϋπολογισµός 
Ο πρότυπος προϋπολογισµός έχει δοµή πίνακα µε τα ακόλουθα πεδία: 
• Αύξων αριθµός εργασίας, 
• Τίτλος εργασίας, που πρέπει να είναι ο ίδιος µε τον τίτλο του αντίστοιχου άρθρου του Τιµολογίου, 
• Αριθµός αντίστοιχου άρθρου τιµολογίου, 
• Κονδύλιο αναθεώρησης, 
• Μονάδα µέτρησης, 
• Ποσότητα, 
• Τιµή µονάδας, 
• ∆απάνη. 
Για κάθε κατηγορία εργασιών πρέπει να υπάρχει τυπική οµαδοποίηση, π.χ., χωµατουργικά, σκυροδέµατα, Η/Μ, 
κτλ.  Στο τέλος του πίνακα αναγράφονται επίσης οι λοιποί όροι, όπως «Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου», «Α-
πρόβλεπτα», «Αναθεώρηση», «ΦΠΑ», «Συνολική ∆απάνη». 
Στο Μέρος Η του παρόντος τεύχους καταγράφεται ο κατάλογος των προτεινόµενων άρθρων ανά οµάδα εργασίας 
και παρουσιάζεται ένα υπόδειγµα τυπικού προϋπολογισµού.  
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Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

 
Τεύχος / 
Οδηγός 

Μέρος Τµήµα Έκδοση Κωδικός τεύ-
χους 

Τίτλος - Περιεχόµενο Α/Α φακέλου 
- διαχ/κου 

1 2 3 4 5 6 7 

Τ∆ ∆ 1180 0 Τ∆-∆-1180.0 Εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέ-
τευσης και φυσικού αερίου σε κτί-
ρια 

3-11 

Τ∆ ∆ 1200 0 Τ∆-∆-1200.0 Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης 3-12 
Τ∆ ∆ 1220 0 Τ∆-∆-1220.0 Εγκαταστάσεις αερισµού - θέρ-

µανσης - κλιµατισµού 
3-13 

Τ∆ ∆ 1240 0 Τ∆-∆-1240.0 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 3-14 
Τ∆ ∆ 1260 0 Τ∆-∆-1260.0 Αντικεραυνική προστασία 3-15 
Τ∆ ∆ 1280 0 Τ∆-∆-1280.0 Ανελκυστήρες 3-16 
Τ∆ ∆ 1300 0 Τ∆-∆-1300.0 Αυτοµατισµός κτιρίων 3-17 
Τ∆ Ε  0 Τ∆-Ε.0 Ειδική τεχνική συγγραφή υποχρεώ-

σεων 
3-18 

Τ∆ Στ  0 Τ∆-Στ.0 Περιγραφικό τιµολόγιο 3-19 
Τ∆ Ζ  0 Τ∆-Ζ.0 Τεχνική περιγραφή 3-20 
Τ∆ Η  0 Τ∆-Η.0 Προµέτρηση – προϋπολογισµός 3-21 
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