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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άξζξν 1ν - Αληηθείκελν ζπγγξαθήο
Ζ παξνχζα αθνξά εηο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 2ΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ»
Άξζξν 2ν - Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Σν έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3669/2008 θαζψο θαη:
· Σνπ 28/80 Π.Γ/ηνο ζε φηη αθνξά ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο
αξκνδηφηεηεο ησλ απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ.
· Σνπ Ν. 1418/84 «Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηζρχεη κεηά ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ ηνλ Ν. 2229/94.
· Σνπ Π.Γ. 609/85 «Καηαζθεπή δεκφζησλ έξγσλ»
· Σνπ Π.Γ. 472/85
· Σνπ Ν. 3263/04 «Μεηνδνηηθφ ζχζηεκα αλάζεζεο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
· Σσλ Π.Γ. 368/94, 286/94 θαη 85/94
· Σνπ Π.Γ. 171/87 πεξί απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ
πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Ο.Σ.Α. θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ Α’ 84)
· Σνπ Π.Γ. 410/95 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ Α’ 231)
· Σνπ Π.Γ. 23/93 & 85/95 πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηα Γεκφζηα
Έξγα πξνο ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Π.Γ. 334/00
· Σνπ Ν. 2576/98 (Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή “ξ” γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ
θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε εγθπθιίνπο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.)
· Σνπ Π.Γ. 218/99
· Σνπ Ν. 2940/01 θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο
· Σσλ εγθπθιίσλ θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ., ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. θαη Γ.Γ.Α.
πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 3ν - Εγθύθιηνη - Πξνδηαγξαθέο
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ
Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. θαη ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. θαη ζα εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηνπ
έξγνπ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ., ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. θαη Γ.Γ.Α., πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ή ην ηηκνιφγην.
Άξζξν 4ν - πκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε φκσο αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ
πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ηφηε εθαξκφδεηαη ε ζεηξά ηζρχνο ησλ ηεπρψλ πνπ
θαζνξίδεηαη πάγηα ζηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 5ν - Εγγύεζε-Πξνζεζκία απνπεξάησζεο
Απηά νξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ηελ Γηαθήξπμε.
Άξζξν 6ν - Πξόνδνο έξγσλ - Κπξώζεηο ιόγσ θαζπζηεξήζεσο
α) Σν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ πεξηέρεηαη ζηε κειέηε - αλ πεξηέρεηαη
- παξέρεη ελδεηθηηθά ηελ πξφνδν ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ κέζα ζηελ ζπλνιηθή
πξνζεζκία απνπεξάησζεο απηνχ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ή
ηελ δηαθήξπμε. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα εγθξίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο απηνχ,
εθ' φζνλ πξν ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ ππνβιεζεί αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη δελ
ζπλεπάγεηαη παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηειέζεσο ηνπ φινπ έξγνπ.
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β) Όηαλ δελ έρεη ζπληαρζεί ρξνλνδηάγξακκα ηεο εθηέιεζεο ηνπ φινπ έξγνπ, νη
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ, θαζνξίδνληαη απφ ηελ
ππεξεζία κε πίλαθεο εξγαζηψλ πνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ αλάδνρν.
γ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη αξθεηφ θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη κεραληθά
κέζα θαη λα εθαξκφζεη ππεξσξίεο, λπρηεξηλά ζπλεξγεία θαη εξγαζία ζε εκέξεο αξγίαο
αλ απηφ απαηηεί ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη
πξφζζεηε απνδεκίσζε γη' απηφ. Ζ ππεξεζία κπνξεί νπνηεδήπνηε λα απαηηήζεη απφ ηνλ
αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ, ηηο ππεξσξίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
κεραλεκάησλ, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο.
δ) Δάλ ν αλάδνρνο δελ πεξαηψζεη ηηο εξγαζίεο ζηα φξηα ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ην
ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ν πίλαθαο εξγαζηψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 61 ηνπ Ν.3669/2008.
ε) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξαηάεη ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην εξγαζίαο θαη θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ. Σν εκεξνιφγην ππνγξάθεηαη θαζεκεξηλψο ππφ απηνχ ή εθπξνζψπνπ ηεο
ππεξεζίαο ζηηο επί ηφπνπ επηζθέςεηο.
Άξζξν 7ν - Πεξηερόκελν ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ
Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσζεο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ. Ο
αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία άιιε πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλν
εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο.
Έηζη ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη:
α) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε
εξγαζίαο, ήηνη ηα κηζζψκαηα, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ε επηβάξπλζε
απφ εκεξαξγίεο κε νπνηαδήπνηε αηηία, νη δαπάλεο παξαιαβήο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη
επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξά ηνπο.
β) Οη δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ
(εξγνδεγνί, κεραλνδεγνί, ρεηξηζηέο, κεραλνηερλίηεο, ηερλίηεο εηδηθεπκέλνη θαη
αλεηδίθεπηνη εξγάηεο) γηα εκεξνκίζζηα απηψλ, εκεξαξγίεο, αζθαιίζεηο, ψξεο αξγίαο,
έθηαθηεο ρξεκαηηθέο παξνρέο θ.ι.π.
γ) Ζ αμία ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα θάζε είδνπο εξγαζίαο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ απηψλ κε νπνηνδήπνηε κέζν, απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ή
πξνκήζεηαο έσο ηνλ ηφπν ησλ έξγσλ.
δ) Οη δαπάλεο γηα ελδερφκελε θάζε είδνπο αζθάιηζε ησλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεηο γηα
ηελ πξνζσξηλή θαηάιεςε εθηάζεσλ γηα κεηαθνξά ή απνζήθεπζή ηνπο.
ε) Σα έμνδα απφζβεζεο, απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη
πιηθψλ.
ζη) Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ζπγθεθξηκέλα, αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο πνπ νξίδεη ε ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ.
Οπδεκία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ, είηε σο
πξνο ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ θάζε εξγαζίαο, είηε σο
πξνο ηηο απνδφζεηο ησλ εξγαηνηερληηψλ, είηε σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη
πιηθψλ κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ εηο ηνλ δηαγσληζκφ.
Άξζξν 8ν - Πνζνζηό γεληθώλ εμόδσλ θαη νθέινπο ηνπ αλαδόρνπ
ην άξζξν 17 παξ. 7 ηνπ Ν3669/2008 νξίδεηαη πνζνζηφ γηα ηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο
αλαδφρνπ θαη θαηαβάιιεηαη επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη κε ηηο ηηκέο
ηνπ ηηκνινγίνπ ή ησλ πξσηνθφιισλ. ' απηφ ην πνζνζηφ πεξηιακβάλνληαη:
α) Οη κηζζνί θαη θάζε είδνπο απνδεκηψζεηο αζθαιίζεηο θαη έμνδα θηλήζεσο ηνπ
δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ.
β) Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη
δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ (χδξεπζε,
ζέξκαλζε θ.ι.π.)
γ) Σα έμνδα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζχκβαζεο, εγθαηάζηαζεο εθηέιεζεο θαη
παξαιαβήο ησλ έξγσλ.
δ) Κάζε είδνπο θφξνη, ηέιε, έμνδα εγγχεζεο, ηφθνη θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη άιιεο θάζε
είδνπο επηβαξχλζεηο.
ε) Έμνδα εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη δνθηκψλ ελ
γέλεη γηα ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.
ζη) Έμνδα αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ θαη θάζε
είδνπο απνδεκίσζεο πξνο ηξίηνπο.
δ) Έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθφκηζεο ησλ πξντφλησλ ζε
ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία.
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ε) Κάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη εηδηθά, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή,
έληερλε θαη ζχκθσλε πξνο ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή
απαηηνχκελε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ έξγσλ απφ θάζε πιεπξά, ζε ζρέζε πξνο ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε είδνπο επηζθαιή έμνδα.
ζ) Σν φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.
Άξζξν 9ν - Πνηόηεηα πιηθώλ - Έιεγρνο πιηθώλ - Δείγκαηα
Σα πιηθά νθείινπλ λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ
αληίζηνηρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Γείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ. Τιηθά
θαη άιια είδε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσξίο έγθξηζε, ζα απνξξίπηνληαη αλ βξεζνχλ
αθαηάιιεια. Σα απαξαίηεηα δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα παξαδίδνληαη
εγθαίξσο πξν ηεο ρξήζεσο θαη ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Αλ είλαη αλάγθε ηα
δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζε θαηάιιειν θξαηηθφ εξγαζηήξην δνθηκήο
πιηθψλ.
Άξζξν 10ν - Αλαινγία Τιηθώλ
Δθαξκφδνληαη κε αθξίβεηα θαη πξνζνρή νη αλαινγίεο πιηθψλ πνπ νξίδεη ην ηηκνιφγην
θαη ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Ζ άκκνο θαη ην ακκνράιηθν πξέπεη λα θνζθηλίδνληαη θαη
λα κεηξνχληαη κε θηηία νξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ γηα λα είλαη ζηηο ζσζηέο αλαινγίεο.
Άξζξν 11ν - Μεραληθόο εμνπιηζκόο
Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο, αλ ρξεηάδεηαη ηέηνηνο γηα ην έξγν, πξνβιέπεηαη λα
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Ο εμνπιηζκφο απηφο ή
δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ή εμαζθαιίδεηαη κε θξνληίδα θαη έμνδα δηθά ηνπ. Ζ
ππεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε ή επζχλε γη' απηά.
Άξζξν 12ν - Αηπρήκαηα θαη δεκηέο
Οη αλάδνρνη έξγσλ πνπ εθηεινχληαη εληφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ Η.Κ.Α., ππνρξενχληαη
λα αζθαιίζνπλ ζ' απηφ ην πξνζσπηθφ ηνπο.
ε πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ εθηεινχληαη εθηφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ Η.Κ.Α., νη
αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη
αζθαιηζκέλν ζην Η.Κ.Α. θαη δελ έρεη δηαθνπεί ε αζθάιηζή ηνπ. Σν ππφινηπν πξνζσπηθφ
ππνρξενχηαη επίζεο λα αζθαιίζεη ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ην Γεκφζην αζθαιηζηηθή
εηαηξεία.
Ζ δαπάλε γηα ηα αζθάιηζηξα ζην ζχλνιφ ηνπο, ήηνη εξγνδνηηθή εηζθνξά θαη εηζθνξά
εξγαδνκέλνπ, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. ε θακία πεξίπησζε δελ επηβαξχλεηαη ν εξγνδφηεο
κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, σο θαη κε
απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθάιεζε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηα κεηαθνξηθά
ηνπ κέζα ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη
θάζε είδνπο θνηλσθειή έξγα.
Άξζξν 13ν - Φόξνη - Σέιε θαη Κξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο, ηέιε θαη
θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ ηελ εκέξα δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Τπνρξενχηαη λα
πιεξψλεη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ηα δψξα θαη ηα επηδφκαηα πνπ νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ιφγσ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ, εκεξψλ ππνρξεσηηθήο
αξγίαο θαη άδεηαο.
Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ν δηαγσληζκφο επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θαη
θξαηήζεηο ή θαηαξγεζνχλ άιινη πνπ ππάξρνπλ, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επί
πιένλ ή εθπίπηεηαη αληίζηνηρα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ πξνζζέηνληαο ή
αθαηξψληαο ην πνζφλ πνπ πξαγκαηηθά πιεξψζεθε ή εμνηθνλνκήζεθε.
Άξζξν 14ν - Μειέηε ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ
Ο εξγνιάβνο πνπ κεηνδνηεί ζεσξείηαη φηη έιαβε ππ' φςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ήηνη ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ
θαη ησλ κεξψλ απηνχ, ηηο απαξαίηεηεο κε θάζε κέζν κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε,
δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ αλάγθε
θαηαζθεπήο νδψλ πξνζπέιαζεο, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, λεξνχ,
ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο,
θαηξηθέο
ζπλζήθεο,
ηελ
θαηάζηαζε
ησλ
ξεπκάησλ
θαη
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νπνηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ θαη θαηά θάπνην ηξφπν λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη φηη ηα έξγα
ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ζηελ νπνία ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν
αλάδνρνο.
Άξζξν 15ν - Φύιαμε πιηθώλ, έξγσλ, άιισλ θαηαζθεπώλ θαη κέζσλ - Πξνζηαζία βιάζηεζεο
α) Ο αλάδνρνο ζα θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα εηο ρείξαο ηνπ
πιηθά θαη κέζα, θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη. ρεηηθέο δηαηαγέο ηεο
ππεξεζίαο εθηεινχληαη ππ' απηνχ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα κέηξα θχιαμεο,
πξνζηαζίαο ή δηαηήξεζεο, ηα ιακβάλεη ν εξγνδφηεο θαη θαηαινγίδεη ηηο δαπάλεο ζε
βάξνο ηνπ αλαδφρνπ.
β) Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο θάζε
είδνπο θνηλσθειψλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ή εθηεινχληαη θνληά ζηα έξγα ηνπ, ψζηε λα
πξνιακβάλνληαη δεκηέο ζε απηά ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Εεκηέο πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ ακέιεηεο ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη ακέζσο απ' απηφλ, αιιηψο ε
επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
γ) Ο αλάδνρνο πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε θαη ηηο
θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ θαη επζχλεηαη γηα θάζε θνπή
δέλδξσλ, ζάκλσλ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο, πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ.
δ) Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη απφ ξππάλζεηο ην πεξηβάιινλ θαη λα θξνληίδεη
γηα ηελ απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα ή έιιεηςε
απαξαηηήησλ κέηξσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 16ν - Πξόιεςε αηπρεκάησλ - Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο
Ο αλάδνρνο, αλεμάξηεηα, άζρεηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο πνπ πξνβιέπνπλ νη
λφκνη, ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη θάζε ηξίην,
σο θαη γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζ' απηνχο.
Γαηψδε νξχγκαηα ππνζηεξίδνληαη πάληνηε, γεληθά δε ηα νξχγκαηα ζε θαηνηθεκέλνπο
ρψξνπο επηπξνζζέησο, επηζεκαίλνληαη κε θψηα ηε λχρηα.
Γηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθέο κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη κε
επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην απαξαίηεην θαξκαθεπηηθφ πιηθφ γηα πξψηεο βνήζεηεο.
Άξζξν 17ν - Υξήζε έξγνπ πξν ηεο απνπεξάησζεο
Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα παξαιάβεη θαη θάλεη ρξήζε θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ
πεξαηψζεθε κεξηθψο ή νιηθψο, ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη απηφ απνηειεί απνδνρή
νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο κε ζχκθσλεο πξνο ηε ζχκβαζε. Αλ ε αλσηέξσ θαηνρή ή ρξήζε
πξνθαιέζεη θαζπζηέξεζε ζηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε
αλάινγε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ
έξγνπ απφ ηνλ εξγνδφηε πξν ηεο απνπεξάησζήο ηνπ, ζπλεπάγεηαη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα
ηνλ αλάδνρν, ηφηε ν εξγνδφηεο θαηαβάιιεη ζ’ απηφλ ηηο δαπάλεο απηέο πνπ πξαγκαηηθά
δηθαηνινγνχληαη.
Άξζξν 18ν - Σνπνγξαθηθέο εξγαζίεο - Εθαξκνγέο επί ηνπ εδάθνπο
Κάζε εξγαζία αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ ζην έδαθνο εθηειείηαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ,
κε νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. Οη
δαπάλεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζε πιηθά, ηερληθά κέζα θαη πξνζσπηθφ βαξχλνπλ ηνλ
αλάδνρν.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε
κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, λα πξνβεί κπξνζηά ζε αληηπξφζσπν
ηεο Τπεξεζίαο, ζηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο πάλσ ζην έδαθνο, ζηηο παζζαιψζεηο θαη
ζηηο ρσξνζηαζκήζεηο ησλ αμφλσλ ηνπ έξγνπ, ζηνλ έιεγρν θαη ζηε ιήςε ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε ησλ
εγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο θαζψο θαη ζηε ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο, πνπ
θαηαιακβάλεηαη απφ ην έξγν.
Άξζξν 19ν - Απαιινηξηώζεηο
Οη απαιινηξηψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ γίλνληαη κε θξνληίδα
ηνπ εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Σνλ εξγνδφηε βαξχλνπλ νη
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απνδεκηψζεηο πνπ ζα νξηζηνχλ ηειηθά ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ
ιφγσ απαιινηξηψζεσλ θαη φρη ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ, ν εξγνδφηεο εθηφο ηνπ
λα δψζεη αλάινγε παξάηαζε πξνζεζκίαο, θακία άιιε επζχλε ή ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε
έρεη, έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Άξζξν 20ν - Κξαηήζεηο
ρεηηθή εγθχθιηνο ππ' αξηζκ. 29417/85/1967.
Α΄) Δάλ ην έξγν εθηειείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ:
α) 2% ΣΑΓΚΤ,
β) 1% ΣΤΓΚ,
γ) 1% ΣΠΔΓΔ,
δ) 1% ΣΜΔΓΔ,
ε) 0,2% ΣΜΔΓΔ,
ζη) 0,5 % ΔΜΠ,
δ) 0,6% ΣΜΔΓΔ.
Β΄) Δάλ ην έξγν εθηειείηαη απφ πηζηψζεηο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ν αλάδνρνο ππφθεηηαη
κφλνλ ζηηο επηβαξχλζεηο κε ηα ζηνηρεία (δ), (ε), (ζη) θαη (δ) θαζψο θαη ζηηο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Άξζξν 21ν - Σειηθόο (εμνθιεηηθόο) ινγαξηαζκόο
Θα εθδνζεί βάζεηο ησλ πξσηνθφιισλ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη
ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.
Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ηνπ εμνθιεηηθνχ
ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ επηζπλάπηνληαη εηο απηφλ.
Πξν ηεο ζεψξεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ ζα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο βεβαίσζε ηνπ
αξκνδίνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ Η.Κ.Α. φηη εμφθιεζε φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
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