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Άξζξν  1ν :   Ανηικείμενο ηηρ επγολαβίαρ. 
    Απηή ε Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αλαθέξεηαη, γεληθά, ζηελ εθηέιεζε, απφ ηνλ εξγνιάβν, ηνπ έξγνπ ηεο 
επηθεθαιίδαο. 
 
Άξζξν  2ν :   Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν . 
 
    Ο Ν. 3669/08 « Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ)  θαη νη ζε εθηέιεζε 

ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη 

γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
 
Άξζξν  3ν :  Δγκύκλιοι - Πποδιαγπαθέρ 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ έξγσλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο κε ην είδνο ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 
Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Γεκνζίσλ έξγσλ , πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή  Τπνρξεψζεσλ ή ην Σηκνιφγην . 
 
Άξζξν  4ν :   ςμβαηικά ζηοισεία . 
    πκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαηά ζεηξά πνπ ηζρχνπλ είλαη : 
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί ην πξνο αλάζεζε έξγν, είλαη ηα αλαθεξφκελα 

παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ 

θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Η Γηαθήξπμε. 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 

5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 

9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη 

εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε 

πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.  

10. Σν Υξνλνδηάγξακκα/Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

 Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν:  

 (1) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).  

 (2) Οη Δπξσθψδηθεο. 

          (3)       Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα. 

 (4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 
 
Άξζξν  5ν :   Δγγςήζειρ - Πποθεζμία αποπεπάηυζηρ. 
    Οξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ηελ Γηαθήξπμε . 
 
Άξζξν  6ν :   Ππόοδορ Έπγυν - Κςπώζειρ καθςζηέπηζηρ . 
α)  ηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ νξίδεηαη ε νιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ηκεκαηηθέο πνπ αξρίδεη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ 171/87 ΠΓ. 
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β)  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα [10] εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιιεη ζηε 
δηεπζχλνπζα ην έξγν ππεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. ε φζα έξγα δελ είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηζρχεη ε παξάγξαθνο γ. 
γ)  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο κε ηνπο πίλαθεο εξγαζηψλ. Ο θάζε 
πίλαθαο εξγαζηψλ θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν ( κε απνδεηθηηθφ επίδνζεο) πξηλ απφ ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
πξνεγνχκελνπ πίλαθα εξγαζηψλ. 
δ) Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαζρνιήζεη ηφζνπο εξγάηεο - ηερλίηεο θαη κεραληθά κέζα φζα απαηηεί ε θαιή θαη 
εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ , ρσξίο λα δηθαηνχηαη θακία απφ ηνλ ιφγν απηφ πξφζζεηε απνδεκίσζε .Η Τπεξεζία 
δχλαηαη θάζε ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ , ηηο ππεξσξίεο θαη ηνλ αξηζκφ 
ησλ κεραλεκάησλ , αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο . 
ε)  ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία , απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ δίδεηαη κε 
ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα εξγαζηψλ , ζηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη , δχλαηαη λα θεξπρζεί έθπησηνο 
ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ην έξγν . 
δ)  Ο ανάδοσορ είναι ςποσπευμένορ να ηηπεί λεπηομεπέρ ημεπολόγιο επγαζίαρ  
 
 
 
Άξζξν  7ν :   Πεπιεσόμενο ηυν ηιμών ηος Σιμολογίος . 
    Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζηηο κνλάδεο νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ , ρσξίο ν εξγνιάβνο λα δηθαηνχηαη θακία 
άιιε πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπο . 
    Δπνκέλσο ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη : 
α)  Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο , φπσο ηα κηζζψκαηα ηα 
απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά , επηβάξπλζε ιφγσ εκεξαξγηψλ απφ θάζε αξγία , νη δαπάλεο εγθαηάζηαζε θαη ηα 
αζθάιηζηξα απηψλ . 
β)  Οη δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηα ζπλεξγεία θαη ηνλ κεραληθφ εμνπιηζκφ απφ εξγνδεγνχο , 
κεραλνδεγνχο , ρεηξηζηέο , κεραλνηερλίηεο , εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο , γηα ηα εκεξνκίζζηα ηνπο , 
εκεξαξγίεο , αζθαιίζεηο , ψξεο αξγίαο , έθηαθηεο ρξεκαηηθέο παξνρέο  θ.ι.π. 
γ)  Η δαπάλε ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε είδνο εξγαζίαο ππνινγηδφκελεο ηεο δαπάλεο γηα ηελ θνξη/ζε θαη ηελ 
κεηαθνξά ηνπο κε θάζε κέζν απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ , θαζψο θαη θάζε πιηθφ , πνπ δελ 
θαηνλνκάδεηαη , αιιά απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε θάπνηαο εξγαζίαο . 
δ)  Οη ηπρφλ δαπάλεο θάζε είδνπο αζθάιηζεο ησλ πιηθψλ θαη απνδεκίσζεο γηα ηελ πξνζσξηλή θαηάιεςε εθηάθησλ ( 
απνζεθψλ θ.ι.π. ) γηα ηελ κεηαθνξά ή ηελ απνζήθεπζε ηνπο . 
ε)  Σα έμνδα απνζήθεπζεο & θχιαμεο ησλ εξγαιείσλ , κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ ζη) Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ 
αλαθέξεηαη αιιά απαηηείηαη γηα ηελ νινθιεξσκέλε έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ . Κακία απνδεκίσζε ή 
δηακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ ζρεηηθά κε ηηο πνζφηεηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ πνπ 
απαηηνχληαη , κε ηηο απνδφζεηο ησλ εξγαηνηερληηψλ είηε κε ηηο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ , κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 
εξγνιάβνπ ζηνλ δηαγσληζκφ . 
 
 
 
Άξζξν  8ν :   Ποζοζηό γενικών εξόδυν και οθέλοςρ επγολάβος . 
    ην πνζφ ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο αλαδφρνπ , πνπ θαηαβάιιεηαη ζε πνζνζηφ επί ηεο αμίαο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ 
ή λέσλ ηηκψλ κνλάδνο εξγαζηψλ ζηα έξγα , πνπ εθηεινχληαη κεηά απφ δεκνπξαζία , είηε κε απ επζείαο αλάζεζε γηα ηηο 
εηδηθέο φκσο πεξηπηψζεηο , πνπ δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο φθεινο , πεξηιακβάλνληαη : 
α)  Οη κηζζνί θαη θάζε είδνο απνδεκίσζεο , αζθαιίζεηο θαη έμνδα θηλήζεσο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 
αλαδφρνπ . 
β)  Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ 
εγθ/ζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ . ( χδξεπζε , ζέξκαλζε  θ.ι.π. ) . 
γ)  Σα έμνδα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ , ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο , εγθ/ζεο εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο ησλ έξγσλ . 
δ)  Κάζε είδνπο θφξνη , ηέιε , έμνδα , εγγπήζεηο , ηφπνη θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη θάζε θχζεσο επηβαξχλζεηο . 
ε)  έμνδα εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ , δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη δνθηκψλ γεληθά γηα ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ 
ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία . 
ζη) έμνδα αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ θαη θάζε θχζεσο απνδεκίσζε πξνο 
ηξίηνπο . 
δ)  έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη κεηαθνξάο - απφζεζεο ησλ πξντφλησλ ζε ζέζε πνπ επηηξέπεηαη 
απφ ηελ Αζηπλνκία . 
ε)  Κάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ ζσζηή , έληερλε θαη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά  
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ζηνηρεία εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ έξγσλ απφ θάζε άιιε πιεπξά ζε ζρέζε κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε είδνπο επηζθαιή έμνδα . 
ζ)  Σν φθεινο ηνπ αλαδφρνπ . 
 
 
Άξζξν  9ν :   Ποιόηηηα ςλικών - Έλεγσορ αςηών - Γείγμαηα . 
    Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο αληηζηνίρσλ πξνδηαγξαθψλ . 
    Σα δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζα ιακβάλνληαη γηα εμέηαζε ζε πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην 
δνθηκψλ πιηθψλ .  
 
Άξζξν  10ν :   Μησανικόρ εξοπλιζμόρ . 
    Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο . Ο εμνπιηζκφο απηφο αλ δελ δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζα εμεπξίζθεηαη κε ηελ θξνληίδα θαη κε 
έμνδα ηνπ ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηεο ππεξεζίαο ή ζρεηηθή επζχλε . 
 
Άξζξν  11ν :   Αηςσήμαηα - Εημίερ . 
    Οη αλάδνρνη έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κέζα ζε αζθαιηζηηθέο πεξηνρέο ΙΚΑ , είλαη ππνρξεσκέλνη λα αζθαιίζνπλ φιν ην 
πξνζσπηθφ ηνπο πνπ αζρνιείηαη ζην έξγν . ηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ εθηεινχληαη εθηφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ ΙΚΑ νη 
αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πνπ είλαη 
αζθαιηζκέλν ζην ΙΚΑ θαη δελ έρεη δηαθνπή ε αζθάιηζε ηνπ . 
    Δίλαη ππνρξεσκέλνο επίζεο λα αζθαιίζεη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ζε κία απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Γεκφζην 
Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο .  
Η δαπάλε γηα ηα αζθάιηζηξα ( πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζπλνιηθά δαπάλε εξγνδνηηθή , εηζθνξά θαη 
εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ ) βαξχλεη ηνλ εξγνιάβν . ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα επηβαξπλζεί ν εξγνδφηεο κε 
απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ , δεκηψλ ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη 
ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη γεληθά θάζε θχζεο θνηλσθειή έξγα . 
 
Άξζξν  12ν :   Φόποι - Σέλη και κπαηήζειρ . 
    Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζα ( θαηαβάιεη ) ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηνπο λφκνπο θφξνπο , ηέιε θαη 
θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα πνπ γίλεηαη ν δηαγσληζκφο θαη φηη είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ηερληθά 
πξνζσπηθφ φ,ηη θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
    Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ν δηαγσληζκφο επηβιεζνχλ θφξνη ηέιε θαη θξαηήζεηο ή θαηαξγεζνχλ απηά πνπ  
 
Άξζξν  13ν :   Μελέηη ζςνθηκών ηος έπγος . 
    Η έλλνηα ηεο επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη είρε πιήξε γλψζε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηελ ζχληαμε 
απηήο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ , ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν κεηαθνξέο , ηελ δηάζεζε δηαρείξηζε θαη 
απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ , ηελ θαηαζθεπή ησλ νδψλ , ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο νδψλ πξνζπειάζεσο , ηε επρέξεηα εμεχξεζεο 
εξγαηηθψλ ρεηξψλ , λεξνχ , ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο , ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο , ηελ παξνρή ρεηκάξξσλ ή πνηακψλ θαη 
νηαζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο , εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο , ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ , πνπ κε νηνλδήπνηε 
ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη φηη ηα έξγα απηά ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε 
κε ηελ νπνία πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ν εξγνιάβνο . 
 
Άξζξν  14ν :   Φύλαξη ςλικών και μέζυν - Πποζηαζία Βλάζηηζη . 
 
α)  Ο αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα , θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη . 
ρεηηθέο δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο εθηεινχληαη απφ απηφλ , ζε αληίζεζε ζε πεξίπησζε ηα κέηξα θχιαμεο πξνζηαζίαο ή 
δηαηήξεζε , ιακβάλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη νη δαπάλεο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ . 
β)  Ο εξγνιάβνο πξέπεη λα πάξεη ηα απαηηνχκελα κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην 
έξγν πνπ εθηειείηαη γηα λα απνθεχγνληαη δεκίεο ζ απηφ ή απηά ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ , δεκηέο πνπ 
πξνμελήζεθαλ απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ απηφλ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ή επαλφξζσζε 
γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγ/ζκφ ηνπ αλαδφρνπ . 
γ)  Ο αλάδνρνο πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ βιάζηεζε θαη ηηο εθηάζεηο πνπ έρνπλ θαιιηεξγεζεί ζηελ πεξηνρή φπνπ 
εθηειείηαη ην έξγν θαη επζχλεηαη γηα θάζε θνπή δέλδξνπ , ζάκλσλ , θαη θαηαζηξνθή θπηείαο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ . 
 
Άξζξν  15ν : Ππόλητη αηςσημάηυν - Μέηπα ςγιεινήρ και αζθάλειαρ ηηρ  κςκλοθοπίαρ . 
 
    Ο αλάδνρνο  αλεμάξηεηα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ , απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε 
αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ θαη ζε θάζε ηξίηνλ θαζψο θαη ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζ απηνχο . Γαηψδε νξχγκαηα 
αληηζηεξίδνληαη πάληνηε , γεληθά δε ηα νξχγκαηα κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο επηζεκαίλνληαη ηελ λχρηα κε θψηα .  
Γηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ εξγνιάβνπ . 
    Ο εξγνιάβνο δηαηεξεί ην απαηηνχκελν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ . 
 
Άξζξν  16ν :  Υπήζη ηος έπγος ππιν από ηην αποπεπάηυζη ηος . 
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    Με ηελ απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο  κπνξεί λα γίλεη ρξήζε νπνηνπδήπνηε απνπεξαησκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ 
έξγνπ πξν ηεο ηειηθήο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο απηή ε ρξήζε λα αλαπιεξνί ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ . 
Αλ ε αλσηέξσ  ρξήζε θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ηφηε ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε αλάινγε παξάηαζε 
πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ .  
 
 
Άξζξν  17ν :  Σοπογπαθικέρ επγαζίερ - Δθαπμογέρ ζηο έδαθορ . 
 
    Κάζε εξγαζία αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ζην έδαθνο ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί , εθηειείηαη κε επηκέιεηα θαη 
δαπάλε ηνπ εξγνιάβνπ. Οη δαπάλεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζε πιηθά θαη ηερληθά κέζα θαη πξνζσπηθφ πιεξψλνληαη  απφ 
ηνλ εξγνιάβν .  
 
 
Άξζξν  18ν :  Κπαηήζειρ . 
    ρεη. Δγθχθιηνο κε αξηζκφ. Πξση. 40113/4-6-84 θαη 20000/εγθ36/14-3-84. 
Α.  έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πηζηψζεηο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
α1. ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο κε πηπρηνχρνπο εξγνιάβνπο θαη επί πιένλ 0,2% ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο πηπρηνχρνπο εξγνιάβνπο , 
α2. 0,2 %  ΣΔΔ 
α3. Φφξνο εηζνδήκαηνο . 
Β.  έξγα πνπ εθηεινχληαη κε πηζηψζεηο απφ ηνπο ηδίνπο πφξνπο ησλ ΟΣΑ , 
β1. 2% ΣΑΓΚΤ , 
β2. 1 % ΣΤΓΚ ,. 
β3. 0,5 %  ΔΜΠ , 
β4. 1% ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο κε πηπρηνχρνπο εξγνιάβνπο θαη επί πιένλ 0,2 % ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο πηπρηνχρνπο εξγνιάβνπο , 
β5. 0,2 %  ΣΔΔ , 
β6. 1 % ΣΠΔΓΔ  , 
β7. Φφξνο εηζνδήκαηνο  , 
β8. Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο . 
Γ.  έξγα πνπ εθηεινχληαη κε απηεπηζηαζία απφ ηνπ Γεκάξρνπο ή Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ ή εξγαζίεο - πξνκήζεηεο , πνπ 
εθηεινχληαη απνινγηζηηθά απφ ηνπο ΟΣΑ  , 
γ1. 1% ΣΤΓΚ , 
γ2. 1% ΣΜΔΓΔ , 
γ3. 0,5 % ΔΜΠ θαη 
γ4. 0,2 % ΣΔΔ . 
 
Άξζξν  19ν :   Υπόνορ εγγύηζηρ . 
    Οξίδεηαη ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ . 
 
Άξζξν  20ν :   Σελικόρ ( εξοθληηικόρ λογ/ζμόρ ) . 
    Δθδίδεηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ πξσηνθφιισλ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη εθ φζνλ εγθξηζνχλ 
απηά κε ηελ αλάινγε  απφθαζε  
Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ εμνθιεηηθνχ ινγ/ζκνχ , αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ 
επηζπλάπηνληαη ζηνλ ινγ/ζκφ . 
 Πξηλ ηελ ζεψξεζε ηνπ ινγ/ζκνχ απηνχ δεηείηαη απφ ηνλ εξγνιάβν λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνθ/ηνο ΙΚΑ 
φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε εμφθιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ην έξγν πνπ εμνθιείηαη . Δλλνείηαη βέβαηα , φηη ζα πξέπεη 
λα έρνπλ πιεξσζεί φιεο νη θξαηήζεηο ηνπ άξζξνπ 20  απηήο ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ . - 
 
 

Ρέζπκλν 02/07/2013 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πξντζηακέλε ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο 
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ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 

 

 
 


