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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

ΆΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), αναφέρεται στους γενικούς συµβατικούς
όρους, µε τους οποίους, σε συνδυασµό προς τους όρους των λοιπών τευχών δηµοπρατήσεως και λοιπών
στοιχείων της µελέτης, θα γίνει από τον Ανάδοχο η κατασκευή του εν λόγω έργου.
ο

ΆΡΘΡΟ 2 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά καθώς και
οι όροι της παρούσας Γ.Σ.Υ. και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης, και κάθε σχετική διάταξη που θα είναι σε
ισχύ κατά τον χρόνο διεξαγωγής της δηµοπρασίας.
ο

ΆΡΘΡΟ 3 : ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατά την εκτέλεση των δηµοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες για το είδος του έργου που εκτελείται τεχνικές προδιαγραφές
των Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ηµοσίων Έργων που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή
το τιµολόγιο.
ο

ΆΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τη ∆ιακήρυξη.
ο

ΆΡΘΡΟ 5 : ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τη ∆ιακήρυξη.
ο

ΆΡΘΡΟ 6 : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η συµµετοχή στην δηµοπρασία, µε την υποβολή προσφορών αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι
διαγωνιζόµενοι έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του έργου αναφορικά µε
τις πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής και οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές,
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά,
ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως κρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, ή
παρόµοιες φυσικές συνθήκες εις τον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος,
την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµένων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών το είδος
και τα µέσα (µηχανήµατα υλικά και υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και
οιαδήποτε άλλα θέµατα τα οποία µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε
συνδυασµό µε τους όρους της Σύµβασης. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει και θα
συµµορφωθεί πλήρως µε τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και µελέτες της Υπηρεσίας, καθώς και τα λοιπά
συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν
µαζί µε την διακήρυξη και την Ειδική Συγγραφή, την βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και
ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω
συνθήκες και όρους. Παράλειψη του Αναδόχου για ενηµέρωσή του, µε κάθε δυνατή πληροφορία, αναφορικά
µε τους όρους της Σύµβασης, δεν απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του µε τις
συµβατικές του υποχρεώσεις.
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ο

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική
ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών που συνοδεύεται. Ο ανάδοχος µε βάση την ολική
και τις τµηµατικές προθεσµίες και µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη, συντάσσει
και υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (άρθρο 145 του
Ν.4412/2016).
Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό εξάµηνο τις εργασίες που
προβλέπεται από γραµµικό διάγραµµα και το οποίο εγκρίνεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Στις περιπτώσεις αυτές η υπηρεσία κοινοποιεί πίνακες εργασιών που θα εκτελεστούν. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να διαθέτει εργατικά χέρια και µηχανικά µέσα και να εφαρµόζει υπερωρίες, νυκτερινά
συνεργεία και εργασία εάν έτσι απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται καµία
πρόσθετη αποζηµίωση από τον εργοδότη.
Η Υπηρεσία µπορεί σε κάθε στιγµή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, τις
υπερωρίες και τον αριθµό των εργατών, αν κρίνει ότι ο ρυθµός της προόδου του έργου, δεν είναι
ικανοποιητικός.
ο

ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΒΑΡΥΝΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
Οι τιµές του τιµολογίου, αναφέρονται σε µονάδες πλήρως τελειωµένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο
ανάδοχος καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε µίας από αυτές.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, σε κάθε µία από τις τιµές του τιµολογίου περιέχονται:
(α) Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας δηλ.
µισθώµατα, καύσιµα και λιπαντικά που απαιτούνται, η λόγω ηµεραργιών επιβάρυνση από οποιαδήποτε αιτία,
οι δαπάνες παραλαβής µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως
και τα ασφάλιστρά τους.
(β) Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού από εργοδηγούς,
χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους, ανειδίκευτους εργάτες για ηµεροµίσθιά τους, ηµεραργίες,
ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηµατικές αποδοχές κ.λπ.
(γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας µε τις φορτοεκφορτώσεις και τις
µεταφορές τους µε κάθε µέσο από τον τόπο παραγωγής ή προµήθειας, στον τόπο των έργων, καθώς και
κάθε υλικό που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά πιθανό να χρειασθεί για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.
(δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζηµιώσεως για την προσωρινή κάλυψη
εκτάσεων για µεταφορά ή αποθήκευσή τους.
(ε) Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών.
(στ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιµή του τιµολογίου. Κάθε αξίωση ή διαµφισβήτηση
δεν είναι δυνατό να θεµελιωθεί κατόπιν είτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των υλικών που
απαιτούνται για κάθε εργασία είτε στις αποδόσεις των εργατοτεχνικών είτε για τις τιµές των ηµεροµισθίων και
υλικών µετά την συµµετοχή του αναδόχου στο διαγωνισµό.
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ο

ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να προβεί, µε βάση τις µελέτες, τις προδιαγραφές
και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, στην εφαρµογή των µελετών πάνω στο έδαφος, στην
αναπασσάλωση και χωροστάθµηση των αξόνων του έργου, στον έλεγχο των µελετών εφαρµογής σε σχέση
µε τις πραγµατικές συνθήκες του έργου στη λήψη των απαιτουµένων συµπληρωµατικών στοιχείων για
συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της µελέτης εφαρµογής, στις πιθανές
συµπληρώσεις ή µικροτροποποιήσεις αυτής καθώς και στην σήµανση της ζώνης κατάληψης του έργου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης να εκπονήσει, ύστερα από έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, τις αναγκαίες µικροµελέτες που θα απαιτηθούν από ενδεχόµενες συµπληρώσεις και
προσαρµογές των στοιχείων της µελέτης εφαρµογής σύµφωνα και µε την Ε.Σ.Υ.
3. Οι µελέτες θα υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα µαζί µε τα διαφανή σχέδια, θα συντάσσονται δε σύµφωνα
µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις σχετικές εγκυκλίους.
ο

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΈΛΕΓΧΟΣ – ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η µη
χρησιµοποίηση των υλικών αυτών (άρθρο 159 του Ν.4412/2016). Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν
χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητα τους από εργαστηριακό έλεγχο. Η δαπάνη προκαταβάλλεται
από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών. Στην αντίθετη
περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον Ανάδοχο από τις πιστώσεις του
έργου.
Τα θέµατα του παρόντος άρθρου διευκρινίζονται σε άρθρα της Ε.Σ.Υ. και στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
ο

ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΗΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΈΛΕΓΧΟΣ – ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών, που δεν
προέρχονται από το εµπόριο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην σύµβαση. Οι πηγές αυτές πριν από την
χρησιµοποίησή τους πρέπει να εγκριθούν από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που µπορεί να απαγορεύσει την
χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για το έργο πηγών.
ο

ΑΡΘΡΟ 12 : ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο µηχανικός εξοπλισµός που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, προβλέπεται και καθορίζεται κάθε
φορά στην ΕΣΥ.
Εάν ο Ανάδοχος δεν διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισµό, θα πρέπει να διαθέτει µε δική του µέριµνα και δικές του
δαπάνες χωρίς η Υπηρεσία να αναλαµβάνει καµία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά µε αυτό.
ο

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σε περίπτωση που χρειαστεί η σύνταξη τιµών µονάδων νέων εργασιών θα εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα
αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ κ.λπ). ∆ιευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρµόζονται άσχετα µε
τα µέσα, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή µικρού ή
µεγάλου αριθµού µηχανηµάτων γνωστών ή άλλων τύπων καινούργιων ή µη, εργατικών χεριών, σ’ ολόκληρο
το έργο ή τµήµατά του σε µικρή ή σε µεγάλη αναλογία κ.λπ).
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ο

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της επιχείρησής του, όσο διάστηµα
διαρκεί το έργο, προκειµένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
ο

ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ, όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις για το ΙΚΑ.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες ανεγνωρισµένες από
το Κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, το απασχολούµενο στα εργοτάξια του έργου, και
λοιπούς χώρους εφόσον τούτο δεν υπάγεται στις διατάξεις για το ΙΚΑ.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σύµφωνα µε τα υπό του Νόµου και των σχετικών
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων προβλεπόµενα.
ο

ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε
οποιοδήποτε τρίτο και για λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων
ασφαλείας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δική του ευθύνη να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική,
ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα.
Γαιώδη ορύγµατα και γενικά ορύγµατα σε κατοικηµένες περιοχές υποστηρίζονται πάντοτε. Επίσης ορύγµατα
και τυχόν όγκοι υλικών, µηχανηµάτων κ.λπ σηµαίνονται µε πινακίδες και φώτα µε µέριµνα του αναδόχου.
∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του
αναδόχου.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για παροχή πρώτων βοηθειών.
ο

ΑΡΘΡΟ 17 : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ο Ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων κ.λπ, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016,
υποχρεούται δε να ανακοινώνει αµέσως στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του
έργου, απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες εις αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών,
σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λπ.
ο

ΑΡΘΡΟ 18 : ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τόσο για την εφαρµογή των µελετών
όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά είναι ο Ανάδοχος, οι δε
έλεγχοι που ενεργούνται από την Υπηρεσία σε καµία περίπτωση απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από
οποιαδήποτε ευθύνη.
2. Επίσης ο Ανάδοχος, είναι µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των προς χρήση υλικών γενικά, την
χρησιµοποίησή των και την εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της παρούσης, των σχετικών Προτύπων
Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων.
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ο

ΑΡΘΡΟ 19 : ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί στις θέσεις εργασίας και εργοταξίου, τα απαιτούµενα
σήµατα και πινακίδες ασφαλείας. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά
σπινθηρίζοντα σήµατα.
Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου είναι ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του Αναδόχου για ασφαλή
καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την οµαλή κυκλοφορία στους δρόµους, παρακαµπτηρίους και
προσπελάσεις σε όλα τα σηµεία του εργοταξίου ηµέρα και νύκτα. Τα παραπάνω µέτρα θα παίρνονται µε
ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αστικά και ποινικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται
στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.
ο

ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριοι ή
υπόγειοι εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. που πρέπει να µετατοπισθούν από τους αρµόδιους φορείς.
2. Με τις εργασίες αυτές ουδεµία οικοδοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο Ανάδοχος, όµως έχει υποχρέωση να
έρχεται σε άµεση επαφή και συνεννόηση µε τις υπηρεσίες των Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας και να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, µη δικαιούµενος για τον
λόγο τούτο ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που προκαλούνται στις εκτελούµενες
απ΄ αυτού εργασίες.
3. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την φροντίδα (όχι την δαπάνη) για την σύνδεση των εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα
των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό κλπ.).
ο

ΑΡΘΡΟ 21 : ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ –
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει µε δαπάνη και ευθύνη του τα παραδιδόµενα από τον κύριο του
Έργου για χρήση ή ενσωµάτωση µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κλπ.
2. Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια,
γραφεία κλπ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα εκτελεστούν µε µέριµνα, δαπάνη και
ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές.
3. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεούται
όπως προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, και την λήψη κάθε άλλου µέτρου, για να µην προκληθούν ζηµιές
σε τρίτους ή και στο έργο, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Αν παρ’ όλα τα µέτρα προκληθούν ζηµιές, µόνος
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος.
ο

ΑΡΘΡΟ 22 : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος έργου
καθώς και µετά την περάτωση ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από το εργοτάξιο
κάθε απαιτούµενη προσωρινή εγκατάσταση προβλεπόµενη υπό του προηγουµένου άρθρου 21 της
παρούσης, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιµα ή άχρηστα,
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λπ, να αποξηλώσει κάθε βοηθητικό έργο κ.λπ το οποίο θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για την λειτουργία του κτηρίου, να ισοπεδώσει τους
χώρους, όπου αυτά ήσαν αποτεθειµένα ή εγκατεστηµένα κ.λπ, να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσον τις
κατασκευές όσον και τους γύρω χώρους του εργοταξίου µετά τη διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τη µελέτη και
Γ.Σ.Υ.
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γενικώς να µεριµνήσει για κάθε άλλο απαιτούµενο για την παράδοση του έργου σε καλή λειτουργία σύµφωνα
µε τους όρους της Σύµβασης ή προδιαγραφόµενο στην Ε.Σ.Υ.
2. Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφο υπόµνηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί στην
έναρξη και µέσα σε εύλογη προθεσµία περάτωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του
Αναδόχου, η γενοµένη δαπάνη εκπίπτει από την πρώτη επόµενη πληρωµή και δεν εκδίδεται βεβαίωση
εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατός του για το λόγο αυτό.
ο

ΑΡΘΡΟ 23 : ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ
α) Ο χρόνος εγγύησης του έργου , κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη του έργου και υποχρεούται
στην συντήρησή του ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακούς µήνες εκαι µέχρι την οριστική παραλαβή του
έργου.
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιούµενη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο µήνες από αυτή
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση.
β) Κατά τον χρόνο εγγυήσεως και υποχρεωτικής συντήρησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί
τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη του.
Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από την χρήση εκτελούνται µε έγκριση της Υπηρεσίας και η δαπάνη
αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Υπηρεσία.
γ) Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για την συντήρηση του έργου κατά τον χρόνο εγγύησης, οι
απαραίτητες εργασίες µπορούν να εκτελεστούν από την Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για
λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου.
ο

ΑΡΘΡΟ 24 : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες και κρατήσεις για την ολοκλήρωση του έργου,
όπως αυτές αναφέρονται Ν.4412/2016 και ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση
καταβολής τους.
Ο φόρος προστιθεµένης αξίας (Φ.Π.Α.), που έχει οριστεί σε ποσοστό 24%, βαρύνει τον κύριο του έργου.
Από τις επιβαρύνσεις που παραµένουν, αναφέρουµε ενδεικτικά το χαρτόσηµο της έγγραφης σύµβασης του
έργου, το φόρο εισοδήµατος και τις κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων, όπως ΤΑ∆ΚΥ, ΤΥ∆Κ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΜΠ,
ΤΠΕ∆Ε, ΤΕΕ κ.λπ, ανάλογα και µε τον προϋπολογισµό, από τον οποίο χρηµατοδοτείται το έργο.
ο

ΑΡΘΡΟ 25 : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΈΡΓΟΥ
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου θα γίνεται από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του φορέα
κατασκευής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Ν.4412/2016.
ο

ΑΡΘΡΟ 26 : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τµήµατα απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής για
χρήση. Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του προισταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας
του επιβλέποντος και του αναδόχου. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική µνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται.
Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική
περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου.
Γ.Σ.Υ.
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ο

ΑΡΘΡΟ 27 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΈΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όπως χωρίς αµοιβή προβεί στην σύνταξη Μητρώου του κατασκευασθέντος
έργου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το άρθρο 170 Ν4412/2016.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται όπως κάθε µήνα και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση παραδίδει στη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία χαρακτηριστικές φωτογραφίες σε µέγεθος ταχυδροµικού δελταρίου (καρτ-ποστάλ) που να δείχνουν
την πρόοδο του έργου ή ψηφιακές φωτογραφίες σε δίσκο αποθήκευσης.
ο

ΑΡΘΡΟ 28 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
−

Όπου στα συµβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «Επιβλέπουσα» ή ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία», νοείται η

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου.
−

Όπου αναφέρεται η «Προϊσταµένη Αρχή», νοείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αγρινίου .

Όπου απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις ή γνωµοδότηση «Τεχνικού Συµβουλίου» νοείται το τεχνικό
Συµβούλιο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

ΑΓΡΙΝΙΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Γ.Σ.Υ.
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ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Χ. ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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