
        

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο  Αντικείµενο συγγραφής 
Η παρούσα αφορά  στην εκτέλεση της εργασίας  «Προστασία των λουοµένων στις 
παραλίες οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Χερσονήσου. 
Άρθρο 2ο  - Ισχύουσες διατάξεις  
Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 28/80 Π.∆/τος. 

Άρθρο 3ο – Συµβατικά στοιχεία  
Συµβατικά  στοιχεία του έργου, κατά σειρά ισχύος είναι : 

Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού  

το τιµολόγιο της µελέτης 

ο προϋπολογισµός της µελέτης 

ο προϋπολογισµός της προσφοράς 

η Ε.Σ.Υ. 

η Γ.Σ.Υ. 

η τεχνική περιγραφή του έργου 

τα τεχνικού περιεχοµένου στοιχεία  

Άρθρο 4ο – Εγγύηση – Προθεσµία αποπεράτωσης  
Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη.  

Άρθρο 5ο – Περιεχόµενο των  τιµών του τιµολογίου 
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρωσης περαιωµένων εργασιών. 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη 

εκτέλεση κάθε εργασίας.  

Έτσι σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται :  

• Οι δαπάνες για το προσωπικό, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες, ασφαλίσεις, 

ώρες αργίας, έκτακτες χρηµατικές παροχές, κ.λ.π. 

• Η αξία των υλικών που χρειάζονται για κάθε είδους εργασία περιλαµβανοµένων 

και των µεταφορών αυτών µε οποιοδήποτε µέσο, από τον τόπο παραγωγής ή 

προµήθειας έως τον τόπο του έργου.  

• Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων 

και υλικών.  

• Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται συγκεκριµένα αλλά είναι απαραίτητη 

για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας που ορίζει η τιµή του τιµολογίου.  
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• Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις και έξοδα κινήσεως του προσωπικού 

του αναδόχου.  

• Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και οι 

δαπάνες για την κανονική λειτουργία.  

• Τα έξοδα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό, σύµβασης, εγκατάστασης και παραλαβής 

των έργων.  

• Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και άλλες 

κάθε είδους επιβαρύνσεις.  

• Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου 

και κάθε είδους αποζηµίωσης προς τρίτους.  

• Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή 

και σύµφωνη προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και κάθε 

είδους επισφαλή έξοδα.  

• Ουδεµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, 

µετά την συµµετοχή του αναδόχου εις τον διαγωνισµό.  

Άρθρο 6ο – Εξοπλισµός 
Ο ελάχιστος εξοπλισµός του αναδόχου ορίζεται στην Ε.Σ.Υ.  

Άρθρο 7ο  - Ατυχήµατα και ζηµιές 
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., 

υποχρεούνται να ασφαλίσουν σ’ αυτό το προσωπικό τους. 

Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι 

ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που είναι 

ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί  η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο 

προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το ∆ηµόσιο 

ασφαλιστική εταιρεία.  

Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους, ήτοι εργοδοτική εισφορά και εισφορά 

εργαζοµένου, βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο 

εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως 

και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκάλεσε το προσωπικό του αναδόχου και τα 

µεταφορικά του µέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και 

Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή έργα.  

Άρθρο 8ο – Φόροι – Τέλη και Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµου  φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, που ισχύουν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν µετά την 

ηµεροµηνία που έγινε ο διαγωνισµός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 

καταργηθούν άλλοι που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή 

εκπίπτεται αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου προσθέτοντας ή 

αφαιρώντας το ποσόν που πραγµατικά πληρώθηκε ή εξοικονοµήθηκε.  

Άρθρο 9ο – Μελέτη συνθηκών του έργου 
Ο εργολάβος που µειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ’ όψη κατά τη σύνταξη της 

προσφοράς του, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του έργου 

και των µερών αυτού, τις απαραίτητες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, 

διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, καιρικές συνθήκες,  την κατάσταση των 

ρευµάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες,  ζητήµατα 

που µπορεί να προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν  το κόστος των 



έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την σύµβαση στην οποία 

υποχρεούται να συµµορφωθεί ο ανάδοχος.  

Άρθρο 10ο – Πρόληψη ατυχηµάτων – Μέτρα υγιεινής 
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα, άσχετα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπουν 

οι νόµοι, λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και κάθε 

τρίτο, ως και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ’ αυτούς.  

Ο ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες.  

Άρθρο 11ο – Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός 
Προ της θεώρησης του λογαριασµού αυτού θα προσκοµίσει ο ανάδοχος βεβαίωση 

του αρµοδίου υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. ότι εξόφλησε όλες τις σχετικές µε την 

εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές.  
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