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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1.
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η πλήρης εκτέλεση των οικοδομικών
και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ στο Λεωνίδιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, του Νομού

Αρκαδίας.
1.2.

Οι όροι της παρούσης Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων εφαρμόζονται κατά το
μέρος που αφορούν την παρούσα εργολαβία.

1.3.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τα σχέδια της
εργολαβίας που αναφέρονται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.

1.4.

Τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν περιέχονται
στον Προϋπολογισμό Μελέτης.

1.5.

Συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του Περιγραφικού
Τιμολογίου Μελέτης Οικοδομικών Εργασιών καθώς και του Τιμολογίου Μελέτης
Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την
εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης -ανά ομάδα- που θα προσφέρει ο Ανάδοχος
του έργου.

1.6.

Αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συνολική κατά το
έντυπο Προσφοράς Ποσοστών Έκπτωσης αξία του έργου (Άθροισμα ΣΠ) μετά των
απροβλέπτων δαπανών.

Άρθρο 2ο

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
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2.1.

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή
του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά:
•
•
•
•

•
•

Άρθρο 3ο

Ο Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων" (ΦΕΚ Α’ 116/18-06-2008) όπως αυτός τροποποιήθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄82/2012).
Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των
μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε.
Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27
του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93)
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
(εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη
(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω
Όλα τα εγκεκριμένα από το Υ.Δ.Ε. ή Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή Υ.ΠΕ.Κ.Α. αναλυτικά
τιμολόγια, αναλύσεις τιμών και περιγραφικά τιμολόγια, τα αντίστοιχα με τις
διάφορες κατηγορίες των εργασιών του παρόντος έργου, όπως αυτά ισχύουν.
Όλοι οι Κανονισμοί, οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), Διατάγματα,
Υπουργικές Αποφάσεις και λοιπές διατάξεις του Κράτους που ισχύουν και
αναφέρονται στην εκτέλεση των διαφόρων κατηγοριών εργασιών του
παρόντος έργου, ανεξάρτητα αν οι διατάξεις αυτές μνημονεύονται ή όχι ρητά
στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, περιλαμβανομένων και των διατάξεων
των σχετικών Κανονισμών και Προδιαγραφών ξένων χωρών
που
αναφέρονται σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές.
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1.

Η συμμετοχή στη δημοπρασία (υποβολή προσφοράς) αποτελεί αμάχητο τεκμήριο
ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση όλων των συμβατικών σχεδίων και
τευχών της εργολαβίας - που αναφέρονται στη διακήρυξη δημοπρασίας - και ότι
κατά την σύνταξη της προσφοράς των έλαβαν υπόψη τους όλους του όρους των
στοιχείων αυτών.

3.2.

Η συμμετοχή στη δημοπρασία (υποβολή προσφοράς) αποτελεί ακόμη αμάχητο
τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως την φύση και
την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών
συνθηκών κατασκευής του και ειδικότερα ότι αφορά τις πηγές λήψης υλικών, τις
θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφών, τη μεταφορά,
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης
εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών
προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν, τις
διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των νερών, των ποταμών ή χειμάρρων, τις
παλίρροιες ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στο τόπο έργου, τη μορφή και
κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που
βρίσκονται στη περιοχή του έργου και μπορούν να εκμεταλλευθούν, το είδος και τα
μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη
και κατά την εκτέλεση των εργασιών και γενικά οποιαδήποτε άλλα θέματα
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μπορούν κατά τον οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή
το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
3.3.

Η υπογραφή από τον ανάδοχο της σύμβασης κατασκευής του παρόντος έργου,
σημαίνει ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παραπάνω όρους και συνθήκες. Η
τυχόν παράλειψή του να ενημερωθεί για κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά
τους όρους της σύμβασης και τις συνθήκες κατασκευής του έργου, δεν τον
απαλλάσσει από την ευθύνη του για τη πλήρη συμμόρφωση με τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.

Άρθρο 4ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

4.1.
Σχετικά με την προθεσμία εκτέλεσης του έργου, τις προβλεπόμενες ποινικές
ρήτρες και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα στη
Διακήρυξη Δημοπρασίας.
Άρθρο 5ο

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

5.1.

Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό)
επί της αξίας των εργασιών που προκύπτει με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας
εργασιών και τις τυχόν τιμές μονάδας νέων εργασιών ορίζεται - σύμφωνα με το
άρθρο 5 παρ.4 του Π.Δ.609/ 85 - σε 18% εφόσον το έργο χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ή άλλες πηγές με ανάλογες απαλλαγές. Η
πηγή χρηματοδότησης του παρόντος έργου αναφέρεται στη Διακήρυξη
Δημοπρασίας
και το αντίστοιχο εργολαβικό ποσοστό εφαρμόζεται στον
Προϋπολογισμό Μελέτης.

5.2.

Για το εργολαβικό ποσοστό επί της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών
εφαρμόζεται το άρθρο 55 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

Άρθρο 6ο

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.1.

Οι πληρωμές του αναδόχου υπόκεινται στις επιβαρύνσεις που ορίζονται στη
Διακήρυξη Δημοπρασίας.

6.2.

Οι βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων μηχανημάτων και
αυτοκινήτων και κομίστρου, που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των
τιμών μονάδας του Τιμολογίου Μελέτης, περιλαμβάνουν όλες τις κάθε είδους
επιβαρύνσεις αυτών (δηλαδή φόρους, τέλη, χαρτόσημο, δασμούς, ειδικούς
φόρους κλπ - πλην ΦΠΑ - εργοδοτικές επιβαρύνσεις κλπ), οποιαδήποτε δε
απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις αυτές που τυχόν θα δοθεί κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση που τυχόν θα
επιβληθεί, δεν έχουν καμιά επίπτωση στο εργολαβικό αντάλλαγμα γιατί
θεωρούνται ότι καλύπτονται από τη δαπάνη αναθεώρησης τιμών. Τα παραπάνω
ισχύουν και για τις τιμές μονάδας νέων εργασιών που τυχόν θα κανονιστούν.

6.3.

Σε κάθε λογαριασμό ο ανάδοχος πρέπει να επισυνάπτει τα παρακάτω στοιχεία:
α) Επίσημο Τιμολόγιο.
β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
γ) Αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής των επιβαρύνσεων που ορίζονται στη
Διακήρυξη Δημοπρασίας.
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δ)

6.4.

Βεβαίωση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) για την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ, δωροσήμου και συνεισπρατομένων εισφορών
άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών).

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει την αναγγελία του έργου στο ΙΚΑ και να
καταβάλει - αν χρειαστεί - την προκαταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Άρθρο 7ο

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7.1.

Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ορίζεται στα σχετικά άρθρα
του συμβατικού Τιμολογίου της Μελέτης και των εγκεκριμένων από το Υ.Δ.Ε. ή
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή Υ.ΠΕ.Κ.Α. αναλυτικών τιμολογίων, αναλύσεων τιμών και
περιγραφικών τιμολογίων, των αντιστοίχων με τις διάφορες κατηγορίες εργασιών
του παρόντος έργου, σε συνδυασμό και με τους όρους των λοιπών συμβατικών
τευχών.

7.2.

Για τις εργασίες που τυχόν δεν ορίζεται τρόπος επιμέτρησης σύμφωνα με τα
παραπάνω, επιμετρούνται οι πραγματικές διαστάσεις και ποσότητες και δεν
λαμβάνονται υπ' όψη τα τυχόν έθιμα ή συνήθειες έστω και γενικά παραδεκτά.

7.3.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει - χωρίς έγκριση - ορισμένες εργασίες με
διαστάσεις μεγαλύτερες των συμβατικών, τότε οι επί πλέον ποσότητες που θα
προκύψουν δεν επιμετρούνται, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αντίθετα,
αν ο ανάδοχος εκτελέσει ορισμένες εργασίες με διαστάσεις μικρότερες των
συμβατικών, τότε επιμετρούνται οι ποσότητες που πράγματι εκτελέστηκαν χωρίς
να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία.

Άρθρο 8ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

8.1.

Οι συμβατικές τιμές μονάδας αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες
σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών και σχεδίων εργολαβίας.

8.2.

Οι συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών, αυξημένες κατά το ποσοστό γενικών
εξόδων και οφέλους του αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) που ισχύει για την
εργολαβία αυτή, περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που χρειάζονται για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, καλύπτουν όλες τις άμεσες ή έμμεσες
δαπάνες του αναδόχου και αποτελούν πλήρη αποζημίωσή του για την - σύμφωνα
με τα παραπάνω - εκτέλεση των εργασιών, πλην της δαπάνης που προκύπτει
από την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για την αναθεώρηση τιμών.

8.3.

Στις συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών και το εργολαβικό ποσοστό
περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις και ειδικές δαπάνες του αναδόχου που
αναφέρονται σε όλα τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

Άρθρο 9ο
9.1.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό
προσωπικό του,
που απασχολείται στο εργοτάξιο
του έργου, στους
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ
κλπ), σύμφωνα με τις σχετικές για τους Οργανισμούς αυτούς διατάξεις. Εάν το
προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος
υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες
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αναγνωρισμένες από το Κράτος.
Άρθρο 10ο
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
10.1.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και με δική του ευθύνη να εφαρμόζει - σε όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου - όλες τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που
αναφέρονται στη λήψη μέτρων για τη προστασία (ασφάλεια, υγιεινή κλπ) των
εργαζομένων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών ιδιοκτησιών και γενικά κάθε
τρίτου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των κάτωθι διατάξεων:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Π.Δ. 1073 - ΦΕΚ Α.260/16-09-1981
«Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού».
Π.Δ. 778 - ΦΕΚ Α.193/26-08-1980
«Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών».
Ν. 1396 - ΦΕΚ Α.126/15-09-1983
«Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα».
Υ.Α. 130646/1984 - ΦΕΚ Β.154/19-03-1984 «Περί ημερολογίου μέτρων
ασφαλείας».
Π.Δ. 305 - ΦΕΚ Α. 212/29-08-1996
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία
92/57/E.O. K.».
Π.Δ. 395 - ΦΕΚ Α.220Ι19-12-1994
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/Ε.Ο.Κ.».
Π.Δ. 396 - ΦΕΚ Α.220/19-12-1994
«Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/Ε.Ο.Κ.
Π.Δ. 105 - ΦΕΚ Α. 67/10-04-1995
«Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας και υγείας στην
εργασία.».

10.2.

Όλες οι δαπάνες που χρειάζονται για τη λήψη των μέτρων της προηγουμένης
παραγράφου (εγκαταστάσεις, κατασκευές κλπ) βαρύνουν τον ανάδοχο και
καλύπτονται από το εργολαβικό ποσοστό αυτού. Τα ίδια ισχύουν και για την
απομάκρυνση - μετά την περαίωση των εργασιών - των παραπάνω
εγκαταστάσεων, κατασκευών κλπ. Eιδικά για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να
γίνει αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, οι απαραίτητες εργασίες που
πρέπει και οφείλει να εκτελέσει ο ανάδοχος για την αποφυγή ζημιών προς τρίτους
ή προς το έργο (προστατευτικές κατασκευές) αποζημιώνονται με βάση τις
συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών - ή αν χρειαστεί - με τιμές μονάδας νέων
εργασιών.

10.3.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών που
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ' αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και
που αναφέρονται σε υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας, υγιεινής κλπ.

10.4.

Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που οφείλεται
στη μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας του άρθρου αυτού.
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Άρθρο 11ο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11.1.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες και ευθύνη - πριν από την
παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου καθώς και μετά την αποπεράτωση
ολοκλήρου του έργου, αλλά πριν από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας
αποπεράτωσης αυτού - να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους χώρους κάθε
τμήματος του έργου, από τους ακάλυπτους χώρους, από τους γύρω χώρους και
γενικά από το εργοτάξιο τα υλικά που περίσσεψαν (χρήσιμα ή άχρηστα), τα
απορρίμματα (μπάζα), τα ικριώματα, τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τις
προσωρινές εγκαταστάσεις αυτών, τις προσωρινές εγκαταστάσεις του έργου, τα
περιφράγματα του εργοταξίου, τις προστατευτικές κατασκευές που έγιναν για
οποιοδήποτε λόγο και που κατά τη κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν
χρειάζονται πλέον και γενικά να απομακρύνει κάθε βοηθητικό έργο, εγκατάσταση,
κατασκευή κλπ που κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι άχρηστη ή
επιζήμια για την λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους που είχαν
εγκατασταθεί ή αποτεθεί όλα τα παραπάνω, να παραδώσει καθαρούς όλους τους
χώρους του έργου, τους ακάλυπτους χώρους, τους γύρω χώρους και το εργοτάξιο
γενικά και να μεριμνήσει για ότι χρειάζεται προκειμένου το έργο να παραδοθεί έτσι
ώστε να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά και απρόσκοπτα.

11.2.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο
του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της εργολαβίας και πρέπει να
εκπληρωθούν μέσα στις συμβατικές προθεσμίες του έργου.

Άρθρο 12ο
12.1

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, προκύψει ανάγκη
εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό
ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων κατά την κατασκευή του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική
σύμβαση, τότε - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)
- επιτρέπεται ο κύριος του έργου να αναθέσει απ' ευθείας στον ανάδοχο την
εκπόνηση των μελετών που χρειάζεται να γίνουν για τον παραπάνω σκοπό και ο
ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την εκπόνηση των μελετών αυτών. Η
εκπόνηση αυτή θα γίνει με βάση ειδική σύμβαση που θα καταρτισθεί για το σκοπό
αυτό, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους όρους εκπόνησης, έγκρισης και
αμοιβής των σχετικών μελετών και θα διέπεται από όλες τις ισχύουσες για μελέτες
διατάξεις.

Άρθρο 13ο
13.1

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα τα υλικά και έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν
στο έργο πρέπει να είναι προέλευσης εγχώριας, πλην εκείνων που δεν θα
παράγονται στην Ελλάδα και εκείνων για τα οποία αναγράφεται ρητά στα
συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας η προέλευσή των από το εξωτερικό.

Άρθρο 14ο
14.1.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη, να φυλάσσει
τα υλικά, μηχανήματα, εργαλεία κλπ που θα παραδοθούν σ' αυτόν από τον κύριο
του έργου για ενσωμάτωση ή χρήση.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6

14.2.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη και σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να μεριμνήσει για την κατασκευή
όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων που χρειάζονται για την εκτέλεση των
εργασιών της εργολαβίας σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες κατά
περίπτωση Αρχές. Οι προσωρινές εγκαταστάσεις αυτές είναι:
α) Υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής και αφοδευτήρια προσωπικού,
γραφεία, εργαστήρια κλπ.
β) Τα απαιτούμενα γραφεία για το προσωπικό της Επίβλεψης τη Υπηρεσίας που
πρέπει να διαθέτουν τις στοιχειώδεις ανέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία
και την υγιεινή διαβίωση, δηλαδή επίπλωση, όργανα μέτρησης, φωτισμό,
θέρμανση, ύδρευση, τηλεφωνική σύνδεση, αφοδευτήριο κλπ.

Άρθρο 15ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

15.1.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη και σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να μεριμνήσει για την:
α) λήψη και εκτύπωση καταλλήλων φωτογραφιών κατά τις ενδιαφέρουσες
φάσεις εκτέλεσης του έργου .
β) κατασκευή, γραφή και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του εκτελούμενου
έργου.
γ) προσωρινή κατασκευή δρόμων προσπέλασης μέσα στο χώρο του έργου για
την διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών.

15.2.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη, να
προσκομίσει έγκαιρα στην Διευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα στοιχεία που χρειάζονται
(έντυπα, σχέδια κλπ) για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης, έκδοσης και τυχόν
ανανέωσης oποιωνδήποτε εγκρίσεων που τυχόν απαιτηθούν από οιωνδήποτε
Δημόσιο Φορέα. Τα έξοδα για τέλη, εισφορές, παράβολα, τέλη χαρτοσήμου,
προκαταβολές, εγγυήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που χρειάζονται για τις
παροχές, συνδέσεις, εγκρίσεις και άδειες της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον
κύριο του έργου.

15.3. Στην περίπτωση κατά την οποία τα δίκτυα των παραπάνω φορέων κοινής
ωφέλειας δεν φθάνουν μέχρι των ορίων του χώρου του έργου, τότε ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες επέκτασης των
δικτύων αυτών. Για τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος αποζημιώνεται με βάση τις
συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών ή - αν χρειαστεί - με τιμές μονάδας νέων
εργασιών.
15.4

Ο ανάδοχος δεν έχει καμιά υποχρέωση σχετικά με την έκδοση της οικοδομικής
άδειας. Αντίθετα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες και
ευθύνη, να μεριμνήσει - αν χρειαστεί - για την έκδοση και τυχόν ανανέωση της
άδειας κατάληψης πεζοδρομίου.

Άρθρο 16ο

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

16.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση - μετά την αποπεράτωση της κατασκευής των
εγκαταστάσεων του έργου και πριν από την λήξη της συνολικής προθεσμίας
αποπεράτωσης αυτού- να εκτελέσει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες όλες
τις δοκιμές των εγκαταστάσεων που χρειάζονται οι οποίες θα επαναλαμβάνονται
μέχρι να πραγματοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσματα που απαιτούνται, οπότε
και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον
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επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα μνημονεύεται στο πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής.
16.2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν.
16.3. Ο ανάδοχος οφείλει - μετά την αποπεράτωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων
του έργου και πριν από την προσωρινή παραλαβή - να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη
αμοιβή και υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρεις και λεπτομερειακές
οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Επίσης ο
ανάδοχος οφείλει- πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων - να διδάξει στο
προσωπικό του κυρίου του έργου την χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων.

Συντάχθηκε
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