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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο Συγγραφής
Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά στους γενικούς και
συµβατικούς όρους βάσει των οποίων σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών
δηµοπρατήσεως και στοιχείων της µελέτης θα εκτελούνται από εκείνον που θα
αναδειχθεί ανάδοχος, κάθε είδους έργα αρµοδιότητας του ∆ήµου ΛουτρακίουΠεραχώρας- Αγ. Θεοδώρων.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Τα δηµοτικά έργα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις :
1. Ο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τα Π.∆. 609 / 85, το Π.∆. 171 / 87, ο Ν.1418/84, ο Ν. 3669/08 όπως αυτά
ισχύουν µετά την δηµοσίευση του Ν. 4412/2016
3. Οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούµενου έργου τεχνικές
προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµοσίων Έργων.
4. Το Π.∆. 3463 / 06 "∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας".
5. Το Π.∆. 798 / 80 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών
εργασιών".
6. Το Π.∆. 1073 / 81 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε
εργοτάξιο οικοδοµών κλπ".
7. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η.
8. Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς
και κολώνες της ∆.Ε.Η. κλπ).
9. Τα συµβατικά στοιχεία µε τη σειρά ισχύος που ορίζονται στο άρθρο 4 της ΓΣΥ.
10. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει την εκτέλεση ∆ηµοσίων και ∆ηµοτικών έργων ή
τροποποιεί ή ρυθµίζει τις ανωτέρω διατάξεις.
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Άρθρο 3ο
Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των
σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος
του εκτελούµενου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.), οι
αναφερόµενες στην ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή το Τιµολόγιο, καθώς και οι εγκεκριµένες
Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης και οι κανόνες της τέχνης και της Επιστήµης.
Άρθρο 4ο
Τήρηση Νόµων, Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων, των Αστυνοµικών και λοιπών
διατάξεων και οφείλει να ανακοινώνει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, χωρίς καθυστέρηση, τις
διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά
µε µέτρα ελέγχου, ασφαλείας, κ.λ.π. που του υποδεικνύονται.
Άρθρο 5ο
Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου

Α.

Β.

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς είτε σε διαγωνισµό είτε σε
απ’ ευθείας ανάθεση αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι :
Έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν
πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά τις πηγές λήψης των υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των
υλικών και προϊόντων εκσκαφών, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση,
διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού
ή άλλου προσωπικού, την κατάσταση των ειδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης
νερού και διακυµάνσεις στάθµης ποταµών και χειµάρρων και οποιεσδήποτε τοπικές,
ειδικές και γενικές συνθήκες, τη διαµόρφωση και κατάσταση εδάφους, την ποιότητα και
ποσότητα των κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών περιοχής έργου, το είδος και τα
µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και
κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα που µπορεί να
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους
της σύµβασης, προς την οποία εν πάσει περιπτώσει υποχρεούται να συµµορφωθεί ο
ανάδοχος.
Έχουν µελετήσει και θα συµµορφωθούν µε τα εγκεκριµένα σχέδια, διαγράµµατα και
λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο της
δηµοπρασίας και αποτελούν, µαζί µε την διακήρυξη τη βάση της προσφοράς.
Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους
όρους της σύµβασης δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης για την πλήρη συµµόρφωση του
προς τις συµβατικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 6ο
Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες βαρύνουσες τον ανάδοχο
Οι συµβατικές τιµές µονάδος του ισχύοντος τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως
περαιωµένες σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.
Οι τιµές αυτές προσαυξηµένες µε το κατά νόµο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικό
όφελος του αναδόχου, περιλαµβάνουν όλες τις προς τούτο απαραίτητες εργασίες για την
πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων και καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου,
άµεσες ή έµµεσες, (νοούµενης και της επιφύλαξης των διατάξεων περί αναθεωρήσεως
τιµών) αποτελούν δε πλήρη αποζηµίωση του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών
σύµφωνα µε τα παραπάνω.
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Άρθρο 7ο
Προσαρµογή – Συµπλήρωση µελετών του έργου
Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβεί (βάσει των µελετών,
των εγγράφων οδηγιών της Υπηρεσίας και των εγκεκριµένων από το ΥΠ. ΥΠΟΜΕ∆Ι &
το Υ.ΠΕ.Κ.Α. (ή των πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και. Υ.∆.Ε.) προδιαγραφών καθώς και βάσει
των Ισχυόντων Κανονισµών εκπόνησης µελετών που του χορηγούνται) παρουσία του
εκπροσώπου της Υπηρεσίας στην επί εδάφους εφαρµογή των µελετών
(χωροσταθµήσεις, κ.λ.π.), στον έλεγχο και λήψη των απαιτούµενων συµπληρωµατικών
στοιχείων προς συµπλήρωση και εφαρµογή των απαιτούµενων στοιχείων της οριστικής
µελέτης, καθώς επίσης και στην σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων.
Άρθρο 8ο
Ατυχήµατα και ζηµιές.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό που θα
απασχολήσει, άσχετα εάν το έργο εκτείνεται µέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του
Ι.Κ.Α. και σύµφωνα µε τις διατάξεις του. Επί πλέον ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 2,
παρ. 9 του Ν. 2229/94.
Επίσης υποχρεούται να ασφαλίσει έναντι ατυχηµάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες
αναγνωρισµένες από το Κράτος το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που
απασχολείται στο εργοτάξιο και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ι.Κ.Α.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα που πρέπει να καταβληθούν από τον ανάδοχο
συνολικά, δηλαδή εργοδοτικές εισφορές και εισφορές ασφαλισµένων, βαρύνει αυτόν. Σε
καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων
του προσωπικού του αναδόχου γενικά, ούτε και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές
προκαλούµενες από το προσωπικό του αναδόχου και τα µεταφορικά του µέσα, σε ξένη
ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσης
κοινωφελή έργα και σε τρίτους.
Άρθρο 9ο
Ευθύνη αναδόχου – ποιότητα και έλεγχος υλικών – ∆είγµατα
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως αυτός
ισχύει, ο ανάδοχος είναι µοναδικός υπεύθυνος τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο
και για την ποιότητα και αντοχή του έργου. Οι έλεγχοι που τυχόν ενεργούνται από την
υπηρεσία σε καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή.
Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου ο µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των
διαφόρων υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, τη χρησιµοποίησή τους και γενικά την
εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της παρούσας, των αντίστοιχων Προτύπων
τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων τευχών και σχεδίων.
Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των
αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του αρ. 158 του Ν.
4412/2016 όπως αυτός ισχύει και µε τις εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της
µελέτης
∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν την χρησιµοποίησή τους.
Υλικά και λοιπά είδη που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφόσον
διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα τους. Όταν κρίνεται από την Υπηρεσία τα απαιτούµενα
δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα πριν από την χρήση και θα
εξετάζονται από την Υπηρεσία. Στην συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγµατα θα
αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο Κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών ή άλλο της
επιλογής της Υπηρεσίας µε δαπάνες του αναδόχου.
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Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνοµα του
υλικού και του εργοστασίου για τα υλικά εµπορίου, για δε τα αδρανή υλικά, τον τόπο
προέλευσης, την ονοµασία και την τοποθεσία του έργου, καθώς και το όνοµα του
αναδόχου, ως και το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται
προς το δείγµα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίον θα υποβληθούν
τα υλικά. Όλα τα από τον ανάδοχο εισκοµιζόµενα στο εργοτάξιο είδη και υλικά για την
κατασκευή των εγκαταστάσεων και γενικά την ενσωµατωσή τους στο έργο θα είναι
καινούργια, χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους σχετικούς συµβατικούς όρους που
καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών υλικών που
θα χρησιµοποιηθούν. Η επίβλεψη έχει πλήρες το δικαίωµα ελέγχου παντός
εισκοµιζόµενου στο εργοτάξιο υλικού, καθώς και της εντολής άµεσης αποµάκρυνσής του
εάν δεν πληροί τους συµβατικούς όρους (Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης και
Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ.∆.Ε., καθώς και Ισχύοντες Ελληνικούς και
∆ιεθνείς Κανονισµούς, κ.λ.π.) που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά
αυτού. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή των απαιτούµενων στοιχείων
προελεύσεως των υλικών προς διαπίστωση ποιότητας και των τεχνικών
χαρακτηριστικών αυτών, ως και αποµάκρυνσή τους από το εργοτάξιο κατ’ εντολή της
Επίβλεψης, εάν αυτά αποδειχθεί ότι δεν είναι τα συµβατικώς οριζόµενα.
Για τα µηχανήµατα, συσκευές κ.λ.π., καθορίζεται (για να προληφθούν
παρερµηνείες ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους), ότι ο ανάδοχος υποχρεώνεται
πριν από την παραγγελία τους να υποβάλλει για έγκριση:
- κατάσταση που θα περιλαµβάνει τα µηχανήµατα, συσκευές κ.λ.π. είδη που θα
παραγγελθούν συνοδευόµενη από τα αντίστοιχα εικονογραφηµένα έντυπα,
διαγράµµατα λειτουργίας, αποδόσεων και λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή, µε
τρόπο ώστε να αποδεικνύεται «κατ’ αρχήν» ότι τα υπό παραγγελία είδη είναι
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα συµβατικά στοιχεία.
- Τα γενικά σχέδια που δείχνουν την διάταξη των µηχανηµάτων και συσκευών που θα
παραγγελθούν µέσα στους προβλεπόµενους χώρους και σε κατάλληλη κλίµακα και
θα αναγράφουν επίσης και τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις και τα βάρη τους.
Τα παραπάνω στοιχεία και σχέδια ο ανάδοχος θα τα υποβάλλει προς έγκριση
µέσα σε τακτό χρονικό διάστηµα που θα ορίζεται από την εκάστοτε εντολή εργασιών εις
τετραπλούν στη επίβλεψη. Η επίβλεψη αφού ελέγξει τη συµφωνία των τεχνικών
χαρακτηριστικών µε τα συµβατικά, θα επιστρέψει εντός δέκα (10) ηµερών µια σειρά των
υποβληθέντων στοιχείων εγκεκριµένη στον ανάδοχο, βάσει της οποίας θα προβεί στην
παραγγελία των εγκεκριµένων ειδών.
Αυτή η κατ’ ένδειξη έγκριση των υπό παραγγελία ειδών από την επίβλεψη
προβλέπεται µόνο για την πρόληψη αρχικής παρερµηνείας των συµβατικών όρων και
των όρων της εκάστοτε εντολής εργασιών, δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από
την υποχρέωση ότι τα είδη που θα προσκοµίσει για την εγκατάσταση πληρούν τους
συµβατικούς και τους εν γένει εκάστοτε απαιτούµενους από την επίβλεψη όρους, που
βέβαια θα αποδειχθεί τελικά κατά τις δοκιµές παραλαβής των εγκαταστάσεων.
Το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την προέγκριση των προς παραγγελία
ειδών καθώς και κάθε τυχόν καθυστέρηση κατά την υποβολή των σχετικών στοιχείων ή
που προκύπτει είτε από την εσφαλµένη εκλογή του είδους από τον ανάδοχο είτε από την
απόρριψη των υποβαλλόµενων προς έγκριση υπό παραγγελία ειδών και επανυποβολή
απ’ αυτόν νέων, καµία επιρροή δεν έχει στην συµβατική προθεσµία αποπερατώσεως
του έργου, καθότι το διάστηµα αυτό θεωρείται ότι έχει συµπεριληφθεί στην προθεσµία
εκτέλεσης του έργου (τµηµατική ή ολική) και οι τυχόν πρόσθετες καθυστερήσεις που
αποδίδονται σε αµέλεια ή παρερµηνεία του αναδόχου, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη για
ενδεχόµενη µεταβολή αυτής.
Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα, ηλεκτροκινητήρες, διακόπτες εκκινήσεως και προστασίας,
ηλεκτρονόµοι κ.λ.π., θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους :
- Να είναι κατασκευασµένα για ηλεκτρική τροφοδότηση τριφασική, πολικής τάσεως
380V , 50Hz, ή µονοφασικής τάσεως 220V, 50Hz, όπως προβλέπεται στα συµβατικά
στοιχεία της εγκαταστάσεως.
- Να είναι τύπου εγκεκριµένου από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους και
να κυκλοφορούν ευρέως στην Ελληνική αγορά, κατασκευασµένα από γνωστό και
εύφηµο οίκο.

4

Άρθρο 10ο
Σήµανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει µε δικές του δαπάνες στη
περιοχή του εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες ανάλογα µε την
φύση του έργου (οικοδοµικό, συγκοινωνιακό, υδραυλικό, κ.λ.π.) κατάλληλα σήµατα και
πινακίδες ασφαλείας, φροντίζοντας για την συντήρηση τους.
Σε θέσεις επικίνδυνες για την κυκλοφορία τοποθετούνται, υποχρεωτικά,
αυτόµατα αναλάµποντα σήµατα (flash lights) και επίσης θα πρέπει όπου είναι
απαραίτητο να χρησιµοποιούνται τροχονόµοι υπάλληλοι του αναδόχου, για την
καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, προς επίτευξη απρόσκοπτης και ασφαλούς
κυκλοφορίας, ηµέρα και νύχτα, πάνω στους δρόµους και σε όλες τις περιοχές του
εργοταξίου.
Τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
Κάθε αστική και ποινική ευθύνη από ατυχήµατα σε βάρος τρίτων βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Άρθρο 11ο:
Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο. Κ. Ω.)
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου µπορεί να
υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας ή Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου που απαιτείται να µετατοπιστούν από τους κυρίους τους.
Ο ανάδοχος, σύµφωνα µε το Ν 4412/2016 όπως αυτός ισχύει, δεν έχει καµία
οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη στην εκτέλεση των εργασιών µεταφοράς (εκτός εάν στην
Ε.Σ.Υ. ορίζεται διαφορετικά), οφείλει όµως να διευκολύνει την εκτέλεσή τους, χωρίς
ιδιαίτερη αποζηµίωση, ώστε να µην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα από
τις δυσκολίες που θα παρουσιαστούν. Η κατασκευή των δικτύων κοινής ωφέλειας που
θα απαιτηθούν, δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της εργολαβίας.
Άρθρο 12ο:
Φύλαξη υλικών – Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, των κοινωφελών έργων, της
βλάστησης
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα
που έχει στα χέρια του, καθώς και τις εκτελούµενες από αυτόν εργασίες. Σχετικές
διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται απ’ αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα
φύλαξης, προστασίας ή διατήρησης, παίρνονται από τον εργοδότη και οι αντίστοιχες
δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
προστασίας περιβάλλοντος από τα εκτελούµενα έργα και ευθύνεται ποινικά και αστικά
για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και
προστασίας του περιβάλλοντος από τα εκτελούµενα έργα.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα ενδεικνυόµενα µέτρα φύλαξης και προστασίας
των κάθε φύσεως κοινωφελών έργων, που εκτελούνται κοντά στα έργα του, προς
πρόληψη ζηµιών σε αυτά, ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµιές που προκλήθηκαν
από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως απ’ αυτόν. ∆ιαφορετικά η
επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις
καλλιεργηµένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελούµενου έργου και ευθύνεται για κάθε
κοπή δένδρων, θάµνων και καταστροφή φυτείας, που γίνεται χωρίς την έγκριση της
Υπηρεσίας, έστω και αν είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου που ανέλαβε.
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Άρθρο 13ο:
Προστατευτικές εγκαταστάσεις του αναδόχου – Προστατευτικές κατασκευές – Υλικά του
κυρίου του έργου
Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διανοµής,
εργαστήρια, γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου θα
κατασκευαστούν µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που
επιτρέπουν στην Υπηρεσία οι αρµόδιες Αρχές.
Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες και να λάβει κάθε
άλλο µέτρο για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή στο ίδιο το έργο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φυλάσσει µε δαπάνες του και ευθύνη του τα
µηχανήµατα, εργαλεία, και υλικά που του παραδίδονται από τον κύριο του έργου για
ενσωµάτωσή τους σε αυτό.
Άρθρο 14ο:
Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν από την παράδοση σε χρήση κάθε
τµήµατος του έργου, καθώς και πριν την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να
αφαιρέσει και να αποµακρύνει µε δικές του δαπάνες, από τους χώρους γύρω από τα
τµήµατα αυτά και εν γένει από το εργοτάξιο, όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις, καθώς
και όλα τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, µηχανήµατα χρήσιµα ή άχρηστα
πλεονάζοντα υλικά, να κατεδαφίσει κάθε βοηθητικό κατασκεύασµα που θα του υποδείξει
η υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία και χρήση του έργου, να
ισοπεδώσει όλους τους χώρους στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα
αυτά και να παραδώσει τόσο τις κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου
σε κατάσταση τέλειας καθαριότητας, φροντίζοντας να κάνει γενικά κάθε τακτοποίηση
που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθµη λειτουργία του έργου, σύµφωνα µε τους
όρους της σύµβασης.
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αφαιρέσει και να αποκοµίσει κάθε
προστατευτική κατασκευή που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και
παραγωγή υλικών) ή για αποφυγή κάθε τµήµατος ζηµιών, φθορών και ατυχηµάτων σε
δένδρα, αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες, οικοδοµές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και
κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος
ύπαρξής της, καθώς τέλος και να αποµακρύνει τα περιφράγµατα του εργοταξίου.
Αν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος
δεν αρχίσει και µέσα σε τακτή προθεσµία δεν περαιώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές
θα εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του, η δε σχετική δαπάνη θα αφαιρείται
από την πρώτη επόµενη της υπόµνησης πληρωµή του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται
εµπρόθεσµη βεβαίωση περαίωσης του έργου ή τµήµατος που αυτές αφορούν.
Άρθρο 15ο
Πρόοδος έργων – Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης – Παρατάσεις
Ισχύουν όπως ορίζονται στα αρ. 145,146,147,148 του Ν. 4416/2016
Άρθρο 16ο:
Φόροι, τέλη και κρατήσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους
βάσει των κειµένων Νόµων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα
της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού και ότι υποχρεούται να καταβάλλει προς το
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εργατοτεχνικό προσωπικό τα εκάστοτε, από το Υπουργείο Εργασίας, βάση αποφάσεών
του, καθοριζόµενα δώρα λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και ηµέρες
υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόµατα αδείας.
Εάν µετά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη
και κρατήσεις ή καταργηθούν αυτοί που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί
πλέον ή αφαιρείται αντίστοιχα από τους λογαριασµούς.
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία κρατήσεις
Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο ποσό του κάθε λογαριασµού βαρύνει εκάστοτε το ∆ήµο
Λουτρακίου – Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων.

Άρθρο 17ο:
Πρόληψη ατυχηµάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της κυκλοφορίας
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα των από τις κατά τις κείµενες διατάξεις υποχρεώσεις και
ευθύνες του, παίρνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε
κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Γαιώδη
ορύγµατα αντιστηρίζονται πάντοτε. Γενικά τα ορύγµατα µέσα σε κατοικηµένους χώρους,
επισηµαίνονται απαραίτητα µε φώτα κατά την νύχτα. Εντολές της υπηρεσίας σχετικές µε
την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου.
Άρθρο 18ο:
Τοπογραφικές εργασίες. Εφαρµογές στο έδαφος
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την αποτύπωση και
εφαρµογή στο έδαφος των εγκεκριµένων χαράξεων, εκτελείται µε επιµέλεια και µε
δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που ελέγχει την ακρίβεια
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Οι δαπάνες των πιο πάνω εργασιών σε υλικά, τεχνικά µέσα και προσωπικό
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 19ο:
Απαλλοτριώσεις
Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται µε την
φροντίδα του εργοδότη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι
επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. Καµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης αναλαµβάνει ο
εργοδότης έναντι του αναδόχου, πλην της χορήγησης παράτασης της προθεσµίας
περαίωσης του έργου στην περίπτωση καθυστερήσεως της αποπεράτωσης λόγω
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
Άρθρο 20ο:
Μέτρα αντιθορυβικής προστασίας
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει χωρίς αποζηµίωση µέτρα
αντιθορυβικής προστασίας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει (Υγειονοµική διάταξη
Α5 / 2375 / 29.7.78 / Φ.Ε.Κ 689 / Β / 18-8-78).
Άρθρο 21ο:
Σχέδια λεπτοµερειών – Τελικά σχέδια εγκατάστασης – Οδηγίες λειτουργίας και
συντήρηση
Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη γι’ αυτόν αµοιβή στη σύνταξη µε εντολή
της επίβλεψης των σχεδίων λεπτοµερειών, τα οποία θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση
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του έργου, για τον σαφή και ακριβή καθορισµό ορισµένων τµηµάτων του, των οποίων η
απεικόνιση στα γενικά σχέδια της µελέτης δεν παρέχει την αναγκαία ακρίβεια.
Τα σχέδια αυτά που θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις (σκαριφήµατα,
οδηγίες κλπ.) της επίβλεψης, θα σχεδιάζονται µετά την έγκρισή τους απ’ αυτήν, σε
κανονικές διαστάσεις σχεδίου σε διαφανές χαρτί και θα αποτελούν συµπληρωµατικά
στοιχεία της εγκαταστάσεως. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει αυτά εις
τετραπλούν στην επίβλεψη για έγκριση. Μία σειρά από αυτά θα επιστραφούν στον
ανάδοχο εγκεκριµένα και µόνο τότε θα µπορεί (βάσει των εγκεκριµένων πλέον σχεδίων)
να προβεί στην κατασκευή των αντίστοιχων τµηµάτων της εγκατάστασης.
Η έγκριση αυτή δεν µπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από πέντε (5) ηµέρες
από την υποβολή τους, η δε προθεσµία υποβολή τους από τον ανάδοχο θα καθορίζεται
από την εκάστοτε εντολή της επίβλεψης.
Το όλο έργο ή ένα οποιοδήποτε τµήµα του έργου δεν µπορεί να χαρακτηριστεί
τελειωµένο (δηλαδή δεν µπορεί να συνταχθεί πρωτόκολλο περαιώσεώς του από την
επίβλεψη για να ζητηθεί η παραλαβή του) εάν ο ανάδοχος δεν συντάξει και δεν
υποβάλλει µε σχετική αίτηση εκτός από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και
συµπληρωµατικά σχέδια των εγκαταστάσεων όπως αυτές εκτελέστηκαν σε κατόψεις
ορόφων του κτιρίου και σε αντίστοιχη κλίµακα οριζόµενη από την επίβλεψη ή όπως τα
αρχικά σχέδια της συµβάσεως ή της εντολής εργασιών και να είναι σχεδιασµένα µε
σινική µελάνη σε διαφανές χαρτί. Τα σχέδια θα απεικονίζουν σαφώς, ευκρινώς και µε
απαραίτητη ακρίβεια τις εγκαταστάσεις που έχουν εκτελεστεί ώστε να καθίσταται
ευχερής η σύντοµη ενηµέρωση στις εγκαταστάσεις ακόµη και σε προσωπικό που δεν
ασχολήθηκε µε την κατασκευή τους.
Μαζί µε τα τελικά σχέδια των εγκαταστάσεων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
παραδώσει λεπτοµερείς οδηγίες λειτουργίας καθώς και συντήρησης των εγκαταστάσεων
σε έξι (6) αντίγραφα, στα Ελληνικά. Αυτές οι οδηγίες θα είναι δακτυλογραφηµένες και
βιβλιοδοτηµένες σε τεύχη που έχουν αύξοντα αριθµό αντιτύπου. Στο τέλος των οδηγιών
θα δίδεται πλήρης πίνακας των µηχανηµάτων που περιλαµβάνονται σε αυτές µε όλα τα
χαρακτηριστικά τους και τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής, τύπος, µοντέλο,
µέγεθος,
αριθµός
σειράς
κατασκευής,
αποδόσεις,
λεπτοµερή
στοιχεία
ηλεκτροκινητήρων, συνιστώµενα ανταλλακτικά κλπ.). Εφ’ όσον απαιτείται τα τεύχη
οδηγιών, συντηρήσεως και λειτουργίας µπορούν να περιλαµβάνουν έντυπα τεύχη του
κατασκευαστού σε ξένη γλώσσα. Αυτό δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την
υποχρέωση να περιλάβει στα τεύχη και αντίστοιχο πλήρες ελληνικό κείµενο. Ο ανάδοχος
επίσης είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει σε κάθε µηχάνηµα, συσκευή κλπ.,
ενδεικτική πινακίδα οδηγιών λειτουργίας και συντηρήσεως µε κάλυµµα από ζελατίνα σε
µεταλλικό πλαίσιο που θα αναγράφει τους απαιτούµενους χειρισµούς για την λειτουργία,
καθώς επίσης και τις εργασίες συντηρήσεως, την συχνότητα αυτών και τα υλικά που
συνιστώνται για την συντήρηση.
Ειδικά για τους ηλεκτρικούς πίνακες ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει
σε αυτούς ενδεικτικές πινακίδες µέσα σε µεταλλικό πλαίσιο που θα στηρίζεται στην
επιφάνεια του πίνακα µε κοχλίες, µε κάλυµµα από ζελατίνα όπου θα αναγράφονται
ευκρινώς µε σινική µελάνη ή γραφοµηχανή τα κάτωθι:
Το χαρακτηριστικό σύµβολο του πίνακα όπως προβλέπονται στα σχέδια
Τον προορισµό του πίνακα (π.χ. πίνακας κινήσεως λεβητοστασίου)
Τον προορισµό κάθε γραµµής µε τις αντίστοιχες ασφάλειες ή διακόπτη ή αυτόµατο
προστασίας ή µικροαυτόµατο
Τυχόν αναγκαίες οδηγίες για την ασφάλεια του προσωπικού συντηρήσεως,
δηλαδή τυχόν ηλεκτρικές γραµµές κυκλωµάτων αυτοµατισµού που
τροφοδοτούνται από άλλους πίνακες οι οποίοι πρέπει να απενεργοποιηθούν από
άλλη θέση πριν την επέµβαση στο εσωτερικό του συγκεκριµένου πίνακα.
Όλα τα τεύχη οδηγιών, πινακίδες, κλπ., πρέπει να εγκριθούν εγγράφως από την
επίβλεψη πριν να θεωρηθεί ότι ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής.
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Άρθρο 22ο:
Εκπαίδευση προσωπικού και λοιπών ενδιαφεροµένων
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το αναγκαίο εκπαιδευµένο
προσωπικό, να µάθει στο αρµόδιο προσωπικό και στους λοιπούς ενδιαφεροµένους που
θα οριστούν, τον χειρισµό και την συντήρηση ολόκληρων των εγκαταστάσεων. Μέχρι
πλήρους εκπαιδεύσεώς τους ο ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις
µε δικό του προσωπικό. Τυχόν αµέλειες ή ανωµαλίες ή βλάβες των εγκαταστάσεων
προερχόµενες από αµέλεια του αναδόχου για την εκπαίδευση του παραπάνω
προσωπικού βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 23ο:
Αποζηµίωση του αναδόχου
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που αναφέρονται στις παραπάνω
παραγράφους ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιάς ιδιαίτερης αποζηµίωσης των σχετικών
δαπανών νοουµένων ότι περιλαµβάνονται στις συµφωνηθέντες τιµές µονάδος εργασιών.
Άρθρο 24ο:
Ισχύοντες κανονισµοί
Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύµφωνα µε:
- Τους όρους των κανονισµών του Ελληνικού κράτους που ισχύουν για κάθε
κατηγορία τους.
- Τους όρους των επισήµων κανονισµών που ισχύουν στη χώρα προελεύσεως
των µηχανηµάτων, συσκευών και οργάνων για όσα από αυτά είναι
προελεύσεως εξωτερικού και δεν υφίστανται επίσηµοι κανονισµοί που
ισχύουν στο Ελληνικό κράτος.
- Τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE, DIN, κλπ., που ισχύουν για όσες
περιπτώσεις δεν καλύπτονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
- Τους όρους των συµβατικών στοιχείων όπως ορίζονται αυτά στο άρθρο 4 της
παρούσης.
- Τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και εµπειρίας καθώς και τις
σχετικές εντολές, οδηγίες και υποδείξεις της επίβλεψης.
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